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The nature of bankruptcy inquisition
Hosein Sarafsimaee1
Amir Shaghaegh2
Bankruptcy inquisition according to it’s special nature and character has it’s own
special arrangement. One of the fundamental questions about this concept in our
current legal system that the requesting bankruptcy settlement from the judicial
jurisdiction should be by making petition or it belongs to non-litigious jurisdiction
affairs. Current acts define the non-litigious affairs. According to article 1 of nonlitigious jurisdiction act enacted on 1319, ((non-litigious affair is a kind of affair that
judicial jurisdictions are bounded of settling them, without any need of conflicts and
litigations to be made by petition)). In spite of the fact that the legislator hasn’t
defined clearly the meaning of ((action)) but with the definitions coming from books
of legal doctrine, we can say that ((action)) is a conflictive matter and the reason of
bringing action against somebody is solving conflicts. In spite of existing variety
evidences and presumptions about the non-litigious nature of bankruptcy, jurists and
in some cases the acts, didn’t pay attention to this fact and have Judicial jurisdictions
are bounded of settling them, without any need of conflicts and litigations to be
made by petition. In spite of the fact that the legislator hasn’t defined clearly the
meaning of ((action)) but with the definitions coming from books of legal doctrine,
we can say that ((action)) is a conflictive matter and the reason of bringing action
against somebody is solving conflicts. In spite of existing variety evidences and
presumptions about the non-litigious nature of bankruptcy, jurists and in some cases
the acts, didn’t pay attention to this fact and have considered it as an action. In this
research it will be shown that the non-litigious outlook has covered many
deficiencies that the outlook of considering it as an action can cause. The current
research is proving with evidences and documentation that the bankruptcy is a
matter of non-litigious affairs
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چکيده
رسيدگي به ورشكستگي ترتيب رسيدگي خاصي را طلب مي كند كه موافق باطبيعت خاص اين
رويداد است .يكي از پرسش ها اساسي در خصوص ورشكستگي در نظم حقوقي كنوني اين است
كه تقاضا رسيدگي به امر ورشكستگي از مراجع دادگستر بايد در قالب اقامه دعوا انجام گيرد يا
ورشكستگي از امور حسبي است .ورشكستگي از مفاهيم حقوقي است كه با نظم عمومي جامعه
رابطه ا تنگاتنگ دارد و به همين جهت است كه قانون گذار سازوكار خاص و ويژه در خصوص
رسيدگي و دادرسي اين مقوله طراحي كرده ،همچنان كه طلبكاران ورشكسته مي توانند ورشكستگي
و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا كنند ،خود تاجر نيز مي توانند توقف و ورشكستگي خود را از
دادگاه تقاضا كند و همچنين دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم نيز مي تواند امور مالي تاجر را
بررسي و در صورت احراز توقف او ،حكم ورشكستگي و را صادر كند .همين ساز و كار خاص
نشان از نگاه حسبي گونه قانون گذار به مقوله ورشكستگي تاجر دارد .در اين تحقيق نشان داده مي
شود كه ديدگاه حسبي بودن امر ورشكستگي با داليل موجود بسيار قو تر از دعوا دانستن آن است.
از طرفي حسبي دانستن ورشكستگي ،بسيار از نارسايي هايي كه دعوا دانستن آن دارد را پوشش مي
دهد و به سرو سامان دادن دادرسي ورشكستگي مي انجامد .پژوهش حاضر نيز با ارائه داليل و
مستنداتي ثابت مي كند كه ورشكستگي از لحاظ ماهيتي يك امر حسبي است و حسبي بودن آن،
اقتضائات ورشكستگي را پوشش مي دهد.

واژگان کليدی :ورشكسته ،امر ورشكستگي ،امر حسبي ،دعوا ورشكستگي

 استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
  كارشناسي ارشد حقوق خصوصي(نويسنده مسوول)
ره

simaee_s@yahoo.com
am.sh8850@gmail.com

136

آموزههاي حقوقي گواه ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پياپي ،)9پایيز و زمستان 1398

مقدمه
يكي از پرسشها اساسي در خصوص ورشكستگي اين است كه تقاضا رسيدگي
به امر ورشكستگي از مراجاع دادگساتر باياد در قالاب اقاماه دعاوا انجاام گيارد ياا
ورشكستگي از امور حسبي است .قوانين فعلي امر حسبي را تعرياف كاردهاناد .مطاابق
ماده  1قانون امور حسبي مصوب  1319ه.ش« .امور حسبي امور اسات كاه دادگااههاا
مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند ،بدون اينكه رسيدگي باه
آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد».
اين در حالي است كه قانون گذار تعريفي واضح و روشني از دعاوا ارائاه ناداده اسات،
لكن از مفاد صدر بند « »1اصل  156قانون اساساي جمهاور اساالمي اياران و مااده 1
قانون امور حسبي كه از نظر گذشت ميتوان دريافت كه دعوا امر ترافعاي و هادف از
اقامه و رسيدگي به آن فصل نزاع و رفع خصومت است .مع االسف ،علايرغام وجاود
قرائن و شايد داليل بسيار بر حسبيبودن امر ورشكستگي ،حقوقدانان و حتي در برخي
موارد قوانين به اين امر توجه نكرده و ورشكستگي را دعوا دانستهاند .به عنوان مثال در
ماده  21ايين دادرسي مدني بيان مي شود كه ((دعوا راجع به توقاف ياا ورشكساتگي
بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته در حوزه آن اقامات داشاته
است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد ،در دادگاهي اقامه مي شود كاه متوقاف ياا
ورشكسته در حوزه آن برا انجام معامالت خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد)) و يا
در تبصره  2ماده  76قانون آيين دادرسي مدني بيان مي شود كه ((در دعاو مربوط باه
ورشكسته  ،دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امورورشكساتگي ياا مادير تصافيه
ابالغ خواهد شد)) و همچنين بند اول ماده  496قانون آيين دادرسي مادني كاه دعاوا
ورشكستگي را از موارد دعاو اعالمي مي دارد كه امكان ارجاع به داور در آن وجود
ندارد ،نمونه اين مدعا است .گرچه حقوقدانان به بررسي حقاوق مااهو ورشكساتگي
پرداخته اند  ،لكن به دعوا بودن يا حسبي بودن امر ورشكستگي به طور مستقل تاوجهي
نكرده اند.
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 .1مفاهيم
در اين فصل مفاهيم كلي ورشكستگي ،امر حسابي و دعاو  ،باه صاورت مختصار
بررسي مي شود.

 .1- 1مفهوم ورشکستگي

مطابق ماده  412قانون تجارت « ورشكساتگي تااجر ياا شاركت تجاارتي در نتيجاه
توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود .حكم ورشكستگي تاجر
را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نياز ماي تاوان صاادر
نمود ».همچنان كه از اين ماده بر مي آيد ورشكستگي ناظر به تاجر يا شاركت تجاارتي
است و در مورد اشخاص عاد مقررات اعسار استفاده مي شود.

