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  ٤حقوق تجارت 
  

  ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
  
  

 دآتر ربيعا ، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته نوشتهآتاب حقوق تجارت: منبع درس 

  .اسكيني انتشارات سمت

  

طاعت مديون نسبت به پرداخت ديونش، موجب سرزنش و مجازات در گذشته عدم است  

  .شد وي مي

ه رسيد آه بايستي بين تاجر و ، انسان بدين نتيجتفبه تدريج آه روابط تجاري توسعه يا

ر ها ميان تجا آه نابساماني در دريافت و پرداخت چرا ر در اين مورد خاص تفاوت قايل شدتاجغير

  .شد سبب اختالل در نظام اقتصادي مي

 ند و اگر تاجري نتواند بدهي خود را بپردازدتوار به يكديگر وابسته هسروابط تجاري به طور زنجير

  . هيهاي ديگري نيز پرداخت نشودممكن است باعث شود بد

عدم پرداخت يك دين در روابط تجاري ممكن است باعث مختل شدن يك يا چند رابطه شود و 

  .الل در نظام اقتصادي گرددتحتي ممكن است در نهايت منجر به اخ

  .به همين جهت مقررات روابط تجاري و غير تجاري از هم جدا شد

راي تجار مقررات خاص و ، باند اي برخوردار بوده جاري از حساسيت ويژهبط تچون روا

  .اي تدوين شد سختگيرانه

  .شود انه و مجازاتها در تاريخ ديده ميي از اين مقررات سختگيریها نمونه

ير موجب شد و تاجري آه تقلب يا تقص ي آه به دليل بد اقبالي متوقف ميدر گذشته ميان تاجر

  .ش بود تفاوتي قائل نبودندوقفه در پرداختهاي

  .به تدريج در مقررات تجاري ميان دو گروه فوق الذآر تفاوت قائل شدند

  .شود تفكيك در حقوق ايران نيز ديده مياين 

  :شوند  حاضر تجار در دو حالت مجازات ميدر حال

  .ب تقصير شده باشنددر آار تجارت مرتک -١

 .در آار تجارت مرتكب تقلب شده باشند -٢

جر با مجازات د و حتي تاشو عيت اموال تاجر فروخته و بين طلبكاران تقسيم ميين وضدر ا

  .گردد آيفري نيز روبرو مي

، در اين حالت مجازات شد و از بد حادثه متوقف شده باشداما اگر تاجر مقصر يا متقلب نبا

  .نخواهد شد

  :انواع ورشكستگي

  .ورشكستگيهايي آه وصف مجرمانه دارند -١

 .وصف مجرمانه ندارندورشكستگيهايي آه  -٢
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  .د بدهيهاي خود را پرداخت آنند مجازات نخواهند شدنجاري آه نتوان غيرت:نكته

 داراي اصول مشترآي تمام کشورهاحقوق ورشكستگي از عرف تجاري گرفته شده و در 

  .است

  :به طور مثال 

  . تاجر ورشكسته حق دخالت در امور مالي خود را ندارد-١

  )اصل تساوي حقوق طلبكاران . ( ه داراي حقوق مساوي هستندورشكستطلبكاران تاجر 

  . تجارت ايران در باب ورشكستگي از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده استمقررات حقوق

 به ورشكستگي اختصاص دارد و اين مقررات از قانون تجارت ٤١٢قانون تجارت ايران از ماده 

  .اقتباس شده است) آد ناپلئون (  فرانسه ١٨٠٧

مهمترين بازنگري مربوط  .مقررات ورشكستگي در فرانسه بارها مورد بازنگري قرار گرفته است

  . است١٩٤٧به سال 

  :حقوق فرانسه  با دو ديدگاه تنظيم شده استمقررات ورشكستگي در 

  )آالسيك( ديدگاه سنتي  -١

 ديدگاه نوين -٢

  .شد يتخانه او مدر ديدگاه آالسيك ورشكستگي تاجر باعث حذف تاجر و تجار

اجر و هم به تدريج قانونگذار فرانسه به اين نتيجه رسيدآه با حذف يك هسته اقتصادي هم ت

  .شوند جامعه اقتصادي متضرر مي

در ديدگاه نوين به تاجر ورشكسته به عنوان يك بيمار توجه آردند و معتقد بودند بايستي به اين 

  .گرددجددًا به بازار اقتصاد برود تا مفرد بيمار آمك آرد و مشكالت تاجر را بر طرف نم

 در اين .د و اين دادگاه ها مختص دعاوي تجاري هستندندر فرانسه دادگاههاي تجاري وجود دار

 تا تلف به تجار ورشكسته آمك مي آننددادگاهها افراد متخصص حضور دارند آه از راههاي مخ

  : باز يابد مثًال از طريق راحيات اقتصادي خود

  بهرهاعطاي وامهاي آم  -

 معاف آردن از پرداخت ماليات -

 انحصاري آردن فعاليتهاي اقتصادي -

 آمكهاي بالعوض -

  اخراج تعدادي از آارگرانافزايش حقوق آارگران یا -

  : تجاري فرانسه به دعاوي ورشكستگينحوه رسيدگي دادگاههاي

  

   حل مشكل تاجر     مرحله اول

  تفكيك بين تاجر و تجارتخانه توسط دادگاه    مرحله دوم

  

ري آه در رأس تجارتخانه قرار دارد تاجر  اما تاجامکان ادامه کار را نداردتجارتخانه  : فرض اول

  .اي است اليق و شايسته

، بدون اينكه حكم به ورشكستگي تاجر اليق دهد رض دادگاه حكم به تصفيه اموال ميدر اين ف

  .بدهد
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ر لياقت و شايستگي تجارت آردن را نه تجارتخانه توان ادامه آار را دارد و نه تاج: فرض دوم 

  .در اين فرض حكم به ورشكستگي آامل داده مي شود. دارد

ز محل آن شود و ا شود و اموال او تصفيه مي ، حكم ورشكستگي تاجر صادر ميدر اين حالت

  .شود بدهيهاي تاجر پرداخت مي

  

گرفت در  ر قرار ميوان اولين راه حل مد نظدر ديدگاه آالسيك ورشكستگي تاجر به عن: نكته 

  .حالي آه در ديدگاه نوين صدور حكم ورشكستگي آخرين راه حل است

  

قانونگذار ايران در تدوين مقررات ورشكستگي از آدام ديدگاه استفاده آرده است؟ : سئوال

  )ديدگاه آالسيك يا ديدگاه نوين (

ر حقوق ايران در حقوق فرانسه مقررات ورشكستگي توسعه يافته است در حالي آه د: پاسخ

قانونگذار ايران از ديدگاه سنتي و . مقررات ورشكستگي در زمره قوانين آم استفاده است

  .يك حقوق فرانسه استفاده آرده است که پاسخگوی نياز جامعه نيستآالس

  

شود بلكه شامل  شكستگي نه تنها شامل حال تجار ميدر حقوق فرانسه مقررات ور: نكته

  .شود قوق خصوصي نيز مياص حقوقي ححال آليه اشخ

  .وران و آشاورزان هم شده است تگي در فرانسه حتي شامل حال پيشهمقررات ورشكس

  .گيرد كستگي خيلي آم مورد توجه قرار ميورش در حاليكه در حقوق ايران مقررات

  

  :ورشكستگي در آشورهاي آنگلوساآسونمقررات 

  :اين مورد نكات زير قابل توجه استدر 

در مورد موضوعات مهم، قوانين مدون به ) آامن ال(ن ي آنگلوساآسودر سيستم حقوق -١

در آشور انگلستان در مورد ورشكستگي مقررات مدون به تصويب . رسد تصويب مي

  .رسيده است

در حقوق انگليس مقررات ورشكستگي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي متفاوت  -٢

جر و غير تاجر قايل  البته مقررات مربوط به اشخاص حقيقي تفاوتي بين تا.است

 .نيست

 

  :الملل ورشكستگي از نظر حقوق بين

در يكي از اين آشورها اگر تاجري در آشورهاي مختلف به تجارت بپردازد و : سئوال

، آيا اين شخص در تمامي آشورهايي آه در آنجا فعاليت اقتصادي داشته يا ورشكست شود

  ؟ا خيراموالي دارد ورشكسته محسوب مي شود ي

  :ر اين زمينه دو ديدگاه وجود داردد :پاسخ 

  نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي -١

 نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي -٢
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  نظريه وحدت يا عموميت ورشكستگي: ديدگاه اول 

دهد اين حكم شامل  ادگاهي حكم به ورشكستگي تاجري مي وقتي د،بر اساس اين نظريه

  .شود ل آليه طلبكارهاي تاجر هم ميل حاشود و نيز شام آليه دارايي تاجر مي

  .اين ديدگاه در عرصه عمل با اشكال روبروست و مورد پذيرش بسياري از آشورها نيست

  

  نظريه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگي: ديدگاه دوم 

نسبت به تاجر و اموال او و ، حكم ورشكستگي اگر تاجري در آشوري ورشكست شود

  .ر قابل اجراستطلبكاران در داخل مرزهاي آشو

  .رها مطابق نظريه دوم عمل مي آننداآثر آشو

  :ه تعدد يا سرزميني بودن ورشكستگيامتيازات نظري

وقتي حكم ورشكستگي صادر شود وارد مرحله تصفيه مي شويم و تصفيه بايستي زير  -١

ده حكم فقط در حوزه قضايي آننادر آننده حكم انجام بگيرد و دادگاه  صادرنظر دادگاه ص

  .تواند نظارت آند و نظارت در آشور ديگر قابل اعمال نيست  ميخود

تصفيه دارايي تاجر ورشكسته مرتبط با حقوق اموال است و دولتها در مورد اموال داخل  -٢

مرزهاي خود به ويژه اموال غير منقول همواره به دنبال اعمال قانون سرزميني خود 

 .دهند وال داخل آشور نمي را در مورد امهستند و اجازه اعمال قانون خارجي

  .آند  ورشكستگي اين مشكل را بر طرف مينظريه تعدد يا سرزميني بودن    

نين تر است چون طلبكاران بر اساس قوا كاران تاجر نيز نظريه تعدد مناسب براي طلب-٣

اي روبرو  هآنند در غير اين صورت با مشكل عديد و مقررات آشور خودشان عمل مي

  .شوند مي

  

، مقرراتي است آه توسط قانونگذار يك آشور  منظور از مقررات فراملي:فرامليمقررات 

المللي  ن آشورهاي مختلف و سازمانهاي بينخاص تدوين نشده است بلكه توسط نمايندگا

  .ده و آشورهاي مختلف به آن ملحق شدندين شده و به صورت آنوانسيون در آمتدو

  

  لی وجود دارد؟ آیا در مورد ورشکستگی مقررات فرام:سؤال

  .هایی صورت گرفته اما در عمل مقررات واحدی وجود ندارد  تالش:پاسخ

  

  :ورشکستگی در حقوق ایران

  تاریخچه

 به رسميت ١٣٠٤ و ١٣٠٣نهاد ورشکستگی در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت سال 

  .بلی شد در زمينه ورشکستگی جایگزین مقررات ق١٣١١البته بعدها قانون سال . شناخته شد

قبل از انقالب مشروطه، حل و فصل دعاوی منطبق با موازین فقهی و شرعی صورت 

  . گرفت می

  آیا در فقه نهادی مشابه با ورشکستگی داریم؟: سؤال

  .در فقه بحث اقالس شبيه به ورشکستگی است: جواب



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٥

  .شود که قسمت عمده اموالش را از دست داده باشد مفلس به شخص بدون مالی گفته می

  :کند حاکم شرع با چهار شرط حکم افالس چنين شخصی را صادر می

  .بدهی چنين شخصی نزد حاکم ثابت شود -١

 .سررسيد دیون شخص رسيده باشد -٢

 .اموال بدهکار کفاف پرداخت دیونش را نکند -٣

  .طلبکاران از حاکم شرع تقاضای صدور حکم افالس را بنمایند -٤

  .گويند مي» لَّس  ُمَف« و صادر شده است به شخصي آه حكم افالس ا

  .اي موارد مشابه با مقررات ورشكستگي است مقررات افالس  در فقه در پاره

  .هم تاجر ورشكسته و هم مفلس حق دخالت در امور مالي خود را ندارند: براي مثال 

  . مقررات ورشكستگي مختص تجار شد،بعد از تصويب قانون تجارت

  ) ق. ه١٣٢٩قانون افالس سال . (  بودندر ابتدا مشمول قانون افالساشخاص غير تاج

  

  :سير قانون در اين مورد 

 قانون اعسار -ش . ه١٣١٠عسار و افالس مصوب سال  قانون ا-ق . ه١٣٢٩قانون افالس سال 

 ١٣١٣تاجر مشمول مقررات اعسار سال  در حال حاضر اشخاص غير-ش . ه١٣١٣سال 

  .هستند

   بدهكار اشخاص

  ررات قانون تجارتمشمول مق: اگر تاجر باشند  -١

 مشمول مقررات اعسار: اگر غير تاجر باشند  -٢

  .وانند دادخواست اعسار بدهند آه آسبه جزء باشندت فقط بازرگاناني مي : نكته

  

  :نحوه شناسايي آسبه جزء

آنندگان و نظاير آنها آه ميزان فروش ساالنه آنان از مبلغ يكصد وران، توليد آسبه، پيشه -١

  .دميليون ريال تجاور نكن

 آه مبلغ دريافتي آنها در قبال خدمات ارائه شده در ارائه دهندگان خدمات در هرزمينه -٢

 . لغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكندسال از مب

  :١٣١٣ قانون اعسار مصوب ٣٣ماده 

 و بازرگانان مدعي .شود ته نمي از بازرگانان به استثناي آسبه جزء دادخواست اعسار پذيرف

  .ندر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بده براباعسار مكلفند

  . در حال حاضر در مقررات ما چيزي به عنوان افالس وجود ندارد:نكته

 در دادگاه ثابت شود عدم توانايي او در پرداخت ديونتاجر دادخواست اعسار داد و اگر غير

  .شود دهد و شخص معسر شناخته مي ر ميدادگاه حكم به اعسا

  

  :و اعسارتفاوتهاي ورشكستگي 

 تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي حق دخالت در امور مالي خود را ندارد اما -١

  .مورد معسر وجود ندارد در در مقررات اعسار چنين ممنوعيتي 
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تواند عليه معسر بطور انفرادي اقامه دعوا آند اما در   در دعواي اعسار هر طلبكار مي-٢

ن عليه تاجر حقوق طلبكاران دعواي انفرادي طلبكاراورشكستگي با توجه به اصل تساوي 

  .شود ورشكسته پذيرفته نمي

  . حكم ورشكستگي مطلق است اما حكم اعسار جنبه نسبي دارد -٣

   چرا اشخاص دادخواست اعسار مي دهند ؟ :سئوال

  معافيت پرداخت از هزينه دادرسي -١

 )الي  قانون نحوه اجراي محكوميتهاي م٢ماده ( رهايي از بازداشت  -٢

 

  سير تاريخي مقررات مربوط به ورشكستگي

  .١٣١٨قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي : ١٣١١قانون سال  : ١٣٠٤ و ١٣٠٣قانون سال 

همچنين . شود شود، قانون اداره تصفيه اعمال مي ر نقاطي آه اداره تصفيه تشكيل ميد: نكته

چون در زمينه . دشو ن نمي عضو ناظر توسط دادگاه تعييدر نقاط مذآور مدير تصفيه و

هاي زيادي وجود ندارد ادارات تصفيه امور ورشكستگي توسعه نيافتند و  ورشكستگي پرونده

  . فقط در چند شهر بزرگ وجود دارند

  .شود در نقاطي آه اداره تصفيه ندارند، قانون تجارت اعمال مي

  

د ورشكستگي دو منطقي نيست آه در يك آشور در خصوص يك موضوع واحد مانن : انتقاد

  .وع مقررات مختلف وجود داشته باشدن

  

