Bi-quarterly Journal of Legal Educations, No. 5 , Autumn and Winter 2019

Need to amend bankruptcy regulations
Soheil Taheri 1
Hosein Balazadeh 2
An economic view of bankruptcy law suggests that some policies and behaviors in a
legal relationship lead to a distortion of the balance and inefficiency of a legal
system. The main focus of this study is to examine the twofold approaches to
bankruptcy law, the occurrence of economic disadvantages In bankruptcy law.
Economic damage is one of the deadliest illnesses caused by the mismatch of
bankruptcy times due to trading transactions with the Iranian economy. Hence,
issues related to bankruptcy conditions are among the first to provide the basis for
the formation of economic corruption due to the inaccuracy, clarity,
comprehensiveness and status of bankruptcy conditions in commercial law. One of
the causes of the economic crimes in bankruptcy law is first and foremost the
bankruptcy conditions, including standstill and merchant, that the precise knowledge
of these conditions in Iranian law and the provision of such solutions as: the
calculation of bankruptcy rights in the area of public order, the establishment of
specialized courts Bankruptcy and the formation of a special court for bankruptcy
crimes due to the quality of the courts, the implementation of third-party protest
laws, civil procedural law in bankruptcy proceedings and the prevention of the
violation of rights of stakeholders who are not parties to the dispute, a proposal for
adjudication without trial and without formalities Civic Bankruptcy Claims Like
Tripartite Claims To resolve the conflicts in the Commercial Law, the Law on the
Recovery and the Penal Code, to correct and adhere to the reasonable
appropriateness of the statutory deadlines set forth in the Commercial Code, to
establish an up-to-date and accessible system for inquiring about the situation of
traders during transactions, Increasing the powers of the prosecutor, as well as the
unnecessary separation of bankruptcy cases for compulsory and optional blame,
increases deterrence aspects and strategies to prevent economic damage in
bankruptcy law.

Keywords: bankruptcy, Economic disadvantages, pause, merchant, Approach,
Transaction.
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چکيده
محور اصلي اين پژوهش به بررسي رويكردها دوگانه در خصوص حقوق ورشكستگي ،تحت عنوان؛ ضرورت
اصالح مقررات ورشكستگي با توجه به مقتضيات روز مي باشد .عدم تطابق زماني حقوق ورشكستگي با معامالت
تجار روز آسيب ها زياد را به حقوق ورشكستگي در ايران وارد كرده است .از اين رو مسائل مربوط به
شرايط ورشكستگي اولين زمينههايي است كه بستر شكلگير مفاسد اقتصاد به معنا هرگونه خروج از اعتدال
و نقض قوانين كه اعم از جنبهها كيفر است ،را با توجه به عدم دقت ،صراحت ،جامعيت و مانعيت شرايط
ورشكستگي در قانون تجارت فراهم آورده است .يكي از علل بروز مفاسد اقتصاد در حقوق ورشكستگي و
ضرورت اصالح آن در وهله اول به شروط ورشكستگي از جمله توقف و تاجر بودن باز ميگردد كه شناخت
دقيق اين شرايط در حقوق ايران و ارائه راهكارهايي چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشكستگي در قلمرو نظم
عمومي ،تأسيس دادگاهها اختصاصي ورشكستگي و تشكيل دادسرا ويژه جرائم ورشكستگي بعلت ورود
كيفي محاكم ،مجر نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آيين دادرسي مدني در دعاو ورشكستگي و جلوگير
از تضييع حقوق ذينفعاني كه در زمره اصحاب دعوا بشمار نميروند ،پيشنهاد رسيدگي خارج از نوبت و بدون
تشريفات آيين دادرسي مدني دعاو ورشكستگي همانند دعاو ثالثه تصرف ،حل تعارضات موجود در قانون
تجارت ،قانون اداره تصفيه و قانون مجازات اسالمي ،تصحيح و رعايت تناسب معقوالنه مهلتها قانوني در نظر
گرفته شده در قانون تجارت ،تأسيس سامانها روزآمد و قابل دسترس برا استعالم وضعيت تجار در هنگام
معامالت ،افزايش اختيارات دادستان و همچنين عدم لزوم تفكيك موارد ورشكستگي به تقصير اجبار و
اختيار  ،جنبه ها

بازدارندگي و راهكارها

جلوگير

از بروز مفاسد اقتصاد

در حقوق ورشكستگي را
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مقدمه
يكي از معضالتي كه امروزه گريبان گير كشورها مختلف اسالمي و غيار اساالمي
شده است ،فساد اقتصاد است .بر اسااس تحقيقاات مؤسساه باين المللاي «شافافيت»
شاخص فساد اقتصاد در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است ،بااالترين نماره
كشورها ازنظر فساد اقتصاد  100 ،محاسبه شده است و نمره ايران در فساد اقتصاد 30
است .وضع موجود اقتصاد جامعه و رشد روزبهروز فساد اقتصااد در مياان طبقاات
مختلف ،ما را به اين فكر واميدارد كه بروز فساد اقتصااد دارا چاه علال و اسابابي
است .پيشرفتها اقتصاد و روابط پيچيده تجار در عصر حاضر همه افراد جامعاه،
فقير و غني ،تاجر و غيرتاجر را در برگرفته است .در اين ميان اينگونه به نظر ميرساد
كه پيشرفت نظام اقتصاد متناسب با پيشرفت ساير نظامات موردنياز ،بهخصوص نظاام
حقوقي صورت نپذيرفته است .درحاليكه ميبايست نظام حقاوقي هماراه و همگاام باا
پيشرفتها اقتصاد  ،پيشرفت نمايد و با دقت نظر در روابط پيچياده تجاار  ،نقاش
مهم خود را ايفاء نمايد؛ اما نظام حقوقي علي الخصوص نظاام حقاوقي اياران از قافلاه
پيشرفتها تجار و روابط آن بازمانده است .باا نگااهي تخصصاي باه مقولاه وضاع
قوانين ،ميتوان قوانين موجود را يكي از داليل بهحساب آورد كه نياز باه ياك بررساي
دقيق و كارشناسانه بهجايگاه حقوق در بروز مفاسد اقتصاد را بايشازپايش محساوس
مي نمايد .بررسي حقوق از اين منظر دارا شقوق متفاوتي است ،اين شقوق ميتواند از
منظر حقوق عمومي ،جزايي و خصوصي صورت پذيرد .در يك دياد تخصصاي تار از
منظر حقوق خصوصي ،ميتوان جايگاه رويه قضاايي ،قاوانين موجاود مادني ،تجاار ،
آيين دادرسي مدني و قاوانين خااص تجاار و غياره را در روناد باروز ياك مفساده
اقتصاد بررسي نمود .يكي از موارد كه نظام حقوقي ايران نتوانسته است هماهنگ با
روابط تجار اش روزآمد شود ،مبحث ورشكساتگي اسات .درحااليكاه ورشكساتگي
يكي از نهادها مهم حقوق خصوصي است كه در اغلب كشورها تابع نظاام حقاوقي
رومي -ژرمني به عنوان يكي از نهادها حقوق بازرگاني شناخته شده است؛ همچناين در
حقوق ايران و قوانين تجار آن حدود يك سوم قانون تجارت را تشكيل مايدهاد .اماا
قانون تجارت ايران تنها به ارائه ترجمه ا از كد تجار نااپلئون بسانده كارده اسات و
پس از گذشت بيش از يك قرن از تدوين اين قاانون و علايرغام اشاكاالت عملاي و
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نظر وارد بر قسمت هاا مختلاف آن هناوز اقادام كارآماد باه لحااظ تصاحيح آن
صورت نگرفته است .اين در حالي است كه كد مزبور در فرانساه نياز دچاار تحاوالت
مختلفي شده است و نهايتاً جا خود را به مقررات جديد در اين زمينه داده است كه
از سال  1958در فرانسه مجر است كاه باهوسايله تقنيناات بعاد ازجملاه تغييارات
اعمال شده در سال هاا  1967و  1985و  2005تكميالشاده اسات (.اساكيني،1390 ،
ج ،4ص)13
ما بنا داريم مطابق پيشينه و نمونههايي كه به صورت عملاي پايش آماده اسات،
جايگاه حقوق ورشكستگي در پيشگير از مفاسد اقتصاد را ماورد تحليال و بررساي
قرار دهيم .به جهت آنكه بتوان نقش و جايگاهي پيشگيرانه بارا حقاوق ورشكساتگي
تعيين نماييم ،مي بايست در ابتدا موارد مفاسد اقتصاد به وجود آمده در حاوزه حقاوق
ورشكستگي را مورد بررسي قرار دهيم .بعدازاين مرحله كاه نيازمناد تحقيقاات ،تجرباه
ها علمي و عملي و مشاهده نمونه ها عيني ميباشد ،بايست موارد بهدساتآماده را
جمع آور نموده و به تحليل آنها بپردازيم تا بتوانيم در مرحله بعد به علل بروز مفاسد
اقتصاد دست پيدا كنيم بدين معنا كه با شناسايي مسببات مفاسد اقتصااد موجاود در
حقوق ورشكستگي ،علال آن را اساتخراج نمااييم .الزم باه ذكار در مطالاب مطروحاه
استفاده از عبارت "مفاسد اقتصاد " به معنا هرگونه نقض قوانين و خروج از اعتادال

حقوقي مي باشد فلذا بدين ترتيب اعم از جنبه كيفار آن اسات و تعااريف تخصصاي
اقتصاد را نيز از تعريف خود خارج مي سازد.

:1ورشكستگي و نظام دادرسي حاکم بر آن
ورشكستگي ،اعالم وضاع تااجر اسات كاه قابليات انجاام تعهادات خاود را
ازدست داده و قادر به تأديه ديون خود نيست .چنين شخصي ديگر قابلاعتمااد نباوده و
جامعه با سوءظن به او نگاه ميكند و چون دارايي ورشكساته وثيقاه انجاام تعهادات او
است ،اداره اين دارايي و تصفيه ديون و مطالبات ورشكسته از اختيار او خارج ميشود.
ورشكستگي ميبايست بهموجب حكم دادگاه اعالم شود و تا زمااني كاه دادگااه
حكم ورشكستگي را صادر نكارده اسات ،ورشكساتگي تااجر مسالم نيسات( .ساتوده
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تهرانااي ،1390 ،ج ،4ص )121حكاام ورشكسااتگي ماهياات حقااوقي دوگانااها دارد؛
ازآنجاكه حالت تاجر را كه از پرداخت ديون خود عاجز است را اعالم ميكناد ،جنباه
اعالمي دارد؛ ولي ازآنجاكه دادگاه با اعالم اين حالات وضاعيت جدياد در اختياارات
تاجر در اداره اموال و دخالت در حقوق او ايجاد ميكند – كه در مقابل هماه طلبكااران
قابل استناد است – جنبه انشايي دارد(.اسكيني ،1390،ج ،4ص)54

-1

شرايط صدور حکم ورشکستگي:

صدور حكم ورشكستگي بهموجب ماده  412قانون تجارت(:ورشكستگي تااجر
يا شركت تجارتي درنتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل ميشود.
حكم ورشكستگي تاجر را كه حين الفوت در حال توقف بوده تاا ياك ساال بعاد از
مرگ او نيز ميتوان صادر نمود) منوط به دو شرط گردياده اسات .شارط اول عباارت
است از اطالق وصف تاجر به ورشكسته بصورتيكه مشمول ماده  1قانون تجارت شاود
و شرط دوم نيز بيانگر حصول توقف از تأديه دياون مايباشاد .وجاود ايان دو شارط
بهموجب قانون تجارت برا صدور حكم ورشكستگي كفايت مينمايد.