 .1- 2مفهوم امر حسبي

(حسبي) در لغت به معنا منسوب به حسب ،و مربوط به شرف خاانوادگي اسات.
(معين  ،1336 ،جلد اول  )1479:و همچنين به معناي تادبير و توقاع پااداش اسات .در
اصطالح حسبه از مفهوم اعتراض و تعرض گرفته شده است كه نياز به شاكايت كساي
ندارد و مقام رسمي ارتجاال متعرض آن ها مي شاود .اماور حسابي ،اماور اسات كاه
دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخااذ نمايناد بادون اينكاه
رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعاوا از طارف
آنها باشد(.شمس )16 :1387،ضمنا در لغت امر حسبي به معنا امر به معاروف نيسات
اما در اصطالح گرفته شده از امر به معروف و نهي از منكر است شاهد مثاال هام ايان
است كه نهادها آمر به معروف و ناهي از منكر دولتي نيز در گذشته به اداره احتسااب
نام گذار شده بودند .دكتر لنگرود امر حسابي را پاس از ساال هاا تتباع در فقاه و
حقوق خارجي چنين تعريف كرده اند :هر امر غير ترافعي كه طباع آن ،از مصاالح عاماه
باشد از امور حسبي است مانند افالس .امر ترافعي آن است كاه واجاد عناصار دعاو
باشد .امور حسبي به مصالح عامه بستگي دارد خواه آن را در صالحيت دادگاه قرار داده
باشند خواه نه .تحصيل دليل در امور حسبي روا است( .لنگرود .)32 :1387 ،
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 .1- 3مفهوم دعوا

دعوا از لحاظ لغو ريشه عربي دارد و اسم مصدر است از ادعاء به معنا خواهان
و آنچه خواسته شده مي باشد .در اصطالح دعوا توانايي قانوني مدّعي حقّ تضييع شاده
يا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت باه قضااوت گاذاردن وارد باودن ياا
نبودن ادّعا و ترتب آثار قاانوني مرباوط اسات( .متاين دفتار  .)334 :1388 ،دعاوا در
بعضي مقررات نيز به مفهوم منازعه و اختالفاتي آمده است كه در مرجع قضايي مطارح
گرديده وتحت رسيدگي بوده يا مي باشد كه دعوا در اين مفهوم زماني ايجاد ماي شاود
كه دعوا در معنا نخسات بوجاود آماده و دارناده ،آنارا اعماال نماوده و در معارض
رسيدگي مرجع قضاوتي قرار داده است .دعوا ،در بعضي موارد نيز به معني ادعّا به كار
مي رود كه البته منظور ادعايي است كه در مرجع قضايي مطرح نشده و يا ادعايي اسات
كه در خالل رسيدگي به دعاوا ،به عنوان امر تبعي مطرح ميگردد كه مصداق بارز آن
ذكر دعوا در مورد دعاو تهاتر ،صلح ،فسخ ،رد خواسته و امثال ان ها است كاه بارا
دفاع اظهار مي شود(.شمس)276 :1387 ،

 .2بررسي حسبي بودن یا دعوا بودن ورشكستگي
از آنجا كه قانونگذار برا امور حسبي ماهيتي غير از دعاو مدني ياا كيفار قائال
شده است ،لذا در باب امور حسبي مقررات وياژه ا را مقارر كارده اسات و باياد باه
تفاوت ها امور حسبي و دعاو پرداخته شود تا تفاوت اين دو مبحث برا ما روشن
گردد تا با روشن شدن اين تفاوت ها بتوان تحليل درستي در باب داليل حسبي بودن يا
دعوا بودن ورشكستگي ارائه گردد.

 .2- 1تفاوت های دعوا و امر حسبي

تا ندانيم امر حسبي و دعوا در چه زمينه هايي با هم مشترک و در چه زمينه هايي با
هم تفاوت دارند نمي توانيم آن ها را با هم مقايساه كنايم ،و در صاورت عادم تواناايي
مقايسه اين دو مقوله نمي توانيم ورشكستگي را با آن ها تطبيق بدهيم .در اين قسمت به
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طور خالصه تفاوت ها اصولي بين دعوا و امر حسبي و به عبارت ديگر امور ارفاقي و
دعاو را مي توان در موارد زير بيان نمود:

 .2- 1- 1وجود اختالف و نزاع

ترافعي معادل واژه (  )Contentieuxدر زبان فرانساه اسات كاه در مقابال حسابي
( )Gracieuxقارار مايگيرد(.شامس )61 :1381 ،در دعاااو مادني و كيفاار  ،رفااع
االمرالي الحاكم و منازعه و اختالف شرط تحقق دعاوا ماي باشاد .مااده  3قاانون آياين
دادرسي مدني در اين باب مقدر داشاته اسات :هايچ دادگااهي نمايتواناد باه دعاوايي
رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذ نفع يا وكيال ياا قاائممقاام ياا نمايناده
قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .مضمون ايان مااده
داللت بر لزوم اختالف و منازعه در دعاو دارد.
طبق آنچه گفته شد در امور حسبي رفع االمر الي الحاكم ،منازعاه و اخاتالف شارط
تحقق امر حسبي نيست .ماده يك قانون امور حسبي در اين راستا بيان داشته است :امور
حسبي امور است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ
نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعاه باين اشاخاص و
اقامه دعو از طرف آنها باشد.

 .2- 1- 2تحصيل دليل

تنها يكي از اساتيد حقوق در يكي از تحقيقات خود ،تحصيل دليل را تعرياف كارده
است« :دليل تراشي – هر دليل كه ارائه آن از وظائف مدعي است مساتند رسايدگي باه
نفع مدعي قرار دهد ،عمل قاضي را در اين وضع تحصيل دليل ماي گويناد(»...جعفار
لنگرود  ،1378 ،ج .)1153 :2در ادامه در تعريف قاعده منع تحصيل دليل آماده اسات
كه ارائه دليل( تقديم و اظهار آن) حق اصحاب دعوا مادني اسات ،در نتيجاه دادرس
مدني ممنوع است كه به نظر خود(راسا) هر نوع دليلي را با توجه به ماهيات خااص آن
مستند رسيدگي قرار دهد .در دعاو  ،نوعا ابراز دليل ومستندات باه عهاده ذينفاع ماي
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باشد و قاضي حق تحصيل دليل به نفع مترافعين را ندارد ولي در امور حسبي ،هم زماان
با حكومت قاعده منع تحصيل دليل ،امور حسبي از شمول آن خارج بودند (.پور اساتاد،
 )106 :1389در ماده  14قانون امور حسبي به اين امر اشاره شده است .به عبارت ديگر،
امور حسبي يكي از استثناها اصل حاكميت اصحاب دعوا مدني اسات باه ايان كاه
صورت دادگاه برا رسيدگي به اين امور ،منتظار درخواسات اشاخاص نماي نشايند و
ممكن است به نظر خود راسا به آن مبادرت كند (پور استاد )122 :1387 ،و قاضي برا
مصالح اجتماعي آزاد است هرگونه تحقيق را بدون در خواست اصحاب دعوا باه عمال
آورد.