  .ن مقررات ورشكستگي در سراسر آشوريكنواخت آرد: پيشنهاد 

  

چون اآثر نقاط آشور تابع قانون تجارت در خصوص موضوع ورشكستگي هستند اين قانون مورد 

  .شود  قانون اداره تصفيه نيز اشاره ميمطالعه خواهد گرفت و در آنار آن به

ه وجوهي ورشكستگي تاجر يا شرآت تجاري در نتيجه توقف از تأدي « : قانون تجارت٤١٢ده ما

حكم ورشكستگي تاجري را آه حين الفوت در حال توقف . شود آه بر عهده اوست حاصل مي

   ».توان صادر نمود ه تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميبود

  :٤١٢ر حكم ورشكستگي بر اساس ماده شرايط صدو

  ودنتاجر ب -١

 متوقف بودن -٢

  

  تاجر بودن: شرط اول 

  ؟آمده است»  تاجر يا شرآت تجارتي « قانون تجارت عبارت ٤١٢چرا در ماده : سئوال 

«  و به منظور رفع شبه عبارت در خصوص تاجر متوفي صحبت آرده چون ذيل ماده -١: پاسخ 

  .آمده است » يا شرآت تجارتي 

عبارت مذآور آمده تا . شخاص حقيقي استا ورشكستگي مختص اآشوره چون در برخي -٢

  .داند  را شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مينشان دهد اين ماده ورشكستگي
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  ؟آند چگونه تاجر بودن شخص را احراز ميداداگاه : سئوال 

ا انجام معامالت ، تاجر آسي است آه شغل معمولي خود ر قانون تجارت١طبق ماده  :پاسخ 

  .تجارتي قرار دهد

دليل بر تاجر بودن شخص ....  نام در دفاتر ثبت تجارتي و يا داشتن دفاتر تجارتي و صرف ثبت

  .نيست

 ٢مندرج در ماده دادگاه بايستي احراز آند آه شغل معمولي شخص يكي از مشاغل تجاري 

  .قانون تجارت است

  

 ولي اردال حاضر ديگر فعاليت تجاري نداگر آسي قبًال به آار تجاري پرداخته و در ح: سئوال 

 حكم ورشكستگي را از توان تقاضاي صدور ط به زمان تاجر بودن باشد آيا مييهاي او مربوهبد

  ؟دادگاه نمود؟ در اين مورد تکليف دادگاه چيست

توان اين اشخاص را ورشكست محسوب نمود چون در غير اين صورت از لحاظ  مي: پاسخ 

  .عملي مشكالت زيادي ايجاد خواهد شد

  

مشمول حكم ورشكستگي قرار ، مايندگي و وآالت ديگري تجارت آندسي به ناگر آ : نكته

  . بلكه ورشكستگي براي موآل استدگير نمي

اما در قانون امور . شوند ت ندارند بنابراين ورشكست هم نمياشخاص محجور حق تجار

  .توانند با اجازه قيم يا ولي خود به امر تجارت اشتغال ورزند حجورين مميز ميحسبي م

  

  توان حكم ورشكستگي محجور مميز را صادر آرد ؟ آيا در صورت تجارت محجور، مي: سئوال 

  .صدور حكم ورشكستگي در اين مورد امكانپذير است : پاسخ 

  

  حكم ورشكستگي زنده بودن تاجر هم شرط است ؟آيا براي صدور : سئوال 

 الفوت در حال توقف حكم ورشكستگي تاجري را آه حين...  « ٤١٢قسمت دوم ماده  :پاسخ 

  ». توان صادر نمود ه تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميبود

  .بنابراين مرگ مانع صدور حكم ورشكستگي نيست

  

ورشكستگي آند و شش ماه بعد طلبكاران دادخواست   فوت مي١/١/١٣٨٤تاجري در : مثال 

اريخ فوت سپري  ماه از ت١٤رسد در اين صورت   ماه نوبت رسيدگي مي٨د و بعد از دهن مي

  تواند حكم ورشكستگي صادر آند ؟ شده است، آيا دادگاه مي

  .ن طلبكار به موقع اقدام آرده استتواند چو  مهيا بودن ساير شرايط دادگاه ميدر صورت

  

  :رانسه در مورد مثال راه حل حقوق ف

خ فوت ظرف يكسال از تاري«  آه  اصالح آرده استقانون فرانسه مقررات خود را بدين صورت

  »توان تقاضاي صدور حكم ورشكستگي نمود  مي

  .در حقوق ايران هم مي توان از اين شيوه استفاده نمود
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اي  دور حكم ورشكستگي متوفي چه فايده قانون امور حسبي ص٢٧٤با وجود ماده  : سئوال

  دارد؟

 صدور حكم ورشكستگي آثاري به دنبال دارد آه صرف تصفيه ترآه متوفي مطابق با: پاسخ

رتي در صو. رسند آند و طلبكارها به هدف خود نمي  ورشكستگي اين آثار را تأمين نميمقررات

   :د تقاضاي صدور حكم ورشكستگي دهندتوانن آه تاجر فوت شد اين افراد مي

  طلبكاران -١

 ورثه -٢

 دادستان -٣

 

  توان ورشكسته اعالم آرد يا خير ؟ شرآتهاي دولتي را مي: سئوال 

  .رآتهاي دولتي را ورشكست اعالم نمود، نمي توان شخير :پاسخ 

  

  :داليل 

  .دهند  و اين خدمات تعطيل بردار نيستند تهاي دولتي خدمات عمومي ارائه ميشرآ -١

 متوقف  شرآتهاي دولتي از حمايت دولت برخوردارند و در صورتي آه در پرداخت ديون خود-٢

  .آند شوند دولت به آنها آمك مي

  

اعم از ، گيرند ، مشمول مقررات ورشكستگي قرار نميتجاريغيرمؤسسات و تشكيالت : نكته 

  .سات آسب سود و منفعت باشد يا خيرساينكه هدف از تشكيل اين مؤ

  

 قانون تجارت قرار ٢٠اگر شرآتي تشكيل شود ولي در قالب شرآتهاي موضوع ماده : سئوال 

  ؟ان آن شرآت را ورشكسته اعالم آردتو نگيرد آيا مي

  .شوند اصطالحًا شرآتهاي عملي ناميده مي، ه شرآتهااين گون: پاسخ 

هر شرآت ايراني آه فعًال وجود داشته يا در آينده تشكيل شود و با «  قانون تجارت ٢٢٠ماده 

اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شرآتهاي مذآور در اين قانون در نياورد و 

 و احكام راجع ه شرآت تضامني محسوب شدمطابق مقررات مربوط به آن شرآت عمل ننمايد

  ». گردد ت هاي تضامني در مورد آن اجرا ميبه شرآ

  .توان آن را ورشكست اعالم نمود شود مي نابراين چون شرآت تضامني تلقي ميب

  .اي با ثبت آن ندارد حقوقي شرآت مالزمهبوجود آمدن شخصيت 

  

  ؟ستگي آن را صادر نمودان حكم ورشكتو اگر شرآت منحل شده باشد  مي: سئوال 

شود و  ز بين رفتن شخصيت حقوقي شرآت نميانحالل شرآتهاي تجاري باعث ا: پاسخ 

  .شرآت تا زمان ختم تصفيه داراي شخصيت حقوقي است

توان تقاضاي صدور حكم ورشكستگي  ، شرآت متوقف شود ميبنابراين اگر در مرحله تصفيه

  .آن را نمود
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توان  ه آن نيز خاتمه پيدا آرده را نميآه منحل شده و تصفيحكم ورشكستگي شرآتي : نكته 

  .صادر آرد

  .قيقي قابل تسري به اين مورد نيستت اشخاص ح در مورد فو٤١٢حكم ماده 

ورشكستگي شرآاء بر و مديران و تأثير کا تأثير ورشكستگي شرآت در ورشكستگي شر

  :ورشكستگي شرآت

  : مديران تأثير ورشكستگي شرآت در ورشكستگي شرآاء و

به دليل استقالل دارايي و شخصيت شرآت از شرآا و مديران ورشكستگي هيچ يك از ايشان 

  .مالزمه با ورشكستگي ديگران ندارد

  

توان  شوند بنابراين نمي ، تاجر محسوب نميدر حقوق ايران مديران شرآتهاي تجاري: نكته 

  .حكم ورشكستگي مديران را صادر نمود

در صورتي آه شرآت ورشكسته  « ١٣٤٧سال تجارت مصوب قانون حی اصال اليحه ١٤٣ماده 

ن آافي نيست دادگاه شود يا پس از انحالل معلوم شود آه دارايي شرآت براي تأديه ديو

تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مدير عاملي را آه ورشكستگي  صالحيتدار مي

از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردًا يا شرآت يا آافي نبودن دارايي شرآت به نحوي 

متضامنًا به تأديه آن قسمت از ديوني آه پرداخت آن از دارايي شرآت ممكن نيست محكوم 

  ». نمايد

  

  :ورشكستگي شرآاء بر ورشكستگي شرآتتأثير 

  .ورشكستگي شرآاء تأثيري  در ورشكستگي شرآت نخواهد داشت

  :مايه و شرآت اشخاص تفاوت قائل شدي سردر اين زمينه بايستي بين شرآتها

سهام خود را  اگر شرآت ورشكست شود سهامدار فقط مبلغ اسمي در شرآتهاي سرمايه

  .به ساير اموال سهامدار را ندارنددهد و طلبكاران حق مراجعه  از دست مي

 و نيز گي سهامدار تأثيري بر شرآت نداردبنابراين در شرآتهاي سرمايه ورشكست

  . شرآت تأثيري بر سهامدار نداردورشكستگي

«  قانون تجارت ١٢٨، مانند شرآت تضامني با توجه به ماده در شرآتهاي اشخاص

ورشكستگي شرآت مالزمه قانوني با ورشكستگي شرآاء و ورشكستگي بعضي از شرآاء 

  .»مالزمه قانوني با ورشكستگي شرآت ندارد 

گردد اما باعث  نحالل شرآت مي حد اآثر منجر به اورشكستگي شرآاي شرآت تضامني

  .ورشكستگي شرآت تضامني نخواهد شد

، مختلط يا نسبي اموال در صورت ورشكستگي شرآتهاي تضامني«  قانون تجارت ٤٣٩ماده 

شخصي شرآاي ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي آنها نيز در ضمن 

  ». ادر شده باشدحكم جداگانه اي صحكم ورشكستگي شرآت يا به موجب 

رد اشاره باعث  ورشكستگي شرآتهاي مو٤٣٩برخي از حقوقدانان معتقدند با استناد به ماده 

  :تدالل به داليل ذيل پذيرفته نيستشود اما اين اس ورشكستگي شرآاء مي
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 ، ورشكستگي شرآت مالزمه با ورشكستگي شرآاء نداردنون تجارت قا١٢٨طبق ماده  -١

  . شوند اء ضامن، تاجر تلقي نميو اصوًال در حقوق ما شرآ

، آسي آه متوقف است شرآت است نكه شريك ضامن را تاجر تلقي آنيمبر فرض اي -٢

 .نه شريك ضامن

است و دادگاه   دادگاه محل اقامت تاجر،محكمه صالح براي صدور حكم ورشكستگي -٣

صادر آننده حكم ورشكستگي شرآت صالحيت رسيدگي به ورشكستگي شريك را 

 .ندارد

توان در يك دادخواست دو   اقامت شريك و شرآت يكي باشد نميرض اينكه محلبر ف -٤

 . خواسته غير مرتبط را مطرح آنيم

عمًال امكان صدور حكم ورشكستگي شريك ضامن در ضمن صدور حكم ورشكستگي : نتيجه 

  .شرآت وجود ندارد

  

  ؟شود  ورشكست شوند آيا شرآت ورشكست مياگر همه شرآاء: سئوال 

  .شود ير، حداآثر باعث انحالل شرآت ميخ: پاسخ 

  

  توقف از پرداخت ديون : شرط دوم براي صدور حكم ورشكستگي 

 پولي همف پول نيست بلكه شامل تعهدات غير صر٤١٢در ماده » وجوه « منظور از لفظ : نكته 

  .مي شود

  

  :تعريف توقف 

  صرف عدم پرداخت دين: ديدگاه اول 

  قعي از پرداخت دينعجز و ناتواني وا: ديدگاه دوم 

  

دانند در اين ديدگاه دليل عدم پرداخت  برخي صرف عدم پرداخت دين را توقف مي: ديدگاه اول 

  . مهم نيست

صرف عدم پرداخت دين باعث توقف نيست بلكه تاجري متوقف است آه از : ديدگاه دوم 

  .پرداخت ديونش عاجر باشد

  

 عاجر باشد يا اين ناتواني شد از پرداخت ديونآيا تاجر در زمان ارائه دادخواست باي: سئوال 

  ؟ زمان صدور حكم ادامه داشته باشدبايستي تا

برخي معتقدند ناتواني از پرداخت ديون بايستي در زمان ارائه دادخواست : پاسخ 

  .مان صدور حكم استمرار داشته باشدورشكستگي موجود باشد و تا ز
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  :داليل طرفداران ديدگاه اول 

علت توقف توسط دادگاه مستلزم تحقيقات پيچيده است و اين با اصل جستجوي  -١

  .دگي به دعاوي تجاري در تناقض استسرعت در رسي

 دليل توقف ،دهد آه صرف عدم پرداخت  قانون تجارت نشان مي٤١٣وز ماده  ر٣مهلت  -٢

 روز زمان ٣اشد بيش از است چون اگر تاجر قصد بررسي علت عدم پرداخت را داشته ب

 .داردنياز 

گيرد نه  س از صدور حكم ورشكستگي انجام ميرسيدگي به وضعيت دارايي تاجر پ -٣

 .قبل از صدور حكم ورشكستگي

يت  دفاتر تجاري امتناع آند بررسي وضع نداشته باشد يا از ابرازاگر تاجر دفاتر تجاري -٤

 .دارايي تاجر دشوار خواهد بود

مد بايستي بعد از صدور حكم آ ، توقف به حساب مي تاجر از پرداخت ديوناگر عجز -٥

شد آه دارايي تاجر آفاف  سيدگي به وضعيت تاجر اگر مشخص ميورشكستگي و ر

شد در حالي آه حكم ورشكستگي تا زمان   او را دارد حكم ورشكستگي لغو ميديون

 .صدور حكم اعاده اعتبار به قوت خود باقي است

  

  :داليل طرفداران ديدگاه دوم 

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر  «  قانون تجارت٤١٦ماده  -١

توقف  تاريخ تعيين»  تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب است نشددر حكم معين 

ير از تاريخ عدم پرداخت بدهي دهد آه تاريخ توقف چيزي غ توسط دادگاه نشان مي

  .است

 . عث ضرر طلبكاران شودكست آند و باتواند در هر زمان خود را ورش تاجر مي -٢

، قادر به پرداخت ديون خود شود و ممكن است تاجر در زماني پس از عجز از پرداخت -٣

 .صدور حكم ورشكستگي در اين حالت منطقي نيست

 .دن دفاتر تجاري در اختيار دادگاهالزام تاجر به قرار دا -٤

 .ثر استليه طلبكار ها مؤحكم ورشكستگي نسبت به آ -٥

  

آند البته ديوان عالي آشور در يك  اه واحدي در اين زمينه ارائه نمييي ديدگ رويه قضا: نتيجه 

  .تلقی کرده است صرف عدم پرداخت را دليل بر ورشكستگي یرأي اصرار

  ؟رداخت چه ديني باعث ورشكستگي استتوقف از پ: سئوال

  مسلم : پاسخ

  منجز    

  مورد قبول تاجر    
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 تاجر از پرداخت آنها متوقف شده است ديون تجاري  آيا الزم است حتمًا ديوني آه:سئوال 