 - 1- 1شرط "تاجر بودن"

اشتغال به معامالت تجارتي مذكور در ماده  2قانون تجارت موجاب حصاول شارط

تاجر بودن ميگردد .اطالق واژه "تاجر" در ماده  412قانون تجارت سبب ميشاود كاه
اشخاص حقيقي و حقوقي در ذيل آن قرار گيرناد .اختصااص قواعاد ورشكساتگي باه
بازرگانان در حقوق ايران از مختصات حقاوق ماا و ماأخوذ از مقاررات ساابق فرانساه
است؛ چه اينكه در كشورها آنگلوساكسون قواعد ورشكستگي در مورد تمام اشخاص
حقيقااي اعاام از تاااجر و غياار تاااجر مجاار اساات و در حقااوق فرانسااه هاام از سااال
1967ميالد قواعد ورشكستگي در خصوص همه اشخاص حقوقي حقاوق خصوصاي
اعمال مي شود .البته ناگفته نماند كه در برخاي ممالاك ازجملاه انگلايس ورشكساتگي
شااركتهااا تااابع قااانون خاااص مربااوط بااه تصاافيه شاركتهاساات (اسااكيني،1390 ،
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ج،4ص )190حتي در كشورها عربي هم كه قواعاد ورشكساتگي مخاتص بازرگاناان
است ،مقررات مربوط به اعسار ،موارد مربوط باه عجاز نسابي از پرداخات را پوشاش
ميدهد(.ناصيف1997،م ،ص)146

- 1- 1- 1احراز شرط "تاجر بودن" توسط دادگاه

همان طور كه ميدانيم يكي از شرايط صدور حكم ورشكستگي عبارت است از احراز
تاجر بودن كسي كه ورشكستگي او تقاضا شده است .با لحاظ مواد 1و 2قانون تجاارت،
دادگاه صالح با در نظر گرفتن كليه داليل و قرائن و امارات ،تشخيص خواهد داد كساي
كه ورشكستگي او تقاضا شده است تاجر اسات ياا خير(اساكيني ،1390 ،ج ،4ص.)23
آنچه كه در ماده  1قانون تجارت ديده ميشود عبارت است از اينكه «:تاجر كسي اسات
كه شغل معمولي خود را معامالت تجار قارار بدهاد ».و مااده  2قاانون تجاارت نياز
بهنوعي فهرستي از معامالت تجار ارائه نموده است ،اين در حالي است كه با تعاريف
موجود نميتوان ضابطه دقيقي برا شرط تاجر بودن كشف نمود كما اينكه امروزه نياز
مشاغل متنوعي مانند ساختوساز امالک نيز در اين تعاريف قانون تجارت نميگنجاد و
مطابق قانون تجارت صدق عنوان تاجر نميكند درحاليكه در عارف تجاارتي و تجاار،
مغاير آن برداشت مي شود .از طرفي اليحه تجارت هم همان رويه قانون تجاارت فعلاي
را در پي گرفته است و در ماده  1آن تنها موارد مشاغل تجار را نامبرده است ازاينرو
ميتوان به يكي از ضعفها اين قوانين دستيافت كه اينگونه قانونگاذار موجاب
شده است كه دادگاهها هنگام رسيدگي باه تقاضاا ورشكساتگي دربااره نحاوه احاراز
وصف تاجر بودن اظهارنظر سليقها كنند ،اظهارنظر كه معيار دقيق و منضبطي نادارد.
اين ضعف ميتواند راه فرار برا افراد باشد كه در عين اينكه مشغول فعالياتهاا
تجار هستند اما از عدم دقت در تعريف و وصف تاجر سوءاستفاده نمايند.
مواد كه در خصوص تعريف تاجر و معامالت تجار است بايد به نحو تادوين
گردد كه اشخاص نتوانند خود را از قالب تااجر باودن خاارج ساازند و طبعااً مشامول
ورشكستگي و جرائم آن نشود .در اين خصوص ميتوان با وضع مواد قانوني و قابليات
تطبيق آن با مشاغل كنوني و عرف تجارتي ،بجا آنكه دادگاه نظر تشخيصي بار مبناا
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ضوابط كلي صادر نمايد ،بتواند با انطباق مواد قانوني متناسب با فعاليات تجاار تجاار
رويه مشخصي را در تعيين شرط تاجر بودن دنبال كنند .باا اعماال چناين قواعاد راه
اظهار سليقه در احكام ورشكستگي و تفاوت آراء بسته ميشود و اگر در مواد قانوني در
خصوص مورد پيش بيني صورت نگرفته باود ،ارجااع باه كارشاناس آشانا باه عارف
تجار ميتواند كارساز باشد.
 - 2- 1- 1ورشکستگي اشخاص حقوقي

حكم ورشكستگي اشاخاص حقاوقي باهجاز شاركت تجاار (يعناي شاركت
سهامي ،شركت با مسئوليت محدود ،شركت تضامني ،شركتها مختلط سهامي و غيار
سهامي ،شركت نسبي و شركت تعاوني تولياد و مصارف) مصارح در مااده  412قاانون
تجارت را نميتوان صادر نمود؛ چه ايان اشاخاص از اشاخاص حقاوقي تاابع حقاوق
خصوصي باشند و چه از اشاخاص حقاوقي تاابع حقاوق عماومي مانناد تشاكيالت و
مؤسسات غيرتجار ماذكور در مااده  584و مؤسساات و تشاكيالت دولتاي و بلاد
موضوع ماده ( .587اسكيني ،1390 ،ج ،4ص)30
 - 1- 2- 1- 1زمان ايجاد شخصيت حقوقي

آن گونه كاه بحاث شاركتهاا در مااده  412قاانون تجاارت بياانشاده اسات،
شركتهايي موردبحث قرار مي گيرد كه در ماده  20قانون مزبور اشارهشده اسات يعناي
شركتها سهامي ،شركت با مسئوليت محدود ،شركت تضامني ،شاركتهاا مخاتلط
سهامي و غير سهامي ،شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف.
حكم ورشكستگي اين شركتها را از تااريخ احاراز شخصايت حقاوقي آنهاا
ميتوان تقاضا و صادر كرد ،مشروط بر اينكه طبق قوانين تجارت تشاكيلشاده باشاند(
ماده  583قانون تجارت) معضالتي كه اكنون در قانون تجارت موجود است عباارتاناد
از :اول زمان ايجاد شخصيت حقوقي در شركتها ماذكور و از طرفاي نسابت آن باا
زمان ثبت شركت .دوم معامالتي را كه قبل از ايجاد يا احراز شخصايت حقاوقي انجاام
داده اند ،سوم شمول اين معامالت در ذيل قوانين ورشكستگي شركت و قابليت اساتناد
به آن معامالت توسط طلبكاران و ذ نفعان.
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در ماده  248اليحه بيان شده اسات( :در صاورت وجاود شارايط مقارر در ايان
قانون ،ورشكستگي شركت تجار را از زمان تشكيل تا انحالل ميتوان از دادگاه صالح
تقاضا نمود ولو اينكه شركت در حال تصفيه باشد) به نظر ميرسد اليحه حقي را بارا
طلبكاران منظور داشته است درحاليكه باه شارايط احقااق حاق توجاه نداشاته اسات.
راهكار كه ميتوان برا حل معضالت مذكور بياان نماود تاا بتواناد ساد باشاد در
مقابل شركتهايي كه از راه نفوذ شكلگير شخصيت حقوقي خود ،سوءاساتفاده كنناد
و خود را از صدور حكم ورشكستگي و ممنوعيت در معامالت بعد رهايي دهند .يك
راهكار عملي عبارت است از اينكه اين نقيصه در قانون فعلي كه شاركت ساهامي عاام
قبل از ثبت ،دارا شخصيت حقوقي است و زمان ايجااد شخصايت حقاوقي در سااير
شركتها مبهم است ،ميبايست برطرف گردد.
ثبت و تاريخ ثبت ميتواند بهترين راهكار باشد كاه از آن باهعناوان تااريخ ايجااد
شخصيت حقوقي استفاده كرد .اينكه تاريخ ايجاد شخصيت حقوقي شركتها را تااريخ
ثبت آن بدانيم موجب مي شود تا اوالً ياكروياه مشاخص و معاين بارا معاامالت باا
اشخاص حقوقي وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با اطمينان و آگاهي پاا باه معاملاه
بگذارند؛ ثانياً شركتها سودجو نتوانند قبل از ثبت ،معامله كنند .البته از ملزومات اين
راهكار اين است كه اداره ثبت شركتها از جهت بهروزرساني اطالعات شركتها به
ثبت رسيده و قابليت دسترسي همگان به استعالم شركتها ثبتشده ،مجهز گردد.
 - 2- 1شرط "توقف"

شرط دوم تحقق ورشكساتگي مطاابق مااده  412قاانون تجاارت عباارت اسات از

"توقف از تأديه وجوه" ،يكي از مباحثي كه در حقاوق ورشكساتگي موجاب اخاتالف
عقيده ميان علما حقوق و قضات شده است ،همين مسائله توقاف از پرداخات دياون
است.
وضع بدهكار در عرصه

تعهادات باهجاايي مايرساد كاه مجماوع تعهادات

الزم االجرا او از ارزش كل اموال و فزوني ميگيرد .بر ايان اسااس پدياده عجاز از
پرداخت از ديرباز موردتوجه نظامها حقوقي بوده و گسترش مفاهيمي چون مالكيات،
تعهد و طلب از يك سو و تحوالت بازرگاني از سو ديگر در نحوه برخورد نظاامهاا
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حقوقي با اين پديده نيز تحوالتي ايجاد كرده است و هريك از اين نظامها با عنايات باه
نظريههاا حقاوقي موردقباول خاويش بارا مواجهاه باا آن راهكارهاايي انديشايده و
نهادهايي تأسيس كردهاند(.داراب پور ،1396 ،ص 319و )320
 - 1- 2- 1تعريف توقف

قانون گذار ما توقف از پرداخت دياون را تعرياف نكارده اسات و در مااده 412
قانون تجارت صرفاً به اين بسنده كرده است كه «ورشكستگي تاجر درنتيجاه توقاف از
تأديه وجوهي كه بر عهده اوست ،حاصل مي شود» .باه هماين دليال ،در حقاوق اياران
اختالف نظرهايي به وجود آمده است كه بررساي ايان نظارات بارا تشاخيص مفهاوم
«توقف از پرداخت ديون» الزم است.
در اين مبحث سؤاالتي مطرح مي شود كه اهميت بررسي تعريف توقف از تأديه
وجوه را بيش ازپيش نشان مي دهد ،اين سؤاالت عباارتاناد از اينكاه آياا صارف عادم
پرداخت بهموقع يك يا چند دين ،بدون در نظر گرفتن وضع كلاي ماال تااجر و اينكاه
دارايي واقعي او (نقد و غيار نقاد) از بادهيهاا او كمتار اسات بارا صادور حكام
ورشكستگي اش كافي است يا خير بهعباارتديگار آياا ممكان اسات تااجر را كاه
مجموع دارايي اش ،پرداخت ديونش را كفايت ميكند اما در حال حاضار يعناي زمااني
كه دين يا ديوني از او حال شده است ،قادر به پرداخت آن نيست ،متوقف قلمداد كارد
اما در مقابل ،تاجر را كه داراياي كاافي نادارد ولاي از راه اساتقراض ،صادور بارات
سازشي و حتي وسايل غيرقانوني و متقلبانه از عهده پرداخت ديون فعلي خود برمي آيد
متوقف نشناخت و ورشكست اعالم نكرد ! (آذر  ،1355ش  ،19ص)1
با نگاهي كه به نظرات اساتيد و حقوقدانان برجسته مي نماييم ،اين اخاتالفنظار
را متوجه مي شويم كه عده ا از حقوقدانان در اين موردنظر قاطعي اباراز نداشاته اناد؛
بطوريكه برخي از صاحب نظران ميگويند:
عده ا صرف عدم پرداخت ديون تاجر را بدون توجه باه ميازان داراياي واقعاي او
برا احراز توقف و صدور حكام ورشكساتگي كاافي ماي دانناد« .بارا اينكاه تااجر
ورشكسته باشد الزم نيست كه مجموع دارايي او كمتر از مجموع بادهي هاايش باشاد،
بلكه كافي است كه نتواند به طور عاد پرداخت بدهيها خود را بكناد» باااينوجاود
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ايشان هم هر عدم پرداختي را توقف نمي داند و در ادامه مي گويد« :آياا پيشاامد كاه
موجب تقاضا ورشكستگي شده واقعاً بهقدر شديد است كه ميتوان تااجر را عااجز
از ادامه تجارت و ورشكسته دانست يا اينكه سختي موقتي و قابلرفع اسات» (اعظماي
زنگنه ،1353 ،ص .)322
برخي از حقوقدان پس از تفكيك افالس و اعسار در حقوق مادني از توقاف در
حقوق تجارت بيان داشته اند« :توقف از تأديه بدهي در حقاوق تجاارت ممكان اسات
ارتباطي به وضع مالي و دارايي و توانايي پرداخت احتمالي تاجر نداشته باشاد .تااجر
كه ديون خود را نمي پردازد ،گرچه دارايي او كفايت پرداخات دياونش را هام بدهاد،
شمول مقررات ورشكستگي ميگردد» (ستوده تهراني ،1390 ،ج  ،4ص .)114

