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 دادرسی در دعاوی ورشکستگی و شکایت از آن ی ویژهتبیین آیین 
 

 سارا مددی

 کردستان سنندج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناس

 

 چکیده

 را در قیاس با هایی نوآوریاین است که الیحه مزبور چه رویکرد و  تبیین درصدد ،بررسی ساختار ورشکستگی الیحه جدید قانون تجارت

باب حقوق  در ،سایر قوانین مرتبط و 1118مصوب  امور ورشکستگیبا اصالحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه  1111قانون تجارت 

تجارتی و تجار حقیقی  های شرکتورشکستگی افراد اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواعدی را جهت احیا و تجدید سازمان 

از دوگانگی موجود در خصوص تصفیه امور تجار ورشکسته )مدیر تصفیه یا اداره  رفت برونچه راهکاری جهت نموده و  بینی پیشمتوقف 

الیحه برخالف مقررات  ینا حسب مورد( ارائه داده است و همچنین ایرادات وارده به مقررات این الیحه چیست. امور ورشکستگیتصفیه 

جهت  و آیینیدیون است دست کشیده  تأدیهتوقف در  صرف بههمانا آیین ورشکستگی  فعلی از تنها آیین رسیدگی به امور تجار متوقف که

مخصوص که  تجارتی های بنگاهاز: آیین بازسازی اعم از آیین بازسازی  اند عبارتنموده است که  بینی پیشرسیدگی به امور تجار متوقف 

و آیین بازسازی تجار  گردد میید سازمان بنگاه یاری تجد جهت ،شده بینی پیشبازسازی  های طرحتجارتی بوده و از قالب  یها شرکت

و آیین ورشکستگی که برای تجاری در نظر گرفته شده که با مشمول  شود میبا بستانکاران انجام  قرارداد ارفاقیحقیقی که در قالب انعقاد 

 عدم امکان بازسازی صادر شده است. ها سند آن یا در آیین بازسازی موفق به انجام تعهدات مافی الذمه نگردیده و برای اند نبودهبازسازی 

تشخیص صورت گرفته و صدور حکم ورشکستگی در  هیئتآن  رأسدو ابزار اجرایی سازمان بازسازی و در  توسط ،بازسازی تجار یینآ

امور ورشکستگی صالحیت دادگاه تخصصی به نام دادگاه تجارتی قرارگرفته است و تصفیه امورتجار ورشکسته نیز به عهده سازمان تصفیه 

مقاله ارائه شده، تالش بر این شد تا با بررسی مقررات الیحه اصالحی قانون تجارت، تبیین شود ساختار  در محول گردیده است.

و  شده بینی پیشجهت جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی تجار  هایی نوآوریورشکستگی تجار در این الیحه به چه ترتیبی است و چه 

خود بتوانند از عهده  های فعالیتهت احیا و بازسازی تجار متوقف اندیشیده شده است تا تجار متوقف بدون تعطیلی چه تمهیداتی ج

 و از صدور حکم ورشکستگی خود اجتناب ورزند برآمدهپرداخت دیون خود، 

 

 آیین رسیدگی، دادرسی، دعاوی ورشکستگی، الیحه جدید تجارت، تاجرهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

باستانی است و به همین میزان هم شایع ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی  ای مقوله تقریباًکستگی ورش

و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن  شود میکوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و بدین دلیل بسته 

باستانی است و پدیده ای  ای مقولهن طور که گفته شد ورشکستگی نقدینگی مطلوب و زبان های مستمر ساالنه رخ دهد. هما

مقتن یونانی جدید نیست که در عصر حاضر اتفاق بیفتد، این پدیده در دوران یونان باستان هم بوده است به طوری که سولون 

شیده شوند اما بدهکار و در دوران حکومت خود مقرر می نمود که دیونی که پس از یک بار مطالبه پرداخت نشوند بایستی بخ

قانون حمورابی به آن اشاره شده که اشخاصی را که ورشکسته  116و  111وراث او نفی بلد می شوند. و با بررسی در ماده های 

 استثمارمی کشیدند.، می شدند از آنها مانند برده

مجازات کیفری حبس را نیز برای تاجر در  قانونگذار چنانچه ثابت گردد ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب از ناحیه تاجر بوده،

نظر گرفته که ذینفع میتواند این شکایات را نیز در قالب شکایت کیفری از طریق دادسراها و دادگاه های کیفری دو، مطرح 

ه نماید. جدا از شخص تاجر مجازات هایی نیز برای اشخاصی که در امر ورشکستگی به غیر از تاجر دخیل میباشند در نظر گرفت

 شده است.

در دعاوی ورشکستگی و شکایات و اعتراض های مربوطه، اشخاص با دو قانون مواجه هستند و دربرخی موارد باید از قانون 

جمله ابهام هایی که در  از تجارت پیروی نمایند و در برخی موارد نیز قواعد عام مسئولیت مدنی را مبنای کار خود قرار دهند.

قانون مذکور از  024ت از حکم ورشکستگی وجود دارد می توان اشاره کرد به اینکه در ماده ی خصوص آیین رسیدگی به شکای

ورود ورشکسته به دعوا به عنوان ثالث نام برده است که تطبیق آن با نهاد ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی محل بحث 

قانون تجارت می باشد که از مهلت های مذکور در  115و  117است. مورد دیگر مهلت های اعتراض و تجدید نظر در مواد 

 قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نشده است.

 

 مبانی نظری

بحث آیین رسیدگی به شکات از حکم ورشکستگی در حقوق تجارت ایران از مباحثی است که به آن توجه چندانی نشده است 

و نحوه ی احراز ورشکستگی و تصفیه ی امور ورشکستگی می و اکثر پژوهش های انجام گرفته مربوط به آثار حکم ورشکستگی 

باشد و بررسی آیین رسیدگی به شکایت از حکم ورشکستگی در قانون تجارت و الیحه قانون تجارت و تحوالت الیحه در این 

با موضوع اشاره زمینه در پژوهش ها مهجور و مغفول باقی مانده است. از این روبه برخی از پژوهش های انجام گرفته و مرتبط 

 : گردد می

، فصیحی زاده، علیرضا وحسین اسعدی؛ در این مقاله، پس «عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار» مقاله -1

از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. 

دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، مالزمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار  قانونگذار در

امر قضاوت شده، صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از 

 نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

، نعمت اله حاجعلی و ابوذر کوهنورد؛ در این پژوهش «اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی» ه مقال-2

قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان و کیفیت  021الی  017قانون تجارت و مواد  117نوسندگان به بررسی مواد 
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نه به بررسی رویه ی قضایی نیز پرداخته اند و در نهایت نتیجه اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی پرداخته اند و دراین زمی

توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم  گیری نموده اند که نظر به کیفیت رسیدگی و ابالغ حکم ورشکستگی، می

 باشد. قانون تجارت قابل طرح می 117های مقرر در ماده  ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت

، مینا عباسی و سلیمان عباسی زاده؛ این پژوهش به بررسی امکان اعتراض به حکم «عتراض به حکم ورشکستگیا» مقاله-1

 ورشکستگی از بعد اشتباهات و خطاهای قاضی و دادرس پرداخته است و نه از بعد مقررات قانون تجارت.

علیرضا عالی پناه؛ در بخش اول این  ،«بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از منظر فضای کسب و کار» مقاله -0

پژوهش با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر ورشکستگی، به ویژه در تهران، علل مؤثر در اطاله رسیدگی به ورشکستگی، افزایش 

رائه نهادهای نویسنده را برای بهبود اوضاع کنونی ا بودن نرخ بازستانی را احصاء و در بخش دوم پیش هزینه ورشکستگی و اندک

 نموده است.

، مهدی جاللی و نگین شایسته؛ در این مقاله مفهوم و انواع «تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی» مقاله-1

از انتقال دعوی به صورت قهری و از طریق ارث، از طریق  اند عبارتقائم مقامی و احتماالت گوناگون واگذاری دعوی که 

. در این مقاله ضمن آنکه به این پرسش پاسخ گردد میقامی عام و واگذاری مال موضوع دعوی بررسی ورشکستگی و با قائم م

یا خیر، به  گردد میداده شده که آیا واگذاری مال موضوع دعوی موجب انتقال دعوی از مالک پیشین مال به مالک جدید 

 واگذاری دعوی و آثار آن در ورشکستگی پرداخته شده است.

، حمید رضا پرهام مهر و «ررسی روند رسیدگی دادگاهها به دعاوی ورشکستگی و عوامل اطاله دادرسی در این دعاویب» مقاله-6

ایمان ضیا جلدی؛ در این پژوهش پس از بررسی امرحسبی بودن یا دعوا بودن تقاضای ورشکستگی، به بررسی نحوه ی صدور 

یین عوامل اطاله ی دادرسی در امر ورشکستگی و رفع این موانع حکم ورشکستگی و آثار آن پرداخته شده است و سپس به تب

 در جهت حمایت از حقوق طلبکاران تاجر و انجام امر تصفیه امور ورشکسته پرداخته شده است.

، یونس صادقی؛ این پژوهش تالش براین «ساختار ورشکستگی تجار در الیحه اصالحی قانون تجارت»  پایان نامه تحت عنوان-7

با اصالحات  1111به مخاطب این را بیان دارد که الیحه مزبور چه رویکرد و نو آوری هایی را در قیاس با قانون تجارت  دارد که

و سایر قوانین مرتبط، در باب حقوق ورشکستگی تجار اعم  1118و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 

تجارتی و تجار حقیقی متوقف  های شرکتدی را جهت احیا و تجدید سازمان از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواع

از دوگانگی موجود در خصوص تصفیه امور تجار ورشکسته)مدیر تصفیه یا اداره  رفت بروننموده و چه راهکاری جهت  بینی پیش

 تصفیه امور ورشکستگی حسب مورد( ارائه داده است.

، زهرا زارع؛ در این پایان نامه به «دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به ورشکستگیویژگی های دادرسی در » پایان نامه -8

بررسی ویژگی های آیین دادرسی در دعاوی ورشکستگی، نحوه ی احراز شرایط تحقق دعوای ورشکستگی، نحوه ی اقامه ی 

شکستگی و دعاوی مربوط به دعوا و ارائه ی دادخواست، ترتیب رسیدگی به دعوا واقدامات تامینی، ویژگی های حکم ور

 ورشکستگی نظیر دعوای مطالبه ی طلب و ابطال معامالت ورشکسته پرداخته شده است.

، رضا اکبریان؛ در این پژوهش پس از بررسی مفاهیم و تعاریف، به «نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی تجار»  پایان نامه-5

نحوه ی صدور حکم و آثار حکم ورشکستگی پرداخته شده است و در بیان مقدمات دادرسیدادگاه و شرایط تحقق ورشکستگی، 

 بخش پایانی به بررسی اجمالی تجدید نظر خواهی، اعتراض ثالث و اعده ی اعتبار تاجر ورشکسته پرداخته شده است.
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ائیان؛ در این ، عباس پارس«قابلیت ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری در حقوق ایران و کامن ال»  پایان نامه مطرح شده-14

پژوهش، با توجه به سیستم تصفیه و تشریفات و آیین وضع شده توسط قانون گذارو استفاده از داوری با مزایایی که دارد، به 

دعوی توقف نظاره ای کرده و علل ممنوعیت و معایب و محاسن سیستم موجود؛ یعنی عدم امکان ارجاع دعوی ورشکستی به 

 گذاشته است.داوری را مورد بحث و بررسی 

 

 اهداف مشخص تحقیق: 

 دادرسی در دعاوی ورشکستگی و شکایت از آن ی ویژهتبیین آیین  -

 ارزیابی تحوالت الیحه ی جدید تجارت در ورشکستگی و رسیدگی به شکایت از حکم ورشکستگی -

 کم ورشکستگی شناخت خالها و ضعف قانون تجارت و الیحه ی جدید تجارت در زمینه ی رسیدگی به شکایت از ح-

 بررسی قوانین حاکم بر طرح شکایت از حکم ورشکستگی و نحوه ی طرح شکایت ها و اعتراضات از حکم ورشکستگی -

 ها، صنایع و یا گروه ذینفعان( ذکر شود  وران )سازمان در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره 

تجاری  های شرکتم دادگستری، اداره تصفیه امور ورشکستگی، و محاک دادگاهها دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، قوه ی مقننه،

 و تجار، حقوق دانان.

