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 در قانون تجارت ایران افراد دخيل در ورشكستگی بررسی

 

  کوچی سلیمی اسماعیل، دکتر حمزه اسفندیاری بیات

 

 

 

 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شیراز.

 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

تاجر ممکن است در معامالت خود به لحاظ تحقق زیان یا  :چكيده

بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. 

های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد در زمان

و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر  با این گونه اشخاص متفاوت

ای موارد بستانکار حق حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره

داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، 

به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول 

و بدهکار نیز متحول و  جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار

در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، 

استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او 

در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و 

 بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد،

باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون 

و تعهدات مالی حال شده، ستانکاران با فروش اموال و از محل آن 

 .نمودنداستیفای طلب می

 تاجر، ورشکستگی، اداره تصفیه، قانون تجارت. واژگان کليدی:
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 مقدمه

از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین  از نظر ضوابط حقوقی اسالم نیز بدهکار به عنوان مفلس

بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسالمی، مقررات افالس و اعسار در مورد 

 .بنی شده استبدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش

های دادرسی یا بدهی او کافی ، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه۳۱۳۱افالس مصوب سال طبق قانون 

شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً ، دعوی افالس از اشخاص پذیرفته نمی۳۱۳۱به موجب قانون اعسار مصوب سال .نیست

ست که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی اقواعد اعسار الزم االجرا می

مقررات افالس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص .خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد

باشد. مورد عمل میباشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می

افالس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان 

استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که الزمه توسعه 

عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد فعالیت بازرگانی است، 

 .بینی نشده استورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش

 شرایط ورشكستگی -1

شود )ماده  تیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در ن

 .توقف در پرداخت بدهی وتاجر بودن  دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است ۲۳۴ق.ت.(. ماده  ۲۳۴

رط چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید ش

 . تاجر بودن احراز شود

ق  ۴قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت . )ماده 

یادآور می شود مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و  (.ت

زم نیست شلل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم .و از طر  دیگر کسانی که در تشکیالت همچنین عمل تجاری ال

 . تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستند
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 . ها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد توقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است و بین حقوقدان

واند دیون را پرداخت کند ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی نظراول : به محض این که تاجر نت

واقعی تاجر  بیانگر آن نیست که باید وضع مالی ۲۳۴( و به قول برخی ماده )دکتر علی آبادی، ستوده و کاتبی وجود ندارد

هیأت عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و  ۲۴اسفند  ۱۷۵۳( دیوان عالی کشور نیز در رأی ش بررسی شود . )اسکینی

دانسته است .طرفداران این تفسیر بررسی وضع  ۲۳۴عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته آن را مخالف ماده 

 . مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند

مراد از وقفه را عجز تاجر از  ۳۱۳۵تیر  ۰۳۱هارم دیوان نیز در حکم ش شعبه چ.نظر دوم : باید وضع مالی تاجر پریشان باشد 

 . تأدیه دانسته و گفته است حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست

ی تاجر تراز مالی وی را مؤید نظر اول است ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مال ۲۳۴هر چند ظاهر ماده 

ورشکستگی  ۲۳۴که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد زیرا ماده 

را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عر  و عمومات مراجعه 

 .نمود

دین تاجر باید مسلم ،قابل مطالبه )منجز ،غیر مشروط یا محقق الشرط( باشد و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر  شرایط دین :

 . در مقام نیست

ماهیت دین : برخی نویسندگان تجاری بودن دین را شرط دانسته اند. و برخی دین غیر تجاری را در صورتی که اخالل به امور 

ته اند . ولی دیگر نویسندگان تجاری بودن دین را شرط نمی دانند چرا که تاجر مدعی تجاری ایجاد کند موجب توقف دانس

باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی مقنن بین دین تجاری و مدنی اعسار نسبت به هزینه دادرسی ) که دین مدنی است (

سوب کرده مگر خالفش ثابت گردد. به نظر قانون تجارت کلیه معامالت تاجر را تجاری مح ۷تفکیک نکرده و از طرفی در ماده 

 منظور مقنن همه دیون را شامل است و تفکیک منطقی نیست ۲۳۴می رسد با توجه به اطالق ماده 

: نویسندگان حقوقی معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا یکسال از فوت تاجر می توان دادخواست تاجر متوفی