برخي صاحبنظران ديگر در توجيه نظرياات دياوان عاالي كشاور – كاه باه رأ
شماره  1347/12/14 – 155هيئت عمومي (وحدت رويه) منجر شد  -از اين هم فراتر
مي رود و مي گويد« :بهمحض اينكه تاجر قادر به پرداخت ديوني كه باه عهاده اوسات
نباشد ،ورشكسته است و لزوماي باه رسايدگي باه بادهي هاا و اثباات اينكاه مجماوع
بدهيها او از مجموع دارايي هايش بيشتر است ،نميباشد».
عده ا ديگر از حقوقدانان با نظرات مذكور موافق نيستند و معتقدند بارا تعياين و
تشخيص توقف تاجر بايد وضع كلي داراياي او را بررساي كارد و نباياد صارف عادم
پرداخت را دليل توقف دانست.
بهموجب اين نظر ،امر ماد توقف ،يعني عدم پرداخت يك يا چند ديان ،بارا
اعالم ورشكستگي كافي نيست ،بلكه «توقف برا اينكه اعالم ورشكساتگي را موجاب
شود مي بايست حتماً مقارن و همراه با وضعيت مالي پريشان و حتي العالج تاجر باشد»
(آذر  ،1355 ،ش  ،19ص  .)39درنتيجه اگر توقف تاجر ناشي از گرفتار مالي موقت
و زودگذر باشد ورشكستگي قابل اعالم نيست.
حقوقدان ديگر همين نظر را بهصورت ديگر بيان ميكند و دادگااه رسايدگي
به ورشكستگي را محق مي داند كه «با توجه به توقف از تأدياه وجاوهي كاه باه عهاده
بدهكار بوده (يعني با احراز عدم پرداخت ديون در سررسيد آنها) و اظهارات شاهود و
مطلعين در صورت لزوم جلب نظر كارشناس فناي در موردحسابرساي و رسايدگي باه
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دفاتر بدهكار ،حكم صادر نمايد و قبل از صدور حكم وضع مالي و اعتبار ديون و ساير
اوضاعواحوال قضيه را موردبررسي قرار دهد (عرفاني ،1366 ،ج  ،3ص  65به بعد).
برخي ديگر ،قدر از اين هم فراتر مي رود و روح قانون را موافق صدور حكام
ورشكستگي به صرف عدم پرداخت ديون نمي داند ،بلكه آن را متمايل به احراز توقاف
واقعي تلقي كرده است ،اضافه مايكناد كاه حتاي اگار در حاين رسايدگي باه پروناده
ورشكساته قاادر باه پرداخات ديان مااورد ادعاا نباشاد ،ولاي در زماان صادور حكاام
ورشكستگي به دليل وصول مبالغي كه جا ديگر طلبكار بوده است بتواند بدهيها
خود را بپردازد ،صدور حكم توقف و موافق منطق حقوقي و عادالت قضاايي نيسات
(قائممقام فراهاني ،1380 ،ص .)51اماا يكاي از اسااتيد بياان ماي دارناد كاه «در ماورد
ورشكستگي الزم نيست دارايي تاجر از بدهي او كمتر باشد ،بلكاه كاافي اسات نتواناد
ديون مال خود را از دارايي موجودش پرداخت كند تا متوقف تلقي شود؛ به همين دليل،
حتي اگر بعد از تقسيم اموال تاجر ورشكسته معلوم شود كه دارايي او كفااف پرداخات
ديونش را مي داده است ،حكم ورشكستگي صادرشده عليه او ملغاي االثار مايشاود و
تاجر فقط بعد از پرداخت ديونش ميتواند بهحكم مااده  561قاانون تجاارت از دادگااه
صالح تقاضا اعاده اعتبار كند( .اسكيني ،1390 ،ج  ،4ص .)41
با نگاهي به موارد مفاسد اقتصاد ميتوان اين نكتاه را دريافات كارد كاه بعضااً
تساهل در اين تعريف يكي از زمينه ها بروز مفاسد را شكل داده است و فضا را برا
سوءاستفاده گران مهيا كرده است .حال بايد ديد كداميك از تعااريف موجاود راه باروز
مفاسد اقتصاد را مي بندد و كداميك راه نفوذ بيشتر را در خود گنجانده است.
به نظر ميرسد سرعت در صدور حكم ورشكستگي و سهولت در آن همواره به
معنا ارجحيت اين روش در احقاق حقوق ذ نفعان نيست بلكه دقت نظار در اماوال
ورشكسته و همچنين بررسي تحوالت و انتقاالت قبل و بعد از ورشكستگي ورشكساته
ارجحيت دارد كه اين دقت نظر در تعريف دوم بيشتر نمود پيدا ميكند .اين تعرياف در
اليحه قانون تجارت تأييدشده است و در ماده  1اليحه ،توقف را در كنار عبارت «احراز
عدم كفايت اموال و نسبت به ديون او» بهكاربرده است .بنابراين در اليحاه نياز مسائله
تعريف توقف از پرداخت ديون مطرح و مورد بازبيني قرارگرفتاه اسات .فلاذا پيشانهاد
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ميگردد از تعريف اول (صرف عدم پرداخت) به تعريف دوم (عدمكفايت دارايي هاا در
مقابل بدهي ها) گذر نمود.
همچنين در اليحه اصالح مواد از قانون تجارت در خصوص ورشكستگي نيز
در تبصره بند  1ماده واحده آن چنين بيان شده است«:تبصره -منظور از توقاف ،نااتواني
از تأديه ديوني است كه برعهده تاجر است و اين ناتواني ناشي از عادم كفايات داراياي
و مي باشد .نحوه ارزيابي اموال و وثاايق دياون و گزارشاگر ماالي و رسايدگي باه
حساب ها و تشخيص مطالبات و ديون و تعهدات تاجر جهت احراز توقف مطابق آيين
نامه ا است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد
و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ».كه نشان از برگزيدن نظار دوم
معنا توقف است كه حكايت از عدم كفايت دارايي در مقابل ديون تاجر ،مي كند.
پيشنهاد كه ميشود در اين ماده و عالوه بر تصحيح تعرياف از توقاف اضاافه
گردد ،اين است كه به جهت احراز توقف ،ميبايست اموال بستگان درجه  1نياز لحااظ
شود بهطور كه انتقاالت اموال ورشكسته به بستگان را غير صحيح در نظر بگيريم .ايان
مكانيسم عالوه بر شكلگير تعريف واحد و دقيق از توقف موجب ميشود تا راههاا
نفوذ از تعاريف قانوني برا فرار از قوانين ورشكستگي ساد شاوند و هادف اصالي از
وضع اين تعريف در قانون كه همان جلوگير از تضييع حقوق طلبكاران و بروز فسااد
مالي از طريق انتقال اموال به بستگان است ،محقق گردد.
 - 2- 2- 1رويه قضايي

متأسفانه دادگاه و شاعب دياوان عاالي كشاور ماا نياز در ماورد مفهاوم توقاف
اتفاقنظر ندارند .در بعضي از موارد چنين رأ دادهشده است كه ورشكستگي تااجر باه
دارايي او ارتباط ندارد و عجز او از پرداخت (عدم قدرت او در ادا تعهاداتش) بارا
صدور حكم ورشكستگي كافي است .رأ شماره  910شعبه  4ديوان عالي كشاور / 11
 ،1317 / 4مؤيد اين نظر است« :مراد از وقفه در امور تجاارت عجاز تااجر ياا شاركت
تجارتي است از تأديه ديون و تعهدات خود و بالفرض اگار تااجر ياا شاركت تجاارتي
سرمايه اش كمتر از ديون و باشد ،ولي بتواند بهوسيله اعتبار كه دارد تعهدات خاود
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را ايفا نمايد .چنين تااجر ياا شاركت تجاارتي متوقاف شاناخته نمايشاود( ».جعفار
لنگرود  ،1356 ،ج  ،4ص .)241
با دقت در رأ ديوان چنين برداشت ميشود كه ديوان در نظر دارد كه اين نكته
را بيان كند كه ميزان دارايي تاجر هر چه باشد ،چاه بيشاتر و چاه كمتار از دياون او تاا
زماني كه در پرداخت ديونش وقفه ماد حاصل نشده است .حكام ورشكساتگي او را
نميتوان صادر كرد بنابراين اگر وقفه ماد در پرداخت ديون او پيدا شاود ،حتاي اگار
سرمايه اش بيشتر از ديونش باشد ،ميتوان حكم ورشكستگي او را صادر كرد (اسكيني،
 ،1390ج  ،4ص .)39
به دليل اختالفاتي كه بعدها در ميان دادگاهها و شعبات ديوان كشور بروز نماود.
هيئت عمومي شعب حقوقي دياوان عاالي كشاور باهاتفااق آراء در رأ شاماره ،3576
مورخ  ،1342/12/26اعالم كرد :بر طبق ماده  412قانون تجارت ،ورشكستگي تااجر ياا
شركت تجار درنتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهاده دارد ،حاصال مايگاردد و
استدالل دادگاه بر اينكه مزايده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دليال ورشكساتگي
نيست مخالف ماده  412قانون تجارت مايباشاد (جعفار لنگارود  ،1356 ،ج  ،4ص
.)241
رأ مزبور كه به صورت اصرار صادر شد و برا دادگاه اساتان مرجاوع الياه الزم
االتباع بود درواقع اين نظر دادگاهها تالي را نقض مي كرد كه عقيده داشاتند تااجر ياا
شركت تجار بايد از تأديه ديون خود واقعاً عاجز باشد يا بهعبارتديگار ،باياد وضاع
كلي دارايي او در نظر گرفته شود و صرف پرداخت نشدن وجه چند سفته كاه بادهكار
آن تاجر يا شركت تجار است ،دليلي بر عجز از تأديه بدهي نخواهد بود.
آنچه برداشت مي شود اين است كه رأ ديوان عالي كشور قابلتأييد است و باا
طبيعت امور تجار و روح حاكم بار قواعاد ورشكساتگي در كشاور ماا انطبااق دارد.
درواقع ماده  412قانون تجارت بيانگر آن نيست كه باياد وضاعيت ماالي واقعاي تااجر
بررسي شود – امر كه گاه مستلزم تحقيقات پيچيده مالي – تجار است و با سارعت
در رسيدگي كه خاص امور تجار است تناقض دارد – بلكه مي خواهد بگوياد اگار از
اوضاع واحوال قضيه چنين برمي آيد كه پرداخت تمام يا قسمتي از دياون ماال تااجر از
دارايي سهل الوصول او ممكن نيست ،بايد حكم ورشكستگي اش را صادر كرد .منظاور
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از دارايي سهل -الوصول نقدينگي ها تاجر يا اعتبار قابلاساتفادها اسات كاه ممكان
است نزد بانك ها يا مؤسسات اعتبار داشته باشد .قانونگذار ما همين معنا را در مورد
اعسار نيز در نظر گرفته است؛ وقتيكه يكي از شقوق اعسار را عجز مديون از پرداخات
ديونش به سبب در دسترس نبودن دارايي او قرار ميدهد .بهموجب ماده  1قانون اعسار
(مصوب « :)1313/9/20معسر كسي است كاه باهواساطه عادمكفايات داراياي ياا عادم
دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد» مفهوم اين ماده
روشن است؛ اعسار نهتنها وقتي محقق مي شود كه دارايي مديون برا پرداخات بادهي
هايش كافي نباشد ،بلكه اگر دارايي او بيشتر از بدهيهاا حاال او باشاد ،ولاي نتواناد
بدهيها مزبور را از آن پرداخت كند ،بازهم اعسار او محقق است (اسكيني ،1390 ،ج
 ،4ص  .)40قانون گذار در ماده  33قانون اعسار و نيز ماده  512آياين دادرساي مادني
 ،1 1379لفظ اعسار و ورشكستگي را در حد هم قرارداده است.
علي ا حال باا مشااهده روياه قضاايي موجاود در خصاوص مفهاوم توقاف از
پرداخت دين ،نظر به رأ ديوان عالي كشور در رويه بيشتر مشاهده مايشاود ،هرچناد
رويه ثابتي وجود ندارد و در اين مسئله توافق نظر نيست اما با نگاهي كه ما باه حقاوق
ورشكستگي داريم و آن را از منظر مفاسد اقتصاد بررسي مي نماييم ،مالک سرعت در
رسيدگي به امور تجار را كه مالک اساتيد همچون دكتر اسكيني ميباشد باه جهات
بروز مفاسد اقتصاد مالک قابلتوجهي نمي دانيم .البته سرعت در امور تجار از لوازم
ضرور اين عرصه است اما نه به آن معنا كه سرعت ،مالكي برا تعيين رويه قضايي و
نيز تعريف مفاهيمي همچون توقف قرار بگيرد .همانطور كه در مبحث مربوط به مفهوم
توقف از پرداخت دين ،مفهاوم مختاار را همانناد آنچاه كاه در اليحاه قاانون تجاارت
بيان شده است يعني « ...احراز عدم كفايت اموال و نسبت به ديون او» در نظر گارفتيم،
در اين مبحث نيز با توجه به نگاه به علل بروز مفاسد اقتصاد  ،همين مفهوم را در رويه