 

 فرضیه اصلی

 .شود میدادرسی در دعاوی ورشکستگی و شکایت از آن تببین  ی ویژهآیین 

 فرضیه های فرعی

 اعد عام استتفاوت داشتن سازو کار شکایت از حکم ورشکستگی با سایر احکام هرچند که در برخی موارد تابع قو -1

کننده به حدود تقاضای متقاضی رسیدگی به امر ورشکستگی، عدم اجراء قاعده فراغ دادرس  عدم محدودیت دادگاه رسیدگی -2

 عدم امکان جلب ثالث  و های مربوط به ورشکستگی، های مربوط، امکان تحصیل دلیل در رسیدگی در رسیدگی

 در ورشکستگی حاکم بودن قانون تجارت در باب اعتراض ثالث  -1

 پیشگیرانه است قرارداد ارفاقیمهم ترین تحول الیحه جدید توقف و -0

 

 ها و اصطالحات فنی و تخصصی:   تعریف واژه

ورشکستگی: ورشکستگی وضعیتی است که تاجر )شخصی که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرارداده( و یا شرکت 

نسبی و شرکتهای مختلط  شرکت ا مسئولیت محدود، شرکت تضامنی،سهامی عام و خاص، شرکت ب های شرکتتجارتی )

پرداخت وجوهی که  تأدیهسهامی و غیر سهامی و تعاونی تولید و مصرف( ازپرداخت دیون خود عاجز بوده و به عبارتی توقف از 

 عهده دار میباشند، حاصل نمایند.

وقی( که صالح به رسیدگی است اعالم حکم حکم ورشکستگی: مادامی که دادگاه محل اقامت تاجر )شخص حقیقی/حق

از این اعالم تاجر از اقدامات مالی و بعضا اقدامات غیر مالی  پس .گردد میتاجر ثابت  یورشکستگ ،ورشکستگی را صادر می کند

 که با امور مالی مرتبط است ممنوع خواهد شد
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 1157ماه  تجارت ایران که کلیات آن در فروردینالیحه جدید تجارت: منظور از الیحه ی جدید تجارت، آخرین الیحه قانون 

تصویب مجلس رسید و این الیحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد، اما این کمیسیون  به

 تاکنون تنها موفق به بررسی و تصویب باب اول الیحه شده است.

ر بررسی یک دعوی به منظور آماده سازی کردن آن پرونده برای صدور آیین دادرسی: به مجموعه از اقدامات و مقررات دادگاه د

ای از قوانین ومقرراتی است که به جهت  گویند و ایین دادرسی مجموعه رأی و حل و فصل دعوی دادرسی یا رسیدگی می

1رود. های قضایی تا مختومه شدن پرونده به کار می رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست
 

تواند تعهدات خودرا عملی  های خود ناتوان شده و نمی توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهیتوقف: 

 از پرداخت دیون، یکی از شروط اساسی و مهم برای صدور حکم ورشکستگی تاجر است. توقف کند.

 

 روش شناسی تحقیق: 

 نحوه اجراء می باشددر این روش تحقیق بر حسب اهداف، نوع داده ها و  -الف

 تحلیلی می باشد. -روش مورد استفاده ای که در این پژوهش صورت گرفته است، روش کیفی از نوع توصیفی

 ها:  ای( و ابزار گردآوری داده شرح کامل روش )تحلیلی توصیفی، کتابخانه –ب 

ت، کتب و نیز پایگاه های معتبر علمی در ای؛ قوانین، مقاال در این پژوهش جهت گردآوری اطالعات از منابع فارسی کتابخانه

شبکه جهانی اینترنت، مجالت حقوقی و سایتهای حقوقی، کتب و پایان نامه های و نظریه های مشورتی و رای وحدت رویه و 

 آرا دادگاههای عمومی مرتبط با موضوع استفاده خواهد شد بنابراین روش گردآوری اطالعات بصورت کتابخانه ای می باشد.

 ها و همچنین روش های مربوطه:  ابزار تجزیه و تحلیل داده -ج 

ها به روش استنتاجی و استداللی می باشد و با استفاده از قوانین و ادله های موجود ؛و همچنین بررسی آرا  تجزیه و تحلیل داده

یافته مورد تجزیه و تحلیل  دست اطالعات ،صادره در دادگاه های مختلف و بررسی رای های وحدت رویه و نظریه های مشورتی

 قرار می گیرد.

 

 مفهوم آیین دادرسی: 

شوند و شرایط موجود در  ها تنظیم می قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه 

 1116در سال  ایران ادرسی مدنی درکنند. اولین قانون آئین د ها تأثیر بسزایی دارد، معموالً به سرعت تغییر می نحوه اجرای آن

گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. در  مجلس شورای ملی از تصویب« اصول محاکمات حقوقی»با نام 

در « های عمومی و انقالب در امور مدنی قانون ائین دادرسی دادگاه »معتبر است که تحت عنوان  1175حال حاضر قانون سال 

ان است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پای رسیده مجلس شورای اسالمی  به تصویب 1175 فروردین 21وز ماده ر 125

تشریفاتی است که  آئین دادرسی مدنی شود و حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند کار خود نزدیک می

توانند این حقوق  برای خود هستند یا اختالفی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می کند افرادی که مدعی حقی مشخص می

 .را به موقع اجرا در آورند

                                                           
 75، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، ص،(1151مردانی نادر ومحمد جواد بهشتی،  - 1
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قضات محاکم و اشخاص وابسته به  ر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده،به بیانی دیگ

از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته  ها در امر قضا، در جریان دادرسی آن

 .، کارشناسان و مترجمین رسمی هستندوکال ع و اجرای احکام،به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطال

طور شخصی و به میل  به عدالت خود و اجرای توانند برای احقاق حق گر این واقعیت است که افراد نمی وجود این مقررات بیان

 .خود اقدام کنند

شود. منظور از این اصطالح اینست که  قرار داده می حقوق ماهوی شود و دربرابر خوانده می حقوق شکلی آئین دادرسی گاه

  .پردازد کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می

می بینیم که طلبکاران و یا مدعی العموم خواهان در مقام دعوی  گاه ،در ورشکستگی نیزآیین دادرسی خود را نشان می دهد 

گاها خواستار صدور حکم ورشکستگی هستند و خوانده )تاجر( در مقام دفاع و گاها با سکوت و مرجع صالح در علیه تاجر و 

 .شود میمقام رسیدگی و صدور رای باید مقرراتی را رعایت نمایند که آیین دادرسی در حقوق تجارت نامیده 

 

 مفهوم ورشکستگی

ف نموده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از قانون تجارت ورشکستگی را این چنین تعری 012درماده 

( دان و برداداستریت اصطالح شرکتهای ورشکسته 211: 1185. )عبدالمهدی، شود میوجوهی که بر عهده اوست حاصل  تأدیه

توقف انجام عملیات را این طور تعریف می کنند: واحدهای تجاری هستند که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا 

جاری با زیان توسط بستانکاران متوقف نمایند. اصطالح علمی ورشکستگی و مفهوم منفی آن را می توان با کلمات دیگری 

 ( 2: 1151مانند بدهکار با شروع تازه بیان کرد. )بیگ زاده و جزینی زاده، 

و جو کرد. که به برخی از این تعاریف که از نظر تعاریف متعددی را در متن های علمی می توان در خصوص ورشکستگی جست 

در ذیل اشاره می کنیم ورشکستگی زمانی بوجود می آید که بدهی های یک شرکت از ارزش  ،تجاری و حقوقی ارائه شده است

منفی  بازار دارائیهای موجود در شرکت تجاوز کند. تغییر ناگهانی در شرکت واین در حالیکه نرخ بازدهی یک شرکت پایین یا

 ( 14: 1182. )شا کری. ودش میباشد و شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود دیگر نباشد، از این رو شرکت ورشکسته نامیده 

 ورشکستگی را می توان از منظر حقوقی به دو صورت مد نظر قرارداد: ورشکستگی اختیاری و ورشکستگی اجباری.