 .2- 1- 3حکم بودن آراء

تصميمات دادگاه به طور كلي از چهار قسم احكاام ،قرارهاا ،اعماال ( تصاميمات)
حسبي و دستورها ادار

خارج نمي شود .آن دسته از اعمال دادگاه هاا كاه در اماور

ترافعي صادر مي شود به شاكل را كاه از حكام ياا قارار خاارج نيسات ماي باشاد.
تصميمات حسبي دادگاه نيز با توچه به قاانون اماور حسابي ،از ساه دساته كلاي يعناي
احكام ،تصميمات حسبي به مفهوم اخص و دستور خارج نماي باشاد كاه در شناساايي
تصميمات حسبي و آثار آن ها همين دسته بند مالک قرار مي گيرد .دساتور ،در اماور
حسبي تفاوتي با دستور در امور ترافعي ندارد و با توجه به اينكه موارد صدور حكام در
امور حسبي ،تصريح شده ،مانند حكم عزل وصاي ذكار شاده در مااده  47قاانون اماور
حسبي حكم حجر و  ،...در ساير موارد دادگاه بايد عمل خود را در چهاره تصاميم باه
مفهوم اخص صادر كند كه در عمل در برخي موارد مثل قرار مهر و موم تركاه موضاوع
ماده  162قانون امور حسبي ،شكل تصميمات در قالب قرار مي باشد.

 .2- 1- 4مطلق و نسبي بودن آراء

مقصود از اثر رأى در اصل نسبى بودن ،اثر مستقيم آن بر اصااحاب دعااوا اساات؛
بدينمعنى كه حكم ،اوال و بالذات در دارايى دادباخته و دادبرده ماؤثر باشاد؛ حقاوق و
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التزامات آنان را افزايش داده و يا از آن بكاهد .التزامات نااشى از حاكم ،بادون واساطه
بر دادباخته تحميل شده و در مقابل ،دادبرده ،منتفع اصلى و نخستين از اين رأى باااشد.
(سانهورى،2000،ج  (677 :2آراء دعاو دارا اثر نسبي مي باشند ،يعناي فقاط نسابت
به طرفين دعوا قابليت استناد دارد ولي آراء امور حسبي دارا اثار مطلاق ماي باشاند و
نسبت به تمامي افراد قابليت استناد دارد .مثال احكامي كاه در بااب حجار و قيموميات
صادر مي گردد ،عالوه بر محجور و قيم ،نسبت به سايرين نيز الزم االتباع است.

 .2- 1- 5امکان اعتراض و تجديد نظر خواهي

در امور حسبي ،اصل بر آن است كه امكان اعتراض نسبت به آراء وجود ندارد و در
موارد محدود آراء قابل اعتراض شاناخته شاده اناد ولاي آراء دعااو اكثارا قابليات
اعتراض دارند گرچه قانون اصل را بر عدم تجديدنظر خواهي گذاشته اسات .ايان امار
ناشي از آن است كه دعاو محدود به ادله طرفين مي باشد و اين ادله نسبت باه هماان
دعوا مجرا مي باشد .ماده  27قانون امور حسبي در ايان راساتا بياان ماي كناد :تصاميم
دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچاه در قاانون تصاريح شاده
باشد.

 .2- 1- 6اعالن آراء

در امور حسبي آگاهي از احكام و اعالن آن ها الزاماي اسات .مااده  26قاانون اماور
حسبي مقرر كرده است :هر گاه شخصي كه تصميم دادگااه باياد باه او اباالغ شاود در
دادگاه حاضر باشد .تصاميم دادگااه باه او اعاالم و ايان عمال اباالغ محساوب اسات
ورونوشت نيز به او داده ميشود .در مقابل آن چه در دعاو مالک قرار مي گيرد ،ابالغ
را مي باشد و اعالن آن الزامي ندارد( .شمس)55 :1392 ،
در بحث مقررات ورشكستگي ،يكي از شرايط حكم ورشكستگي اين است كه بايد
اعالن نيز گردد .مواد  537 ،536و  565قانون تجارت مويد اين مطلب مي باشد.
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 .2- 1- 7فراغ دادرس

در دعاو  ،وقتي دادرس نسبت به امار را صاادر كارد ،صادور را خاالف آن
امكانپذير نمي باشد و دادگاه ديگر حق مداخله در موضوع را ندارد و اعتاراض باه را
به موجب قانون توسط اصحاب دعو امكان پدير است؛ ولاي در امار حسابي؛ چاه در
اشتباهات جزئي و چه در خطاها كلي و ماهيتي ،در صورت غيرقابال پاژوهش باودن
را و باقي بودن پرونده نزد او ،مي تواند مفاد دادناماه را تصاحيح نماياد و از شامول
قاعده فراغ دادرس خارج است( .حبيبي تبار )37 :1380 ،با اين توضيح با توجه به مفااد
مواد  24 ،23 ،22به نحو برا احكام صادره در امور حسبي ماهيات ادار قائال ماي
شوند.

 .2- 1- 8حدود رای

را در دعوا هميشه در حدود خواسته صادر مي شود نه كمتر و ناه بيشاتر ولاي در
امور حسبي ،را صادره صرفا در حدود خواسته نيست و ممكان اسات شاامل ماوارد
ديگر نيز شود .يكي از الزامات دادخواست در دعاو  ،تعيين خواسته مي باشد .تعيين
خواسته افزون بر اين كه محدوده رسيدگي دادگاه و نيز امور را كاه ماي تواناد ماورد
حكم قرار دهد و همچنين ميزان محكوم به را مشاخص كارده و دادگااه را از ورود باه
موضوعات خارج از چارچوب خواسته و يا بيش از آن ممنوع مي نمايد(.شمس:1391 ،
 )33اما در امور حسبي با توجه به ماهيت آن كه گاهي خود حاكم شرع راسا شاروع باه
اقامه و پيگير آن مي كند ،حدود را معنا ندارد و را صادره خاارج از خواساته نياز
گاهي صادر مي شود.

 .2- 1- 9اعتبار امر مختوم

حجيت امر قضاوت شده ،قاعده اى ماهوى است كه ماؤداى آن داللت دارد كه حكم
از حيث تشريفات و شرايط قانونى و حق موضوع آن به نحو صحيح صادر شده اسات؛
به گونه اى كه ،قضا وت دوباره ،جز از راه شكايت عادى ياا فاوقالعااده نسابت بااه آن
ممكن نمى باشد .اين حجيت جز بااراى «حااكم» دادگااه ثابات نماىشاود؛ (صاالحي

ماهيت رسيدگي به امر ورشكستگي  /امير شقا یق

143

ذهابي )49 :1389،از آن جايي كه اعتبار امر مختاوم يكاي از ويژگاي هاا احكاام ماي
باشد ،لذا در امور حسبي كه حكم به طور عموم صادر نمي گردد؛ اعتبار امر مختوم نياز
معنا ندارد .بنابراين اگر در مورد شخصي كه حكم حجر او صادر شاده اسات ،محجاور
بارها تقاضا صدور حكم رفع حجر بدهد ،بايد موضوع مورد رسايدگي قارار گيارد و
حكم مقتضي صادر گردد( .حبيبي تباار )36 :1380 ،همچناين نظار باه اينكاه در اماور
حسبي مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند ،اين قاعاده شاامل
امور حسبي نمي شود .منطوق ماده  40و مفهوم ماده  41قانون امور حسابي و همچناين
مفاد نظريه شماره  1362/8/9 – 7/13467اداره حقوقي دادگساتر در خصاوص جاواز

تجديد رسيدگي به درخواست انحصار وراثت بر اين معني صحه ماي گاذارد .و شاايد
يكي از داليل اين ويژگي اين باشد كه موضوع امور حسبي با عامل زمان ارتبااط دارد و
هر لحاظه امكان تغيير حالت اشخاص ميرود( .جليلوند)38 :1385 ،

 .2- 2بررسي ادله دعوا يا امر حسبي بودن ورشکستگي

در نهايت بررسي خواهد شد كاه در چاه ماوارد ورشكساتگي تاابع قواعاد آياين
دادرسي و دعاو است و در چه موارد تابع قواعد امر حسبي مي باشد.