نيز مناسب مي دانيم تا دقت و يا به قول يكي از حقوقدانان« :تحقيقات پيچياده ماالي –
تجار » مالک اصلي در انتخاب مفهاوم صاحيح از توقاف و باهتباع آن روياه قضاايي
مطلوب باشد .به اين دليل كه ما را باه هادفمان كاه هماان ساد راه علال باروز مفاساد
اقتصاد است ،نزديكتر مينمايد.
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 :2معامالت ورشكسته از منظر بروز مفاسد اقتصادي
-1

دوره قبل از توقف

معامالت تاجر در اين دوره ،علي االصول صاحيح اسات و عموماات قاانوني از
قبيل اصل صحت كه به جهت حفظ استحكام معامالت وضعشده است ،مؤيد ايان امار
مي باشد .بااين همه قانون تجارت ايران ضمن  3ماده  424تا  426برا حاالت خاصي از
معامالت تاجر در اين دوره ،حكم مقرر كرده است كه معاملاه باهقصاد فارار از ديان و
معامله صور از اين حاالت خاص بشمار ميآيند .اول  -هرگااه تااجر متوقاف قبال از
تاريخ توقف معامالتي برا فرار از دين يا اضرار باه طلبكااران انجاام داده باشاد؛ اگار
معامالت مزبور متضمن ضرر بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده باشد قابال فساخ
مي باشد(.ماده 424ق.ت) دوم -معامالتي كه به طور صور يا مسبوق به تباني انجامشده
باشد ،باطل محسوب ميشود(.م426ق.ت)
قبل از حذف ماده  218سابق قانون مدني كه معامالت باهقصاد فارار از ديان را
غير نافذ اعالم كرده بود ،ديان عالوه بر اختيارات مندرج در مواد فوق ،مايتوانساتند در
صورت لزوم از اختيار مقرر در ماده  218سابق هم بهره ببرند؛ لكن با حذف اين مااده و
جايگزين شدن ماده  218جديد ،نظر به اينكه ماده اخير متضمن حكم جديد نيست،
اختيار غير از اختيارات مقرر در مواد سابق الذكر قاانون تجاارت بارا دياان متصاور
نيست .اما تفاوت در اين دو نوع معامله بهاينعلت است كه در بطالن معامالت صاور

يا مسبوق به تباني –كه بطالني است مطلق -بر اساس قواعد عماومي اسات؛ چاون در
اولي قصد جد برا انجام معامله وجود نادارد و در دوماي جهات معاملاه نامشاروع
است كه اين دو طبق ماده  190قانون مدني از شرايط اساسي صحت معامله مايباشاند.
اين در حالي است كه برا فسخ يا ابطال معامالت بهقصد فرار از دين يا بهقصد اضرار

به ديان ممكن است ،در بعضي مواقع نتوان طبق قواعد عمومي كار انجام داد ازاينرو
برا اين موارد حكم خاصي مقرر كرده است .در نبود ماده  218سابق قانوني مدني اين
توجيه معقول و منطقي است لكن در زمان حكومت ماده  218ساابق ،مااده  424قاانون
تجارت تنها در موارد مجر بود كه حكم ماده  218پوششدهنده موضاوع نباود .اماا
اختيار ديگر كه برا ديان تاجر متصور است ،استفاده از مقرر ه مندرج در ماده 21
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قانون نحوه اجرا محكوميتها مالي ميباشد كه مقرر مي دارد درصورتيكاه گيرناده
نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد ،شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت
اگر مال در مالكيت انتقال گيرنده باشد ،عين و در غير اين صاورت قيمات ياا مثال آن
اموال بابت تأديه دين استيفا خواهد شد .طبق اين ماده معامالت باهقصاد فارار از ديان
مستند به اسناد رسمي الزماالجرا يا احكام قطعي دادگاهها ،در مقابل ديان غيرقابل استناد
است.
دوره توقف تا صدور حکم

-2

اكثر حقوقدانان معتقدند كه ماده  423قانون تجارت درصدد بيان حكم معاامالت
واقع در دوره توقف تاا صادور حكام ماي باشد(اساكيني ،1390 ،ج ،4ص )73گرچاه
برخي هم قائل اند كه مقصود از توقف در ماده  423همان ورشكستگي است ،نه توقاف
به معنا توقف در پرداخت ديون (صقر  ،1376 ،ص )56درحاليكه به نظار مايرساد
اين نظر با ظاهر ماده منافات دارد.
ماده مزبور  3دسته از معامالت تاجر را در دوره مشكوک باطل دانسته است:
الف -معامالت بالعوض و محاباتي
ب -تأديه ديون(اعم از اينكه حال يا مؤجل باشد و اعم از اينكه منشأ آن قارض ياا
غير آن باشد)
ج  -معامله ا كه نتيجه آن تقييد هريك از اموال تاجر باشد و به ضرر طلبكاران تمام
شود.
عده ا از حقوقدانان معتقدند كه طبق ماده  557قانون تجارت كلياه قراردادهاا
تاجر بعد از تاريخ توقف محكوم به بطالن مايباشد(اساكيني ،1390 ،ج ،4ص )78ولاي
عده ديگر از حقوقدانان هم قائلاند كاه باا نظار باه اينكاه مااده  557ق.ت در فصال
مربااوط بااه جنحااه و جناياااتي اساات كااه اشااخاص غياار از تاااجر ورشكسااته در اماار
ورشكستگي مرتكب مي شوند و نظر به سابقه تاريخي اين مااده در حقاوق فرانساه كاه
منبع قانون ما بوده است ،ماده مزبور فقط ناظر به بطالن معامالت فصل مزبور ميباشاد؛
خصوصاً قرينه ديگر هم وجود دارد و آن اينكاه تكلياف معاامالت تااجر در دوره
مشكوک در ضمن ماده  423ق.ت صريحاً مقررشده است( .عالي پناه،1384 ،ص)44
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ازآنجاكه تاجر ورشكسته باهمحاض توقاف از ادا دياونش در وضاعيتي قارار
مي گيرد كه هرگونه عمل حقوقي او مشكوک تلقي ميشود؛ به همين دليل فاصاله مياان
توقف تاجر و صدور حكم ورشكستگي را «دوران مشكوک» هام ماي نامناد (اساكيني،
 ،1390ج  ،4ص  .)84در ماده  423قانون تجارت موارد بطاالن معاامالت تااجر بعاد از
دوره توقف را معين نموده است ،در خصوص مبنا حقوقي بطالن اين معاامالت مياان
اساتيد اختالفنظر مي باشد ،برخي ممنوع المعامله بودن تاجر ورشكسته را اساس بطالن
تلقي ميكنند (عالمي ،1357 ،ص  .)35درحاليكه به نظر ميرسد اين نظر صحيح نباشاد
زيرا اوالً ممنوع المعامله بودن علت بطالن معامالت تاجر نيست بلكه نتيجه آن اسات و
علت آن چيز ديگر است؛ ثانياً ممنوع-المعامله بودن تاجر ورشكسته از تاريخ صادور
حكم ورشكستگي است ،نه از تاريخ توقف كه ممكان اسات مادتهاا قبال از تااريخ
صدور حكم باشد .برخي ديگر از اساتيد مبنا بطالن معاامالت بعاد از دوره توقاف را
بطالن معامله مبتني بر حالت توقف از ادا ديون ميدانند و برا اين برقرارشده اسات
كه تقلب بدهكار برا از بين بردن حالت تساو مياان طلبكااران موجاود خنثاي شاود
(اسكيني ،1390 ،ج  ،4ص  .)84به نظر ميرسد مبنايي كه اين اساتيد باه جهات بطاالن
معامالت بعد از دوره توقف برگزيده اند مبنا بهتر باشد .هرچند علت اصلي بطاالن
معامالت تاجر در اين دوره به نظر ميرسد جلوگير از اضرار به ديان باشد ،اين مبنا از
موارد مذكور در ماده  423قانون تجارت برداشت ميشود كه موارد ماذكور در آن دارا
اين ويژگي هستند كه در صورت صحت آن معامالت ،عموماً و بالذات موجبات اضارار
به ديان را فراهم ميكند.
در خصوص بطالن معامالت نيز بحث بطاالن مطلاق و نسابي پايش ماي آياد،
بطالني كه موارد آن را ماده  423قانون تجارت بيان نموده است به علت آنكاه موجاب
اضرار به ديان است و خود ماده هم آن را بالاثار و باطال معرفاي نماوده اسات ،دارا
بطالن مطلق است و رضايت ديان و يا هر طريق ديگر نمي تواند جلو بطاالن آن را
بگيرد.
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در مقابل ماده  418كه تاجر را از مداخله در تمام اموال خود ممناوع ماينماياد،
بطالن نسبي را مطرح مي نمايد كه درصورتيكه از موارد ماده  423نباشاد و طلبكاار ياا
ارگان تصفيه بطالن آن را درخواست ننمايد ،آن مداخالت صاحيح اسات .وجاود ايان
تقسيم در بطالن مطلق و نسبي با توجه به مواد  423و  418قانون تجاارت ،باا نگااه باه
مفاسد اقتصاد قابلتأمل به نظر ميرساد .مااده  423ازآنجاكاه در بنادها  3گاناه اش
اضرار به ديان برداشت مي شود فلذا به جهت حفاظ حقاوق طلبكااران و جلاوگير از
تضييع حقوق آنان ،حكم به بطالن مطلقش ميتواند از موارد جلوگير از باروز مفاساد
اقتصاد بهحساب آيد .در مقابل بطالن نسبي نيازمند دقت و باازنگر بيشاتر اسات
به اين علت كه چنين بطالني به واسطه وجود يك معترض دارا حق مانند طلبكاران ،باه
فعليت درخواهد آمد و حكم بطالن را بر آن جار خواهد نمود؛ حال آنكه عدم اطاالع
آن طلبكار از معامالت تاجر متوقف يا عدم شاناخت و از شارايط و اوضااعواحاوال
فضا تجارت ممكن است موجب تضييع حقوق او و امثالش شود و زمينه بروز مفاسد
اقتصاد را ايجاد نمايد ،فلذا در بحث بطالن نسبي از منظار مفاساد اقتصااد نيازمناد
بازنگر و دقت بيشتر هستيم.
 - 2- 2تعارض مواد  423و  557قانون تجارت