 

 3131ارت مصوب آثار حکم ورشکستگی نسبت به تجار در الیحه تج

 بند اول: منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال

مهم ترین اثر حکم ورشکستگی در ارتباط با تاجر ورشکسته منع مداخله وی در اموال خود می باشد. در واقع تاجر جهت حفظ 

 حقوق طلبکاران از دخالت در اموال و حقوق مالی خود منع شده است.

و بین صدور حکم و ختم تصفیه ممکن است فاصله زمانی  شود میال تاجر یک روزه انجام نما همچنین میدانیم که تصفیه امو

زیادی باشد و از آنجا که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی کند که به ضرر طلبکاران باشد، قانونگذار در پی 

: 1151دیگر برایش غیر قابل دسترس نماید )اسکینی، وضع قاعده ای بوده است که اموال تاجر را از سلطه او خارج و به عبارتی

61 ) 
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تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام » جستجو نمود:  018این امر را می توان در قانون تجارت فعلی در ماده 

و حقوق مالی  اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در تمامی اختیارات

دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته محسوب شده و این حق را  تأدیهورشکسته که استفاده از آن مؤثر در 

دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید. پس از صدور حکم ورشکستگی بالفاصله تاجر از دخالت در اموال خود 

 .گردد میممنوع 

 

 ند دوم: محرومیت ورشکسته از مداخله در دعاوی مالیب

تاجر ورشکسته از تاریخ حکم ورشکستگی از  015به دنبال محرومیت تاجر از مداخله در اموال خود، قانون فعلی در ماده 

ین چنین دعاوی ، محروم نموده است. اشود میمداخله در دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول که علیه او قبال اقامه شده یا 

تعلیق و بر مدیر تصفیه اقامه و یا به طرفیت او باید تعقیب شوند؛ اما اگر شیئی که داخل در مستثنیات دین است، مورد ادعای 

آیین نامه اداره  28دیگری قرار بگیرد، شخص ثالث می تواند بر علیه تاجر ورشکسته طرح دعوی نماید؛ زیرا با عنایت به وماده 

ورشکسته اجازه هر گونه دخل و تصرف در اشیاء داخل در مستثنیات دین را دارد و اگر شیئی با این ویژگی مورد تصفیه، تاجر 

 17به طرفیت مدیر و اداره تصفیه اقامه نشده، بلکه وفق ذیل ماده  018ادعای دیگری قرار گیرد، دعوی مربوط برابر ذیل ماده 

دعوی علیه ورشکسته خواهد بودتصمیم در مورد صرف نظر کردن از دعاوی آیین نامه مذکور شخص ثالث تنها مجاز به طرح 

که نتیجه آن مشکوک است، بر عهده هیأت طلبکاران است و اداره یا مدیر تصفیه در مورد این دعاوی حق دخالت 

 ( 215: 1154)صقری، "ندارد.

 

 بند سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت های احصاء شده

حقوق اجتماعی، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری از آن بحث محرومیت از 

میشود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و 

ی در بسیاری از کشورها به ویژه ایران، به عنوان یکی از سیاسی خویش محروم میگردد. موضوع محرومیت از حقوق اجتماع

(. بدیهی است که در مورد ورشکستگی عادی پس از اعاده اعتبار، این 182: 1178مجازات ها مطرح بوده است )دانش پژوه، 

نشده، محرومیت  محرومیت ها از بین می روند ولی در ورشکستگی به تقصیر و با تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت

ها هم باقی خواهد بود؛ چرا که ورشکسته مرتکب جرم شده است و محرومیت اجتماعی نتیجه محکومیت جزایی است )حسنی، 

1182 :18 ) 

 

 بند چهارم: باقی ماندن برخی از آثار دوران توقف بعد از صدور حکم ورشکستگی

نموده است و با اعالم ورشکستگی برخی از آثار توقف را پا  بینی پیش قانونگذار در الیحه برای اعالم توقف تاجر متوقف آثاری را

برجا دانسته و از جمله آثار ورشکستگی به شمار آورده است. این امر حتی برای تاجری که خود اظهار ورشکستگی نموده و 

از این آثار در قانون فعلی هم بعد کلیه دفاتر تجارتی خود را به دادگاه تقدیم کرده، معین شده است. باید توجه نمود که برخی 

 از صدور حکم ورشکستگی وجود داشته اند.
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 طرق شکایت از حکم ورشکستگی 

که با بررسی این مواد  شده بینی پیشبا نگاهی به قانون تجارت می بینیم که سه طریقه برای شکایت از حکم ورشکستگی 

رای مشخص کردند قضیه موادی از آیین دادرسی مدنی رابررسی قانونگذار در مواردی در قانون تجارت سکوت کرده و ما ب

خواهیم کرد و در این راستا به نتیجه ای کلی در این خصوص که در چه مواقعی به آیین دادرسی رجوع نماییم و در مواقعی به 

ارد. سعی می کنیم قانون تجارت با توجه به اینکه دیدگاه های متفاوت و رای وحدت رویه دیوان در خصوص اعتراض وجود د

 دیدگاه ها را بررسی تناقض رای وحدت را حل کنیم و به نتیجه نهایی از طرق شکاین از حکم ورشکستگی خواهیم رسید

 از:  اند عبارتاست  شده بینی پیشسه طریقه برای شکایت از حکم ورشکستگی  104تا  116در قانون تجارت در مواد 

مچنین حکمی که موجب آن تاریخ توقف تاجر زمانی قبل از اعالن ورشکستگی : حکم اعالن ورشکستگی و ه116( ماده 1 

 تشخیص شود قابل اعتراض است.

: اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته ظرف مهلت ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که ایران مقیمند ظرف مهلت 117( ماده 2

آید ابتدای مدت های مزبور تاریخی است که احکام مذکوره  یک ماه و آنهایی که خارجه اقامت دارند ظرف مهلت دو ماه عمل

 اعالن شود

: پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی طرف 118( ماده 1

اب صادر شده قبول طلبکار ها راجع تعیین تاریخ توقف غیر آن تاریخی که موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که این ب

 نخواهد شد تاریخ توقف نسبت طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود 

مدت برای کسانی که محل اقامت آنها تا مقر  ینا : مهلت استیناف حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ است.115( ماده 0

 شود میمحکمه بیشتر شش فرسخ فاصله دارد قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه 

 قانون تجارت نیز اشاره می کند به موضوع : قرار های ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:  104( ماده1

 های راجعه تعیین یا تغییر عضو ناظر ی مدیرتصفیه قرار .1

 های راجعه تقاضای اعانه جهت تاجرورشکسته یا خانواده او قرار .2

 علق ورشکسته استفروش اسباب یامال التجاره مت یقرارها .1

 . آن دسته از قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا موقتا مطالبات متنازع فیه قبول می کنندرا مقرر می دارد0

 که صادرشده و در خصوص شکایت اوامری که عضو ناظر درحدود صالحیت خود صادر کرده است.  یقرارها .1

 

 تگی در الیحه جدید قانون تجارتمحاسن و ضعف های موجود در مقررات ورشکس

در این گفتار ابتدا نقاط قوت الیحه مذکور را تشریح کرده و سپس نقاط ضعف این الیحه و مواردی که باید اصالح شوند را 

  خواهیم آورد.

 

 بنداول: نقاط قوت

که می تواند  851و  854ر مواد د -( دادن مهلت بیشتر به تاجر برای اعالم توقف در راستای هدف قانونگذار و کمک به تاجر 1

 ق.ت باشد مهلت سه روز به مهلت یک ماه افزایش یافته است. 010و  011جایگزینی از مواد 

 است 850و م  885مصداق بارز آن تبصرهم  - شود می( از لحاظ آیین دادرسی در این الیحه پیشرفتی آشکار مشاهده 2
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بر رد دادخواست خواهان( مبنی بر اعالم توقف و ورشکستگی تاجر در حکم  -( صدور احکامی نو به جهت کمک به تاجر 1

 دیون با معرفی مال کند. تأدیه 851روز طبق ماده  14صورتی که در مهلت در نظر گرفته شده )

در  541صدور دستور بازداشت تاجر( برای یکماه، طبق ماده  -( ایجاد احکام جدید در جهت عدم تضییع حقوق بستانکاران 0

 و یا در صورتی که آزادی تاجر متوقف مخل جریان رسیدگی به دعوا با اجرای رأی باشد. 851و  854ت عدم عمل به مواد صور

نیابت قضائی موضوع  -( 1154( توجه بیشتر به قانون آیین دادرسی مدنی و مطابقت با قانون جدید مجازات اسالمی )مصوب 1

حبس تعزیری درجه هفت( مصداق مورد  511که مصداق مورد اول و ماده  1111و  1118تا  1110و احکام مواد  511ماده 

 دوم است.

می توانیم به فصل آثار اعالم  -( بررسی دقیق تر مباحث و وضع احکام جداگانه برای هر یک در عین تمرکز و عدم تشت 6

 ی خورد.توقف در این الیحه اشاره کنیم که در وقت موجود نبود و فقط آثار ورشکستگی به چشم م

محکمه  -راپورت)گزارش(  -( به کار گیری و استفاده از واژگان فارسی معادل و به عبارت دیگر سلیس تر شدن متن مواد 7

 مجلس ثانی جلسه دوم( و... -حصه )سهم(  -طلبکارها )بستانکاران(  -)دادگاه( 

در الیحه جدید، اموالی که پس از صدور حکم  -ی ( تطبیق و هماهنگی بیشتر با فقه امامیه و نزدیک تر شدن به احکام اسالم8

را مشمول منع مداخله ندانسته و تاجر را مجاز برای هر گونه تصرف در آن می داند که البته با  شود میورشکستگی نصیب تاجر 

2نظر مشهور فقها در فقه امامیه همراه است که ورشکستگی را فقط شامل اموال زمان اعالم می داند.
 

در قانون تجارت به مبحثی که مختص به تعیین مقررات و  -مقررات و احکام برای ورشکستگی شرکتهای تجارتی ( تعیین 5

 شود میاحکام برای ورشکستگی شرکتهای تجارتی باشد برخورد نمی کنیم و جای خالی این احکام، به شدت در آن احساس 

اختصاص یافته است و برای این شرکتها تعیین تکلیف ولی در الیحه جدید، باب ششم به مقررات خاص شرکتهای تجارتی 

 .شود میکرده است که گامی رو به جلو تلقی 

در قانون تجارت و قوانین وابسته در مورد ورشکستگی در  -( تعیین تکلیف در مورد ورشکستگی در عرصه ی بین المللی 14

ب نهم اختصاص به ورشکستگی بین المللی دارد که دارای عرصه بین المللی تعیین تکلیف خاصی نشده بود اما در این الیحه، با

شش فصل به عناوین کلیات، دسترسی بستانکاران و نمایندگان خارجی به دادگاه های داخلی، شناسایی رسیدگی خارجی، آثار 

الزم  شناسایی رسیدگی خارجی، همکاری های قضائی، رسیدگی های همزمان است که با توجه به شرایط کنونی و عصر حاضر

 بود و تعیین احکام آن گامی به جلو است

تا  1211مطابق مواد  -( تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه( به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران تصفیه 11

 .شود میتشکیل  1201

و نقطه مثبت که اصلی  این مزیت -( تغییر ساختار عملیات اعالم توقف و ورشکستگی و تصفیه حساب و قرارداد ارفاقی 12

قرارداد ارفاقی ای که حالت پیشگیرانه  بینی پیشترین و بزرگترین مزیت در مقایسه با نقاط مثبت دیگر است، در یک جمله 

دارد است در حالی که در ق.ت دادگاه در همان ابتدا و پس از احراز توقف بدون هیچ عملیات دیگری اقدام به صدور حکم 

حتی انعقاد قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی است، به طوری که تاجر متوقف هیچ فرصتی ورشکستگی می کند و 

دیون ندارد و او ورشکسته شده است، به عبارت دیگر  تأدیهبرای جبران با بازگشت به زندگی تجاری خود در همان ابتدا و قبل 

ا می توان بزرگترین اشکال ق.ت دانست که منجر به تعدی به در قدت قرارداد ارفاقی جنبه پیشگیرانه ندارد و این موضوع ر

                                                           
 1121و  1481و  1476مستنبط از مواد  - 2



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 262-287، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

271 

 

 شود میکامل حقوق بستانکاران  تأدیهو عملی غیر منصفانه است و باعث افزایش تعداد ورشکسته ها و عدم  شود میحقوق تاجر 

 که به نفع هیچ یک از طرفین نمی باشد و به درستی در الیحه جدید اصالح شده است.