  باشند؟

  :پاسخ 

  .تفاوتي بين دين تجاري و غير تجاري وجود ندارد : نظر اول 

   :داليل

  .، تجاري است قانون تجارت آليه معامالت تجار٥طبق ماده  -١

تاجر دادخواست اعسار پذيرفته مطابق قانون اعسار و قانون آيين دادرسي مدني از  -٢

 .ود اعم از اينكه دين تجاري باشد يا غير تجاريش نمي

 .اگر تاجري فوت شود ترآه او مطابق مقررات ورشكستگي تصفيه مي شود -٣

  .يد همين نظر استرويه قضايي آشور فرانسه مؤ -٤

  .توقف از پرداخت ديون تجاري سبب صدور حكم ورشكستگي است : نظر دوم

  :داليل

  .شود آه دين تجاري باشد فته نميتاجر دادخواست اعسار پذير زماني از -١

 تاجر به معامالت تجاري و غيرتجاري چه فايده  اگر نظر گروه اول را بپذيريم تقسيم معامالت-٢

  ؟دارد

تابع مقررات  اين مطالب را دارد آه روابط تجاري ك حقوق مدني و حقوق تجارت اقتضای تفكي-٣

  .وق مدنيد و روابط غيرتجاري تابع مقررات حققانون تجارت باش

  .تجاري مستلزم اختالل در روابط تجاري نيست توقف در پرداخت ديون غير-٤

  

تجاري مشروط بر آنكه موجب اخالل در امر  در تأديه ديون تجاري و ديون غيرتوقف: نظر سوم 

  .تجارت شود باعث ورشكستگي است

  

  دادگاه صالح براي صدور حكم ورشكستگي 

   صالحيت ذاتي-١

   صالحيت محلي-٢

  

  .ورشكستگي در صالحيت دادگاههاي عمومي استدعوی رسيدگي به  : صالحيت ذاتي

را از لحاظ ل اقامت تاجر ورشكسته  قانون تجارت، دادگاه مح٤١٣ماده    :صالحيت محلي

  .داند محلي داراي صالحيت مي

اقامت خود مراجعه محل دادگاه اگر خود تاجر خواهان صدور حكم ورشكستگي باشد به : نكته 

  .آند مي

  

  چرا دادگاه محل اقامت تاجر صالح است؟: سئوال

از صدور حكم ورشكسگتي مرحله تصفيه بايستي صورت بگيرد و تصفيه با چون بعد : پاسخ

گيرد  آننده حكم انجام ميل اختالفات با دخالت دادگاه صادرنظارت دادگاه است و شكايات و ح

  .جر استو معموًال اموال تاجر ورشكسته در محل اقامت تا
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 ١٣

  در صورتي آه تاجر يك شرآت تجاري باشد آدام دادگاه صالح است؟: سئوال

  :چند فرض محتمل است: پاسخ

  . دادگاه محل مرآز اصلي شرآت مطابق قانون آئين دادرسي مدني-١

  . دادگاه محل شعبه شرآت-٢

  . اگر شرکت در جایی شعبه داشته و برچيده شده باشد دادگاه مرکز اصلی شرکت-٣

بًال  در ايران شعبه داشته و مرآز اصلي شرآت خارج از ايران بوده و حال شعبه گر شرآت ق ا

ستي در مرآز اصلي شرآت بر چيده شده است طبق قانون آئين دادرسي مدني دعوا باي

  .شرآت اقامه شود

  :ت ورشكستگي را تقديم دادگاه آنندتوانند دادخواس افرادي آه مي

  تاجر ) الف 

   نفر از طلبكارانيك يا چند) ب 

  دادستان) ج 

  

  تاجر ) الف 

روض يا ساير اي آه در تأديه ق  روز از تاريخ وقفه٣ در ظرف بايدتاجر «  قانون تجارت ٤١٣ماده 

تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار 

  ».ه دفتر محكمه مزبور تسليم نمايدنموده، صورت حساب دارايي و آليه دفاتر تجاري خود را ب

 ١٥مهلت سه روز جهت بررسي حسابها فرصت آمي است در قانون فرانسه اين مدت : نكته

  .روز است

في در مورد تاجر متو.  بر عهده مديران شرآت است٤١٣اده  م، تکليفدر مورد شرآتهاي تجاري

ن ي نمود البته ورثه به عنواتوان تقاضاي صدور حكم ورشكستگ تا يك سال بعد از مرگ تاجر مي

  . براي ورثه وجود ندارد٤١٣دهند اما تكليف ماده  قائم مقام اين آار را انجام مي

  

  ؟ توسط تاجر چه ضمانت اجرايي دارد٤١٣عدم انجام تكليف ماده : سئوال 

  : تاجر دو تكليف پيش بيني شده است براي٤١٣در ماده 

  اه روز از تاريخ وقفه به دادگ٣مراجعه ظرف  -١

و صورتحساب )  دفتر آپيه – دفتر دارائي – دفتر آل –دفتر روزنامه ( همراه داشتن دفاتر -٢

 دارايي

جر صورت حساب مذآور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاي تا« :  قانون تجارت ٤١٤ماده 

  :رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد

  به طور مشروحمنقول تاجر متوقف اد تقويم آليه اموال منقول و غيرتعد -١

 صورت آليه قروض و مطالبات -٢

 صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي -٣

، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت آليه شرآاي در صورت توقف شرآتهاي تضامني

  .ضامن نيز بايستي ضميمه شود
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 ١٤

  . آمده است٥٤٢ در ماده ٤١٤ و ٤١٣ ضمانت اجراي عدم رعايت تكاليف ماده: پاسخ

 است ورشكسته به تقصير در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن« ون تجارت  قان٥٤٢ ماده 

  :اعالن شود

  » اين قانون رفتار نكرده باشد٤١٣ اگر عمليات تجاري او متوقف شده و مطابق ماده -٢

  

محل و  يا نسبي بايستي اسامي چرا در صورت توقف شرآتهاي تضامني، مختلط: سئوال 

  ؟ادگاه برسدطالع داقامت آليه شرآاي ضامن به ا

  :چند احتمال مطرح است: پاسخ 

بدين خاطر آه اگر دارايي اين شرآتها آفاف پرداخت ديون آنها را نكند طلبكاران : احتمال اول 

  .وانند به شرآاي ضامن مراجعه آنندبت

بدين خاطر آه طلبكاران اموال شرآاي ضامن را تا زمان ختم تصفيه شرآتهاي : احتمال دوم 

  .وقيف آنند و از محل اموال توقيف شده به طلب خود برسندمزبور ت

 ضمن حكم بدين منظور آه حكم ورشكستگي شرآاي ضامن را در: احتمال سوم 

  . ورشكستگي شرآت صادر شود

  .هيچ یک از احتماالت در حقوق ما پذیرفته نيست

را  حكم ورشكستگيتواند   آيا دادگاه به صرف اظهار او مياگر تاجري اظهار توقف آرد: سئوال 

   ؟دصادر آن

اين اظهارات ارزشي به مانند اقرار ندارند چون ممكن است تاجر از طريق اين اظهارات : پاسخ 

بنابراين دادگاه بايستي صحت و سقم اين . انيدن به طلبكاران را داشته باشدقصد ضرر رس

  .داظهارات را بررسي آن

ايستي دادخواست را به طرفيت دهد ب تاجري آه دادخواست ورشكستگي مي: نكته 

  .  العموم ارائه دهدطلبكاران و مدعي

  

  طلبكاران) ب 

  »به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها  « ٤١٥ ماده ٢بند 

  

  :نكات 

  .الزم نيست همه طلبكاران خواهان صدور حكم ورشكستگي باشند -١

 .ثر نيستميزان طلب طلبكار مؤ -٢

نيست يعني اعم از اينكه تجاري باشد يا غير تجاري ثر نوع ديني آه طلبكار دارد مؤ -٣

 .البته دين بايستي مسلم باشد

كستگي تاجر را تقديم دادگاه آنند، طلبكاران اگر برخي طلبكاران دادخواست ورش -٤

 .توانند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند مخالف مي
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را نپذيرفت آيا بقيه ن ورشكستگي توسط گروهي از طلبكارا دادخواست اگر دادگاه: سئوال

  ؟ادخواست ورشكستگي بدهند يا خيرتوانند د طلبكاران مي

اگر . آند چون دعوا از اعتبار امر مختومه برخوردار نيست  به دعوا رسيدگي ميدادگاه: پاسخ 

تواند مجددًا اقامه دعوا آند و ايراد  ورشكستگي عوض شده باشد خواهان ميسبب دعواي 

  .امر مختومه وارد نيست

  

   دادستان ) ج 

 عليه تاجر چرا طبق قانون تجارت به دادستان اختيار اقامه دعواي ورشكستگي: سئوال

  ؟ورشكسته داده شده است

  : پاسخ

ث  حكم ورشكستگي با منافع عمومي مرتبط است و ورشكستگي تاجر ممكن است باع-١

  .اخالل در نظم اقتصادي آشور شود

   .جرم استمحسوب است و وظيفه دادستان تعقيب  بعضي از مصاديق ورشكستگي جرم م-٢

  . حمايت از منافع بستانكاران اقتضاي دخالت دادستان را به عنوان خواهان دارد-٣

  

  .دادگاه مطابق قانون آئين دادرسي مدني به دعوا رسيدگي مي آند

  

  :احكام دادگاهها 

   )احكام امضایی(  جنبه اعالمي دارند برخي -

 )احكام انشائي ( د برخي جنبه تأسيسي دارن -

رفًا آنند بلكه دادگاه ص ه ايجاد وضعيت جديد نمياحكامي آ) : امضايي ( احكام اعالمي 

  .آند حق ثابت شده را اعالم مي

به آند مثًال حكم دادگاه  احكامي آه ايجاد وضعيت جديد مي): انشايي ( احكام تأسيسي 

  .طالق

  

  ؟سيشكستگي حكم اعالمي است يا تأسيحكم ور: سئوال

ه به علت توقف تاجر به نظر مي رسد حكم ورشكستگي يك حكم تأسيسي است چون دادگا

  .آند را ورشكست مي

  .دن تاجر ايجاد يك وضعيت جديد است ورشكست نمو-

  

  بررسي حكم ورشكستگي

  :رشكستگي بايستي نكات زير قيد شوددر حكم و

  .يستي تاجر بودن شخص را احراز آنددادگاه با -١

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف « )  قانون تجارت ٤١٦ماده ( وقف تعيين تاريخ ت -٢

، تاريخ توقف محسوب تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين  نشد تاريخ صدور حكم

 .»شود  مي
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  .شود  پيش از تاريخ صدور حكم تعيين ميمعموًال تاريخ توقف تاجر: نكته 

   ) ١٣/٢/١٣١٧ تاريخ رأي - ١٤٧٥٢ شماره رأي (رأي ديوان عالي آشور در خصوص تاريخ توقف 

مستنبط از مواد قانون تجارت راجع به ورشكستگي اين است آه مالك تاريخ توقف زمان وقفه « 

در اداي ديون است بنابراين هر موقعي را آه دادگاه زمان وقفه تشخيص دهد همان موقع را 

  ».ثر قرار گيردين موضوع نبايستي مؤاص ذينفع در ابايد تاريخ توقف معين آند و تقاضاي اشخ

  

  تواند تاريخ توقف را پيش از تاريخ صدور حكم معين آند؟ دادگاه تا چه حد مي: سئوال 

 منافع طلبكاران، اشخاص ثالث و تاجر ورشكسته را مد نظر قرار ي در اين زمينهدادگاه بایست

  .دهد

ارها بكليص و تصديق مطالبات طپس از انقضاي مهلتي آه براي تشخ«  قانون تجارت ٥٣٨ماده 

 ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلبكارها راجع به تعيين تاريخ توقف به غير آن معين شده است

 تاريخي آه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري آه در اين باب صادر شده قبول نخواهد

 و وقف نسبت به طلبكارها قطعيي شد تاريخ تهمين آه مهلت هاي مزبور منقض. شد

  .»قابل تغيير خواهد بود غير

  

  :نحوه تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها

اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و  «  قانون تجارت٤٤١ماده 

مدتي آه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و به طور آلي وظايف مدير تصفيه 

اي آه از طرف وزارت   شده بر طبق نظامنامهه موجب اين قانون معينعالوه بر آن قسمتي آه ب

  .»شود معين خواهد شد  عدليه تنظيم مي

به موجب نظامنامه وزارت عدليه مدير تصفيه جهت شناسايي طلبكاران بايستي دو آگهي در 

 ٥اصله و به ف)  يكي از روزنامه هاي آثير االنتشار –روزنامه رسمي  ( .دو روزنامه منتشر آند

شود به دفتر دادگاه مراجعه آنند و اسناد مثبت  از طلبكاران درخواست ميدر اين آگهي . روز 

  .طلب خود را به همراه داشته باشند

 ماه قبل از تاريخ صدور حكم ١٨در حقوق فرانسه تعيين تاريخ توقف با دادگاه است و سقف آن 

  .است

  .در حقوق ايران سقفي وجود ندارد

  

  :ض بودن حكم ورشكستگي قابل اعترا

حكم اعالن ورشكستگي و همچنين حكمي آه به موجب آن تاريخ « :  قانون تجارت٥٣٦ده ما

  ». توقف تاجر در زماني قبل از اعالن ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است

اگر تاريخ توقف تاجر مساوي با تاريخ اعالن ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض :نكته 

  .دنخواهد بو
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  :موارد اعتراض 

 روز و از جانب اشخاص ذينفع ١٠اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف   «  ٥٣٧ماده 

 دارند در ظرف دو ماه ، از ظرف آنهايي آه در خارجه اقامتآه در ايران مقيمند در ظرف یک ماه

  ». شود مياحكام مزبور اعالن ابتداي مدت هاي مزبور از تاريخي است آه . به عمل آيد

شود و هم اعتراض به تاريخ   شامل اعتراض به حكم ورشكستگي مي هم٥٣٧ماده : نكته 

  . در مورد مهلت اعتراض براي طلبكارها و در مورد تاريخ توقف است٥٣٨ماده . توقف

  . ماه وقت دارند١از تاريخ آگهي :  آه مقيم حوزه همان دادگاه هستندطلبكاراني

  . ماه وقت دارند٢از تاريخ آگهي : همان دادگاه نيستندني آه مقيم حوزه طلبكارا

  . ماه وقت دارند٣از تاريخ آگهي : طلبكاراني آه خارج از آشور هستند

 روز فرصت دارد تا به بررسي اسناد طلبكاران بپردازد و ٢٠، مدير تصفيه ها بعد از انقضاي مهلت

  . است اعالم آند روز اسامي افرادي را آه طلب آنان پذيرفته شده٢٠بعد از 

  . وانند به تاريخ توقف اعتراض آنندت  روز طلبكاران مي٢٠از پايان اين تا قبل : نكته

  

  :مطالبات مطابق قانون اداره تصفيهنحوه تشخيص و تصديق 

به )  يكي از روزنامه هاي آثير االنتشار -روزنامه رسمي (  آگهي در دو روزنامه ٢ اداره تصفيه 

  .کند ر می منتش روز ١٠فاصله 

  .آنند  ماه مراجعه مي٢لبكاران ظرف مدت آليه ط

  .دهد ز آار تشخيص و تصديق را انجام مي رو٢٠ ماه اداره تصفيه ظرف مدت ٢بعد از انقضاي 

، ادگاه به ورشكستگي او رسيدگي آند ماه پيش فوت آند و امروز د٦اگر تاجري : سئوال 

  ؟و چه هنگام استرا تعيين نكند تاريخ توقف احال اگر دادگاه در حكم خود تاريخ توقف تاجر 

  .ت به عنوان تاريخ توقف محسوب استتاريخ فو: پاسخ 

  

  :ي توسط دادگاه انتخاب مي شوندمسئوالن تصفيه آه در حكم ورشكستگ

  مدير تصفيه  -١ 

  عضو ناظر -٢

  