ماده  423و  557ناظر به بطالن معاامالت تااجر پاس از توقاف اسات ،باا ايان
تفاوت كه در ماده  423تنها معامالت مذكور در  3بند خود را قابلابطال مي داند و مااده
 557قانون تجارت مقرر مي دارد« :كليه قراردادهاايي كاه پاس از تااريخ توقاف تااجر
منعقدشده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكاومباه بطاالن اسات.
طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بهموجب قرارداد باطلشده دريافت
كرده است ،به اشخاص ذ حق مسترد دارد» .فلذا با نگاهي به ايان  2مااده ،مااده 557
تمام معامالت بعد از توقف تاجر را باطل اعاالم نماوده اسات ،درحااليكاه مااده 423
اختصاصاً به  3بند مذكور اعالم بطالن نموده است .جوابي كه به اين تعارض موجود در
قوانين تجارت داده مي شود ،عبارت است از اينكه ازآنجاكه ماده  557قانون تجاارت در
فصل مربوط به جرائم ورشكستگي آورده شده است ،باه ماوارد اختصااص دارد كاه
معامله ناشي از جرائم مندرج در فصل مزبور باشد كاه هماراه باا ساوءنيت و باه ضارر
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طلبكار است؛ چراكه از ميزان دارايي تاجر ورشكسته كه وثيقه طلب طلبكاران او اسات
مي كاهد؛ درحاليكه ماده  423به موارد اختصاص دارد كاه معاملاه متضامن ارتكااب
جرمي از جرائم موضوع مواد  551به بعد قانون تجاارت نباشاد (اساكيني ،1390 ،ج ،4
ص  85و .)86
اين پاسخ داده شده تا حدود ميتواند تعارض موجود در اين  2ماده را حل نمايد و
هدف قانونگذار از وضع اين  2ماده در خصوص يك ماده را بيان نمايد .اما فاي الواقاع
اطالق موجود در ماده  557و عدم اختصاص آن به جارائم منادرج در فصال مزباور در
متن ماده موجب مي شود كه در عمل برداشت ديگر از ماده  557شاود و طباق هماان
نگاه اوليه ماده  557موجب ميشود تمام معامالت تاجر پس از توقف محكومباه بطاالن
باشد .اين ضعف در وضع دو ماده و عبارات بهكاربرده شده در آنها در خصوص باروز
مفاسد اقتصاد آثار دارد و ازجمله آنها ميتوان اشاره نمود به اينكه تاجر را حاداقل
به صورت ذهني از برخي معامالت صحيحش در اين دوران محروم مينمايد درحاليكاه
چنين حقي برا برخي معامالت كه نه مشمول مواد  423و  557قانون تجارت باشاد و
نه بهموجب ماده  218قانون مدني قابلابطال باشد و نه مطابق ماواد  420تاا  426قاانون
تجارت قابل فسخ يا ابطال باشد كه محكومبه صحت است ،برا تاجر وجود دارد.
پيشنهاد مي شود كه صرفنظر از نحوه فصل بند موضاوعي قاانون تجاارت مااده
 557در مااتن اصااالح گااردد و اختصاااص بطااالن مااذكور در ماااده  557بااه جاارائم
ورشكستگي در متن آن گنجانده شود و ماده  423قانون تجاارت و بنادها آن نياز باه
قوت خود و فارغ از جرائم ورشكستگي ماده  557برقرار ميباشد.
-3

دوره بعد از صدور حکم

معامالت تاجر بعد از ورشكساتگي باطال اسات اماا در خصاوص ايان بطاالن
عده ا آن را بطالن نسبي و عده ا بطالن مطلق ميدانند .بطالن معاامالت تااجر فقاط
مخصوص مداخالت مالي او در اموال خودش ميباشد و شامل مداخالت غيرمالي تاجر
يا مداخالت مالي و در اموال ديگران – با هر عنوان باهجاز قيمومات -نمايشاود .از

طرف ديگر تعهدات تاجر هم صحيح است و فقط در مقابل ديان قابل استناد نميباشاد،
لذا متعهدله ميتواند الزام تاجر به ايفا تعهد را بعد از اتمام دوره ورشكستگي بخواهد.
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 - 1- 3حکم معامالت

يكي از موارد كه از ديد قانون تجارت ماا و همچناين فرانساه مغفاول ماناده
است ،معامالت بعد از صدور حكم ورشكساتگي اسات كاه حكام صاريح خاصاي در
خصااوص آن وجااود ناادارد .بااديهي اساات كااه اگاار معااامالت بعااد از صاادور حكاام
ورشكستگي تاجر ،از معامالت مذكور در ماده  423قانون تجاارت باشاد؛ باطال اسات
به اين علت كه حكم معامالت بعد از صدور حكم ورشكستگي ماؤخر از تااريخ توقاف
است و معامالت انجام شده بعد از تاريخ صدور حكم لزوماً بعد از تاريخ توقف صورت
گرفته است فلذا به طريق اولي مشامول مااده  423و باطال مايشاود .اماا در خصاوص
معامالتي غير از ماوارد ماذكور در مااده  423باه علات عادم تصاريح قاانون تجاارت،
اختالفنظر به وجود آمده است .در اليحه تجارت و در ماواد  29و  43آن ،تااجر را از
زمان توقفش محجور دانسته است و محجوريت تاجر را مانع برا تصارف در اماوالش
مي داند فلذا نظر اليحه به بطالن تمامي معامالت تاجر بعد از صدور حكم است.
به نظر ميرسد در اليحه قانون تجاارت باه علات در نظار گارفتن محجوريات
مطرح در حقوق مدني اين اشكال به وجود ماي آياد كاه تااجر را هام از سانخ هماان
محجوريت در نظر بگيرند كاه در ايان صاورت موجباات باروز مشاكالت در سيساتم
تجار و تجار را ايجاد ميكند و نهاد ورشكستگي برا حمايات از تجاار را ناكارآماد
مي نمايد .فلذا ميبايست محجوريات تااجر را متفااوت از محجوريات مادني بادانيم و
قوانين متناسب با هركدام در نظر گرفته شود .از طرفي دكتر اسكيني با استناد به دو ماده
 418و مفهوم مخالف ماده  500قانون تجارت قائل به اين است كه علاي االصاول كلياه
معامالت تاجر بعد از صدور حكم بايد باطل اعالم شود .در ادامه بيان مي دارند كه ماده
 418قانون تجارت سلب مداخله تاجر در اموال او را مقرر كرده است و نتيجاه منطقاي
اين سلب مداخله ،بطالن معامالت تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي است و همراه
آن ماده  500را استثنا قانون بر اين اصل مي داند (اسكيني ،1390 ،ج  ،4ص .)92
نكته ا كه در بيان ايشان مورد استناد قرارگرفته است بطاالن معاامالت بعاد از
صدور حكم ورشكستگي بهموجب ماده  418قانون تجارت است .ايشان ايان بطاالن را
به معنا بطالن مطلق در نظر گرفته اند درحاليكه اين بطالن و ممنوعيت نسبي ميباشد
و از حيث عقالني نيز دليلي بر بطالن معامله ا كه بدون قصد اضرار و سوءنيت تااجر
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باشد و كسب سود را برا و فراهم آورد ،وجود ندارد و باا نگااه باه مناافع تااجر و
طلبكاران و راه رهايي از ورشكستگي نياز بطاالن نسابي در مااده  418قاانون تجاارت
مطلوب تر به نظر ميرسد .بنابراين ميبايست قانون تجارت ما از اين بخش از معامالت
تاجر ورشكسته كه مربوط به بعد از صدور حكم است ،غفلت نورزد و موجباات باروز
اختالفنظر در خصوص صحت يا بطالن معامالت ايان دوره ايجااد نشاود و مهام تار
آنكه منتج به نتايجي نگردد كه باهموجاب خاأل قاانوني در ايان بخاش معاامالتي كاه
مي بايست محكوم به بطالن باشد ،صحيح تلقي شود و موجب اضرار به طلبكاران گاردد
و يا بالعكس و در مقياس بزرگتر در اين موضوع ،خاأل قاانوني موجاب باروز مفاساد
اقتصاد گردد.

 - 2- 3قابليت اعتراض به تصميمات اداره تصفيه در خصوص ادامه کار تاجر

تصميم به ادامه كار يا صنعت تاجر ورشكساته از تصاميمات مهام اداره تصافيه
پس از شروع مأموريت محسوب ميگردد .ازآنجاكه اين امر در وضعيت طلبكاران ماؤثر
است ،اداره تصفيه بايد از آنان دعوت كند تا نظر خود را ابراز دارند .در ايان خصاوص
ماده  27قانون اداره تصفيه بيان مي دارد« :بستانكاران ميتوانند پيشنهاداتي راجع به ادامه
جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط به متوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه اسات
و به طوركلي اداره تصفيه نماينده منافع بستانكاران ميباشد» .فلاذا حضاور طلبكااران در
جلسه مذكور و ارائه پيشنهاداتشان در حد ارائه نظر ميباشد و درواقع قانونگاذار اداماه
جريان كار تاجر ورشكسته را به نظر طلبكاران واگذار نكرده است .هرچناد كاه مطاابق
جمله آخر ماده  27قانون اداره تصفيه ،اداره تصفيه را نماينده منافع بساتانكاران در نظار
گرفته است .اما اگر نظر اداره تصفيه مطابق ميل و اراده طلبكاران نباشد ،تكليف باه چاه
صورت است درصورتيكه اداره تصفيه نظر به ادامه فعاليت تاجر ورشكساته دهاد اماا
ادامه كار تاجر برا منافع طلبكاران زيان آور باشاد ،طلبكااران چاه اقادامي مايتوانناد
بكنند
متأسفانه تصميم اداره تصفيه از طرف طلبكاران قابلاعتراض نخواهد بود و ايان
از نقايص قانون اداره تصفيه به شمار مي آيد .كه چنين حقاي بارا طلبكااران در نظار
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نگرفته است و درصورتيكه سوء تصاد از ساو اداره تصافيه باهواساطه تصاميمش
صورت پذيرد ،يكاي از زميناه هاا بازرگ فسااد اقتصااد را فاراهم آورده اسات و
درحاليكه مي بايست حافظ و نماينده منافع طلبكاران باشد ،در جهات عكاس آن اقادام
نموده است .بنابراين باوجوداين نقص قانوني پيشنهاد ميگاردد كاه مااده ا در قاانون
اداره تصفيه وضع شود تا حق اعتراض به تصميمات اداره تصفيه از سو طلبكااران در
خصوص ادامه كار تاجر ايجاد گردد و اين اعتراض هم ميبايست به دادگاه صاادركننده
حكم ورشكستگي صورت گيرد ،و نه به خود اداره تصفيه .بهاينعلت كه مورد اختالف،
نظر اداره تصفيه است و مخالف طلبكاران؛ فلذا مرجع باالتر ،دادگااه صاادركننده حكام
ورشكستگي است و صالح به رسيدگي به اين اعتراض خواهد بود.
- 3- 3تعارض قانون تجارت و قانون اداره تصفيه در خصوص ادامه کار تاجر

مطابق ماده  507قاانون تجاارت شارايط نحاوه اداماه كاار تااجر بادين ترتياب
بيان شده است « :اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند ميتوانناد
برا اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نماوده ياا باه خاود مادير تصافيه ايان
مأموريت را بدهند .».فلذا طلبكاران ميتوانند مجر اداماه كاار تااجر را خاود انتخااب
كنند كه برا اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نمايند يا به خاود مادير تصافيه
ايااان مأموريا ات را بدهناااد .در مقابااال قاااانون اداره تصااافيه در مااااده  27آن بياااان
مي دارد«:بستانكاران ميتوانند پيشنهاداتي راجع به ادامه جريان كاار بازرگااني ياا حرفاه
مربوط به متوقف بنمايند ،ولي تصميم با اداره تصفيه اسات و باهطاوركلي اداره تصافيه
نماينده منافع بستانكاران ميباشد ».تصميم در مورد ادامه فعاليت تاجر را با اداره تصافيه
مي داند و خود اين اداره مجر ادامه فعاليت خواهد بود.
نكته اول در خصوص تعارض اين دو قانون است كه دو رويكرد كامالً متفاوت
و متعارض را برگزيده اند .هرچند درصورتيكه در محل صدور حكم ورشكستگي اداره
تصفيه تأسيس شده باشد رسيدگي به امور ورشكستگي و تصفيه بار عهاده اداره تصافيه
قرار مي گيرد و بالتبع قانون اداره تصفيه مجر خواهد بود اما اين دوگاانگي در قاوانين
ورشكستگي مناسب نمي باشد و نيازمند آن است كاه بار حقاوق ورشكساتگي و اماور
تصفيه قانون واحد تصميم گير نمايد هرچند متصديان امار متفااوت باشاند .حاال در
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خصوص اين دو نظر متفاوت ميبايست نظر را برگزيد كه تصميم را با طلبكاران ماي
داند به اين علت كه درواقع به علت حقي كه از طلبكاران تضييعشده است و ذمه آنها بر
عهده تاجر ،اين حق را دارند كه در خصوص ادامه كار تاجر كه درواقع باا اماوال آناان
صورت مي پذيرد ،تصميم گيرنده اصلي باشند هرچناد كاه در قاانون اداره تصافيه نياز
پيشنهادات طلبكاران دريافت مي گردد اما تصميم اصلي بر عهده اداره تصفيه ميباشاد و
طلبكاران حق اعتراض بدان تصميم را نيز نخواهند داشت(اسكيني ،1390 ،ص )149
بنابراين به جهت حكمفرمايي قانوني واحد بر مسائل ورشكستگي و امور تصفيه
و نيز در نظر گرفتن نظر طلبكاران بهعناوان تصاميم گياران اصالي در خصاوص اداماه
فعاليت تجار يا صنعتي تااجر ورشكساته و از طرفاي وجاود سااختار بارا اتخااذ
تصميم طلبكاران و حتي نحوه اعتراض بدان ( ،همانطور كه در ماده  508قانون تجارت
كامالً بيان شده است) ميبايست نظر قانون تجاارت كاه در ماواد  507و  508بياانشاده
است مجر گردد .به اين علت كه محول نمودن حق تصميم در خصوص اداماه جرياان
كار تاجر به اداره تصفيه عالوه بر در نظر نگرفتن نظر و تصميم طلبكاران ،بهواسطه نبود
راهكار معين برا اتخااذ تصاميم ،موجاب ساردرگمي طلبكااران شاده و سالب حاق
اعتراض برا آنان نيز ميتواند زمينه را برا تضييع حقوق آناان فاراهم نماياد و زميناه
فساد ايجاد نمايد.
 :3طواري ورشكستگي
در اين قسمت به طوار ورشكستگي به معنا امور مستحدثه آن پرداخته ايام،
امور كه ورشكستگي را از حيث جنبه كيفر  ،قراردادها ارفااقي ،اعااده اعتباار و ...
قابل بررسي بيشتر قرار مي دهد .اين امور از موضوعاتي هستند كه امروزه ورشكساتگي
در آنها محل بحث واقع شده است و دارا جايگاه است.
-1