، این موضوع در عمل شود میق.ا.ت. او که اشاره دارد بر این که هنگام تعیین مدیر تصفیه عضو ناظر تعیین ن 1با توجه به ماده 

اجرا نمی شد و در صورت اجرا تعارضاتی را در عمل ایجاد می کرد که به درستی این موضوعات در الیحه جدید اصالح گردیده 

1شکستگی فعالیت می کند. و قاضی ناظر همگام با مدیر تصفیه پس از اعالم ور
 

نکته ی مثبت دیگر در این الیحه نصب امین قبل از اعالم ورشکستگی بر انجام و اداری امور متوقف است که از میان مدیران 

( که حتی فعالیت او بعد اعالم ورشکستگی در حضور قاضی ناظر و مدیر تصفیه تا ارائه صورت 512)م شود میتصفیه انتخاب 

( ادامه دارد که البته بعد انجام آن مأموریت او خاتمه می یابد و می توان گفت که وظایف مدیر 1461تصفیه )م حساب به مدیر 

 (.1467تصفیه بعد اعالم ورشکستگی همان وظایف امین بعد اعالم توقف است )م 

مدیر تصفیه قائم مقام قانونی  ( و بعد اعالم ورشکستگی،510)م  شود میبعد اعالم توقف، امین قائم مقام قانونی تاجر محسوب 

 ( و بین این دو ماده تعارضی نیست.1470خواهد بود )م 

 

 بنددوم: نقاط ضعف

طلب حال و منجز را شرطی برای اقامه دعوای ورشکستگی علیه  887در م  – 851و  887با مواد  885ماده  2تعارض بند -1

 ای در قبال طلب نباشد که کافی باشد. یقهوث 1شرایطی) دارندگان طلبهای مؤجل را با ذکر 851تاجر دانسته و در م 

وجوه حال و منجز خود متوقف شده است. این را یکی ازدر مواردی دانسته، می توان به  تأدیهاگرثابت شود که تاجر از  -2 

و به طور  عکس قضیه بیان شده 885ماده  2استناد به آن اقامه ی دعوای ورشکستگی نمود، این در حالی است که در بند 

مطلق گفته شده دارندگان طلبهای مؤجل را قادر به اقامه ی دعوی ورشکستگی می دانیم این تعارض باید اصالح شود و با 

، شود میهمین الیحه که اشعار می دارد بعد از صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل تبدیل به دیون حال  1477توجه به ماده 

 وجود دارد. 885ماده  2بند می توان نتیجه گرفت که اشکالی در 

با این وجود بسیاری از وظایف امین در مواد دیگر در  -( پراکندگی مواد به لحاظ محتوایی علی رغم فصل بندی های جداگانه 1

فصول مختلف به خصوص فصل دوم )در بحث اقدامات اولیه پس از اعالم توقف( ذکر شده که این نشان از پراکندگی مواد به 

که صریح وظایف و اختیارات قاضی ناظر را در مواد دیگر  501یی است که مصداقی بارز بر این امر را می توان ماده لحاظ محتوا

 که شناسایی امور در این الیحه به راحتی امکان پذیر نباشد. شود میپراکنده دانسته است اشاره کرد که این خود باعث 

بعضی مواد  -بر خالف منطق تقنینی و تضاد آن با اصول قانون نویسی مدرن  ( احاله بسیاری از امور به آیین نامه اجرایی،0

مبهم به نظر می رسد و قسمت اعظم این مهم بودن به سبب احاله بسیاری از امور به آیین نامه اجرایی است که این با منطق 

اشاره کرد. فلسفهی  1461و  568و  587و  571و  512تقنینی سازگار نیست که از مصادیق بارز آن می توان به ماده مواد 

آیین نامه اجرایی چیز دیگری است. به عنوان مثالی دیگر در مورد دعوای استرداد که مبحث دوم از فصل دوم )آثار اعالم 

احکامی بیان شده که حکمی اصلی در مورد دعوای استرداد در این قسمت دیده  1451تا  1488ورشکستگی است مواد 

 به دنبال آن گشت که این با اصول قانون نویسی مدرن متضاد است. 566فصل سوم و ماده  و باید در شود مین
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این الیحه اداره تصفیه امور ورشکستگی را مسئول برخی  -( مطابقت نداشتن قانون با وضع حاضر در مورد اداره ی تصفیه 1

ر همه جای کشور وجود ندارد و على األصول بهتر وظایف دانسته در حالی که با توجه به اینکه اداره تصفیه در شرایط فعلی د

بود که قواعد مربوط به ارگان تصفیه به صورت کلی با چشم پوشی از این که متولی تصفیه اشخاص حقیقی باشند یا اداره 

 تصفیه، آورده می شد تا در جاهایی که ادارهی تصفیه نیست، امور بالتکلیف نماند.

انجام شده و وضع  1111تقسیم بندی ای که در قانون  -مالت تاجر به قصد فرار از دین ( عدم تعیین تکلیف در مورد معا6

احکام جداگانه ای که در مورد قابل فسخ و ابطال دانستن اعمال حقوقی تاجر در سه برهه قبل از توقف، بعد از توقف، بعد 

بسنده کرده است که  518و  517کلی در مواد ورشکستگی( دانسته است را به طور کل در هم ریخته و فقط به وضع قاعده ای 

از یک منظر عملی قابل تمجید است که باعث تمرکز و عدم تشتت شده است. ولی نکته ای در این بین به فراموشی سپرده 

 شده است و سخنی در این الیحه از آن به میان نیامده است و آن معامالت تاجر به قصد فرار از دین است که هیچ حکمی از آن

نیامده و فقط در مورد معامالت صوری و مسبوق به تبانی حکم داده شده که البته مبحثی جدای از فرار دین هستند و جای 

 که این امر حائز اهمیت بسیار است. شود میخالی آن در الیحه احساس 

اشاره کنیم که حکم آن در چند  561( تکرار بیهوده احکام با وجود ذکر آن در مواد قبل که در این مورد می توانیم به ماده 7