نجا تشكيل تعيين مدير تصفيه و عضو ناظر مربوط به محلهايي است آه اداره تصفيه در آ: نكته 

  .نشده است

 روز پس از ٥ يا منتهي در ظرف محكمه در ضمن حكم ورشكستگي« :  قانون تجارت٤٤٠ه ماد

  ». آند  را به سمت مديريت تصفيه معين مي حكم يك نفرصدور

شود   موجب آن ورشكستگي تاجر اعالم ميدر حكمي آه به« :  قانون تجارت٤٢٧ماده 

  ».  معين خواهد آرد عضو ناظرسمتمحكمه يك نفر را به 

  ». دهد ستگي امر به مهر و موم را نيز ميمحكمه در حكم ورشك« :  قانون تجارت٤٣٣اده م

گيرد و در ساير   و موم توسط اداره تصفيه صورت ميدر نقاطي آه اداره تصفيه وجود دارد مهر

  .مكانها اين آار بر عهده عضو ناظر است
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يد فورًا توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي آه مهر و موم با« : ن تجارت قانو٤٣٤ماده 

ت فورًا در اين صور. دارايي تاجر در يك روز ممكن باشدبه عقيده عضو مزبور برداشتن صورت 

  ». شود شروع به برداشتن صورت مي

  

  ٤٣٦ماده  -  ٤٣٥ماده : دستور بازداشت شخص تاجر در حكم دادگاه 

 عمل نكرده ٤١٤ و ٤١٣ر ورشكسته به مفاد ماده اگر تاج « : قانون تجارت٤٣٥ماده  -١

  » . باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد

شود آه  ف ورشكسته در مواقعي نيز داده ميقرار توقي« :  قانون تجارت٤٣٦ماده  -٢

ورشكستگي عمل شدن معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه 

 ». ي آندخواهد جلوگير مي

تواند هر ماه يك بار به قرار توقيف خودش  ون اداره تصفيه پيش بيني شده است، تاجر ميدر قان

  .اعتراض آند

 قانون آئين دادرسي آيفري قرار ٣٣در نقاطي آه اداره تصفيه وجود ندارد مطابق ماده 

  .ت روز قابل تجديد نظر اس١٠ ظرف مدت قتبازداشت مو

  

  .شوند  در روزنامه هم آگهي ميآه بعد از  صدورهستند احكامي  : احكام اعالني

راحت نيامده است اما از خالل اي اعالني بودن حكم ورشكستگي به ص هر چند در هيچ ماده

  .توان اين مفهوم را استنباط آرد مواد قانون تجارت مي

تاجر يكي از داليل اعالني بودن حكم ورشكستگي لزوم آگاه بودن ساير افراد از ورشكستگي 

  .است

  

  :ن حكم ورشكستگيهزينه اعال

  حكم ورشكستگي 

  هزينه تاجر ورشكستهبه  -١

 دستور دادگاهبه  -٢

 توسط مدير دفتر -٣

  

  :اجراي موقت حكم ورشكستگي

  .شود ن حكم نسبت به اجراي آن اقدام ميقبل از قطعي شد

  .»شود  ا ميحكم ورشكستگي به طور موقت اجر« :  قانون تجارت٤١٧ماده 

ده بود  اجراي موقت احكام پيش بيني ش١٩١ن آئين دادرسي مدني سابق در ماده در قانو

، بنابراين اجراي موقت حكم ورشكستگي استثنايي بر ولي در قانون جديد حذف شد

  .مقررات آئين دادرسي مدني است

  

  

  

 .در روزنامه آگهي مي شود



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ١٩

  : قانون تجارت٤١٧اي موقت در ماده مفهوم اجر

برداري و اعمالي از اين  مهر و موم، صورتقدماتي است و شامل منظور اجراي م: نظر اول 

  .وجود دارددر مراحل بعد قبيل است چون امكان نقض حكم 

شكستگي را توانيم حكم ور  مد نظر است و تا آخرين مرحله مياجراي آامل :نظر دوم 

  .تر باشد رسد ديدگاه نخستين منطقي به نظر مي. اجرا آنيم 

  

  :طرق شكايت از حكم ورشكستگي

   قانون تجارت٥٣٦ده مطابق ما -١

 روز از تاريخ ١٠كستگي مهلت استيناف از حكم ورش«  قانون تجارت ٥٣٨مطابق ماده  -٢

به اين مدت براي آساني آه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از شش . ابالغ است

 ».  هر شش فرسخ يك روز اضافه مي شودفرسخ فاصله دارد از قرار

  ». ييز نيستاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تمقرارداده«  قانون تجارت ٥٤٠ماده 

مالي بدانيم مطابق قانون آيين دادرسي مدني اگر حكم ورشكستگي را حكم غير: نكته 

  . ي غير مالي قابل تجديد نظر هستنددعاواحکام 

  

   » دعواي ورشكستگي يك دعواي غير مالي است«

  

  :تجديد نظر خواهي از حكم ورشكستگيمهلت 

توان دادخواست  يخ ابالغ حكم مي روز از تار٢٠ آئين دادرسي مدني ظرف مطابق قانون

  .نظر دادتجديد

اين مورد قانون در . بيني شده است  قانون تجارت مهلتهاي خاص پيش٥٣٩اما مطابق ماده 

 عام الحق ،چون از لحاظ اصولي)  روز از تاريخ ابالغ ١٠يعني ظرف ( دانيم  تجارت را حاآم مي

  .آند نسخ نميسابق را خاص 

  

  ) قانون تجارت ٥٣٧م : ( مهلت اعتراض به حكم ورشكستگي 

   روز از تاريخ اعالن١٠ظرف : اعتراض از طرف تاجر ورشكسته 

   ماه از تاريخ اعالن١ظرف : اعتراض از طرف اشخاص ذينفع مقيم ايران 

   ماه از تاريخ اعالن٢ظرف : اعتراض از طرف اشخاص ذينفع مقيم خارج از ايران 

  

  : تفاوت بين اعتراض و تجديد نظر

شود، حكم در همان دادگاه صادرآننده حكم مجددًا بررسي  وقتي به حكم اعتراض مي

  .شود التر مي رود و در آنجا رسيدگي مي به دادگاه بارایخواهي اما در تجديد نظر. شود مي

  

  

  

  



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٢٠

  :آثار ورشكستگي 

  :اثر حكم نسبت به تاجر 

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال  «  قانون تجارت٤١٨طبق ماده 

  ». خود حتي آنچه آه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است

  .توان براي تاجر نوعي محجوريت قائل شد  مي٤١٨طبق ماده 

  

  :شكسته با حجر محجورين قانون مدنيتفاوتهاي محجوريت تاجر ور

 يك حجر قانوني است اما محجورين قانون مدني ذاتًا محجور محجوريت تاجر ورشكسته -١

  .هستند

دف از آن حمايت از شخص محجور ، حجر حمايتي است و هحجر محجورين قانون مدني -٢

حجر . (، حفظ حقوق بستانكاران است در حاليكه علت حجر تاجر ورشكسته،است

 )سوءظني

 مالي خود راالت در امور غيرحق دخ) ناي سفيه البته به استث( محجورين قانون مدني  -٣

 .مالي خود تصرف آندتواند در امور غير نيز ندارند اما تاجر ورشكسته مي

  

امعه و حفظ نظم و  قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح شخص تاجر و ج،در ممنوعيت از تصرف

قف  از تاريخ تو اما يك حجر نسبي بعددهد  تاريخ صدور حكم را مالك قرار مي،ثبات قراردادها

  .گيرد تاجر را در بر مي

 قانون ٤١٨قسمت اخير ماده . مدير تصفيه استانجام امور مالي تاجر ورشكسته بر عهده 

در آليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته آه استفاده از آن موثر در تأديه ديون او « : تجارت

ز اختيارات مزبور باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او ا

  .».... استفاده آند 

آورد خواهد   آه تاجر در آينده نيز به دست ميممنوعيت در تصرف شامل همه اموالي: نكته

  .شد

  .ر حق دخالت در اموال خود را دارداگر دخالت در اين دارايي موثر در تأديه ديون نباشد تاج

  

  دخالت در مستثنيات دين

ن زندگي تاجر و خانواده او الزم است مثل مسكن ه براي گذرا دين اموالي هستند آمستثنيات

  .در مستثنيات دين بايستي شئونات شخصي تاجر رعايت شود.... ، آذوقه و 

دهد آه اشياي ذيل  قاضاي مدير تصفيه به او اجازه ميعضو ناظر به ت«  قانون تجارت ٤٤٤ماده 

  :نمايدست از توقيف خارج را از مهر و موم مستثني نموده و اگر مهر و موم شده ا

ج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او الزم ئالبسه و اثاثيه و اسبابي آه براي حوا: ١بند 

  .است

  

  

  



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٢١

  :ضمانت اجراي ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال 

  .شود ارت مطلبي در اين زمينه ديده نميدر قانون تج

  . اثر است در اين حالت معامالت تاجر باطل و بال: نظر مشهور 

  

  :داليل طرفداران مشهور 

  ».لت بر بطالن معامالت ممنوعه دارد دال٤١٨در ماده « واژه ممنوعيت  -١

معامالتي آه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع :  قانون تجارت٥٠٠مفهوم ماده  -٢

زبور نموده است باطل به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطالن يا فسخ قرارداد م

رار بوده و به ضرر طلبكاران هم   مگر در صورتي آه معلوم شود به قصد اضشود نمي

 ». باشد

 قانون تجارت قسمتي از معامالت بعد از توقف تاجر باطل اعالم شده ٤٢٣در ماده  -٣

 .س از صدور حكم ورشكستگي باطل استپس به طريق اولي معامالت پ. است

  

  :نظر دوم 

بهتر بگوييم حكم . ظ حقوق طلبكاران استمالي فقط حفعلت ممنوعيت تاجر از دخالت در امور 

 معامالت توسط معامالت تاجر بعد از صدور حكم ورشكسته عدم نفوذ است و سرنوشت اين

  .شود طلبكاران تعيين مي

  

ضمانت اجراي عدم نفوذ و نظر گروه دوم ، بيشتر به نفع طلبكاران است و از طرفي : نتيجه 

  .به بطالن خفيف تر است ضمانت اجراي عدم نفوذ نسبت 

  

  :اثر حكم ورشكستگي نسبت به دعاوي تاجر ورشكسته 

    دعاوي آه تاجر خواهان است: دسته اول 

   

  دعاوي آه تاجر خوانده است: دسته دوم 

  

  نحوه اقامه دعوي چگونه است و اگر خود تاجر بخواهد اقامه دعوي آند تكليف چيست؟

  

  ؟ليف چيستاگر پرونده در مرحله رسيدگي باشد تك

  

  اگر در مرحله اجراي حكم تاجر ورشكست شود تكليف چيست ؟

  

به محض صدور حكم توقف :  از مواد قانون آئين دادرسي مدني قانون اصالح بعضي١٢ماده 

 قانون آئين دادرسي قديم توقيف و مراتب ٢٩٠آليه دعاوي مربوط به شخص متوقف طبق ماده 

  .شود ي متوسط دادگاه به اداره تصفيه اعالم



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٢٢

حكم توقف با تقاضاي اداره تصفيه یا به تقاضاي خواهان جريان مجدد دعوا موآول به فسخ 

مدير تصفيه رسيدگي شود و به طرفيت  اگر دعوا در حين رسيدگي باشد متوقف مي. است

 باشد به طرفيت مدير تصفيه آند و اگر حكم صادر شده باشد و در مرحله اجرا ادامه پيدا مي

  . شداجرا خواهد 

تواند ورود تاجر ورشكسته را به  محكمه هر وقت صالح بداند مي« رت  قانون تجا٤٢٠ماده 

  ». عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد 

تواند استثنايي باشد بر ممنوعيت دخالت تاجر در   ورود تاجر به عنوان شخص ثالث مي: نكته 

  .دعاوي

  

  :حال شدن ديون تاجر ورشكسته 

ماده . شود هيهاي تاجر حال ميشود آليه بد ينكه حكم ورشكستگي تاجر صادر ميابه محض 

 تخفيفات جل با رعايت آه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤهمين«  قانون تجارت ٤٢١

  ». شود مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي

  

  ؟شود شكستگي ديون تاجر ورشكسته حال ميچرا با صدور حكم ور: سئوال 

  :اسخ پ

  رعايت اصل تساوي حقوق طلبكارها - ١

   انجام امر تصفيه در آوتاهترين زمان-٢

اين پشتوانه و ن در نزد داين است و با ورشكستگي وجل اعتبار مدي پشتوانه يك دين مؤ-٣

  .رود اطمينان از بين مي

  .»شود  ون مؤجل متوفي بعد از فوت حال ميدي«  قانون امور حسبي ٢٣١ماده 

  

  :يه مقتضتخفيفات 

  ثر در تخفيف عوامل مؤ

  عنصر زمان -١

 ميزان دین -٢

  . فيف بايستي نظر آارشناسي جلب شودصد تخ دردر مورد

باشد طلب او با ورشكستگي حال اگر تاجر از آسي طلبكار باشد و ورشكست : نكته 

  .شود نمي

يل ن تاجر به دل، حال اگر دي دين خود ضامن داشته باشداگر تاجر بابت پرداخت: سئوال 

  ؟ق مراجعه به ضامن را دارد يا خير، آيا طلبكار حورشكستگي حال شود

قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست «  قانون تجارت ٤٠٥ماده : پاسخ 

  ». جل او حال شده باشدرشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤولو اينكه به واسطه و

كسته فته طلبي داده يا براتي صادر آرده آه قبول  قانون تجارت هر گاه تاجر ورش٤٢٢ماده 

ول تأديه وجه فته طلب يا برات نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي آه مسئ



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٢٣

قدًا بپردازند يا تأديه آن را باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را ن مي

  ». سر وعده تأمين نمايند

  . است٤٠٥ استثنايي بر ماه ٤٢٢ند ماده برخي حقوقدانان معتقد

  

 است ٤٠٥ استثناي بر ماده ٤٢٢ استنباط حقوقدانان مبني بر اينكه ماده :نظر صحيح 

  .استنباط درستي نيست

  

اگر ساير اشخاص آه مسئول هستند به دارنده تأمين دهند الزم نيست وجه سند را : دليل

  .ولين ندادن تأمين مناسب استبپردازند بنابراين علت حال شدن ديون ساير مسئ

  

  .  قانون تجارت نيست٤٠٥نا بر ماده  استث٤٢٢ماده : نتيجه 

 از صادر آننده  قانونگذار از صادر آننده سفته و برات سخن گفته ولي٤٢٢چرا در ماده : سئوال

  ؟چك سخن نگفته است

ارائه رسيد است و وجه آن به محض ر قانون تجارت چك يك سند بدون سراز منظ: پاسخ

  .بايستي آارسازي شود

  

   ؟فاصله اين ديون پرداخت خواهد شد، بالا اگر ديون تاجر ورشكسته حال شودآي: سئوال 

  .شود ام تشريفات قانوني باعث تأخير ميخير انج:  پاسخ 

  

   شوند يا خير ؟ر خسارت تأخير تأديه نيز آيا طلبكارها مي توانند خواستا: سئوال 

نون ؛ در اين حالت قاند مثًال دارنده چكد خسارت تأخير تأديه بگيرناناگر بر فرض بتو: پاسخ 

  . تجارت تعيين تكليف نكرده است

طلبكاران تاجر « : نمايد آه عالي آشور در اين زمينه عنوان مياما رأي وحدت رويه ديوان

ه ورشكسته از هر قسم آه باشند حق مطالبه خسارت ايام بعد از توقف را ندارند بنابراين ب

  ». گيرد  بعد خسارت تأخير تأديه تعلق نميديون تاجر ورشكسته از زمان توقف به

  

  ؟گيرد توقف خسارت تأخير تأديه تعلق نميديون تاجر ورشكسته بعد از تاريخ به چرا : سئوال 