 .2- 2- 1ادله دعوا بودن امر ورشکستگي

موارد كه قواعد ورشكستگي تابع آيين دادرسي و دعوا مي باشد در ذيل سه مورد
كلي بحث مي شود.

 .2- 2- 1- 1عدم صدور حکم در امور حسبي

يكي از داليل كه در راستا دعوا بودن ورشكستگي ارائه ماي گاردد ،عادم صادور
حكم در امور حسبي مي باشد و اين امر را به دليل عدم ترافعي بودن امر حسبي قلمداد
مي كنند .به عالوه بيان مي دارند كه متن ماده  299قانون اياين دادرساي مادني روشان
مي سازد كه حكم تنها در امور ترافعي صادر ميشود و امور حسبي را دربر نميگيرد .در

144

آموزههاي حقوقي گواه ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پياپي ،)9پایيز و زمستان 1398

امر حسبي حكم وجود ندارد مگر در موارد خاص كه در ماده  324قاانون اماور حسابي
نيز اين امار تصاريح شاده اسات .بناابراين يكاي از عناصار حكام ،وجاود اخاتالف
است(.يعني يك امر ترافعي باشد) .اين در حالي اسات كاه در ورشكساتگي ،اقادام باه
صدور حكم ورشكستگي مي گردد .اين امر خود دليل بر دعوا بودن ورشكساتگي ماي
باشد .ماده  415نيز در اين باره بيان ماي دارد :ورشكساتگي تااجر باه حكام محكماه
بدايت اعالم مي شود .بر اين اساس ،استدالل مي شود كه ورشكستگي نماي تواناد امار
حسبي باشد .اما اين استدالل از اين حيث قابل رد است كه اگر در امور حسبي به هايچ
وجه حكمي صادر نمي شد ،در آن صورت مي توانستيم ايان اساتدالل را قاو و غيار
قابل رد بدانيم اما همانطور كه مي دانيم تصميمات حسبي به مفهوم اعام باا توجاه باه
قانون امور حسبي ،به سه دسته كلي يعني احكام ،تصميمات حسبي به مفهاوم اخاص و
دستور تقسيم بند مي شود .در شناسايي تصميمات حسبي و آثار آن ها ،همين تقسايم
بند مالک قرار مي گيرد .نكته ا كه در اينجاا باياد بادان توجاه نماود آن اسات كاه
صدور حكم در امور حسبي اصل نبوده و نيازمند تصريح ماي باشاد و در سااير ماوارد
دادگاه ها بايد عمل خود را در قالب تصميم به مفهاوم اخاص صاادر نمايناد( .شامس،
 )134 :1392اين امر بيانگر آن است كه گرچه صدور حكم در اماور حسابي عموميات
ندارد ولي اينگونه نيست كه اصال در اين امور حكمي صادر نشود و شاهد مثال آن ماده
 324قانون امور حسبي است بدين شرح كه دادگاه بر طباق صاورتمجلس ماذكور در 2
ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نماوده و باه آنهاا اباالغ و تساليم ماي
نمايد .اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تااريخ اباالغ در حادود قاوانين قابال
اعتراض و پژوهش و فرجام است .اين مواد بيانگر آنند كه در امور حسابي نياز حكام
صادر مي شود ولي عموميت نداشته و ناظر به موارد مصرح قانوني است .بر اين اساس
مي توان با وجود حسبي دانستن ورشكساتگي نياز صادور حكام را بارا آن متصاور
دانست .بر همين اساس بعضي از حقوقدانان معتقدند كه در عمل دادگاه هاا بسايار از
تصميمات را در غير موارد مصرح قانوني نيز در قالب حكم صادر مي كنند مانناد قارار
مهاار و مااوم تركااه( .شاامس )134 :1392 ،از اي ان حياث م اي تااوان متصااور شااد كااه
ورشكستگي همچون ماده  324قانون امور حسبي است و از موارد اساتثنائي و تصاريح
شده ا مي باشد كه دادگاه در امور حسبي حكم صادر مي كند.
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 .2- 2- 1- 2امکان اعتراض به حکم ورشکستگي

يكي ديگر از موارد كه به عنوان دليلي بر دعوا بودن امر ورشكساتگي اقاماه شاده
است ،امكان تجديد نظر خواهي ياا باه طاور كلاي امكاان اعتاراض نسابت باه حكام
ورشكستگي مي باشد .يكي اصولي كه در باب امور حسبي ذكر مي شود آن اسات كاه
امكان اعتراض به را در امور حسبي وجود ندارد و بااه نظار ميرساد تصاميماتي كاه
دادگاهها در زمينه امور حسبي اتخاذ ميكنند قابليت اعاده دادرسي ندارند .اما با توجه باه
مواد قانون تجارت حكم اعالن ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تااريخ
توقف تاجر در زماني قبل از اعالن ورشكستگي تشاخيص شاود قابالاعتاراض اسات.
قانون امور حسبي گرچه اصال را بار غيار قابال تجديادنظرخواهي آرا اماور حسابي
گذارده است ،ولي اين امر بدين معني نيست كه به طاور كلاي چناين امكااني در اماور
حسبي وجود ندارد و به واسطه اين امر ،امر ورشكستگي را دعوا تلقي نماود .مااده 27
قانون امور حسبي در اين رابطه بياان ماي دارد :تصاميم دادگااه در اماور حسابي قابال
پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد .اين ماده بيانگر آن اسات
كه به تصريح قانون ،امكان تجديدنظرخواهي و فرجاام خاواهي نسابت باه تصاميمات
دادگاه ها در امور حسبي وجود دارد و مورد شرايط خاص امكان تجديد نظر از احكاام
امور حسبي ،مي توان فرض اين را داشت كه ورشكستگي از مجموع امور حسبي است
كه امكان ورشكستگي در آن وجود دارد .در صورتي مي توان دليل قائلين به دعوا امر
ورشكستگي را محكم و قو دانست كه امر حسبي باه هايچ وجاه قابال تجدياد نظار
نباشد.