به ظاهر ماده استنادکرده و نظر مخالف داده است . فوت تاجر در  ۳۱۱۱وان در سال دی ۳۱ورشکستگی داد هر چند شعبه 

 ۴۵۲ضمنا تصفیه ترکه تاجر متوفی چه ورشکسته باشد چه نباشد طبق ماده  . جریان رسیدگی نیز مانع دعوی توقف نیست
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منحله هم با توجه به وحدت برابر مقررات ورشکستگی صورت می گیرد. همچنین به توقف شرکت  ۳۱۳۱قانون امور حسبی 

 .تا زمان تصفیه که شرکت شخصیت حقوقی دارد می توان حکم داد ۳۴۵مالک ماده

 دادگاه صالح برای صدور حكم -2

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعالم می شود محکمه بدایت نام قدیم است که بعدا به دادگاه  ۲۳۷برابر ماده 

 . یک تلییر نام یافت . اکنون دادگاه عمومی صالح است شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی

 ۵۰ق آ.د .م ۴۳ق .ت دادگاه محل اقامت تاجر صالحیت رسیدگی دارد و طبق ماده  ۲۳۱در مورد شخص حقیقی برابر ماده 

قوقی نیز اگر محل اقامت تاجر در ایران نباشد محلی که تاجر در آن شعبه یا بنگاه دارد صالحیت دارد . در مورد اشخاص ح

آ .د م (در صورتی که شخص حقوقی یک شرکت بین المللی بزرگ باشد که  ۴۴ماده ) . دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است

موجب عدم صالحیت دادگاه  ۴۴در ایران شعبه اش را ثبت کرده است و مرکز اصلی اش در خارج ایران است اکتفا به ماده 

معتقد باشیم مقنن سیستم تعدد را پذیرفته است می توان با توجه به  ۴۳وجه به ماده ایران خواهد بود .ولی در صورتی که با ت

 . )کلمه تاجر شامل شخص حقوقی هم می شود (محل شعبه تاجر یعنی ایران را صالح به رسیدگی بدانیم ۴۳اطالق ماده 

. ی سیستم تعدد و دیگری سیستم وحدتباید یادآور شویم برای تعیین دادگاه صالح دو سیستم اصلی در جهان وجود دارد : یک

مطابق سیستم وحدتاگر تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ورشکست شود یک حکم بیشتر نباید درباره اش صادر شود و آن دادگاه 

، سیستم سیم می کند . در مقابل این سیستممرکز اصلی است و ارگان تصفیه تمام دیون و دارایی را از سراسر جهان جمع و تق

است که تاجر در هر جا فعالیت داشته باشد دادگاه آن کشور صالحیت دارد بنابر این روش طلبکاران یک شعبه الزم تعدد 

بر اساس سیستم وحدت است .با توجه به  ۴۴بر اساس سیستم تعدد و ماده  ۴۳ماده  . نیست راهی کشور دیگر شوند

 . ستفاده کردا ۴۳توضیحات فوق در مورد اشخاص حقوقی هم می توان از ماده 

 

 نفع برای تقاضای حكم اشخاص ذی -3

 :رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صالحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد

 خود تاجر
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ی از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مال که مهلت کوتاهی هم هست در این صورت تاجر متوقف باید ظر  سه روز

حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و 

ق.ت.(. بنابر این تاجر هم حق اظهار دارد و  ۲۳۱همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید )ماده 

صورت حساب مذکوردر ماده فوق باید  – ۲۳۲برابر ماده  . ص حقوقی مدیر این تکلیف را داردهم تکلیف دارد و در مورد شخ

 .مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد

 . تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح – ۳

 . صورت کلیه قروض و مطالبات – ۴

و صورت مخارج شخصی . در صورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت  صورت نفع وضرر – ۱

 .کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود

 )ق . ت تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر ۷۲۴ضمانت اجرای نقض تکلیف فوق آن است که دادگاه می تواند طبق ماده 

نیز توقیف تاجر را پیش بینی کرده است .ماده اول الیحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه  ۲۱۷اختیاری ( تعقیب کند و ماده 

 ۳۲ق . ت و ماده  ۲۳۲و ۲۳۱مدیران مسؤل شرکتهای بازرگانی و مدیران تصفیه آنها مکلفند مقررات مواد ” مقرر کرده است : 