جرائم ورشکستگي

قوانين جديد به طورمعمول اين رويه را دنبال ميكنند كاه حاداكثر ارفااق را دربااره
كساني كه درنتيجه حوادث و بدون تقصاير ورشكساته شاده اناد ،در نظار بگيرناد .اماا
درصورتيكه ورشكستگي درنتيجه تقصير يا تقلب برا از بين بردن مقدار از مطالبات
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ديگران باشد ،سختگير نماوده و ايان ناوع ورشكساتگي را جارم دانساته و مساتحق
مجازات تشخيص مي دهد .فلذا حقوق كيفر در اين ماوارد مداخلاه ماينماياد و ايان
مداخله به معنا يك مداخله ساده نميباشد بلكاه حقاوق كيفار دعاو را از حالات
خصوص (دعو حقوقي) خارج و داخل در مفهوم دعو عمومي مايكناد و در اينجاا
ميتوان ضمانت اجرا كيفر صحبت نمود (رحامدل ،1386 ،ص )114كاه مايتواناد
سختترين وسيله برا مقابله با مفاسد اقتصاد در حقوق ورشكستگي بشمار آيد.
عالوه بر جرم كاله باردار كاه قاانونگاذار آن را در مااده (« )1قاانون تشاديد
مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبردار » مورد حكم قرارداده اسات ،برخاي از
جرائم خاص نيز كه از خانواده كالهبردار محسوب ميشوند ،طي يك سلساله ماواد و
قااوانين متفرقااه مااورد حكاام قرارگرفتااهاند(.ميرمحمدصااادقي ،1378 ،ص )113جاارائم
ورشكستگي را ميتوان ازاين دست از جرائم خاص نام برد كه بسته به درجاه تقصاير و
سوءنيت تاجر اين نوع ورشكستگيها به دو نوع ورشكستگي به تقصير و ورشكساتگي
به تقلب تقسيم ميشوند.
-2

وضع ماده  556قانون تجارت در مقابل ماده  972قانون مجازات اسالمي
ماده  672قانون مجازت اسالمي مقارر ماي دارد« :هرگااه مادير تصافيه در امار

رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكساته مساتقيماً ياا ماع الواساطه از
طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد باه شاش مااه تاا  3ساال حابس و ياا
بهجزا نقد از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي شود» .در مقابل مااده  556قاانون
تجارت بيان ميكند كه« :هرگاه مدير تصفيه اعام از اينكاه طلبكاار باشاد ياا نباشاد ،در
مذاكرات راجع به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگر تباني نمايد يا قارارداد
خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكاران يا بعضي
از آنها باشد ،در محكمه جنحه به حبس تأديبي از  6ماه تا  2سال محكوم ميشود».
ماده  556قانون تجارت با وضع ماده  672قانون مجازات اسالمي نساخ ضامني
شده است (گلدوزيان ،1393 ،ص )619نكته ا قابلتوجه در خصوص مقايسه ايان دو
ماده مشخص مي گردد و آنهم عبارت است از اينكه درحااليكاه قاانونگاذار حاداكثر
مجازات حبس مدير تصفيه را از دو سال به سه سال تغيير ميدهد يعني مجاازات مادير
تصفيه را تشديد ميكند درعينحال قاضي را مخير مي سازد كه بهجاا ايان مجاازات،
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جزا نقد بسيار سبكي كه حداكثر تا هجده ميليون ريال است ،تعيين كناد .ايانگوناه
تعيين مجازات نقد بيشتر از آنكه جنبه بازدارندگي برا مادير تصافيه و تااجر داشاته
باشد آنها را ترغيب مينمايد كه با يك مجازات نقد سبك به ضارر طلبكارهاا تبااني
نمايند.
در بند دهم ماده واحده اليحه اصاالح ماواد از قاانون تجاارت در خصاوص
ورشكستگي ماده  543قانون تجارت را بدين شاكل تصاحيح نماوده اسات و تعاارض
موجود را برطرف نموده است «:مجازات ورشكستگي باه تقصاير باه ترتياب مقارر در
قانون مجازات اسالمي(تعزيرات) مي باشد ».و عالوه بر آن در تبصره ها بناد ماذكور
تدابير را برا مجازات آن دسته از مديران كه به تشاخيص دادگااه ،ورشكساتگي باه
تقصير در نتيجه فعل يا ترک فعل آنها بوده ،انديشيده است كه همگي را مي توان بابات
جلوگير از بروز مفاسد اقتصاد در اين زمينه ها بشمار آورد.
وجود اين گونه مواد قانوني (قانون تجارت) و باهروز نشادن آنهاا متأسافانه از
عوامل بروز مفاسد اقتصاد و شكل گير شبكه هايي ميگردد كه ايان فسااد را هماه
گير خواهد نمود و منافع جامعه را به خطر خواهد انداخت .بهطور مثال در اين موضوع
مطرح شده ،تاجر به همراه مدير تصفيه و با نگاه به مجازاتي سبك ميتواناد معاامالت و
نقل و انتقاالت زياد را حتي پس از ورشكستگي اش انجام دهد و موجبات تضارر باه
غرماء اولي از طرفي و افزوده شدن به جمع طلبكاران را از طرف ديگار فاراهم نماياد.
درحاليكه ميتوان با وضع معيارهاايي كاه در طاول زماان و باا تغييارات وضاع كاالن
اقتصاد كشور دچار ناكارآمد نگردد ،جنبه بازدارندگي اينگوناه جارائم را بااال بارد.
به طور مثال پيشنهاد مي گردد بهجا تعياين دقياق مجاازات نقاد  ،معياار را در نظار
گرفت كه در آن عالوه بر رد مال ،مجازات نقد مدير تصفيه درصاد از آن معاملاه و
قرارداد باشد كه بهواسطه تباني و مذاكرات و صورت پذيرفته است و موجب ضارر
به ديان گشته است كه با اين اقدام و وضع چنين معيار تناسب باين جارم و مجاازات
نيز رعايت مي گردد و در صورت بروز آن جرم ،مجرم بهراحتاي از مجاازات سابك آن
عبور نكند و تباني و تبعاتش كه فساد اقتصاد است ،دامنگير منافع جامعه نگردد.
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ورشکستگي "شخصي"

دقت نظر در وضعيت ،ميزان و نوع ورشكستگي در حقوق فرانسه منجار باه آن
شده است كه نهاد با نام «ورشكستگي شخصي »2در حقوق تجاارت فرانساه تأسايس
گردد(اسكيني ،1390 ،ج  ،4ص  .)110صدور حكم ورشكساتگي شخصاي مرباوط باه
زماني ميباشد كه تاجر مرتكب اعمالي شده باشد كه نه باهانادازه ورشكساتگي جزاياي
مهم باشد كه مستوجب مجازات حبس شود و نه آنقدر قابلاغمااض كاه ورشكساته را
بتوان پس از اتمام تصفيه اموالش به حال خود رها كرد .3بهموجب مااده L . 625 – 5

« دادگاه ميتواند حكم ورشكستگي شخصي را در موارد زير صادر كند ]اين موارد هام
شامل شخص تاجر ،پيشه ور يا كشاورز ميشود و هم شامل مديران اشخاص حقوقي[:
 .1هرگاه شخصي به فعاليت تجار  ،كشاورز يا پيشه ور ياا باه ماديريت ياك
شخص حقوقي ،برخالف ممنوعيتها مندرج در قانون ،اشتغال ورزيده باشد.
 .2هرگاه شخصي بهمنظور جلاوگير از صادور حكام ورشكساتگي ياا باه تاأخير
انداختن آن به خريد كااليي مبادرت ورزيده تا با فروش آن به قيمت كمتر از مظنه پاول
نقد تحصيل كند يا برا تحصيل وجه به وسايل بسيار زيان آور متوسل شده باشد.
 .3هرگاه شخصي به نفع ديگر  ،بالعوض ،تعهداتي كرده كه حين انعقاد قارارداد و
با توجه به وضعيت مؤسسه يا شخص حقوقي اغراقآميز بوده باشد.
 .4هرگاه شخصي بعد از توقف و با علم به توقف خود ،طلب طلبكاار را باهطاور
مستقيم يا غيرمستقيم ،شخصاً يا بهتوسط ديگر پرداخت كرده باشد.
 .5هرگاه شخصي ظرف مهلت پانزده روز از تاريخ توقف ،مراتب را به دادگاه اعالم
نكرده باشد.
از نتايج صدور حكم ورشكستگي شخصي ميتوان به اين موارد اشااره داشات
كه شخص محكوم عليه بهطوركلي از هرگونه فعاليت تجاار  ،پيشاه ور و كشااورز
محروم ميشود و برخي حقوق اجتماعي و سياسي نظير شركت در انتخابات از او سلب
مي گردد .همچنين ورشكسته تا اعاده اعتبار ،حق اساتخدام در ادارات عماومي اعام از
قضايي و ادار را نخواهد داشت .متأسفانه در اين زمينه حقوق ايران تادابير كارآماد و
متناسبي را قرار نداده است و ازجمله عللي كه باعث رشد روزافزون فساد باهخصاوص
در عرصه تجارت و ورشكستگي مي گردد ،فقدان اين گونه قاوانين و قواعاد باه جهات
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بازدارندگي است بااينحال در حقوق ايران برا ورشكستگي عااد محكوميات كلاي
پيش بينينشده است و قانون تجارت در اين مورد پيشبيني خاصي نكرده است .فقط در
برخي قوانين ،تصد به بعضي امور از ورشكسته سلب شده است .بهموجب مااده 111
اليحه قانون  1347كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادرشده اسات نماي توانناد باه
سمت مدير شركت انتخااب شاوند .مااده  147اليحاه مزباور اشاخاص ماوردنظر را از
انتخاب شدن به عنوان بازرس شركت نيز منع كرده است .ماده  12اليحه قانوني تأسايس
اتاقها بازرگاني (مصوب  )1333/10/7بازرگانان متوقاف را در مادت توقاف از حاق
عضويت در اتاق ها بازرگاني محروم كرده است .همچناين مااده  1231قاانون مادني
كساني را كه حكم ورشكستگي آنها صادرشده و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصافيه
نشده است ،از قيموميت محروم كرده است .بااينوجود ميبايسات در نظار داشات كاه
محروميت تاجر از تصد هر امر موكول به نص قانوني اسات و درصاورتيكاه ايان
نص وجود نداشته باشد بااينكه تاجر ورشكسته نمي تواند كامالً مورد اعتماد باشد زيارا
تاجر است كه به تعهدات خود عملنكرده است ،محروم كردن او از حقوق اجتمااعي
اش مجوز قانوني نخواهد داشت و اينجا ضعف قوانين ورشكستگي در انتخاب راهكاار
مناسب برا اين امور و وضع قواعد متناسب عيان ميگردد كه شايد بسايار از ادارات
و ارگان ها دولتي و حتي غيردولتي مجبور به استفاده از چنين اشخاصاي نماياد و ياا
اينكه نقض قوانين نموده و رأساً بدون مجوز قانوني از ورود آنها جلاوگير كنناد؛ باه
علت اينكه قانون تجارت راهكار برا اين نقايص نينديشيده است.
-4