 .2- 2- 1- 3امکان صدور حکم غيابي در ورشکستگي

ماده  27قانون امور حسبي در باب اعتراض نسبت باه آراء دادگااه در اماور حسابي
مقرر كرده است :تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچاه
در قانون تصريح شده باشد .در اين راساتا ممكان اسات بياان شاود كاه ايان مااده باه
تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي اشاره دارد ولي نامي از واخواهي در طارق اعتاراض
به آراء امور حسبي نبرده است و اين امر داللت بر آن دارد كه صادور حكام غياابي در
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امور حسبي امكانپذير نمي باشد .به طور كلي در دعاو كاه غيار ترافعاي هساتند(امور
حسبي) و در آنها باه ماعنا خاص كالمه ،خوانده دعو  ،مفهاوم نادارد .غياابي باودن
حكم علي القاعده ،قابل تحقق نيست و احكام حضاور هساتند( .مهاد پاور:1386 ،
)31
در مقابل ،حكم ورشكستگي نه تنها از طرف بازرگان بلكه هماه كسااني كاه ذينفاع
هستند قابال اعتاراض اسات .بموجاب مااده  536ق.ت حكام اعاالن ورشكساتگي و
همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعالن ورشكساتگي
تشخيص شود ،قابل اعتراض است.
اين استدالل درست به نظر نمي رسد چراكه همانگونه كه بيان شد در اماور حسابي
نيز امكان اعتراض نسبت به آراء وجود دارد و واخواهي نيز از طرق اعتراض به را مي
باشد.

 .2- 2- 2ادله و اثرات حسبي بودن امر ورشکستگي

در اين بخش به داليلي اشاره خاواهيم كارد كاه داللات بار حسابي باودن ماهيات
ورشكستگي و اثرات آن دارد.

 .2- 2- 2- 1امکان تقاضای ورشکستگي به وسيله خود تاجر متوقف

به موجب بند الف ماده  415قانون تجارت ،امكان تقاضا ورشكساتگي باه وسايله
خود تاجر متوقف با توجه به ماده  413وجود دارد(عالي پناه )5 :1392 ،و تاجر مكلاف
است خود به دادگااه مراجعاه كارده و باا رعايات شارايط ماذكور در قاانون تجاارت
درخواست ورشكستگي خود را از دادگاه مربوطه نمايد .در ايان حالات خواهاان خاود
تاجر ورشكسته مي باشد كه تقاضا ورشكستگي خود را از دادگاه صاالحيت دار دارد.
دادگاه صالحيت دار اعالم ورشكسته را دليل قاطع توقف او تلقي نمي كند و بارا آن
ارزشي در حد اقرار موضوع قانون مدني كه در واقع شااه دليال تلقاي ماي شاود قائال
نيست و پس از اعالم تاجر ،صحت و ساقم ادعاا او را بررساي و پاس از تحقياق و
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تفحص در مورد شرايط الزم تاجر بودن و نفس توقف و  ،به صاورت ترافعاي حكام
صادر مي كند( .اسكيني )53 :1388 ،همانطور كه ديده مي شود در اين حالات خواهاان
دعااوا ورشكسااتگي ،خااود ورشكسااته اساات كااه ايان اماار خااالف حالاات معمااول
ورشكستگي است .حاال ذكار ايان نكتاه خاارج از اهميات نيسات كاه اگار خواهاان
ورشكسااتگي ،خااود تاااجر باشااد ،ذكاار نااام دادسااتان در ردي اف خواناادگان دع اوا
ورشكستگي الزامي است .شايد تصور بر اين باشد كه چون دعوا ورشكستگي دعوا
ترافعي نيست و لذا نيازمند دادخواست نمي باشد و اگر دادخواساتي نياز توساط تااجر
داده شد ،چون ورشكستگي يك امر حسبي است ،نيازمند تصريح نماي باشاد .اماا ايان
گونه نيست و رويه دادگاه ها بر اين است كه اگر تاجر خود درخواست ورشكستگي از
دادگااه داشاته باشاد باياد دادساتان را در ردياف خوانادگان قارار دهاد زيارا دعااوا
ورشكستگي با نظم عمومي در ارتباط است و همين ويژگي افزون بر اين كه سبب دور
ماندن اين دعوا از داور و لزوم دخالت مرجع قضايي مي شود باه دادساتان نياز حاق
دخالت در امور تاجر و مديريت اموال تاجر و تصفيه ديون او را مي دهاد و بار هماين
اساس دادستان در موضوع ورشكستگي نقش مهمي داشته و بايد طرف دعوا قرار گيرد،
زيرا همان اندازه كه آغاز ورشكستگي با نظم عمومي در ارتبااط اسات و دادساتان ماي
تواند آن را اقامه نمايد ،عدم تحقق آن نيز بي ارتباط باا نظام عماومي نيسات و اطاالع
دادستان ،بويژه به دليل تكاليفي كه قانون برا اين مقام مقرر نموده است توجياه كنناده
نفع و طرفيت او در دعوا است ،تكاليفي مانند نظارت بر صورت بردار اموال ،فاروش
اموال تاجر ،پرداخت بدهي به طلبكاران غايب ،مهر و موم تاجر و دسترسي به اساناد و
اطالعات تاجر و نيز تعقيب قرار دادن تاجر به علت ورشكستگي به تقصير يا تقلب .اين
اختيارات لزوم دخالت دادستان در دعو ورشكستگي را مُدال مي كند ،زيرا چگونه مي
توان اين اندازه تكاليف به عهده دادساتان قارار داد اماا او را در دعاو ماذكور بيگاناه
دانست ،ممكن است ايراد بشود كه دعوا متوجه دادستان نبوده و ارتباطي به و ندارد تا
طرف دعوا قرار بگيرد ،در پاسخ به آن معتقد هستيم كه هماان مبناايي كاه سابب شاده
دادستان بتواند اقامه دعو ورشكستگي بكند همان مبنا در موارد كه شاخص طلبكاار
و يا خود تاجر در خواست ورشكستگي نموده اند نيز وجود داشته و سبب ارتباط آن با
دادستان مي شود ،و با توجاه باه تكااليف متعادد كاه قاانون بارا دادساتان در امار
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ورشكستگي ذكر كرده مثل نظارت بر صورت باردار از اماوال ،فاروش اماوال تااجر،
پرداخت بدهي به طلبكاران غايب مهر و موم تااجر و دسترساي باه اساناد و اطالعاات
تاجر و همچنين تعقيب قرار دادن تاجر به علت ورشكستگي به تقلب يا تقصاير ،لازوم
دخالت دادستان در امر ورشكستگي دو چندان مي شود و توجيه كننده طرفيت دادستان
در دعوا مي باشد .در حقيقت اگر اين گفته كه دادستان ارتباطي با دعاو ورشكساتگي
ندارد و دعوا متوجه و نيست ،صحيح باشاد باه ناچاار ماي بايساتي در ماوارد كاه
دادستان خود آغازگر دعوا ورشكستگي است نيز با قرار رد دعوا به علت عدم وجاود
نفع و ارتباط مواجه شود ،در حالي كه اين امر مخاالف ناص صاريح مااده  415قاانون
تجارت و حق و تكليفي است كه در مقرره مذكور برا دادستان وضع شده اسات ،ماي
باشد و به عبارت ديگر معتقد هستيم كه مبنا وضع ماده  415قاانون تجاارت و وضاع
قاعده مذكور ،بلحااظ نفاع و ضارر اسات كاه جامعاه از حكام ورشكساتگي دارد و
ارتباطي است كه با نظم عمومي دارد ،همانگونه كه حكم حجر اشخاص با نظم عمومي
در ارتباط است و به همين سبب دادستان به عنوان مدعي العموم ،اين حق و تكلياف را
دارد كه آغازگر دعوا ورشكستگي باشد و باه هماين اعتباار دادساتان ذ نفاع و ذ
سمت در طرح دعوا ورشكستگي مي باشد ،همين مبنا و مصالحت كاه سابب وضاع
قاعده مذكور مي باشد در مورد كه شخص مثل طلبكار آغاازگر دعاو ورشكساتگي
است نيز وجود دارد و ل زوم دخالت دادستان و طرف دعوا قرار دادن و را توجيه ماي
نمايد و الزم است دادستان در دعوا مداخله داشته و به نماينادگي جامعاه در خصاوص
تحقق و يا عدم تحقق آن دفاع نمايد.از اين حيث بايد ناام دادساتان در ردياف خواناده
ذكر شود.