  :پاسخ 

  . مخالفت اصل تساوي حقوق طلبكاران است-١

تصفيه بتواند امر تصفيه را انجام  مبلغ ديون تاجر بايستي مشخص و معين باشد تا مدير -٢

  .دهد 

 تاجر ورشكسته حق دخالت در دارايي خود را ندارد و تأخير منتسب به تاجر نيست و اخذ -٣

  .خسارت توجيهي ندارد 

  

را ندارد بنابراين تأخير در پرداخت خود  توقف حق پرداخت بدهي تاجر ورشكسته از تاريخ: نكته 

 . تسب به فعل تاجر نيستف به بعد منديون از تاريخ توق



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٢٤

  :اثر ورشكستگي نسبت به معامالت تاجر

اثر ورشكستگي بر تمام معامالت تاجر يكسان نيست و زمان انجام معامله داراي اهميت   

  .است

  :توان سه زمان را در نظر گرفت با توجه به تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي مي  

  پيش از تاريخ توقف) الف

  )دوران مشكوك(خ توقف و صدور حكم ورشكستگي بين تاري) ب

  پس از صدور حكم ورشكستگي) ج

  

  :اثر حكم ورشكستگي نسبت به معامالت تاجر پيش از تاريخ توقف) الف

 معامالت تاجر صحيح است مگر اينكه معامله فاقد شرايط اساسي ،پيش از تاريخ توقف  

  .صحت معامالت باشد

تثناء بر اصل صحيح بودن معامالت پيش از تاريخ توقف قابل فسخ بودن معامالت، اس: نكته

  .نيست

هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر «:  قانون تجارت٤٢٤ماده   

متوقف قبل مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر اشخاصي آه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم 

داي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده آه متضمن از تاريخ توقف خود براي فرار از ا

  .».... ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است 

  

دعوي فسخ در . مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد.... « 

  ».شود يرفته مي سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذ٢ظرف 

  

  : بودن معامله بيش از تاريخ توقفشرايط قابل فسخ

  . معامله بايستي پيش از تاريخ توقف انجام شده باشد-١

  .به قصد اضرار به طلبكاران انجام شده باشد یا معامله به قصد فرار از دين -٢

  

  ساند؟تواند به طلبكاران زيان بر تاجر ورشكسته با انجام چه معامالتي مي: سئوال

  . دهد مديون به قصد فرار از پرداخت ديون خود انجام ميتاجر معامالتي آه  با: پاسخ

    

هر گاه معلوم شود آه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري «  قانون مدني٢١٨ماده   

  ».انجام شده آن معامله باطل است

  

  : قانون مدني٢١٨علت بطالن معامله در ماده 

چون در معامالت صوري قصد .  به علت صوري بودن معامله است٢١٨حكم بطالن ماده «  

  ».وجود ندارد
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  اگر معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد چه حكمي دارد؟: سئوال

  . حكم معامالت به قصد فرار از دين عدم نفوذ است:پاسخ

باشد، منوط به صحت وقفي آه به علت اضرار ديان واقف واقع شده «  قانون مدني٦٥ماده 

  ».اجازه ديان است

  

اي آه به قصد فرار از دين باشد طبق قانون مدني غير نافذ است اما در ماده  معامله: نتيجه

 بنابراين حكم ماده . قانون تجارت معامله به قصد فرار از دين صحيح و قابل فسخ است٤٢٤

  . يك حكم استثنايي است و بايستي به طور مضيق تفسير شود٤٢٤

  

  :طرفين دعوي فسخ

  ) طلبكارهاي تاجر ورشكسته يا مدير تصفيه -١( خواهان - ١

  ) قائم مقام طرف معامله تاجر ورشكسته يا طرف معامله تاجر ورشكسته-١ ( خوانده- ٢

  

در صورتي آه معامله فسخ شود، آيا طرف معامله جنس خريداري شده را پس : سئوال

گيرد يا اينكه مبلغ پرداختي خود را آه به   قرار ميدهد و در زمره طلبكاران تاجر ورشكسته مي

  عنوان ثمن داده است مسترد خواهد نمود؟

هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر «:  قانون تجارت٤٢٥ماده :پاسخ

نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را آه موضوع معامله بوده است عينًا به 

صفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود مدير ت

  ».، در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد دادعين مال مزبوردريافت دارد و اگر 

  

  .است» ثمن معامله« همان ٤٢٥منظور از قيمت حين المعامله در ماده : نكته

 شود ٤٢٤ صحيح است مگر اينكه معامله مشمول ماده يش از تاريخ توقف معامالت پ:نتيجه

توانند تقاضاي فسخ معامله را از  آه در اين صورت نيز معامله صحيح است ولي طلبكارها مي

  .دادگاه بنمايند

  

دوران (معامالت تاجر ورشكسته پس از تاريخ توقف و پيش از تاريخ صدور حكم ) ب

  )مشكوك

است آه معامله صحيح است مگر اينكه معامله از جمله  اصل بر اين ٤٢٣با توجه به ماده   

  . قانون تجارت آمده است٤٢٣قراردادهايي باشد آه در بندهاي سه گانه ماده 

  

  : قانون تجارت٥٥٧ و ٤٢٣مقايسه ماده 

آند در حاليكه مطابق   برخي معامالت تاجر پس از تاريخ توقف را باطل اعالم مي٤٢٣معامالت 

ت به هر بساريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نردادهايي آه پس از تآليه قرا«: ٥٥٧ماده 

  ».آسي حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطالن است

  .آيد  تعارض بوجود مي٥٥٧ و ٤٢٣بدين ترتيب بين مواد 
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ه تقصير و تقلب است  ذيل مقررات مربوط به ورشكستگي ب٥٥٧ماده : راه حل رفع تعارض

، تاجر ورشكسته به تقصير يا تقلب است، در ٥٥٧ته در ماده يعني منظور از تاجر ورشكس

  . در مورد تاجري است آه به طور عادي ورشكست شده است٤٢٣حاليكه ماده

  

  : قانون تجارت٤٢٣ماده 

  :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود«

ل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع به  يا هبه و به طور آلي هر نق هر صلح محاباتی-١

  .منقول يا غير منقول باشد

  .رض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله آه به عمل آمده باشدتأديه هر ق-٢

هر معامله اي آه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران -٣

  .تمام شود

  

  :عقد صلح

  از عقود معين است -١

 ممكن است معوض باشد يا بالعوض -٢

معامالت هر چند نتيجه معامله را آه سایر  صلح در مقام -١(از عقود انعطاف پذير است  -٣

.                دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد به جاي آن واقع شده است مي

 .)آند  آن آفايت ميعقودي است آه علم اجمالي به مورد صلح از جمله -٢

 

ح معوض است ولي يكي از عوضين به قدري ناچيز است لظاهرًا از اقسام ص: صلح محاباتي

  . آيد به حساب نميعرفًا آه 

  .آند هبه عقدي است آه به موجب آن يك نفر مالي را مجانًا به آس ديگري تمليك مي: هبه

ه منقول يا غير منقول به طور آلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع ب«: قاعده آلي

  .باشد

  .شود نيست بلكه شامل حقوق مالي نيز مي» اعيان« صرفًا ناظر به ٤٢٣ ماده ١بند : نكته

  

  :٤٢٣ ماه ٢بند

  ».تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله آه به عمل آمده باشد«

مخالف اصل هر ديني را آه تاجر بعد از تاريخ توقف پرداخت آرده باشد باطل است چون 

  . استاتساوي حقوق طلبكاره

  

  : قانون تجارت٥٤١ماده 

  :شود تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعالن مي«

 اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته -٤بند

  ».باشد
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  :تهاتر

ريخ توقف از او طلبكار شود آيا بين بدهي و اگر تاجر به آسي بدهكار باشد و بعد از تا: سئوال

  طلب، تهاتر صورت مي گيرد؟

اگر مبنا را تساوي حقوق طلبكارها قرار دهيم، تهاتر خالف اصل تساوي حقوق :پاسخ

بنابراين هر گونه صاف شدن بدهي بعد از تاريخ توقف صحيح نيست اعم از . طلبكاران است

  . ديگراينكه از طريق پرداخت يا از طريق وسايل

  

هر معامله آه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به  « :٤٢٣ ماده٣بند

  .»ضرر طلبكاران تمام شود

  

در اين . شود مي...  در معناي خاص، شامل وثيقه گذاشتن، گرو گذاردن و  :مقيد آردن اموال

برخي حقوق مالكانه خود آند اما براي   مالكيت مال را براي خودش حفظ مي،حالت شخص

  .آند محدوديتهايي ايجاد مي

عقد رهن نمونه بارز براي مقيد آردن اموال توسط تاجر ورشكسته است پس اگر تاجر ملك   

خود را بعد از تاريخ توقف به رهن گذارد، عقد رهن باطل است و مرتهن صرفًا يك طلبكار عادي 

  .شود محسوب مي

  

  : صدور حكم ورشكستگيمعامالت تاجر ورشكسته پس از) ج

دهد از لحاظ حقوقي چه  معامالتي آه تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي انجام مي: سئوال

  وضعيتي دارد؟

  .در اين زمينه نظريات متفاوتي ابراز شده است: پاسخ

برخي معتقدند تمام معامالت تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي محكوم به بطالن : نظر اول

  .است

 شود آه معامالت تاجر پس از صدور مشخصي حقوقدانان معتقدند بايستي برخ: نظر دوم

حكم ورشكستگي به ضرر طلبكاران هست يا نه؟ اگر معامالت مضر باشد باطل است، در 

  .صورتي آه معامالت مفيد به حال طلبكاران باشد صحيح است

ست ولي  باطل اگيرد الن حكم ورشكستگي انجام ميمعامالتي آه پس از اع: نظر سوم

گرفته صحيح است و هدف از اين آار قبل از اعالن حكم ورشكستگي صورت معامالتي آه 

  .حفظ حقوق اشخاص ثالث است

  

 ممنوعيت تاجر از دخالت در اموالش به منظور حفظ حقوق طلبكاران است بنابراين اگر :نتيجه

ت معامله تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي معامله اي آرد بهتر است در خصوص سرنوش

  .طلبكاران تاجر ورشكسته تصميم بگيرند و در واقع بايستي اين معامالت را غير نافذ بدانيم
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آيا براي ابطال معامالت تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي سوء نيت تاجر و طرف : سئوال

  معامله ضروري است يا خير؟

است مضر بودن معامله به وجود يا عدم وجود سوء نيت تأثيري ندارد بلكه آنچه مهم : پاسخ

  .حال طلبكاران است

  

  :اقسام ورشكستگي

  ورشكستگي عادي -١

 ورشكستگي به تقصير -٢

 ورشكستگي به تقلب -٣

د اما آسي آه ورشكسته به تقصير يا تقلب است ورشكسته عادي بعد آيفري ندار: نكته

  .مجازات آيفري دارد

  

  : ورشكستگي به تقصير

  )٥٤١م(تقصيرموارد الزامي صدور حكم ورشكستگي به  -١

 )٥٤٢م(موارد اختياري صدور حكم ورشكستگي به تقصير -٢

  

  :موارد الزامي صدور حكم ورشكستگي به تقصير

  :شود تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعالن مي« : قانون تجارت٥٤١ماده 

 در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به -١

  .يدي او فوق العاده بوده استعا

اگر وضع تاجر وضعيت فوق العاده باشد و تاجر به خاطر اين وضعيت مخارج اضافي آرده   

  .باشد قابل سرزنش نيست

  

  :٥٤١ ماده٢بند

در صورتي آه محقق شود آه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معامالتي «   

  ».نوط به اتفاق محض استآرده آه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن م

د تضمين شده نيست اما ريسك تاجر ت معامالت با ريسك همراه است و سودر تجار  

  .بايستي يك ريسك منطقي و معقول در عرف تجار باشد

  

  :٥٤١ ماده٣بند

اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي باالتر با فروشي نازل تر از مظنه روز آرده «

 همان قصد وسايلي آه دور از صرفه است به آار برده تا تحصيل وجهي نمايد باشد يا اگر به

  ».اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد

  ) صدور برات سازشي-٣ فروش ارزان -٢ خريد گران -١ : (٥٤١ ماده ٣بند 
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  :٥٤١ ماده ٤بند

  » ه سايرين ترجيح داده و طلب او را پذيرفته باشداگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف ب«

  

  )٥٤٢ماده: (موارد اختياري صدور حكم ورشكستگي به تقصير

در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير :  قانون تجارت٥٤٢ماده

  :اعالن شود

تي آرده باشد  اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهدا:١بند 

  ».آه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد

  .تاجر بايستي يك تعهد مالي بر عهده گرفته باشد: اوًال

  . اين تعهد مالي بايستي به حساب ديگري باشد:ثانيًا

  .بابت تعهدي آه آرده چيزي دريافت نكرده باشد: ثالثًا

  .عيت مالي تاجر، تعهد او فوق العاده باشد باتوجه به وض:رابعًا

  

 اين قانون رفتار ٤١٣اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده «: ٥٤٢ ماده ٢بند

  ».نكرده باشد

 مقصر بوده ٤١٣آند آه تاجر در عدم انجام تكليف ماده  دادگاه در اين مورد بررسي مي  

  .است يا خير

  

 و ١٣٠٣) بهمن ماه( دلو ٢٥اجراي قانون تجارت مصوب اگر از تاريخ «: ٥٤٢ ماده ٣بند 

يب بوده يا در داشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترت دفتر ن١٣٠٤ خرداد ماه ١٢فروردين ماه و ١٢

روض و مطالبات به طور صريح معين نكرده باشد رايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قصورت دا

  )نشده باشدمشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي (

  

  :آند  چهار مورد را بيان مي٥٤٢ ماده٣بند

  نداشتن دفتر -١

 ناقص بودن دفاتر -٢

 بي ترتيب بودن دفاتر -٣

 تنظيم صورت دارايي غلط -٤

اگر تاجر در تهيه و تنظيم صورت دارايي دقت نكرده باشد ممكن است دادگاه تاجر را ورشكسته 

  .به تقصير اعالم آند

  

  :تعيين مجازات ورشكسته به تقصير

 ماه تا سه ٦ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از «  قانون تجارت٥٤٣ماده 

  ».سال حبس تأديبي است

  .وجود ندارد) تجنای-٣جنحه -٢ خالف -١( جرايم به در وضعيت فعلي تقسيم بندي
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مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال «:  قانون مجازات اسالمي٦٧١ماده   

  . قانون تجارت است٥٤٣اين ماده ناسخ ماده » حبس است

  

  :تعقيب تاجر ورشكسته هاي هزينه

  باشند؟» ورشكستگي به تقصير« توانند شاآي جرم چه آساني مي: سئوال

تصفيه يا هر ي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مديررسيدگ«:  قانون تجارت٥٤٤ماده : پاسخ

تصفيه               مدير-١(» .آيد مل مينحه به عيك از طلبكارها يا تعقيب مدعي العموم در محكمه ج

  )دادستان-٣طلبكاران -٢

تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي  مدير تصفيه نمي«:  قانون تجارت٥٤٧ماده   

به تقصير تعقيب آند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب 

  ».اآثريت طبكارهاي حاضر

تواند عليه تاجر ورشكسته شكايت آند حتي اگر طلبكاران ديگر  هر يك از طلبكارها مي: نكته

  ».رضايت نداشته باشند

  

  :هاي تعقيب تاجر ورشكسته هزينه

توان  شود مي آند و اينكه نتيجه شكايت چه مي با توجه به اينكه چه آسي شكايت مي

  :موضوع را بررسي آرد

  : ي باشددر صورتي آه دادستان شاآ: فرض اول

  هزينه بر عهده دولت است: برائت تاجر  -١

برعهده (» توان به هيئت طلبكارها تحميل نمود مخارج تعقيب را نمي«: محكوميت تاجر -2

 )خود تاجر است

توانند اقدام به وصول اين  در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي« ٥٤٥ذيل ماده 