)معرفی خود به اداره تصفیه (قانون اداره تصفیه را  ۴۳ه ماه حبس می شود ( و ماد ۳تا  ۱) تحویل دفاتر و معرفی اموال و اال 

 . قرار توقیف آنها صادر خواهد شد ۲۱۳و ۲۱۷اجرا کنند و اال طبق مواد 

  طلبکاران و دادستان

معموال تجار از اعالم ورشکستگی خودداری می کنند لذا مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مسأله اند 

زه دخالت داده است.یک یا همه آنها می توانند اعالم کنند در خود قانون تجارت رعایت تشریفات پیش بینی نشده است اجا

 . یعنی دادخواست الزم نیست ولی در قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد

 

 و افراد دخيل حكم ورشكستگی -4

 محتویات حكم ورشكستگی -1-4

قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت رعایت نکات دیگری رانیز الزم  ۴۰۳امر ورشکستگی عالوه بر نکات مقرر در ماده  در

 . دانسته است
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 ) ۲۳۳تصریح به تاریخ توقف )ماده  -

 تصریح به اجرای موقت حکم  –

 )۲۴۵تعیین عضو ناظر )ماده   –

 روز ۷تعیین مدیر تصفیه ضمن حکم یاظر   – 

 ( ۲۱۱مر به مهرو موم اموال ورشکسته )ماده ا – 

 (۷۱۳تصریح به قابل واخواهی بودن حکم )ماده  – 

 ) ۲۱۷و  ۲۱۳ موادتوقیف تاجر عند االقتضا ) – 

در صورت ورشکستگی بانک اداره تصفیه مسئول تصفیه خواهد بود و در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعالم شود 

ق  ۷۳روز نظر خود راکتبا اعالم کند )ماده ۳۷رکزی ایران را جلب می کند بیمه مرکزی باید ظر  دادگاه ابتدا نظر بیمه م

بیمه( و در نقاطی که اداره تصفیه وجود ندارد بیمه مرکزی ایران اموررا به عهده دارد .دادگاه بایستی در حکم صادره تاریخ 

عامالت تاجر اهمیت دارد . در صورت عدم تعیین تاریخ توقف، توقف را تعیین کند.تاریخ توقف برای ارزیابی صحت و بطالن م

و بعد  ۲۳۷تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب میشود.این تاریخ قابل تلییر است .حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا است )مواد 

عیین میکند و ضمناً ق.ت.(.دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر،یک شخص حقیقی را به عنوان مدیر تصفیه و ناظر تصفیه را نیز ت

دستور مهر و موم اموال ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین را نیز صادر میکند. که اجرای آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در 

قانون  ۳صورتیکه اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعیین نخواهد کرد )ماده 

ق.ت.(. الزم به ذکر است  ۲۱۰تا  ۲۱۱ورشکستگی( و نظارت در این امر بر عهده اداره مزبور میباشد )مواد تصفیه امور 

ارتباطی با  ۲۱۷تصریح کرده است بازداشت مقرر در ماده  ۷۴بهمن  ۵کمیسیون حقوق تجارت اداره حقوقی در نظر مشورتی 

رعهده تاجر به منظور تسریع و تسهیل امر ورشکستگی که عدم مقررات قانون منع توقیف اشخاص ندارد بلکه وظیفه ای است ب

 . انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می گردد

 خصوصيات حكم ورشستگی -2-4

، حجم ورشکستگی عام و مطلق است یعنی عالوه بر کسانی که در دعوی دخالت داشته اند برخال  اصل نسبی بودن احکام  –

قانون  ۴۷ت .لذا اعالن آن ضرورت دارد .طریقه اعالن در قانون تجارت بیان نشده ولی ماده نسبت به افراد دیگر هم نافذ اس

 .اداره تصفیه مقرر داشته آگهی باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر االنتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر گردد

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 170-151، ص   1931،  تیر  1، جلد 52، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

     

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

771 
 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

می تواند به اعتراضات رسیدگی و تاریخ توقف را تلییر دهد. چون خال  قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه دادگاه  بر- 

وجود ندارد و لذا قاعده اعتبار امر مختومه جاری “وحدت موضوع ” حیات تجاری امر مستمری است که هرلحظه تلییر می یابد