 .2- 2- 2- 2بند دوم :امکان تقاضای ورشکستگي به وسيله دادستان

قانون تجارت در ورشكستگي عاد (غير كيفر ) وظايف متعدد را برا دادستان
در نظر گرفته است مانند اظهار و اعالم ورشكساتگي ،استحضاار از پااره ا اقادامات،
نظارت ،مداخله مستقيم ،تقاضا از دادگاه و امثال آن كه اصوال باه منظاور حفاظ حقاوق
بستانكاران و اشخاص ثالث و در نهايت حفظ مصالح جامعه وضع شده اند كه يكاي از
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ويژگي ها مقررات ورشكستگي اسات( .شاقاقي )38 :1372 ،همچناين يكاي از مهام
ترين موارد كه ما را متقاعد مي كند امر ورشكستگي از امور حسبي است نه دعاوا ذكار
همين مطلب است كه دادستان راسا توانايي اقاماه دعاوا ورشكساتگي را دارد و ايان
مسئله پر و واضح است كه در دعاو ترافعي ممكن نيست و در آنها حتما بايد شخصي
به عنوان خواهان اقامه دعوا كند( .عالي پناه )5 :1392 ،و مشابه هماين امار در مااده 21
قانون امور حسبي به صورت صريح آمده و اين حق را برا دادستان امكانپذير مي داند.
حكم ورشكستگي با منافع عمومي مرتبط است و ورشكستگي تاجر ممكن است باعث
اخالل در نظم اقتصاد كشاور شاود .از آنجاا كاه از مياان اشاخاص خصوصاي فقاط
طلبكاران حق تقاضا صدور حكم توقف تاجر را دارند ،دخالات دادساتان اجاازه ماي
دهد ،در صورتي كه حقوق بعضي از طلبكاران ايجاب نمايد و نفع عمومي اقتضاا كناد،
از دادگاه صدور حكم ورشكستگي تاجر را تقاضاا كناد( .اساكيني )53 : 1390 ،از ايان
حيث امر ورشكستگي شباهت بسيار زياد با امور حسبي دارد .با توجه به مااده  1قاانون
امور حسبي دادگاه ها مكلف هستند نسبت به اين امور اقدام نماوده و تصاميمي اتخااذ
نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بين اشاخاص و
اقامه دعوا از طرف آن ها باشد .تقاضا ورشكستگي توسط دادستان بادون درخواسات
ورشكسته و طلبكار دقيقا شبيه به ماده يك قانون امور حسبي است .اما با توجه به ماواد
آيين دادرسي مدني در مورد دعاو  ،به علت ترافعي بودن آنها قاضي خود نماي تواناد
راسا اقدام به شروع دعوا نمايد و بايد حتما فرد در مقام خواهان توساط دادخواسات
اقامه دعوا كند و قاضي تنها در مقام رفع تنازع و اختالف بين خواهان و خوانده است و
بين اين دو احقاق حق مي كند .از ايان حياث ورشكساتگي باه اماور حسابي شاباهت
بيشتر نسبت به دعاو دارد كه مورد ادعا ماست.

 .2- 2- 2- 3لزوم آگهي حکم ورشکستگي

يكي از ويژگي ها امر حسبي ،الزم االعالن بودن آن مي باشد( .ماده  26قانون امور
حسبي) به عنوان مثال در تحرير تركه ميت ،اگهي حكم الزامي است .اين درحالي است
اين الزام در باب دعاو وجود ندارد .در خصوص صدور حكم ورشكساتگي نياز ايان
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آگهي صورت مي گيرد و برا اطالع عامه حكم ورشكساتگي در روزناماه آگهاي ماي
شود تا اشخاص از مفاد حكم مستحضر شوند و از وضاعيت بازرگاان بااخبر گردناد و
اقداماتي را كه برا حفظ حقوق خود يا آثار حكم الزم مي دانند انجام دهناد كاه ماواد
متعدد قانون تجارت نيز بيانگر اين مطلب نيز است چرا كه مبنا بسايار از اقادامات،
همين تاريخ اعالن مي باشد .در امور حسبي ،آرائ محاكم آگهي مي شاود و قانونگاذار
در باب ورشكستگي نيز اين امر را پيش بيني كرده است .اماا در دعااو مادني آگهاي
كردن در برخي موارد خاص ذكر شده و يك امر استثنا مي باشد.

 .2- 2- 2- 4عدم محدوديت دادگاه رسيدگي کننده به حدود تقاضای متقاض ي رس يدگي
به امر ورشکستگي

يكي ديگر از مشخصه ها امر حسابي آن اسات كاه محادود باه حادود تقاضاا
متقاضي نيست و اين امر به وضوح در ماده يك قانون امور حسبي ذكر شده است .ايان
در حالي است كه در دعاو ذيل قانون آيين دادرسي مدني بند  2مااده  53و مااده ،54
اگر دعوا محصور باشد بايد حتما نام تمام خواندگان ذكر شود و اال قرار رد دعوا صاادر
مي شود( .طاهر  .)63 :1392 ،از اين حيث دادگاه ها دعااو كاه هماه خوانادگان در
دادخواست آن ذكر نشده باشد ثبت نمي كنند زيرا محدود به تقاضا خواهان مي باشند
و در صورت رسيدگي موجب تضييع حق افراد خواهند شد كه در دادرسي اسامي از
آن ها نبرده است و از طرفي به دليل وجود اصل عدم تحصيل دليل در دعاو حقاوقي،
قاضي خود نيز نمي توانند از ذ حقان در دعاوا كاه ناام آن هاا در ردياف خوانادگان
نيامده است دعوت كند در نتيجه قرار رد دعوا صادر مي كند .در ورشكساتگي ،دادگااه
رسيدگي كننده محدود به حدود تقاضا متقاضي رسيدگي امر ورشكساتگي نيسات .و
اين مسئله به اين علت است كه اگر در حالتي كه خواهان خود اعاالم باه ورشكساتگي
مي كند ،با برخي از طلبكاران تباني كرده باشد و نام آن ها را صرفا ذكار كناد و دادگااه
نيز نتواند خارج از حدود تقاضا ورشكسته رسيدگي كناد ،باعاث از باين رفاتن حاق
ديگر طلبكاران مي شود .از طرفي اگر خواهان ورشكستگي يكي از طلبكاران باشد بااز
هم فرض تباني با تاجر و يك عده از طلبكااران وجاود دارد و اگار ماا صارفا دعاوا را