 مادهی قبلش نیز ذکر شده و تکرار لغو است

در الیحه جدید در باب هشتم اعاده اعتبار( باز هم  –( هیچ تعیین تکلیفی در مورد تقاضای مجدد اعاده ی اعتبار نشده است( 8

عاده اعتبار قانونی را توضیح می دهد و تصریح ا 1115می توانیم اعاده ی اعتبار را به دو نوع حقی و قانونی تقسیم کنیم که م 

هم اعاده اعتبار حقی  1102می کند که این نوع اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نیست که همان اعاده قانونی است و م 

احکام را توضیح می دهد که البته نسبت به ق.ت پربارتر و دقیق تر است؛ در مورد تاجر ورشکسته به تقصیر و به تقلب 

مخصوصی تعیین کرده و سختگیری بیشتری به عمل آورده است که پیشرفت است؛ ولی اشکالی که در این باب مطرح است 

عدم تعیین تکلیف در مورد تقاضای مجدد اعاده اعتبار( پس از تجدیدنظرخواهی و رد خواسته است، در حالی که در ق.ت در 

( ولی در این 171قاضا را مجاز می داند که شش ماه منقضی شده باشد )ماده این مورد تعیین تکلیف شده و در صورتی این ت

 الیحه هیچ ماده ای به این مورد اختصاص نیافته و حتی به طور ضمنی هم حکمی نیست ؛ که باید اصالح شود.

در الیحه جدید به موضوع مهم دیگری که  -( عدم ذکر و تعیین تکلیف در مورد مسئله )اعاده ی اعتبار شرکتهای تجارتی( 5

چشم نمی خورد مسئله ی اعاده ی اعتبار شرکتهای تجارتی است که با توجه به آن که در قیمت هم نسبت به آن تعیین 

تکلیف نشده بود، مسأله ی امکان یا عدم امکان اعاده اعتبار شرکتهای تجارتی به صورت یک قضیه نظری مطرح گردیده بود که 

ق.ت بود که در  161و مخالف با استدالل های گوناگون مطرح شدند که استدالل موافقان متکی بر م به تبع آن، دو گروه موافق 

 ( 211: 1122آن به )هر تاجر ورشکسته( اشاره شده بود؛ )وثوق آشتیانی، 

ی، عقیده ی مخالفان مبتنی بر انحالل و در نتیجه اضمحالل قهری شرکتهای تجارتی بعد از ورشکستگی آنها بود )خواجو

( که در پایان با در نظر گرفتن تمام جوانب امر با ارائه دالیل و مستنداتی گرایش بیشتر بر این بود که امکان 181-180: 1122

( با توجه به مطالب گفته شده اهمیت موضوع مورد بحث آشکار 111: 1151اعاده اعتبار وجود دارد. )قائم مقام فراهانی، 

 شود میتعیین تکلیف می شد که هیچ حکمی در این مورد وجود ندارد جای خالی آن احساس و در الیحه جدید باید  گردد می

 که می توان این جای خالی را اشکالی و کمبودی محرز دانست که باید اصالح شود.
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ی به در مورد ورشکستگ 102و 101با توجه به آن که در قانون تجارت مواد  – 1241و1244( تعارض و ابهام آشکار دو ماده 14

موارد ورشکستگی به تقصیری را تعیین می کند که اگر واقع شود، دادگاه مکلف است حکم  101تقصیر است و ماده 

موارد اختیاری اعالن تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر توسط دادگاه را  102ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر کند و ماده 

، )تاجر( 1244نمی کند و با توجه به این که در الیحه جدید قانون تجارت در ماده احصاء می کند و این دو ماده ایجاد تعارضی 

)تاجری که توقف او اعالم گردیده است را در مواردی  1241را در مواردی، ورشکسته به تقصیر اعالم می کند و در ماده 

اط فصل و جدا کردن این دو ماده از یکدیگر ورشکسته به تقصیر اعالم می کند، با نگاهی بر این دو ماده می توان فهمید که من

 1244( می توان دریافت که این مالک به هیچ وجه صحیح نیست و در ماده 241: 1151اعالم توقف( است، )ستوده تهرانی، 

( بنابراین مالک درستی نیست زیرا مالک 80: 1151باید گفت که این مالک وجود دارد و در هر دو ماده می باشد )اسکینی، 

مایز تنها در یک مورد باید باشد ولی این جا در هر دو ماده وجود دارد و اصوال تاجری به ورشکستگی به تقصیر تشخیص داده ت

ق.ت است 101مشابه ماده  1244میشود که متوقف شده باشد و گرنه ورشکستگی معنا ندارد؛ همچنین با توجه به این که ماده 

نظر به این که در الیحه جدید اعالم ورشکستگی به تقصیر به موارد اجباری و  ق.ت است و102مشابه ماده  1241و ماده 

اختیاری تقسیم نشده است، می توان نتیجه گرفت که در این الیحه اشکالی بزرگ به چشم می خورد که قابل اغماض نیست و 

 است که باید اصالح گردد. 1241و  1244آن تعارض و ابهام دو ماده ی 

 از دیون ورشکسته(  تأدیهعیین تکلیف در مورد منع دریافت خسارت تأخیر ( عدم طرح و ت12

 

 پیشنهادات: 

 اما پیشنهادات مطروحه ای که می توانند نگاهی تازه تری را در قانون تجارت و الیحه می توانیم داشته باشیم 

مروزی چه در زمینه اقتصادی و تاسیس مجتمع قضایی: به جهت تسریع در امور ورشکستگی و با توجه به پیشرفت جوامع ا

تجاری امر تاسیس مجتمع خالءبزرگی در جامعه امروزه است تاسیس مجتمع باعث سرعت بخشیدن به رسیدگی این چنین 

 پرونده هایی است.