 .امر مختومه می گرددنمی شود.البته اگر نسبت به زمان معینی که قبال رسیدگی شده دو باره طرح دعوی شود مشمول قاعد 

اجرای حکم ورشکستگی نیاز به اجرائیه ندارد و رونوشت حکم به مدیر تصفیه ابالغ می شود و او هم به محض ابالغ شروع  – 

 . به کار می کند

 ستگی به طور موقت اجرا می شود. حکم ورشک –

  ناد و حفظ و نگهداری اموال محدود استها اجرای موقت حکم ورشکستگی به جمع آوری اوراق و اس به نظر برخی حقوقدان

 ۴۴. به نظر کمسیسون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی می دانند ۲۳۵ا ملایر اطالق ماده و برخی دیگر این تفکیک ر

اجرای موقت منحصر است به اقدامات تأمینی ،دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر  ۳۱۷۱بهمن 

ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال که در صورت بال اثر شدن حکم ورشکستگی اقدامات 

نتوان وضع را اعاده کرد بدیهی است اموالی که احتمال ضایع شدن آنها می رود، یا ورشکسته با فروش آن موافق است می توان 

 . فروخت

 

 شكایت نسبت به حكم ورشكستگی -5

دو مورد را ذکر می کندیکی اعتراض ودومی استینا . حکم ورشکستگی و تاریخ توقف قابل  ۷۲۱تا  ۷۱۳رت در مواد قانون تجا

(این اعتراض شبیه اعتراض به حکم غیابی است که دادگاه صادر کننده رسیدگی می کند با وجود آن که  ۷۱۳اعتراض است )م 

برای ذینفع ( مقیم ایران و برای مقیم خارج دو ماه تعیین کرده ولی در مهلت اعتراض را ده روز)برای تاجر( یکماه) ۷۱۵ماده 

 .تلویحا این مدت را نسبت به تعیین تاریخ توقف تا پایان تشخیص و تعیین مطالبات تمدید کرده است ۷۱۱ماده 

چون حکم نیز از سیستم حقوقی حذ  و تجدید نظر خواهی جایگزین آن گردیده است و  ۷۱۰استینا  مذکور در ماده 

آ.د. م قابل تجدید نظر در دادگاه مرکز استان است و قابل  ۱۱۳ورشکستگی حکم غیر مالی محسوب می شود طبق بند ب م 

در آن زمان، اصل بر قابلیت ) .ق .ت قرارهای غیر قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است ۷۲۱رسیدگی در دیوان نیست . ماده 

 (اعتراض آراء بود

 . نیست استینا  تمیز ذیل قابل اعتراض و قرارهائی – ۷۲۱ماده 
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 . قرارهای راجعه به تعیین یا تلییرعضو ناظر یا مدیر تصفیه – ۳

 .قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او – ۴

 . قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است – ۱

 .د ارفاقی را موقتا موقو  یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می داردقرارهائی که قراردا – ۲

 . قرارهای صادره درخصوص شکایت از اوامری که عضوناظردرحدود صالحیت خود صادرکرده است – ۷

لی به نظر می را برخی منسوخ می دانند،و ۷۲۱.م قرارهای قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است ماده ق آ.د ۱۱۴چون اکنون ماده 

 . )عام مؤخر (آن را نسخ نکرده است ۱۱۴رسد این ماده خاص مقدم است و ماده 

 آثار و نتایج حكم ورشكستگی -6

 اثر حكم نسبت به تاجر ورشكسته -1-6

ت ق .  ۲۳۱حجر تاجر : به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط تاجر به ضرر طلبکاران ماده 

تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت  :مقرر داشته است

ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد 

 حق دارد به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و

بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر  ۲۳۱ماده 

وده و به مورد اجرا می می رسد زیرا اشخاص طر  معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی نم

گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعالم گردد اشخاص مذکور که سوءنیتی هم نداشته 

بدهکار در اموال خود نامیده می شود .و این حجر و منع حجر ” منع مداخله “اند متضرر خواهند شد . این قاعده در اصطالح 

جر می توان والیتا، قیمومتا و وکالتا اقدام حقوقی نماید. محدوده منع حتی اموالی را که پس ازحکم به ذاتی نیست و تا