  .»معينه در قراردادمخارج آنند مگر پس از انقضاي مدتهاي 

  

  مدير تصفيه با تصويب اآثريت طلبكارها : فرض دوم

  هزينه بر عهده طلبكارهاست:  برائت تاجر-١

ها را  تواند به تاجر رجوع آند و هزينه دولت مي(هزينه بر عهده دولت است : تاجر محكوميت -٢

  .)از او بگيرد

ير تصفيه به نام طلبكارها مخارج تعقيبي آه از طرف مد « : قانون تجارت٥٤٦ماده   

شود، در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبكارهاست و در صورتيكه محكوم شد به  مي

  ».عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد

  

  :يكي از طلبكارها شاآي است: فرض سوم

  استهزينه بر عهده طلبكار شاآي :  برائت تاجر-١

  هزينه بر عهده دولت است: تاجر محكوميت -٢
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 ٣١

آيا دولت حق ) ها بر عهده دولت است هزينه(در اين فرض اگر تاجر محكوم شود: سئوال

  مراجعه به تاجر را دارد يا خير؟

. هده دولت استتثنايي است چون اصوًال هزينه برعاخذ هزينه تعقيب از مجرم اس: پاسخ

  . مراجعه ندارد قانون تجارت حق٥٤٨طبق ماده 

  

  :ورشكستگي به تقلب

هر تاجر ورشكسته آه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از «:  قانون تجارت٥٤٩ماده   

دارايي خود را مخفي آرده يا به طريق مواضعه و معامالت صوري از ميان برده و همچنين هر 

قروض به طور تقلب به تاجر ورشكسته آه خود را بوسيله اسناد يا بوسيله صورت دارايي و 

باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعالم و  ميزاني آه در حقيقت مديون نمي

  ».شود مطابق قانون جزا مجازت مي

  :در ماده فوق الذآر چهار فرض پيش بيني شده است

  .تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد -١

 .تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد -٢

 .تاجر به طريق مواضعه يا معامالت صوري اموال خود را از ميان برده باشد -٣

قلمداد مدیون  خودش را بيش از آنچه واقعًا مديون است ،تاجر با تقلب در صورت دارايي -٤

 .آند

  

ها بر  توانند از جرم ورشكستگي به تقلب شكايت آنند؟ و هزينه چه آساني مي: سئوال

  عهده آيست؟

راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مواد « قانون تجارت ٥٥٠ماده : پاسخ

  . الزم الرعايه است٥٤٨ تا ٥٤٥

ننوشتن قسمتي از دارايي در صورت دارايي « به موجب رأي شعبه دوم ديوانعالي آشور: نكته

  .»مالزمه با مخفي نمودن مال ندارد

نوان ورشكستگي به تقلب محكوم آساني آه به ع« قانون مجازات اسالمي ٦٧٠ماده   

  .شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد مي

  

آيا براي شكايت آردن از جرم ورشكستگي به تقصير يا تقلب الزم است ابتدا حكم : سئوال

  ورشكستگي تاجر صادر شده باشد يا خير؟

تعقيب متهم به « : دان برخي آراي ديوانعالي به سئوال اين گونه پاسخ داده: پاسخ

  ».ورشكستگي به تقلب از طريق جزايي بدون صدور حكم ورشكستگي هم امكانپذير است

  :آنند دهند و اين گونه استدالل مي در مقابل برخي حقوقدانان نظر مخالف مي

اثبات مسئله تقلب فرع بر « که برخي آراي ديوانعالي آشور بر اين نكته تأآيد دارند -١

  .»گي استثبوت مسئله ورشكست

 .شود از متن مقررات قانون تجارت اين گونه استنباط مي -٢

 .ق تعقيب براي دادستان ايجاد نخواهد شدتا زماني آه تاجر ورشكست نشود ح -٣
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 ٣٢

  آيا ورشكستگي به تقلب از اقسام جرم آالهبرداري است يا خير؟: سئوال

رداري شخص با ورشكستگي به تقلب از اقسام آالهبرداري نيست چون در جرم آالهب: پاسخ

آند اما در ورشكستگي شخص براي عدم  انجام مانورهاي متقلبانه اموال ديگران را تحصيل مي

  .دهد پرداخت بدهيهاي خود اين آار را انجام مي

  

  :محروميت تاجر از حقوق اجتماعي

در قانون مجازات عمومي سابق محروميتهاي اجتماعي تاجر ورشكسته به صراحت مشخص 

  .ر حال حاضر در قانون مجازات اسالمي به اين موضوع اشاره نشده استشده بود ولي د

در برای تاجر ورشکسته  در برخي مقررات به طور پراآنده محروميت هايي الزم به ذکر است که

  :نظر گرفته شده است

  :مثال

  .توان به عنوان عضو هيئت مديره شرآتهاي سهامي انتخاب آرد  تاجر ورشكسته را نمي-١ 

  .توان به عنوان قيم شخصي محجور تعيين آرد ر ورشكسته را نمي تاج-٢

  

  :شوند اشخاصي آه همراه با تاجر ورشكسته مجرم محسوب مي

در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا :  قانون تجارت٥٥١ماده 

  :به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد

ع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول  اشخاصي آه عالمًا به نف-١

  .او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند

 اشخاصي آه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را قلمداد آرده -٢

  . التزام داده باشند٤٦٧و مطابق ماده 

شخاصي آه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و ا« : قانون تجارت٥٥٢ماده 

ه تقلب مقرر اند به مجازاتي آه براي ورشكسته ب  را مرتكب شده٥٤٩اعمال مندرجه در ماده 

  ». است محكوم خواهند شد

اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شرآت مشاراليه اموال «  : قانون مجازات اسالمي٥٥٣ماده 

 يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي آه براي سرقت معين او را از ميان ببرند

  ».است محكوم خواهند شد

  

  :٥٥١ ماده ١ و بند٥٥٣مقايسه ماده 

 هر شخصي اعمال مذآور را انجام دهد مشمول بند مزبور قرار ٥٥١ ماده ١طبق بند  -١

  .شد شخص بايستي از خويشان تاجر ورشكسته با٥٥٣گيرد اما طبق ماده  مي

، اعم از اينكه تاجر در اعمال مذآور شرآت داشته باشد يا نه، اين ٥٥١ ماده١طبق بند  -٢

 اعمال انجام گرفته بدون شرآت تاجر ورشكسته ٥٥٣بند حاآم است اما در ماده 

 .است

شود در حاليكه در ماده   مجازات ورشكستگي به تقلب اعمال مي٥٥١ ماده ١طبق بند -٣

 .قوام تاجر ورشكسته اعمال خواهد شد مجازات سرقت در خصوص ا٥٥٣
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 ٣٣

آند بايد در  اي آه رسيدگي مير موارد معينه در مواد قبل محكمه د« : قانون تجارت٥٥٤ماده 

  :خصوص مسايل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد، حكم بدهد

راجع به رد آليه اموال و حقوقي آه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها، اين  -١

  . خصوصي هم نباشد بايد صادر آند آه مدعیحكمه در صورتيحكم را م

 ».راجع به ضرر و خسارتي آه ادعا شده است -٢

 بايستي دادخواست تقديم شود، اما در خصوص استرداد اموال نيازي به ٢در خصوص بند: نكته

  .تقديم دادخواست نيست

  

  :رأي شعبه دوم ديوان عالي آشور

 و ٥٥٢ و ٥٥١قتي جاري است آه اعمال مذآور در مواد  و٥٥٤ و ٥٥٣احكام مقرر در ماده « 

كم  را اشخاص مذآور در مورد شخص ورشكسته اعمال نمايند، بنابراين اگر ح٥٥٣

  .» شرط اصلي تحقق جرم فراهم نيستورشكستگي تاجر صادر نشده باشد

  

  :تصفيه

  .گيرد عمليات تصفيه توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه صورت مي

  :يه در مكانهايي آه اداره تصفيه وجود نداردارگانهاي تصف

  دادگاه  -١

 دادستان -٢

 عضو ناظر -٣

 مدير تصفيه -٤

 

  :ارگانهاي تصفيه در مكانهايي آه اداره تصفيه وجود دارد

  دادگاه -١

 دادستان -٢

 اداره تصفيه -٣

 

  :عمليات تصفيه

  پرداخت بدهيهاي تاجر -١

 وصول مطالبات تاجر -٢

 انجام تعهدات تاجر -٣

 تقسيم اموال باقيمانده -٤

  

  : دادگاه در امر تصفيهنقش

  رسيدگي به شكايات از تصميمات عضو ناظر -١

 تعويض عضو ناظر -٢

 تعيين ميزان حق الزحمه مدير تصفيه -٣
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 ٣٤

 تصويب ميزان نفقه تاجر ورشكسته پس از تأييد عضو ناظر -٤

 تصديق يا رد سازش بوسيله مدير تصفيه در دعاوي تاجر ورشكسته -٥

 رسيدگي به طلب طلبكارها -٦

 قيتصديق قرارداد ارفا -٧

 اتخاذ هر نوع تصميم در صورت تعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي به تقلب -٨

  

  :نقش دادستان در امرتصفيه

   به تقصير یا تقلبتعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي -١

  اسناد تاجر وم صورت دارايي و مراجعه به دفاترنظارت دادستان بر تنظي -٢

 يله مدير تصفيهصدور مجوز در فروش اثاث البيت و مال التجاره تاجر بوس -٣

 استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر در مورد صلح اموال بوسيله مدير تصفيه -٤

 نظارت در فروش مال مورد وثيقه -٥

  

  :نقش مدير تصفيه در امر تصفيه

  تقاضاي مهر و موم اموال تاجر ورشكسته از عضو ناظر -١

ه نيست و به آار  و اموالي آه نگهداري آنها مقرون به صرففروش اموال سريع الفساد -٢

 انداختن سرمايه تاجر با اجازه عضو ناظر

 بررسي و تنظيم صورت دارايي تاجر ورشكسته -٣

 تهيه و تنظيم صورت دارايي تاجر پس از تقاضاي رفع توقيف -٤

 وصول مطالبات تاجر با اجازه عضو ناظر و فروش اموال با اجازه دادستان -٥

 اقدامات تأميني جهت حفظ حقوق تاجر ورشكسته -٦

 يص مطالباتتشخ -٧

 )البته با اجازه اآثريت طلبكارها(تعقيب تاجر به اتهام ورشكستگي به تقلب و تقصير  -٨

  

  : عضو ناظر در امر تصفيهنقش

  گزارش منازعات ناشي از ورشكستگي به دادگاه -١

 تسليم گزارش وضعيت تاجر به دادستان -٢

 كارها به دادگاهطلبگزارش اختالف در طلب  -٣

  ارفاقي به دادگاهقاد قراردادگزارش نحوه انع -٤

 اجازه انجام برخي اقدامات به مدير تصفيه -٥

 نظارت در پرداخت موقت طلب به طلبكارها و وصول مطالبات تاجر -٦

 تعيين محل، روز و ساعت براي تشخيص مطالبات طلبكارها -٧

 تصديق طلب طلبكاران -٨

 دعوت طلبكاران براي تصميم گيري جهت انعقاد قرارداد ارفاقي با مدير تصفيه -٩

   تشخيص صحت ادعاي طلبكاران-١٠  

   تعيين ميزان نفقه تاجر با تصويب دادگاه-١١  



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٣٥

   تصويب استرداد اموال-١٢  

   مهر و موم آردن اموال تاجر-١٣  

  ش جهت تنظيم صورت دارايي تاجر ورشكستهس تحقيق و پر-١٤  

   نظارت بر فروش اموال تاجر-١٥  

  

  :اداره تصفيه

  . است دولتينهادی -١

 . استائيهتحت نظارت قوه قض -٢

 .بر عهده دولت استباوجود این اداره امر تصفيه  -٣

 .برخي آارآنان اين اداره داراي ابالغ قضايي هستند -٤

 .، آادر اداري هستند ادارهگروهي از آارآنان -٥

  

  :دفاتر اداره تصفيه

  دفتر فهرست ورشكستگان -١

 دفتر فهرست مأموريتهاي اداره تصفيه -٢

 دفتر روزنامه  -٣

 دفتر صندوق -٤

 دفتر آل -٥

 ر ترازنامه آزمايشدفت -٦

 دفتر نماينده -٧

  

  :ساختار مالي اداره تصفيه

   صندوق ب-٢ صندوق الف  -١: است) حساب(از لحاظ مالي اداره تصفيه داراي دو صندوق 

در آمد صندوق الف از محل اموالي است آه اداره تصفيه بابت هزينه تصفيه از اموال تاجر 

  .آند برداشت مي

  :شود فاوتي تأمين ميهاي متدرآمد صندوق ب از محل

گيرد   درصد حقوقي آه به موجب قانون ثبت شرآتها جهت امضاي دفاتر تجاري تعلق مي٢٥ -١

  .شود به حساب صندوق ب واريز مي

  .شود  در صدي از مبالغي آه بابت واخواست اسناد تجارتي هزينه مي-٢

 شناسايي شود ظرف مهلت مقرر خود را معرفي نكند و بعدبه تاجر  اگر شخص بدهكار -٣

  .شود  درصد مبلغ بدهكاري به نفع صندوق ب جريمه مي٢٥ عالوه بر وصول مطالبات از او 

  

  :هزينه صندوقهاي الف و ب

در وضع فعلي به موجب مصوبه شوراي انقالب آليه درآمدهاي صندوقهاي الف و ب به حساب 

  .شود خزانه عمومي واريز مي
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 ٣٦

  :اجر ورشكستهمهر و موم و صورت برداري از اموال ت

  )توسط عضو ناظر( مطابق قانون تجارت  -١

 )توسط اداره تصفيه( مطابق قانون اداره تصفيه  -٢

  

شوند مانند مستثنيات   درج ميشوند ولي در صورت دارايي بعضي اموال مهر و موم نمي: نكته

  .دين

  .شود و نه اموال شرآاء  اگر تاجر، شرآت تجاري باشد، اموال شرآت مهر و موم مي

  .شود ر آسي از تاجر ورشكسته ضمانت آرده باشد، اموال ضامن مهر و موم نمياگ

  

  :اقدامات مدير تصفيه براي حفظ حقوق تاجر

  ....وصول مطالبات، اقامه دعوي جهت وصول طلب، رعايت مواعد برات و سفته و

  

  : قانون اداره تصفيه٢١ماده 

ره بگذارد، مگر اينكه صريحًا از اين متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار ادا« 

تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه  در صورت اقتضا اداره تصفيه مي. تكليف معاف شده باشد

  .خواهد توقيف او الزم شود قرار توقيف را از دادگاه مي

ر تواند از دوام توقيف خود د آيد، ورشكسته مي رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي

  ».هر ماه يك بار به دادگاه صادر آننده قرار توقيف شكايت نموده، رفع آن را بخواهد

  . قانون تجارت، احتمال بازداشت تاجر ورشكسته را پيش بيني نموده است٤٣٦ و ٤٣٥ماده 

  .قرار بازداشت هر ماه يكبار قابل اعتراض است

ه آدرس تاجر ورشكسته ارسال در زمان عمليات تصفيه تمام نامه ها و مراسالت آه ب: نكته

  .شود شود، به اداره تصفيه داده مي

  

  شود يا خير؟ اگر تاجر ورشكست شود آيا تجارتخانه او تعطيل مي: سئوال

اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه « قانون تجارت ٥٠٧طبق ماده : پاسخ

نتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين توانند براي اين امر وآيل يا عامل مخصوصي ا بدهند مي

  ».مأموريت را بدهند

  

گيرند اما طبق  طبق قانون تجارت طلبكارها در مورد ادامه آار تاجر ورشكسته تصميم مي: نكته

آند و نظر  قانون اداره تصفيه، اين اداره تصفيه است آه در مورد ادامه آار تاجر تصميم گيري مي

  .طلبكارها جنبه مشورتي دارد

  

  :وضعيت قراردادهاي منعقده توسط تاجر ورشكسته

منعقد آند و در اثناي قرارداد ورشكست ) از نوع قرارداد مستمر(اگر تاجر قراردادي : سئوال

  شود تكليف چيست؟
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هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در « قانون تجارت ٥١٢ماده : پاسخ

 اگر .آند آه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ميفسخ يا ابقاي اجاره به نحوي 

اند  تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال از بابت مال االجاره آه تا آن تاريخ مستحق شده

  ».شوند جزء غرما منظور مي

اگر تصميم بر ابقاي اجاره بوده و تأميناتي هم سابقًا به موجب اجاره نامه به موجر داده ........ 