ماهيت رسيدگي به امر ورشكستگي  /امير شقا یق

151

محدود به طرفين دعوا بدانيم حق طلبكاراني كه از قافله غرما عقب افتاده اند و بي خبر
از حال تاجر و ورشكستگي او مي باشند ضايع مي شود .از ايان حياث دادگااه در امار
ورشكستگي به تقاضا خواهان چه تاجر باشد چه طلبكاران ،توجهي ندارد و باا توجاه
به مواد  440 ،435 ،433 ،427قانون تجارت ،با مشخص كردن مدير تصفيه ماانع از هار
گونه تباني باين تااجر و طلبكااران ماي شاود .باه نحاو ماي تاوان گفات كاه حكام
ورشكستگي بر خالف اصل نسبي بودن احكام ،اعتبار حكم مطلق را دارد ،بدين معنا كه
تاثير آن از طرفين دعو تجاوز كرده و شامل هماه افاراد ماي شاود كاه باا بازرگاان
معامالت تجارتي داشته اند و به همين جهت اسات كاه حكام ورشكساتگي دادگااه از
طريق آگهي در جرايد صورت مي گيرد .هر حكمي كه از دادگاه در امور ترافعي صاادر
مي گردد اصوال اثر نسبي دارد .يعني تاثير آن فقط درباره طرفين دعو اسات و دربااره
افراد ديگر موثر نيست ،اما حكم ورشكستگي فارغ اين اثر است .ايان يكاي از ويژگاي
ها خاص امر ورشكستگي است كه باعث تفاوت آن با فرايند رسيدگي به دعاو ماي
شود .در احكام حسبي عليالقاعده اختالف و نزاعي وجود ندارد و همين ويژگاي اماور
حسبي باعث مي شود كه احكام صادر شده از آن خاصيت نسبي نداشته باشد و محدود
به طرفين دعوا نباشد و هر كس مي تواند در صورتي كاه خاود را ذ نفاع بداناد وارد
دعوا شود .و اين تشابه بيانگر آن است كه ورشكستگي يك امر حسبي مي باشد.

 .2- 2- 2- 5عدم اجرای قواعد حق وقي رس يدگي ب ه ام ر مخت وم و ف راغ دادرس در
دادرسي مربوط به امر ورشکستگي

يكي از اصول دادرسي دعاو در ايران ،قاعده فراغ دادرس است .با توجاه باه بناد
(د) ماده  91قانون آيين دادرسي مدني ،در صورتي كه در يك دادرساي حكماي صاادر
شود ،اين حكم باعث مختومه شدن دادرسي مي شود و دادرسي كه اين حكم را صاادر
كرده است شامل قاعده فراغ دادرس مي شود( .عالي پناه )5 :1392 ،از اين حيث اگر آن
دعوا مجدد در همان دادگاه اقامه شود با توجه به ماده  92قانون آياين دادرساي مادني،
دادرس ملزم به صدور قرار امتناع از رسيدگي مي باشد مگر آنكه سبب ياا اصاحاب ياا
موضوع دعوا تغيير كرده باشددر باب ورشكستگي بحاث عادم فاراغ دادرس در جاايي
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پيش مي آيد كه طلبكاران تقاضا ورشكستگي تاجر را كرده باشند و اين تقاضا به دليل
عدم ارائه داليل كافي رد شده باشد .علي االصول ،حكم رد تقاضا ورشكساتگي جنباه
امر مختوم دارد؛ مع ذلك ،هرگاه طلبكار كه صدور حكم ورشكستگي را تقاضاا كارده
نتواند با داليل موجود توقف تاجر را ثابات كناد ،در صاورت وجاود شارايط و داليال
جديد مي تواند تقاضا خود را دوباره مطرح كند .همچنين هرگااه تقاضاا طلبكاار
مردود اعالم شود ،طلبكارديگر مي تواند با استناد به داليل طلبكار قبلي ،يا داليل جديد،
صدور حكم ورشكستگي تاجر را تقاضاا كند(.اساكيني )57 :1390 ،باا توجاه باه ايان
توضيحات نتيجه مي گيريم كه در ورشكستگي قواعد فراغ دادرس و رسايدگي باه امار
مختوم استثنا مي خورد .از طرفي نظر به اين كه در امور حسبي مرافعاه و دعاوا وجاود
ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند قاعده فاراغ دادرس شاامل اماور حسابي نماي
شود.

 .2- 2- 2- 6عدم اجرای اصل قابل اجرا نبودن احکام غير قطعي

اين اصل از ماده  599قانون اصول محاكمات قديم استفاده مي شود كاه ماي گوياد:
هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجرا گذارده نمي شود مگار ايان كاه قطعاي
شده يا قرار اجرا موقت آن ها در موارد كه قانون معين مي كناد از محكماه ا كاه
صالحيت دارد صادر شده باشد .موارد كه ذيل اين ماده مساتثني از اصال ماي شاوند
حكم ورشكستگي با توجه به ماده  417قانون تجارت و تصميمات امور حسبي با توجه
به مااده  35قاانون اماور حسابي .يكاي ديگار از تشاابهات بسايار زيااد امار حسابي و
ورشكستگي كه ما را بر حسبي بودن امر ورشكستگي قاطع تر مي كناد يكاي از اصاول
آمده در دادرسي ها مدني ،عدم اجرا احكام غير قطعي دادگاه ها مي باشد .باياد باه
اين امر توجه شود كه بين حكم قطعي و حكم نهايي تفاوتي وجود دارد .آن حكمي كاه
دادگاه در جلسه رسيدگي صادر مي كند يك حكم قطعي اسات كاه بعاد از صادور آن
دادگاه مشمول قاعده فراغ دادرس مي شود و رسيدگي از صالحيت او خارج مي شاود،
اما حكمي نهايي حكمي است كه مهلت طرق اعتراض به را آن تماام شاده باشاد و
بعد از نهايي شدن حكم صادرده از دادگااه اسات كاه ذ حاق ماي تواناد درخواسات
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اجرائيه آن را از دادگاه بخواهد .به اين معني كه وقتي حكمي از دادگاه صادر مي شاود،
ذ حق آن حكم نمي تواند فورا اجرا آن را از دادگاه بخواهد بلكه بايد صبر كناد تاا
مهلت طرق اعتراض به آن را تمام شود .در امور حسبي اين گونه نيست و بحث اجرا
قبل از قطعيت حكم با توجه به داليل گفته شده وجود دارد .از همين حياث باا حسابي
دانستن امر ورشكستگي ،آن را از اين قاعده مستثني دانسته و در صورت صادور حكام
ورشكستگي اجرا آن قبل از قطعيت ممكن مي باشد .باز هم بايد اشااره شاود كاه در
عالم تجارت ،سرعت از مهم ترين عناصر و كالبد آن است و هار چاه سارعت چاه در
حوزه معامالت تجار و چه در حوزه رسيدگي تجار بيشتر باشد ،باعث بيشاتر شادن
و محكم شدن بنيان اقتصاد آن نظام حقوقي مي شود .از اين حيث است كه به محض
صدور حكم ورشكستگي طلبكاران كه ذ حقان هستند بايد بتوانند هر چاه ساريع تار
اين حكم را اجرا كرده و مانع از وخيم تر شدن اوضااع نابساامان اقتصااد ورشكساته
شوند و اين اقدام به نحو باعاث كمتار شادن هار چاه بيشاتر ضاررهايي اسات كاه
ورشكستگي بر پيكره نظام اقتصاد يك كشور وارد مي شود.