تاجرمنتقل می شود شامل است ودرصورتی که مال به ارث برسد که به طور قهری به تاجر تعلق می یابد حق دخالت در آن 

 .رد زیرا تهاتر درحکم پرداخت استندارد همچنین در این دوران حتی تهاتر قهری نیز صورت نمی گی
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از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول  :مقرر داشته است ۲۳۰: ماده تعلیق دعاوی فردی

یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور 

 .اهد بودخو

 .استبی اعتبار  ،یه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقفاجرای هر حکمی عل:” ۳۱۵۱سال  ۷۳۳برابر رأی وحدت رویه 

در اقامه دعوی علیه تاجر آدرس خوانده به عنوان آدرس خوانده نوشته نمی شود بلکه آدرس اداره تصفیه یا مدیر تصفیه نوشته 

در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ابالغ  ۳۱۵۰آ. د .م  ۵۳می شود همچنین طبق ماده 

 .می شود

 منع بازداشت تاجر ورشكسته به دليل عدم پرداخت دین 

ها در مورد توقیف تاجر ورشکسته  رویه دادگاه ۷۴تا قبل از قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات مصوب 

یخ صدورحکم چون تاجر ورشکسته از تار“مقرر داشت :  ۷۱اذر  ۳۵مورخ  ۴۰۱رأی وحدت رویه شماره  متفاوت بود تا این که

ت از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی ق. ۲۳۱به موجب ماده 

است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود  داشته باشد ، بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران

اکنون نیز با تصویب .” به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است 

مذکور می  ممکن است این تردید ایجاد شود ولی با توجه به رأی وحدت رویه ۳۱۵۵قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 

 . توان تردید را رفع نمود

های مالی حبس را به عدم اعسار موکول نموده  قانون نحوه اجرای محکومیت ۴صرفنظر از این رأی با توجه به این که ماده 

 . است بازداشت ورشکسته قانونی نیست

 حال شدن دیون مؤجل

رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض مؤجل با ”  ۲۴۳به موجب ماده 

علت آن از بین رفت اعتبار تاجر، لزوم تسریع در رسیدگی به امر تصفیه و نیز رعایت اصل تساوی میان ” حال مبدل می شود.

طلبکاران می باشد تا کسانی که طلب مؤجل دارند هم درتصفیه داخل شوند. اگر سایر اشخاص به نحو تضامن مسؤل دین تاجر 
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قبل از رسیدن اجل دین اصلی ” تأکیدمیکند ۲۱۷باشند حال شدن دیون وی موجب حال شدن دین آنها نمی شود ماده 

 ”.ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد

ه علت ورشکستگی تاجر پیش بینی کرده است و مقرر به طور استثنایی حال شدن دیون اشخاص ثالث را ب ۲۴۴البته در ماده 

هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادرکرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که “داشته : 

دازند یا تادیه مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپر

 ”آن را در سر وعده تأمین نمایند

توضیح این که تاجر ورشکسته باید صادر کننده یا قبول کننده سند باشد و در مورد برات صادر شده او که مورد قبول محال 

ن کنند از علیه قرار نگرفته باشد دین دیگر مسؤلین حال می شود و البته اگر با دادن وثیقه یا ضامن پرداخت آن را تضمی

 .پرداخت نقد معافند

 اثر حكم نسبت به بدهكاران تاجر ورشكسته -2-6

بعد از صدر حکم ورشکستگی تاجر و فرستادن رونوشت حکم به اداره تصفیه کسانی که مدیون تاجر ورشکسته اند باید ظر  

سمی و روزنامه کثیراالنتشار منشر می گردد دو ماه از تاریخ نشر آگهی که توسط اداره تصفیه دو بار به فاصله ده روز در مجله ر

ق تصفیه عالوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی  ۴۲ماده  ۱خود را معرفی نمایند دادگاه می تواند بدهکار متخلف را برابر بند 

و گرنه اگر ماه محکوم کند همچنین کسانی که مال تاجر را در دست دارند باید ظر  مهلت مقرر به اداره تصفیه بدهند  ۳تا  ۱

 . حقی در آن داشته باشند سلب می گردد مگر عذر موجه داشته باشند

 های تجاری اثر حكم ورشكستگی در شرکت -3-6

ورشکسته شود تأثیری بر شرکا اگر شرکت ؟ و  یک ورشکسته شود در شرکت مؤثر استاگر شر :دو مسأله را باید بررسی کنیم