اختيارات دادستان (مدعيالعموم)

اختياراتي كه قانون تجارت برا مدعي العموم در نظر گرفته اسات محادود باه
مواد  454و  455و  510 ،457و  516قانون تجارت ميشاود .در مااده  454خالصاه ا
از وضعيت ورشكستگي و علل و اوضاعي كه موجب آن شده است و نوع ورشكستگي
كه ظاهراً به نظر مي آيد ميبايست توسط مدير تصفيه تهيه و به عضو ناظر داده شاود و
عضو ناظر هم آن را فوراً به دادستان محل تسليم نمايد.
تسليم چنين گزارشي اين اجازه را به دادستان مي دهاد كاه در صاورت اقتضااء
ورشكسته را بهعنوان ورشكسته به تقصير يا تقلب ماورد تعقياب قارار دهاد .باهعاالوه
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دادستان و جانشين و مطابق ماده  455ميتوانند برا نظارت ،ضمن برداشتن صاورت
دارايي در منزل تاجر ورشكسته حضور يابند و در هر موقع حق دارند به دفاتر و اساناد
و نوشتجات مربوط به ورشكستگي مراجعه كنند؛ البته اين مراجعه نباياد باعاث تعطيال
جريان امر تصفيه شود .فروش اثاث البيت و مال التجاره تاجر بهوسيله مدير تصفيه ،بايد
با اجازه دادستان صورت پذيرد .مطابق ماده  457و ماده  510قاانون تجاارت مقارر ماي
دارد كه استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر ورشكسته در موارد كه مدير
تصفيه صلح اموال شخص اخير را اجازه داده است ضرور است و درنهايت ماده 516
نيز فروش مال مورد وثيقه ا كه مرتهن حاضر به فك آن نيست بهوسيله مدير تصفيه و
با نظارت دادستان را بيان ميكند (اسكيني ،1390 ،ج  ،4ص .)146
هرچند مطابق اين مواد موقعيتي برا مدعي العموم در نظر گرفتهشاده اسات و
بهتبع آن اختياراتي داده شده است اما به نظر نميرسد اين موقعيت و اختيارات متناساب
با مدعي العموم و موضوع ورشكستگي باشد كما اينكه دادساتان باهموجاب مااده 455
قانون تجارت فقط جنبه تشريفاتي دارد و حق دخالت در كار مدير تصافيه را نادارد؛ در
ضمن همان طور كه گفته شد در قسمت اخير ماده مزبور تأكيد شده اسات كاه مراجعاه
مقام مزبور به دفاتر و اسناد تاجر نبايد موجب تعطيل كار تصفيه شود .بااوجود اهميات
باال موضوع ورشكستگي كه با منافع جامعه گرهخورده است و مرتبط باانظم عماومي
است مي بايست اختيارات مدعي العموم نيز بهواسطه اهميت موضوع ،افزايش ياباد و از
جنبه تشريفاتي بودن آن خارج گردد.
در اين خصوص پيشنهاد مي گردد كه دادستان بهعنوان يكي از اصحاب دعوا در
دعاو ورشكستگي حضورداشته باشد ،حاال اگار خاود دادساتان خواهاان اسات كاه
خودبهخود در دعوا حاضر است اما اگر خواهان نيست ،بهعناوان خواناده طارف دعاوا
قرار بگيرد .حال كه چنين موقعيتي برا دادستان قائل شده ايم ،اختياراتي هم بارا و
ايجاد مي شود ،يكي از اختيارات مهم ،وجود حق اعتراض برا دادستان است .دادستان
نيز مانند ذ نفعان در ماده  537قانون تجارت وارد شاود درحااليكاه در حاال حاضار
دادستان حق اعتراض به تصميمات دادگاه را ندارد و نمي تواند از تصميمات دادگاه در
مورد امور تصفيه تجديدنظرخواهي كند .حتي زماني كه خود درخواساتكنناده صادور
حكم ورشكستگي باشد نيز چنين حقي برا و در حال حاضر وجود نادارد .يكاي از
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ديگر اختياراتي كه در حال حاضر برا دادستان وجود ندارد اين است كاه نماي تواناد
تبديل و تغيير مدير تصفيه يا عضو ناظر را تقاضا نماياد درحااليكاه ايان اختياار بارا
اصحاب دعوا وجود دارد ،بنابراين با ورود دادستان به جمع اصحاب دعوا ،دادستان نيز
ميتواند تبديل و تغيير مدير تصفيه يا عضو ناظر را تقاضاا نماياد .باا چناين راهكاار
ميتوان اين اختيارات را برا دادستان ايجاد نمود تا بتواند باهعناوان مادعي العماوم از
منافع جامعه دفاع و نظم عمومي را حفظ نمايد.
-5

اعاده اعتبار

اعاده اعتبار و حسن شهرت ،سرمايه اصلي هر تاجر است ،بطوريكه اعتباار تااجر
ضامن اجرا تعهدات و عامل اساسي توسعه معامالت او تلقي ميگاردد .ورشكساتگي
موجب از بين رفتن اعتبار تاجر در بعد اقتصااد و تجاار و مايگاردد و نتاايج آن
سلب اعتماد مردم از اوست .عالوه بر آن صدور حكم ورشكستگي موجباات برخاي از
محروميتها را برا تاجر فراهم مينمايد كه قانون تجارت راجاع باه محرومياتهاا
اجتماااعي ورشكسااته ساااكت اساات ،اياان در حااالي اساات كااه در اغلااب قااوانين
محروميتهايي حتي برا ورشكستگان عاد در نظر گرفتهشده است4.
ازآنجاييكه احيا آحاد افراد جامعه به عنوان يك وظيفه عام ،تلقاي مايشاود و
آنكه الزم است كليه استعدادها فرد و جمعي برا رشد جامعاه مهياا و باه خادمت
گرفته شود ،با توجه به تجارت تجار و لزوم پاسداشت حاريم انساانهاا و در صاورت
بروز آسيب ،ترميم و اعاده وضع ساابق و جلاوگير از آنكاه افاراد زنادگي انگلاي در
جامعه داشته باشند ،بايد تالش نمود تا با حرمتگذار به انسانيت ،و را آماده حضور
در عرصهها مختلف اجتماعي و ايفا نقش ،مطابق استعدادها خاداداد و تجاارب
فرد نمود (.روشن ،1389 ،ص)88
در خصوص آنكه اعااده اعتباار مخصاوص اشاخاص حقيقاي اسات ياا بارا
اشخاص حقوقي هم ممكن است دو نظريه وجود دارد:
برخي از نويسندگان حقوق تجارت معتقدند امكان اعاده اعتباار بارا شاركتهاا
تجار وجود دارد؛ بهموجب ماده  561قانون تجارت كه در آن به نحاو عاام قياد «هار
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تاجر ورشكسته» آمده است ،لذا شركتها تجاار هام مايتوانناد درخواسات اعااده
اعتبار نمايند(.وثوق آشتياني ،1322 ،ص5)255
در همين راستا برخي ديگر از اساتيد حقوق بيان ميدارند كه «:درست است كاه
بهموجب بند سوم ماده  93قانون تجارت ورشكستگي از اسباب انحالل شمردهشده اماا
برابر ماده  208اصالحي قانون تجارت تا ختم عمل تصفيه ،شخصايت حقاوقي شاركت
ادامه مي يابد .اگر چنين نبود ،آن قسمت از ماده  506قانون تجارت كاه انعقااد قارارداد
ارفاقي را با خود شركت ممكن دانسته ،بيثمر مي شد درصورتيكه شاركت ورشكساته
بتواند قرارداد ارفاقي را عمل كند ،كوچكترين خدشها بر تداوم شخصيت حقوقي آن
وارد نخواهد گرديد( .صقر  ،1376 ،ص)409
برخي ديگر از نويسندگان معتقدند امكان اعااده اعتباار وياژه اشاخاص حقيقاي
است و در اين راستا به نص صاريح مااده  561قاانون تجاارت و روياه قضاايي بارا
اشاخاص حقيقااي حتااي پاس از فااوت اشااارهكاردهانااد 6و بيااان داشاتهانااد :ازآنجاكااه
ورشكستگي يكي از موجبات انحالل شركت تجارتي ميباشد و شركت تجارتي بعاد از
انحالل ،موجوديت خود را از دست مي دهد ،لذا اصاوالً مسائله اعااده اعتباار در ماورد
شركت تجارتي منتفي است .ماده  564قاانون تجاارت هام در ارتبااط باا اعااده اعتباار
شريك ضامن بوده و ربطي به اعاده اعتبار شاركت نادارد(.خواجو  ،1322 ،ص 384و
)385
به نظر ميرسد بنابر نص صريح قانون تجارت اعااده اعتباار اشاخاص حقيقاي
غيرقابل تشكيك است و اعاده اعتبار ايشان پس از فوت قانوناً منع نشده و رويه قضايي
نيز بر آن استوار است ولي در مورد اشخاص حقوقي و شركتها تجار گرچه مااده
 506قانون تجارت به امكان عقد قرارداد ارفاقي با برخي شركتها ورشكسته از قبيال
تضامني ،مختلط و نسبي پرداخته است و از سو ديگر در مااده  208اليحاه اصاالحي
قانون تجارت (مصوب  )1347به بقا شخصيت حقوقي تاا اتماام تصافيه و خاتماه آن
حكم داده است ،لذا با توجه به عموم لفظ تااجر ورشكساته در مااده  1ايان قاانون باا
تمسك به عموم لفظ «هر تاجر ورشكسته» بتاوان حكام باه اعااده اعتباار شاركتهاا
تجار داد( .روشن ،1390 ،ص)56
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نتيجهگيري
 شرط "تاجر بودن" و "توقف" در صدور حكم ورشكستگي و تعاريف آنهااموجب بروز اختالف سليقه و تفاوت آراء قضايي گرديده است كه بارا ايجااد ضاابطه
صريح و دقيق قانوني برا كشف اين شروط در محاكم باهمنظاور جلاوگير از باروز
مفاسد اقتصاد مي بايست تعاريف تاجر بودن و توقف تبيين گردد و با توجه گستره
معامالت تجار امروزه پيشنهاد ميگردد ،عالوه بر لزوم تعريف اين دو شرط ،رجوع به
عرف تجار روز جهاني در اين تعاريف قيد گردد.
-

در ماده  412قانون تجارت باوجود ذكر واژه "اشخاص" ،درج "شاركتهاا

تجار " در ماده زائد مي باشد .با توجه به اينكه وجود لفظ "شاركتهاا تجاار " در
متن ماده متضمن خروج بعضاً مؤسسات انتفاعي از شمول مقررات ورشكستگي است و
به علت آنكه در اين ماده بتوان از بروز مفاسد اقتصاد به دست شركتها غيرتجار
كه فعاليتها انتفاعي مي نمايند اما در ذيل ماده  412محسوب نميشاوند ،جلاوگير
كرد؛ پيشنهاد ميگردد تا "اشخاص حقوقي انتفاعي" در اين ماده درج گردد.
 با توجه به اينكه در خصوص مفهوم "توقف" در حقاوق اياران اخاتالفنظاروجود دارد؛ النهايه پيشنهاد مي گردد مالک توقف در حقوق ايران با نگاه به زميناه هاا
بروز مفاسد اقتصاد  ،بيشتر شدن ديون از دارايي باشد تا امكان سوءاساتفاده بادهكاران
از مقررات ورشكستگي با استناد به قانون نحوه اجرا محكوميتها مالي منتفي گردد.
-