نتيجهگيري
اهميت ورشكستگي بر هيچ نظام حقوقي پوشيده نيست و با بررسي ها انجام شده
در سيستم ها مختلف حقوقي مي بينيم كه اهميت دو چندان نسبت باه ديگار مساائل
حقوقي به آن شده است .اين اهتمام و توجه به اين علت است كه ورشكستگي يكي از
پديده ها حقوقي وابسته به اقتصاد يك دولت است و آسيبي بسيار زياد بر اقتصاد و به
دنبال آن به نظم عمومي جامعه وارد مي آورد .از ايان جهات هماواره اهتماام آن شاده
است كه ورشكستگي به سرعت كشف و رسيدگي شود تا از آسيب هاا وارده توساط
آن كم شود .در ايران نيز با وضع قوانين خاص برا ورشكستگي سعي بر آن شده است
كه هر چه زودتر ورشكسته شدن يك تاجر كشاف شاود و تاا آن جاا كاه امكاان دارد
آسيب ها وارده به نظم اقتصاد جامعه را كم كنند .به همين دليل است كه به غيار از
طلبكااران ،خاود تااجر كاه در حاال ورشكسااتگي اسات نياز ماي تواناد در خواساات
ورشكستگي خود را از دادگاه داشته باشد كه اين امر يك اتفاق نادر در سيستم حقاوقي
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ماست .و همچنين دادستان كه مي تواند راسا اقدام به ورشكسته شدن ياك تااجر كناد.
همين حساسيت ها زياد برا كشف و رسيدگي به تاجرين ورشكسته است كه لازوم
وجود دادرسي خاص را نشان مي دهد .در قانون تجارت در عين حاال كاه لفاظ دعاوا
برا ورشكسته آورده شده است ،در ادامه قانون تجارت قوانيني وضع شده ا دارد كه
شرايط خاصي برا دادرسي ورشكستگي ايجاد مي كند كه اين شارايط خااص باعاث
دور شدن آن از دعوا بودن ورشكستگي مي شود .همين قوانين خاص موجود به علات
عدم تبيين و تقنين منسجم منجربه نظرات و اختالفات شده است كه در اين مقاله ساعي
شده است بتوانيم با ارائه نظرات و داليل حقوق دانان صااحب نظار در بااب تجاارت،
ماهيت آن را روشن سازيم و به اختالف نظرات متعدد پاياان دهايم .باا نگااه دقياق باه
مسئله ورشكستگي در مي يابيم كه صدور حكم ورشكستگي ،باعث ماوت شخصايت
تجار يك تاجر مي شود ،بدين معني كه تاجر ديگر نمي تواند فعاليت هاا اقتصااد
انجام دهد و حتي وصول مطالباتش توسط دخالت دادستان (مادير تصافيه) انجاام ماي
شود .اين موت فرضي شخصيت تجار تاجر ،چيز شبيه به موت فرضاي شخصايت
مدني مفقوداالثر است و ورثه او ،همچون طلبكاران هستند كه تقاضا ماوت فرضاي را
مي دهند تا بتوانند به حق و حقوق خود برساند .تحقياق و تفحاص و خاارج شادن از
حدود خواسته طلبكاران همانند تحقيق و تفحص و خارج شدن از حدود ورثه در موت
فرضي است و همانقدر كه صادور حكام ماوت فرضاي اثارات مهماي دارد و نيازمناد
بررسي ها دادستان است ،حكم ورشكستگي نيز اهميت خاص دارد و از همين جهت
دادستان به تحقيق و تفحص در مورد وضعيت تاجر ماي پاردازد و صارفا باه تقاضاا
طلبكاران و حتي خود تاجر اكتفا نمي كند .مي توان گفت كه همانطور كه شرايط خاص
صدور حكم موت فرضي از قانون مدني جدا و در قانون امر حسبي احصا شاده اسات،
شرايط خاص صدور ورشكستگي نيز بايد از قانون تجارت جدا شاده و در ياك قاانون
ديگر به صورت مجزا احصا شود و بارا آن ياك دادرساي خااص پايش بيناي كارد.
درنتيجهدر مي يابيم كه ورشكستگي دارا سازو كار متفاوت از رسيدگي باه دعااو
عاد است كه در قانون آيين دادرسي مادني ،شايوه دادرساي باه آن هاا آماده اسات.
همچنين ورشكستگي از اين حيث كه بسيار با نظم عمومي در ارتباط اسات و دادساتان
نقش ويژه ا در آن دارد بايد در جهت رسيدگي به آن ،يك سااز و كاار جادا تعبياه
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كرد .اين ساز و كار بسيار زياد شبيه به ساز و كار است كه در امور حسبي دياده ماي
شود .با توجه به اين كه منشا امور حسابي ناوعي امار باه معاروف از طارف دولات و
حكومت بوده  ،در نهاد ها مهم حقوقي كه نقش نظارتي دولات بسايار حاائز اهميات
است وارد شده .ورشكستگي نيز از اين دسته نهاد ها مي باشد و اين اهميت برا قانون
گذاران حوزه تجارت و به تبع آن ورشكستگي پوشيده نبوده ،برا همين سااز و كاار
خاص برا آن در نظر گرفته شده است .اين سازو كار خاص ورشكستگي را بايش از
پيش به امور حسبي نزديك كرده است و از مهم ترين آن مي توان به اهميات دخالات
دادستان در امور مربوط به تاجر ورشكسته ،امكان تقاضا ورشكستگي توسط دادساتان
و خااود تاااجر ،خااارج شاادن از حاادود دادرس اي ورشكسااتگي ،اعااالن شاادن حكاام
ورشكستگي و  ...اشاره كرد .همين ساز و كار خاص نشان ماي دهاد كاه ورشكساتگي
يك امر حسبي است و قصد قانون گذار از وضع قوانين كه باعث رسايدگي خااص آن
شده است نيز همين بوده كه ورشكستگي را از شمول قانون تجارت خاارج كناد و باه
علت شبيه بودن سازوكار موجود برا ورشكساتگي بهتار اسات آن را در شامول امار
حسبي بدانيم تا دادستان بتواند نظارت بيشتر و دقيقتر به فرآيند ورشكستگي داشته باشد
و حساسيت ها موجود در آن و اثرات مخربي كه بر نظم عمومي دارد را كنترل كند.
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