 ؟دارد

قانون تجارت یکی از موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی ورشکستگی یکی از  ۳۱۳ماده  : دراثر ورشکستگی شریک در شرکت

در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحالل وقتی صورت می گیرد که مدیرتصفیه  ۳۱۱شرکا اعالم شده است به موجب ماده 

تصفیه را از تقاضای انحالل منصر  کتبا تقاضای انحالل شرکت را نموده و از تقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیر 

 .نکرده باشد
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ورشکست شود طلبکاران می توانند به طور تضامنی یا نسبی به ” شخص“اگر شرکت  اثر ورشکستگی شرکت در وضعیت شریک

شرکاء مراجعه کنند و در صورتی که شریک تاجر باشد و دیون را نپردازد می توان تقاضای ورشکستگی اش را نمود ولی اگر 

جر نباشد ممکن است اموال او توقیف گردد . برخی نویسندگان عقیده دارند وشکستگی شرکتهای شخص موجب تا

شریک شرکت شخص را تاجر تلقی نمی کند لذا اگر شریک تاجر  ۲۱۰ورشکستگی شریک است ولی در پاسخ گفته شده ماده 

 نباشد ورشکسته محسوب نمی گردد

 تهورشكس افراد دخيل مسئوليت کيفری -7

تاجر ورشکسته ممکن است به عنوان ورشکسته به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تعقیب شود .اگر ورشکستگی در روند تجارت 

و بازرگانی متعار  و عادی، براثر عوامل خارج از اراده شخص تاجر یا بازرگان بر اثر حوادث غیرمترقبه اقتصادی، اجتماعی و یا 

تحقق یابد وتاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظر  مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به  طبیعی مانند جنگ، زلزله و غیر آن

 .دادگاه صالحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعالم کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود

یر تحقق شود وگاهی نیز ورشکستگی بدون احراز سوء نیت تاجر و صرفاً در نتیجه تقص ورشکستگی تاجر عادی محسوب می

 ()حکم ورشکستگی به تقصیردو نوع اختیاری و اجباری استشود. می یابد و تاجر ورشکسته به تقصیر محسوب می

 :شود ـ تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می

 ست؛العاده بوده اکه محقق شود مخارج شخصی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او غیر متعار  و فوق ـ در مواردی۳

که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صر  معامالتی کرده که در عر  تجارت موهوم تلقی  ـ در صورتی۴

 میشود و یا مانند شرط بندی، تحقق سود در آن منوط به اتفاق محض است؛

و یا اگر به همان قصد وسایلی که ـ اگر تاجر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خرید باالتر از قیمت روز کرده باشد ۱

 دور از صرفه و صالح است بکار برده تا تحصیل وجه نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات و یا بطریق دیگر باشد؛

طبق ـ اگر یکی از طلبکارها را پس از توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.)از لحاظ حقوقی نیز این عمل ۲

 (ق . ت باطل است ۲۴۱ماده 

 :ـ در موارد زیر ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعالن شود

ـ اگر به حساب دیگری و بدون اینکه در مقابل عوضی دریافت کرده باشد تعهدی نماید که نظر به وضعیت مالی تاجر در حین 

 .انجام، تعهدات پذیرفته شده غیرمتعار  باشد
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)ق.ت.( رفتار ننموده و توقف خود را به  ۲۳۱تاجر، متوقف شده و ظر  مهلت و بترتیب مقرر در ماده  ـ اگر عملیات تجارتی

 .دادگاه اعالم ننموده باشد

ـ اگر با توجه به ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر تجارتی، دفاتر تاجر ناقص و یا غیر مرتب باشد یا در صورت 

اعم از دیون و مطالبات بطور صریح معین نشده باشد. مشروط بر اینکه در این مورد تقلب نشده دارایی، وضعیت حقیقی تاجر 

 .باشد

بینی شده است. تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب و برای مرتکب، مجازات پیش

 ۷۲۵و  ۷۲۲اکثریت بستانکاران به عمل می آید )مواد  تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب

ق.ت.( اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طر  دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده 

ورشکسته  هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت

موصو  هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طر  یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته 

برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما درصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت 