در خصوص منشأ ديون مذكور در ماده  412كه وقفه در پرداخات آن موجاب

توقف تاجر مي شود اختالفنظر وجود دارد ،پيشنهاد ميگردد به جهت آنكاه دو شارط
الزم برا ورشكستگي (تاجر بودن و توقف) حاصل گرديده اسات ،فلاذا بتاوان حكام
ورشكستگي تاجر را بدون توجه به ماهيت طلب طلبكاران ،صادر نمود.
 با توجه به تفاوت ذات دعوا ورشكستگي از ساير دعاو حقاوقي باه دليالارتباط ورشكستگي بانظم عمومي شايسته است دادرسي هاا ورشكساتگي مبتناي بار
سيستم تفتيشي باشد و نه اتهامي ،تا قاضي بتواند تحصيل دليل بنمايد.
 تأسيس دادگاهها اختصاصاي ورشكساتگي و در نظار گارفتن صاالحيت درقانون برا اين محاكم بهمنظور رسيدگي كيفي و دقيق در موضوع ورشكستگي بهعنوان
يك عامل مهم جلوگير از بروز مفاسد اقتصاد در محاكم پيشنهاد ميشود.
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 به علت ناكارآمد بودن شيوه ها قديمي اعالن و عدم اطمينان خاطر و فراگيربودن آن روش ها كه موجبات تضرر و تضييع حقوق ساايرين را باه وجاود ماي آورد،
پيشنهاد مي گردد سامانه ا مجهز و قابل دسترس بهمنظور اينكه بتوان از مراكاز مانناد
بانك ها ،اداره ثبت شركتها ،سازمان دارايي ،شركاء تجار  ،مديران شركتها مرتبط
و ساير ارگان ها و نهادها مربوط و ناظر ،وضاعيت ورشكساتگي ياا توقاف تجاار را
استعالم نمود ،شكل بگيرد.
 قانون تجارت در خصوص معاامالت بعاد از ورشكساتگي تااجر دارا خاألاست .پيشنهاد مي گردد تا نظريه بطاالن نسابي در خصاوص مااده  418قاانون تجاارت
نسبت به معامالت بعد از صدور حكم ورشكستگي تاجر مجر گردد.
 در قااانون اداره تصاافيه امااور ورشكسااتگي در صااورت ادامااه فعالياات تاااجرورشكسته ،طلبكاران متأخر نسبت به طلبكاران متقدم حتي در خصوص طلبكااراني كاه
دارا وثيقه يا حق رجحان اند ،ترجيحي وجود ندارد .ميبايست ترجيح مذكور به علت
آنكه طلبكار متأخر با تاجر ورشكسته معامله نموده است اما طلبكار متقدم با تااجر غيار
ورشكسته با الهام از قانون تجارت صورت پذيرد.
-

به واسطه وحادت ماالک موجاود در مااده  541و تطاابق عناوان عادم اعاالم

ورشكستگي توسط خود تاجر در ذيل ماده ،پيشنهاد ميشود اين عناوان نياز در ردياف
بندها ماده  541قانون تجارت و تحت شامول عناوان جارم ورشكساتگي باه تقصاير
اجبار قرار گيرد.
-

بهمنظور جلوگير از امكان اعمال سليقه در احكاام و اخاتالف و تشاتت آراء

قضايي و جلوگير از بروز مفاسد اقتصاد از طرق قانوني ،پيشانهاد مايگاردد عناوان
ورشكستگي به تقصير اختيار (ماده  )542حذف و ماوارد آن ذيال مااده  541و عناوان
ورشكستگي به تقصير اجبار قرار گيرد.
 پيشنهاد مي شود سند عدم كفايت در قاانون تجاارت باا بهاره گيار از اليحاهپيشنهاد قانون تجارت ،در حكم سند رسمي الزم االجرا باشد.
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کتابنامه
فارسي:
 - 1اسكيني ،ربيعا؛ حقوق تجارت (ورشكستگي و تصافيه اماور ورشكساته ،جلاد
چهارم دوره تجارت) ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسااني دانشاگاه هاا
(سمت) ،چاپ چهاردهم.1390 ،
 - 2اسكيني ،ربيعا؛ حقوق تجارت(برات ،سفته ،قبض انباار )...؛ تهاران :انتشاارات
سمت.1373 ،
 - 3اسكيني ،ربيعا؛ مباحثي از حقوق تجارت بين الملل؛ تهران :نشر دانش اماروز،
.1371
 - 4اسماعيل ،عابديني؛ ورشكستگي و تصافيه(دعو اساترداد ،اعااده اعتباار )...؛
تهران :جاودانه.1396 ،
 - 5اعظمي زنگنه ،عبدالحميد؛ حقوق بازرگاني؛ چاپ چهارم ،باه اهتماام ساهراب
امينيان.1340 ،
 - 6افتخار  ،جواد ،ورشكستگي و تصافيه اماور ورشكساتگي ،تهاران :انتشاارات
ققنوس.1379 ،
 - 7آخوند  ،محمود؛ آيين دادرسي كيفار ؛ تهاران :ساازمان چااپ و انتشاارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،جلد دوم.1368 ،
 - 8باختر ،سيدمحمدرسول؛ اعسار در روياه قضاايي؛ تهاران :انتشاارات جاوداناه
جنگل.1394 ،
 - 9پهلواني فرد ،احسان؛ اصغر  ،محسن؛ آثار قارارداد ارفااقي در حقاوق اياران
بامطالعه تطبيقي ،تهران :انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد ،چاپ اول.1395 ،
 -10جعفر لنگرود  ،محمد جعفر؛ ترمينولاوژ حقاوق؛ تهاران :انتشاارات ابان
سينا.1346 ،
 -11جعفر لنگرود  ،محمد جعفار؛ دائاره المعاارف حقاوقي؛ تهاران :انتشاارات
اميركبير ،جلد چهارم.1356 ،
 -12خواجو  ،محمد؛ اعاده اعتبار شركتها تجاار ؛ مجلاه مجموعاه حقاوقي،
شماره .1322 ،9

ضرورت اصالح مقررات ورشكستگي  /حسين باالزاده

189

 -13داراب پور ،مهراب؛ عالي پناه ،عليرضا؛ چاالش هاا حقاوقي در مسائوليت
ها مدني داخلي و بينالمللي و راهكاار توسال باه ورشكساتگي باينالمللاي؛ تهاران:
خرسند .1394 ،
 -14دپارتمااان حقااوق مدرسااان برتاار ،ورشكسااتگي در حقااوق تجااارت؛ تهااران:
انتشارات مدرسان برتر.1392 ،
 -15روشن ،محمد؛ بررسي فقهي و حقوقي اعسار ،افالس و ورشكساتگي؛ تهاران،
انتشارات خط سوم.1384 ،
 -16روشن ،محمد؛ مسئوليت مدني اقدامات دولت در ورشكساتگي بادون تقصاير
تجار؛ تهران :هيئت حمايت از كرسي ها نظريه پرداز  ،نقد و مناظره.1390 ،
 -17ستوده تهراني ،حسن؛ حقوق تجارت؛ تهاران :دادگساتر ،جلاد چهاارم ،چااپ
يازدهم.1386 ،
 -18سراج زاده ،بهرنگ؛ مباني تحليلي ابعاد قرارداد ارفااقي؛ تهاران :ساايت دادراه
دانش.1396 ،
 -19سماواتي ،حشمت اهلل؛ بررساي و تحقياق پيراماون اعساار؛ تهاران :انتشاارات
كماالن.1391 ،
 -20شاپيرا ،ژان؛ اسكيني ،ربيعا؛ حقاوق باين الملال بازرگااني ،تهاران :انتشاارات
آموزش انقالب اسالمي.1371 ،
 -21شمس ،عبداهلل؛ آيين دادرسي مدني دوره بنيادين؛ تهران :انتشارات دراک ،چاپ
بيستم ،زمستان.1392
 -22صالح وليد  ،محمد؛ حقوق جزا عمومي؛ تهران :انتشاارات نشارداد ،چااپ
اول.1374 ،
 -23صاافايي ،سيدحسااين؛ قاساام زاده ،سيدمرتضااي؛ حقااوق ماادني اشااخاص و
محجورين؛ تهران :انتشارات سمت.1384 ،
 -24صقر  ،محمد؛ حقوق بازرگاني ،ورشكستگي نظر و عملي ،تهاران :شاركت
سهامي انتشار چاپ اول .1376
 -25عباد  ،محمدعلي؛ حقوق تجارت؛ تهران :انتشارات گانج داناش ،چااپ نهام،
.1372
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 -26عدل ،مصطفي؛ حقوق مدني؛ تهران :انتشارات اميركبير ،چاپ بيستم.1354 ،
 -27عرفاني ،توفيق؛ اسداهلل ،امامي؛ اعسار در روياه قضاايي (علماي و كااربرد )؛
تهران :جاودان جنگل ،چاپ سوم.1392 ،
 -28عرفاني ،محمود؛ حقوق تجارت؛ تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي ،جلد ساوم،
.1366
 -29قائممقام فراهاني ،محمدحسين؛ ورشكستگي و تصفيه؛ تهران :نشر ميزان ،چاپ
اول.1380 ،
 -30كاتبي ،حسينقلي؛ حقوق تجارت؛ تهران :انتشارات كتابخانه گنج داناش ،چااپ
هشتم.1379 ،
 -31كاتوزيان ،ناصر؛ حقوق مدني ،عقود معين (3عقود اذني  -وثيقاه هاا ديان)؛
تهران :انتشارات بهنشر.1364 ،
 -32كاتوزيان ،ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني؛ اعمال حقاوقي :قارارداد -ايقااع،
تهران :شركت سهامي انتشار با همكار بهمن برنا ،چاپ هشتم.1381 ،
 -33كاوياني ،كوروش؛ حقوق ورشكستگي؛ تهران :بنياد حقوقي ميزان.1392 ،
 -34كيايي ،كريم؛ حقوق بازرگاني؛ جلد اول ،چاپ سوم.1350 ،
 -35گااروه علمااي موسسااه آمااوزش عااالي چتااردانش ،قااانون اداره تصاافيه امااور
ورشكستگي؛ تهران :انتشارات چتردانش.1390 ،
 -36گلدوزيان ،ايرج؛ محشا قاانون مجاازات اساالمي؛ تهاران :مجماع علماي و
فرهنگي مجد.1393 ،
 -37الماسي ،نجادعلي؛ تعارض قوانين؛ تهران :مركز نشردانشاگاهي ،چااپ هفاتم،
.1379
 -38متين ،احمد؛ مجموعه رويه قضايي؛ تهران :خط سوم (رهام).1380 ،
 -39محمدزاده وادقاني ،عليرضا؛ اميرمجاهاد  ،محمادمعين؛ تجاارت ()4؛ تهاران:
مجمع علمي و فرهنگي مجد.1395 ،
 -40مهمان نوازان ،روح اهلل؛ ورشكستگي و اداره تصفيه امور ورشكساتگي؛ تهاران:
مجمع علمي و فرهنگي مجد.1391 ،
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 -41ميرمحمد صادقي ،حسين؛ جرائم عليه اماوال و مالكيات؛ تهاران :نشار ميازان،
چاپ پنجم.1380 ،
مقاالت:
 -42انور پور ،سيد محسن؛ ورشكستگي در حقوق ايران؛ رساله دكتر .1345 ،
 -43آذر  ،آذركيوان؛ توقف در پرداخت دياون؛ نشاريه دانشاكده حقاوق و علاوم
سياسي دانشگاه تهران ،شماره  ،19آذرماه .1355
 -44حسني ،عليرضا؛ بررسي آثار حكم ورشكستگي نسابت باه تااجر ورشكساته؛
ماهنامه دادرسي شماره  ،39سال هفتم ،مرداد و شهريور .1382
 -45رحم دل ،منصور؛ ورشكستگي به تقصاير ،فصالنامه حقاوق مجلاه دانشاكده
حقوق و علوم سياسي شماره  ،2صفحات  ،138-113تابستان .1386
 -46روشن ،محمد؛ مظفر  ،مصطفي ،بررسي آثار حكام ورشكساتگي و رفاع آن،
فصلنامه حقوق ،مجله دانشكده حقوق و علاوم سياساي ،مقااالت موضاوعي ،دوره ،40
شماره  ،101صفحه .1389 ،89-71
 -47سعيد  ،حسام؛ افشار

جو ،پونه؛ علت اصلي ورشكستگي شركتها؛ شماره

 ،123ص ،91-86شهريور و مهر .1389
 -48سكوتي ،رضا؛ تاأثير حكام ورشكساتگي بار معاامالت قبال از توقاف تااجر
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