شود  ه باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد واال تأميناتي آه پس از ورشكستگي داده ميشد

راضي به فسخ نشود  در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر. بايد آافي باشد

  ».حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت

   

  :اگر مدير تصفيه عقد اجاره را فسخ آند

  .موجر تعلق نخواهد گرفت چون اجاره فسخ  شده استاجاره بهاي ايام آينده به  -١

ملحق  ه غرما اجاره بهاي ايام گذشته طلبكار تاجر ورشكسته است و بموجر بابت -٢

 .ميشود

  

  :اگر تصميم مدير تصفيه بر ابقاي اجاره بود

  شود ر براي بدهي ايام گذشته داخل غرما ميموج -١

 .ر پرداخت آندمينات آافي به موجه بهاي ايام آينده بايستي تضمدير تصفيه براي اجار -٢

گيرد ولي موجر راضي به فسخ  به فسخ اجاره ميتصميم در حالتي آه مدير تصفيه : نكته

  .تواند بدون دادن تأمين اجاره را ابقاء آند شود مدير تصفيه مي نمي

به تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت  مدير تصفيه مي« : قانون تجارت٥١٣ماده 

و ) اين حق منع نشده باشداز مشروط بر اينكه به موجب قرارداد آتبي ( ديگري تفويض نمايد 

در صورت تفويض به غير بايد وثيقه آافي آه تأمين پرداخت مال االجاره را بنمايد به مالك اموال 

  ».مستأجره داده و آليه شرايط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا آند

  . منطبق با مقررات قانون مدني است٥١٣رت در ماده قانون تجا

  .منافع عين مستأجره است مطابق قانون مدني، مستأجر مالك

تواند عين مستأجره را اجاره بدهد مگر اينكه در عقد  مستأجر مي«:  قانون مدني٤٧٤ماده 

  ».اجاره خالف آن شرط شده باشد

تواند منافع مورد اجاره را آًال  ستأجر نميم «١٣٥٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٠ماده 

يا جزئًا يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه آتبًا اين اختيار به او داده 

  ».شده باشد

  

  :شناسايي طلبكارهاي تاجر ورشكسته

  از طريق مراجعه به دفاتر و صورت حسابهاي تاجر ورشكسته -١

  هاز طريق آگهي در روزنام -٢
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  :اعتراض طلبكارهاي تاجر ورشكسته به تشخيص و تصديق طلب

اعتراض طلبكارها در محكمه اي آه حكم ورشكستگي را صادر آرده است قابل رسيدگي 

  :است و ممكن است اين اعتراض چند حالت داشته باشد

  .د توسط اداره تصفيه يا مدير تصفيه معترض باشطلبكار نسبت به رد مطالبات خود: حالت اول

مدير تصفيه با اداره تصفيه طلبكار بودن شخص را پذيرفته ولي ميزان طلب او را : حالت دوم

  .آمتر تشخيص داده است

  .طلبكاري نسبت به طلبكار شناخته شدن شخص ديگري معترض است: حالت سوم

اگر طلبكاري بتواند ثابت آند شخص ديگري آه طلب او مورد تصديق قرار گرفته، طلبكار نبوده 

است هر آنچه آه قرار بود هنگام تقسيم دارايي به آن شخص داده شود به طلبكار معترض 

  .گيرد البته تا ميزان طلبش تعلق مي

  

  :شود اداراتي آه آگهي دعوت طلبكارها به آنجا هم ارسال مي

  قسمتهاي اجرايي حوزه ورشكسته -١

 دادگاههايي آه دعاوي مربوط به ورشكسته در آنجا مطرح است -٢

 اي بيمه اي آه طرف قرارداد تاجر ورشكسته هستندبنگاهه -٣

  

  شود؟ چرا آگهي مذآور به بنگاه بيمه ارسال مي: سئوال

  .تا اداره بيمه مبالغ احتمالي را به مدير تصفيه يا اداره تصفيه تحويل دهد: پاسخ

  

چرا آگهي به دادسرايي آه تاجر ورشكسته در حوزه آنجا اقامت دارد ارسال : سئوال

  شود؟ مي

  .جلوگيري شود» قيم«از انتخاب تاجر به عنوان برای مثال تا : پاسخ

  

  :دعوت از بدهكاران در آگهي

اگر بدهكار به موقع . آيد نيز دعوت به عمل ميبه تاجر در آگهي دعوت طلبكارها از بدهكاران 

ته از او گرف» طلب«خودش را معرفي نكند و بعدًا بدهكار بودن او مشخص شود، عالوه بر اينكه 

  .شود جريمه مي» ب«شود به ميزان يك چهارم بدهي به نفع صندوق  مي

شود و  در آگهي از تمام اشخاصي آه مالي از اموال تاجر ورشكسته در اختيار دارند دعوت مي

  ......روند در صورت عدم معرفي هر گونه حقي آه نسبت به اموال دارند از بين مي

  .رود رد از بين مي هر گونه حقي آه نسبت به اموال دا-١ 

  .شود ماني تبديل مي يد او از يد اماني به يد ض-٢ 
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  :وصول مطالبات تاجر

  تواند دعاوي تاجر را با صلح خاتمه دهد يا خير؟ آيا اداره تصفيه مي: سئوال

به موجب قانون اداره تصفيه در تمام دعاوي آه هيئت طلبكارها در آن ذينفع باشند : پاسخ

تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد البته در صلح دعاوي اداره تصفيه بايستي نفع  اداره تصفيه مي

  .طلبكارها را در نظر بگيرد

  

  :قرارداد ارفاقي

توانند در مورد ادامه تصفيه  پس از مشخص شدن ميزان دارايي تاجر ورشكسته، طلبكارها مي

  :دو حالت ممكن است پيش آيد. گيري آنند تصميم

تصفيه اموال تاجر ورشكسته را از طريق مزايده به فروش رسانده و بين مدير : حالت اول

  .آند طلبكاران تقسيم مي

آنند و با تاجر ورشكسته قراردادي منعقد  طلبكاران از ادامه تصفيه صرف نظر مي: حالت دوم

  )اآثريتي(قرارداد ارفاقي : آنند آه تاجر آار آند و بدهي خودش را پرداخت آند مي

  »ين اآثريت طلبكارها و تاجر ورشكستهقرارداد ب«

  شود؟ چرا به اين قرارداد، قرارداد ارفاقي گفته مي: سئوال

  :پاسخ

 تاجر حق تصرف در امور مالي خودش را ندارد در حاليكه طبق اين قرارداد در ٤١٨ طبق ماده -١

  .آند شود و دوباره تجارت مي حق او ارفاق مي

  .ود آه بدهي خودش را بعد از انقضاي اين مهلت بپردازدش  معموًال به تاجر مهلت داده مي-٢

 معموًال در زمان انعقاد قرارداد ارفاقي، طلبكارها از مقداري از مطالبات خود به نفع تاجر صرف -٣

  .آنند نظر مي

شوند و در  در جايي آه اداره تصفيه وجود دارد، طلبكاران توسط اداره تصفيه دعوت مي: نكته

  .دهد فيه وجود ندارد اين آار را عضو ناظر انجام ميجايي آه اداره تص

پس از رسيدگي به مطالبات بستانكاراني آه يك قسمت يا تمام  «: قانون اداره تصفيه٣٨ماده 

شوند و اگر درخواست  طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي

  ».شود مه قيد ميقرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نا

اداره گزارش آاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف « قانون اداره تصفيه ٣٩ماده 

آند ولي  داده و نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده و در صورت مجلس ذآر مي

  ».نظر آردن از دعاوي مشكوك تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف

 روز از تاريخ موعدي آه به موجب نظامنامه عضو ناظر در ظرف هشت«انون تجارت  ق٤٦٧ماده 

 محكمه آليه طلبكارهايي را آه طلب آنها ده به توسط دفتردار معين ش٤٦٧مذآور در ماده 

تشخيص يا تصديق يا موقتًا قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت 

ضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه هاي دعوت و اعالنات مندرجه در مو. نمايد مي

  ».جرايد بايد تصريح شود

  .گيرد اطالعات مربوط به تاجر ورشكسته توسط مدير تصفيه در اختيار طلبكاران قرار مي
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مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي آه از طرف عضو ناظر « قانون تجارت ٤٧٧ماده 

طلبكارهايي آه طلب آنها . شود است در تحت رياست مشاراليه منعقد ميمعين شده 

تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي آه طلب آنها موقتًا قبول گرديده يا وآيل 

شود مشاراليه  شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي ثابت الوآاله آنها حاضر مي

تواند اعزام وآيل نمايد آه عذر موجه داشته و صحت  ي ميبايد شخصًا حاضر گردد و فقط وقت

  ».آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد

مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و  «: قانون تجارت٤٧٨ماده 

دهد  اقداماتي آه به عمل آمده و عملياتي آه به استحضار تاجر ورشكسته شده است مي

شود و عضو ناظر بايد از آليه  امضاي مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم ميراپرت مزبور به 

  ».مذاآرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلس ترتيب دهد

  

  .توان قرارداد ارفاقي منعقد آرد با شرآت تجارتي هم مي

  

  توان قرارداد ارفاقي منعقد آرد؟ آيا با شرآاي ضامن در شرآتهاي اشخاص مي: سئوال

اگر شرآت تضامني، مختلط يا نسبي ورشكست شود  «: قانون تجارت٥٠٦ماده : پاسخ

توانند قرارداد ارفاقي را با شرآت يا منحصرًا با يك يا چند نفر از شرآاي ضامن  طلبكارها مي

  ».منعقد نمايند

شرآاي ضامن تاجر نيستند و بر فرض آه تاجر باشند ورشكست نيستند بنابراين قرارداد : نكته

طلبكارها با شرآاي ضامن شرآتهاي اشخاص به معناي واقعي قرارداد ارفاقي محسوب 

  .شود نمي

  : قانون تجارت٥٠٦ادامه ماده 

شود ولي  در صورت ثاني دارايي شرآت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي........ 

ما تقسيم نخواهد دارايي شخصي شرآايي آه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غر

  ».شد

 حصه ایتوانند تعهد  ا شرآاي ضامن آه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نميشريك ی... «

قرارداد مخصوص منعقد شده است از او شريكي آه با . نمايند مگر از اموال شخص خودشان

  ».مسئوليت ضمانتي مبري است

 قانون ١٠ارداد خصوصي مطابق ماده شود يك قر قراردادي آه با شريك ضامن منعقد مي: نكته

  .مدني است

  

  :تشريفات قرارداد ارفاقي

قرارداد ارفاقي در زمره عقود تشريفاتي است و اگر تشريفات قانون رعايت نشود اين قرارداد 

  .باطل است

شود  قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي « : قانون تجارت٤٧٩ماده 

  ».اجراي مراسمي آه در فوق مقرر شده استمگر پس از 

  



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٤١

  چه اآثريتي از طلبكارها بايد به انعقاد قراردادي رأي دهند؟: سئوال

 درصد آل ٧٥صاحبان (اآثريت مبلغي ) +  طلبکارانبيش از نصف(اآثريت عددي : پاسخ

  )مطالبات

  :به هنگام رأي گيري از طلبكارها چند حالت ممكن است پيش آيد

آند،  آار تصفيه ادامه پيدا مي: شود ريت عددي و اآثريت مبلغي حاصل نمياآث: حالت اول

  .شود شود و بين طلبكاران تقسيم مي اموال فروخته مي

  .شود قرارداد منعقد مي: شود هم اآثريت مبلغي و هم اآثريت عددي حاصل مي: حالت دوم

  .شود فقط يكي از اآثريت ها حاصل مي:حالت سوم

شود، در   ميجدید بيني قانون، جلسه طلبكارها براي يك هفته بعد تدر حالت سوم طبق پيش

جلسه دوم آساني آه قبًال رأي داده اند و رأي شان تغيير پيدا نكرده الزم نيست حاضر شوند 

توانند در جلسه دوم  اما آساني آه نظرشان تغيير آرده يا در جلسه اول حاضر نشده اند مي

شود در غير  اگر اآثريت حاصل شد، قرارداد ارفاقي منعقد ميحاضر و رأي خود را اعالم آنند 

  .آند اين صورت تصفيه ادامه پيدا مي

  

  :انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته به تقلب

اگر تاجر ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد « قانون تجارت ٤٨٣ماده 

  ....شود نمي

ي است ولي عليه او طرح دعواي ورشكستگي به ورشكسته عاددر صورتي آه تاجر : سئوال

  شود و هنوز نتيجه شكايت مشخص نيست انعقاد قرارداد ارفاقي چگونه است؟ تقلب مي

در موقعي آه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب .... « قانون تجارت ٤٨٣ادامه ماده : پاسخ

آيا با احتمال حصول برائت نند آه شود الزم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم آ تعقيب مي

 انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تاجر و

 اگر بخواهند تصميم را موآول به زمان .ا تصميم فوري خواهند گرفتیتقلب موآول خواهند آرد 

 را حائز ٤٨٠لغ اآثريت معين در ماده بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مب

ي قباشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفا

  ».شود قواعدي را آه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد

  

  :انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسته به تقصير

اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد  « ن تجارت قانو٤٨٤ماده 

توانند تا  ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها مي

  ».حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را به تأخير بياندازند
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  :فاقي توسط دادگاه صادر آننده حكم ورشكستگيتصديق قرارداد ار

قرارداد ارفاقي در صورتي قابل اجراست آه دادگاه صادر آننده حكم ورشكستگي آن را تصديق 

  .آند

معترضين يك هفته فرصت دارند اعتراضات خود را به دفتر دادگاه تسليم آنند و دادگاه بر اساس 

  .كندميد ارفاقي تصميم گيري گزارش عضو ناظر در خصوص رد يا تصديق قراردا

قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين  « : قانون تجارت٤٨٦ماده 

تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته  توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد، محكمه نمي مي

، هر گاه در ظرف اين  قانون تجارت تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد٤٨٥مذآور در ماده 

مدت از طرف طلبكارهايي آه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در 

موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر آند اگر اعتراضات تصديق شود 

  ».شود قرارداد نسبت به تمام افراد ذينفع بالاثر مي

  .آند  فعاليت تجاري را شروع ميتاجر مجددًا: تصديق قرارداد

  .آند تصفيه ادامه پيدا مي: عدم تصديق قرارداد

همين آه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي آه در « :  قانون تجارت٤٨٩ماده 

  ».... اند قطعي خواهد بود  روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء آرده١٠اآثريت بوده اند يا در ظرف 

  

  :خالف قرارداد ارفاقيطلبكارهاي م

قرارداد ارفاقي نسبت به چنين طلبكاري اثر ندارد و بايد سهم اين طلبكار يا طلبكارها از دارايي 

طلبكارهايي آه جزء اآثريت نبوده و قرارداد را ....  « : قانون تجارت٤٨٩ماده . تاجر پرداخت شود

رسد  ارايي تاجر به طلبكارها ميد سهم خود را موافق آنچه از دنتوان هم امضاء نكرده اند مي

دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه آنند 

مگر پس از تأديه تمام طلب آساني آه در قرارداد ارفاقي شرآت داشته يا آن را در ظرف ده 

  ».اند روز مزبور امضاء نموده

  .خارج شدن تاجر ورشكسته از محجوريت استيكي از اثرات قرارداد ارفاقي 

همينكه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه «:  قانون تجارت٤١٩ماده 

الف دهد آه در صورت عدم اخت صورت حساب آاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته مي

ين دارايي ورشكسته را به  دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنمدير تصفيه آليه. شود بسته مي

اند داده شود به مشاراليه  استثناي آنچه آه بايد به طلبكاراني آه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده

گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذآور را داد مأموريت مدير  رد آرده رسيد مي

نمايد و مأموريتش  هيه مياز تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلس ت. شود تصفيه ختم مي

  ».يابد، در صورت توليد اختالف محكمه رسيدگي آرده و حكم مقتضي خواهد داد خاتمه مي

  

  :قرارداد ارفاقياز بين رفتن 

  عدم رعايت تشريفات: بطالن -١

 عدم رعايت شرايط قرارداد توسط تاجر: فسخ -٢

  ورشكستگي مجدد تاجر -٣
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  :تيمدر اين سه حالت با سه دسته طلبكار مواجه هس

  )مخالفين(طلبكارهايي آه با بستن قرارداد ارفاقي مخالف بوده اند  -١

 )موافقين(طلبكارهايي آه با بستن قرارداد ارفاقي موافق بوده اند  -٢

 )طلبكارهاي جديد(اند  طلبكارهايي آه پس از انعقاد قرارداد ارفاقي پديد آمده -٣

  

ل باقيمانده بين آداميك از  بعد از فسخ يا ابطال يا ورشكستگي مجدد تاجر اموا:سئوال

  شود؟ طلبكارها تقسيم مي

بعد از فسخ يا ابطال ورشكستگي مجدد تاجر، مخالفين سهمي از دارايي تاجر : پاسخ

  .اند ورشكسته ندارند چون قبًال سهم خود را دريافت آرده

  

  :انيم يكي را بر ديگري ترجيح دهيمتو نمي طلبكارهاي موافق و طلبكارهاي جديدبين 

 تمايل طلبكاران تاجر ورشكسته در ا بر طلبكارهاي موافق ترجيح دهيم طلبكارهاي جديد راگر

  .شود  مينعقاد قرارداد ارفاقي با او آما

 تمايل به معامله آردن با تاجر را بر طلبكارهاي جديد ترجيح دهيم آسياگر طلبكارهاي موافق 

  .ورشكسته را نخواهد داشت

ت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر ورشكسته بين در صور «: قانون تجارت٥٠ماده 

طلبكاران ارفاقي و اشخاصي آه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده اند به غرما تقسيم 

  ».شود مي

 منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و هر گاه تاجري ورشكست و امرش«:  تجارت قانون٥٠٣ماده 

ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ثانيًا بدون اينكه قرارداد مزبور 

  ».است ورشكستگي ثانوي الزم االجرا

  

داخت با تاجر قرارداد ارفاقي منعقد شده و تاجر به تدريج مقداري از بدهيهايش را پر: فرض

  .شود  ورشكست ميآند اما بعد از مدتي مي

موافقين دريافت آرده اند را به آيا هنگام تقسيم دارايي تاجر آن ميزان طلبي آه : سئوال

  آوريم يا خير؟ حساب مي

سخ يا ابطال اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان ف «: قانون تجارت٥٠٢ماده : پاسخ

  ».رسد آسر خواهد شد ي آنها از وجهي آه به ترتيب غرماء به آنها ميچيزي گرفته اند مأخوذ

  

  :فروش اموال تاجر ورشكسته

شود اما برخي اموال بدون مزايده  ال تاجر ورشكسته از طريق مزايده انجام ميفروش امو

ت هستند، اموالي شود؛ مانند اموال فاسد شدني، اموالي آه در معرض تنزل قيم فروخته مي

  ....ه ثابت دارندآه در بازار مظن

فات انجام اگر طلبكاران راضي شوند آه بدون تشريفات مزايده اموال به فروش برسد اين تشري

  .نحوه انجام مزايده در قانون تجارت و قانون اداره تصفيه ذآر شده است. نخواهد شد
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اموال ممكن است به صورت نقد يا نسيه به فروش برسد آه در صورت ثاني خريدار حداآثر 

  .مدت سه ماه براي پرداخت وقت دارد

گيرد تا بين طلبكارهاي تاجر  ي ثمن معامالت در اختيار مدير تصفيه قرار م،بعد از فروش اموال

  .ورشكسته آنها را تقسيم آند

  

  :دعواي استرداد

دعواي استرداد عبارت است از دعوايي آه خواسته آن استرداد اموال اماني نزد تاجر 

  .در اين حالت مالك اعيان، طلبكار نيست بلكه خواهان عين مال است. ورشكسته است

  .گيرد  به بعد قانون تجارت مورد مطالعه قرار مي٥٢٨ در خصوص  دعاوي استرداد مقررات ماده

اگر قبل ورشكستگي تاجر، آسي اوراق تجاري به او داده باشد :  قانون تجارت٥٢٨ماده   

ساند و وجه آه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و يا به مصرف معين بر

تگي در نزد تاجر ورشكسته موجود شته و اسناد عينًا در حين ورشكساوراق مزبور تأديه نگ

  ».توانند عين اسناد را استراداد آنند باشد صاحبان آن مي

هايي آه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به  مال التجاره«:  قانون تجارت٥٢٩ماده 

د مادام آه عين مشاراليه داده شده است آه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برسان

 نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور به امانت يا زئاًًآنها آًال يا ج

  ».براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است

هايي آه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري آرده  مال التجاره«:  قانون تجارت٥٣٠ماده 

اشد از طرف فروشنده و اال از طرف آسي و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخت نشده ب

  ».آه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است

 در صورتي آه آسي مالي را به تاجر ورشكسته فروخته باشد ٥٣٠رسد طبق ماده  به نظر مي

و هنوز ثمن را دريافت نكرده باشد و تاجر ورشكست شده باشد حق دارد معامله را فسخ و 

  . پس بگيردعين مال را

عمال آند خيار تفليس نام اتواند آن را   فروشنده مي٥٣٠خياري آه به موجب آن، مطابق ماده 

  ) قانون مدني٣٨٠ماده . (دارد

اي آه براي فروش به تاجر  هر گاه تمام يا قسمتي از مال التجاره« : قانون تجارت٥٣١ماده 

رشكسته احتساب خريدار و تاجر وورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين 

احب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار نشده باشد از طرف ص

  ».... باشد

با اينكه معامله بيع انجام شده است ولي چون هنوز خريدار ثمن معامله را پرداخت نكرده 

 فسخ آند و جنس خود را پس است اين حق به صاحب عين مال داده شده است آه معامله را

  .بگيرد اعم از اينكه جنس نزد تاجر باشد يا خريدار

بطور آلي عين هر مال متعلق به ديگري آه نزد تاجر ..... «:  قانون تجارت٥٣١ادامه ماده 

  ».ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است
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 در اختيار متصدي حمل اگر آااليي را به آدرس تاجر ورشكسته بارنامه آرده باشيم و: سئوال

  توان آاال را مسترد آرد؟ و نقل باشد و در همين زمان تاجر ورشكست شده باشد آيا مي

اي آه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از  اگر مال التجاره«:  قانون تجارت٥٣٢ماده : پاسخ

ش اي آه داراي امضاي ارسال آننده است به فرو وصول از سوي صورت حساب يا بارنامه

 قابل ٥٢٩شود واال موافق ماده  رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي

  ....استرداد است

  :دو حالت وجود دارد

طرف گيرنده از روي بارنامه آاال را معامله آرده است در اين آاال قابل استرداد : حالت اول

  .نيست

 نكرده است در اين حالت فرستنده طرف گيرنده قبل از تحويل آاال هنوز معامله: حالت دوم

  .تواند از متصدي حمل و نقل بخواهد آه آاال را مسترد آند مي

اگر فروشنده اين اختيار را دارد آه به متصدي حمل و نقل دستور استرداد آاال را بدهد، : نكته

  حق حبس؟اجرای اين اختيار ناشي از فسخ معامله او با تاجر است يا ناشي از 

تواند با اجازه عضو ناظر تسليم   قانون تجارت، مدير تصفيه تاجر ورشكسته مي٥٣٤مطابق ماده 

در واقع فرستنده از حق حبس . مال التجاره را بخواهد منتها، بايستي قيمتش را بپردازد

  .استفاده آرده است

هر گاه آسي مال التجاره اي به تاجرو رشكسته فروخته وليكن هنوز «:  قانون تجارت٥٣٣ماده 

ن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به آسي ديگر آه به حساب او بياورد آ

  ».التجاره امتناع آند اي آه وجه آن را نگرفته از تسليم مال تواند به اندازه آن آس مي

تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول  مدير تصفيه مي«:  قانون تجارت٥٣٥ماده 

  ».دهد رت اختالف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حكم مقتضي را مينمايد و در صو

اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشود و افراد ذينفع اموال خود را پس گرفته اموا ل باقيمانده به فروش 

  .شود رسد و بين طلبكاران تقسيم مي مي

  

  :طبقه بندي طلبكاران

  طلبكاران با حق وثيقه -١

 )حق رجحان(طلبكاران با حق تقدم  -٢

 )غرما(طلبكاران عادي  -٣

  

  :طلبكاران با حق وثيقه

در اين . اي گرفته است منظور از طلبكار با حق وثيقه، طلبكاري است آه بابت طلب خود وثيقه

شود و   طلبكار با حق وثيقه پرداخت مي وثيقه، از محل فروش آن ابتدا طلبحالت بعد از فروش

  .تقسيم خواهد شدیگر دسپس مقدار باقيمانده بين طلبكاران 

اگر مورد وثيقه آمتر از طلب شخص به فروش رسد تمام قيمت به طلبكار با حق وثيقه پرداخت 

  .شود شود و طلبكار براي بقيه طلب خود داخل در طلبكاران عادي مي مي
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در صورتي آه طلبكار با حق وثيقه براي استيفاي طلب خود به اداره ثبت رجوع نمايد : سئوال

  اره ثبت صالحيت فروش وثيقه را دارد يا اينكه اداره تصفيه بايستي اين آار را انجام دهد؟آيا اد

داند در  ح ميل اداره تصفيه را در مورد فروش اموال مورد وثيقه صارأي ديوان عالي آشور

ت مقررات تصفيه را با عمليات اجرايي اداره ثبت بدون تعارض دانسته حالي آه شوراي عالي ثب

  .دهد عتقد است عمليات اجرايي را اداره ثبت به طرفيت مدير تصفيه انجام مياست و م

  . رويه ديوانعالي آشور با رأي شوراي عالي ثبت هماهنگي نداردرأي وحدت
  

  )حق رجحان( طلبكاران با حق تقدم

  .طلبكاراني آه قانونگذار بنابر مصالحي آنها را به طلبكاران عادي برتري داده است

  . حق تقدم خود داراي طبقه بندي هستند و در هر طبقه درجات متفاوتي وجود داردطلبكاران با

  :طبقه بندي طلبكاران با حق تقدم مطابق قانون اداره تصفيه

   حقوق خدمه خانه براي مدت يكسال آخر قبل از توقف-الف  :طبقه اول

  ماه قبل از٦براي مدت ) تجارتخانه(اران بنگاه ورشكسته  حقوق خدمتگز–ب 

    توقف

 قبل از  ماه٣گيرند براي مدت  فتگي مزد مي دستمزد آارگراني آه روزانه يا ه-ج

  توقف

  طلب اشخاصي آه مال آنها به عنوان واليت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته   :طبقه دوم

  بوده نسبت به ميزاني آه ورشكسته از جهت واليت يا قيمومت مديون شده       

  وقف در دوره قيمومت يا واليت و يا در ظرف يكسالاست البته در صورتي آه ت      

  .پس از انقضاي آن اعالم شده باشد      

   طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي آه به مصرف مداواي تاجر ورشكسته و: طبقه سوم

  .خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است      

  :طبقه چهارم

   قانون مدني١٢٠٦ه زن مطابق ماده  نفق-١

  .شود دين محسوب نمي نفقه اقارب نسبت به ايام گذشته 

 مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقًال پنج سال قبل ازتوقف واقع شده -٢

  .گيرد باشد و نسبت به مازاد جزء طلبكاران عادي قرار مي
  

دي مواجه عالوه بر مقررات خاص ورشكستگي در ساير قوانين و مقررات با موار: نكته

  . را در زمره طلبكارهاي با حق تقدم تلقي آرده استی اشخاص،شويم آه قانون مي

 قانون تأمين اجتماعي، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي ناشي از اجراي قانون ٤٩طبق ماده 

  .تأمين اجتماعي در عداد مطالبات ممتاز است

تواند به  ن اجتماعي باشد آيا مي سازمان تأمي،اگر يكي از طلبكارهاي تاجر ورشكسته:سئوال

  اين قانون استناد آند يا خير ؟

بكار يك امر استثنايي است و لطبق رأي ديوانعالي آشور ممتاز تلقي شدن ط: پاسخ

توان آن را توسعه داد و فقط بايد موارد مصرح در قانون تجارت و قانون اداره تصفيه را مورد  نمي

  .نظر قرار بدهيم



          ٤ رتحقوق تجا 
---------------------  

 ٤٧

  )ماغر(طلبكاران عادي

منظور از اصل تساوي حقوق طلبكارها اين است آه به هر طلبكار به نسبت طلب او به ميزان 

  .تمام مطالبات پرداخت شود
  

  :سند عدم آفايت دارايي

را به اين طلبكار » سند عدم آفايت دارايي«اگر طلبكار به تمام طلب خودش نرسد مدير تصفيه 

  .به قسمتي از طلب خودش نرسيده استلبكار آند آه ط آند و اين سند ثابت مي تقديم مي
  

  :ختم اختصاري ورشكستگي

هر گاه تاجر ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد «:  قانون اداره تصفيه٢٢ماده 

شود اگر بستانكاران بعضًا يا آًال درخواست اجراي اصول ورشكستگي را  مراتب آگهي و قيد مي

  ».هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت روز ننموده و ١٠در ظرف مدت 
  

  :اعاده اعتبار

  :اعاده اعتبار

  حقي -١

  حكمي -٢
  

ل متفرعات آن زماني است آه تاجر تمام بدهيهاي خودش را  همراه با آ: اعاده اعتبار حقي

سي بدهكار نيست و با ارائه اسناد و مدارك تأديه ديون از دادگاه پرداخت آرده و به آ

  .خواهد حكم به اعاده اعتبار او بدهد مي

عات و مخارجي آه به رف ورشكسته آه آليه ديون خود با متهر تاجر«:  قانون تجارت٥٦١ماده 

  ».نمايد آن تعلق گرفته است آامًال بپردازد حقًا اعاده اعتبار مي
  

 آند اما زماني است آه تاجر تمام بدهي خودش را پرداخت نمي: اعاده اعتبار حكمي

  .آند آه از دادگاه تقاضاي اعاده اعتبار نمايد صالحيت آن را پيدا مي

  : يموارد اعاده اعتبار حکم

زماني آه طلبكاران با تاجر ورشكسته قرارداد ارفاقي منعقد آرده و تاجر قرارداد ارفاقي  -١

  .را به طور آلي انجام داده است

 تاجر رضايت داده باشند و يا زماني آه تمام طلبكارهاي تاجر ورشكسته به اعاده اعتبار -٢

 .اينكه طلبكاران ذمه تاجر را ابراء آرده باشند

 سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي گذشته ٥اعاده اعتبار حكمي در صورتي آه حداقل 

  .تواند مجددًا فعاليتهاي تجاري خودش را آغاز آند باشد با صدور حكم اعاده اعتبار تاجر مي

  

  

  والسالم

  