 .خواهد بود

 (قانون مجازات اسالمی ۳۵۳)ماده  .سال حبس می باشد ۴ماه تا  ۳ه به تقصیر از مجازات تاجر ورشکست

( جرم مستقل محسوب نشده و مشمول ۷۲۴و۷۲۳الزم به ذکر است در صورت ارتکاب همزمان جند مورد از موارد فوق )مواد 

 . تعدد جرم نمی گردد

 ورشکستگی به تقلب ـ

ی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارت ۷۲۰مطابق ماده 

کند و یا به طریق مواضعه و معامالت صوری آن را از بین ببرد و باالخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض 

نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.  به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد

قانون  ۳۵۱د )ماده سال حبس می باش ۷تا  ۳کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از  افراد دخیل مجازات

 .( توضیح آن که رسیدگی به جرم، منوط به صدور حکم و اثبات قبلی ورشکستگی نیستمجازات اسالمی
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  تگیجرایم مرتبط با ورشكس -8

مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم  مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و در – ۷۷۳ماده 

دارائی منقول یا غیرمنقول او را ازمیان ببرند یا پیش  اشخاصی که عالما به نفع تاجرورشکسته تمام یا قسمتی از: شد خواهند

دیوان خریدن مال تاجرورشکسته با علم به ورشکستگی در  ۴شعبه  ۴۳۴/۴۳۳م خودن نگهدارند یا مخفی نمایند.)برابر حک

اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خودیا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده و مطابق ماده  (حکم مخفی کردن است

 .التزام داده باشند ۲۳۵

را مرتکب شده اندبه  ۷۲۰وده و اعمال مندرجه در ماده اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نم – ۷۷۴ماده 

 .مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند

اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورا از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند  اگر – ۷۷۱ماده 

 .وم خواهند شدبه مجازاتی که برای سرقت معین است محک

معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولواینکه متهم تبرئه شده  موارد در – ۷۷۲ماده 

راجع به ردکلیه اموال وحقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها ، این حکم را محکمه درصورتی .باشدحکم بدهد

 . راجع به ضرر وخساراتی که ادعا شده است.صادرکند که مدعی خصوصی هم نباشد باید

تصفیه درحین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف ومیل کرده باشد به مجازات خیانت در  مدیر اگر – ۷۷۷ماده 

 .امانت محکوم خواهد شد

ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با هرگاه مدیرتصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به  – ۷۷۳ماده 

دیگری تبانی نماید یا قراردادخصوصی منعقدکندکه آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد 

 .در محکمه جنحه به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود

 گيری نتيجه

یت مبادالت تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشکسته یبن طلبکاران و باالخره بهبود قوانین ورشکستگی معموال برای تامین امن

تحقق بخشیدن به اهدا  مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می  در مجازات افراد دخیل، وضع ورشکسته تنظیم می گردد.

نفع خصوصا  سیم می گردد اما ذیباشد، در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشکسته به نحو عادالنه بین طلبکاران تف

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 170-151، ص   1931،  تیر  1، جلد 52، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

 

     

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

710 
 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

طلبکاران کوچک احتماال باید مسافتی طوالنی و پر هزینه را طی کنندبدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت 

 و عدم اعتبار معامالت به بار خواهد آورد زیرا کسانیکه با تاجر قراردادهائی تنظیم می کنند به دارائی موسسه یا شعبه و یا

نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی االصول اطالعات کمتری از اموال تاجر مزبور دارند توسعه صالحیت 

دادگاههای ایران برای ریدگی به دعاوی ورشکستگی تجار و شرکتهای خارجی منطقی است و مطابق با عر  تجارت بین الملل 

 گفته شد امروزه کشورها سعی می کنند با تنظیم قواینی دیپلماتیک ارتباط نیز می باشد. در نتیجه به طوری که در باال

هماهنگ کننده ای بین مشکالت ناشی از تعارض قوانین ورشکستگی، به ویژه اجرای احکام در سرزمین خود، برقرار نمایند. 

حیت دار سرزمینی برای رسیدگی به اصالح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صال

ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت ، به ثبات و امنیت مبادالت بازرگانی در 

 .داخل ایران کمک شایانی خواهد کرد
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 ، ورشکستگی و تصفیه ۲محمدی، سام، حقوق تجارت   -

 میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت  -
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