به کارگیری قضات متخصص در زمینه ورشکستگی نیز می تواند از ایجاد آرا مغایر در دادگاه ها جلوگیری کند و همچنین این 

متخصص می توانند یک عدالت پایاپای برای هم تجارت و هم طلبکاران ایجاد و از لطمه  قضات ،مر باعث نظم در رسیدگی هاا

 هر چه بیشتر به اقتصاد جامعه و فروپاشی آن جلوگیری می کنند

 تاسیس سامانه های الکترونیک تحت عنوان شناسنامه الکترونیک: 

 شود میاکثرا معامالت به صورت مجازی صورت می گیرد وجود شناسنامه الکترونیک باعث با توجه به اینکه در جامعه امروزی 

دفعات ورشکسته شدن و درصد  تعداد ،موفق معامالت ،زمینه های تجاری در ،تا افراد با جستجو در این سامانه شناسنامه تاجر

 ه بزنند باالی موفقیت یک تاجر را بررسی و با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامل

 

 گفتار دوم: اعتراض ثالث به رای ورشکستگی

کیفیت اعتراض به احکام ورشکستگی از حیث مواعد و اثرات انتقالی یا تعلیقی، واجد ساز و کاری متمایز از موازین )عام( شکلی 

مدنی، بیست روز قانون آیین دادرسی  116در خصوص اعتراض به آراء است. مهلت اعتراض تجدیدنظر( به احکام مطابق ماده 

برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج، از تاریخ ابالغ حکم یا انقضای مدت واخواهی میباشد. همچنین در 
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این قانون، مهلت واخواهی از حکم غیابی، حسب مورد بیست روزه یا دو ماه از تاریخ ابالغ واقعی است. در حالی که  146ماده 

ون تجارت، مهلت اعتراض به حکم برای خود ورشکسته؛ ده روز، سایر افراد )ذینفع( ؛ یک ماه و اشخاص قان 117طبق ماده 

قانون مارالذکر نیز، مهلت تجدید نظر  115مقیم خارجه؛ دو ماه از تاریخ اعالن حکم ورشکستگی در جراید است. در ماده 

ة، مهلت ده روزه تجدیدنظرخواهی ناظر )برای اشخاصی است خواهی از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ حکم است. بداه

به حکم ورشکستگی اعتراض نموده اند. مهلت اعتراض یک ماهه برای افراد ذی نفع در  117که در مهلت های مقرر در ماده 

ه افراد دعوای ورشکستگی از این جهت است که با توجه به وسعت و ماهیت خاص اعمال تجاری، نمی توان امکان حضور کلی

ذی نفع در ارتباط با دعوای ورشکستگی را در فرایند دادرسی ممکن دانست. ایضا به همین دلیل نیز بعد از مضى مواعد فوق، 

باید دعوای ورشکستگی را در ارتباط با کلیه آنان مختومه پنداشت. در صورتی که حکم ورشکستگی ناظر به توقف یک شرکت 

قبل از توقف شرکت، بر اساس قوانین آمره یا اساسنامه شرکت، صالحیت قانونی یا تفویض تجاری باشد، افرادی که در زمان 

وکالت به ثالث برای طرح و دفاع از دعاوی له یا علیه شرکت را داشته اند، واجد صالحیت قانونی جهت اعتراض به حکم 

مت در دعوای بدوی فاقد اثر ورشکستگی از طرف شخصیت حقوقی می باشند. همچنین اعتراض اشخاص ذی نفع فاقد س

قانون تجارت واجد اثر تعلیقی نمی باشد.  017انتقالی بوده و همچنین هیچ کیفیت اعتراض به حکم ورشکستگی به حکم ماده 

 ( 172-171: 1157)حاجعلی و کوهنورد، 

ال مسکوت می باشد. از قانون آیین دادرسی مدنی عم 021الی  017مهلت اعتراض )معترض( ثالث به احکام )قطعی( در مواد 

این رو دکترین حقوقی را عقیده بر این است که اعتراض ثالث به احکام مهلت نداشته، برخی، علت آن را عدم امکان ابالغ 

دادنامه به ثالث میدانند. عده ای دیگر نیز، عدم امکان تعیین زمان دقیق اطالع متضرر از حکم را موجب آن پنداشته اند. لیکن، 

عتراض ثالث به حکم ورشکستگی، قانون گذار تصریحی در این خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی به میان در خصوص ا

قانون تجارت، عقیده  115الی  117نیاورده و رویه قضایی در وضعیت سکوت قانون و با استفاده از فحوای کالم مقنن در مواد 

قید مهلت مسموع نیست. استدالل رویه قضایی نیز بر این  دارد اعتراض ثالث در خصوص احکام ورشکستگی )با وصف بدون

آن قانون، دیگر هیچ گونه اعتراضی از  117قانون تجارت، پس از مضى مهلت های مقرر در ماده  118است که به استناد ماده 

ز این نظر قابل جمله اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی قابل استماع نیست. به نظر مبنای توجیهی دیگری که در مقام دفاع ا

قانون تجارت اعالن میشود و قانون گذار با توجه به  117طرح بوده، این است که حکم ورشکستگی به استناد فراز پایانی ماده 

اعالنی بودن حکم، فرض را بر این گذاشته که تمامی افراد ذی نفع از مفاد آن مطلع گردیده و در نتیجه اعتراض ثالث به دعوای 

بک عام با وصف عدم قید مهلت مسموع نیست. در مقابل برخی محاکم نیز فارغ از قواعد خاص ناظر به ورشکستگی به س

اعتراض به رأی ورشکستگی و با استناد به قوانین عام آیین دادرسی مدنی مبادرت به نقض رأى قطعی ورشکستگی می نمایند 

 ( 211: 1152)شمس، 

 

 یت از آنآئین ویژه دادرسی در دعاوی ورشکستگی و شکا

 بنداول: امکان تقاضای ورشکستگی به وسیله خود تاجر متوقف و دادستان

 امکان تقاضای ورشکستگی به وسیله خود تاجر متوقف -الف

وجود  611قانون تجارت، امکان تقاضای ورشکستگی به وسیله خود تاجر متوقف با توجه به ماده  011به موجب بند الف ماده 

( و تاجر مکلف است خود به دادگاه مراجعه کرده و با رعایت شرایط مذکور در قانون تجارت 1: 1152دارد )عالی پناه، 
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درخواست ورشکستگی خود را از دادگاه مربوطه نماید. در این حالت خواهان خود تاجر ورشکسته می باشد که تقاضای 

سته را دلیل قاطع توقف او تلقی نمی کند و ورشکستگی خود را از دادگاه صالحیت دار دارد. دادگاه صالحیت دار اعالم ورشک

قائل نیست و پس از اعالم تاجر، صحت و  شود میبرای آن ارزشی در حد اقرار موضوع قانون مدنی که در واقع شاه دلیل تلقی 

 سقم ادعای او را بررسی و پس از تحقیق و تفحص در مورد شرایط الزم تاجر بودن و نفس توقف وی، به صورت ترافعی حکم

در این حالت خواهان دعوای ورشکستگی، خود ورشکسته است  شود می( همانطور که دیده 11: 1151صادر می کند. اسکینی، 

که این امر خالف حالت معمول ورشکستگی است. حال ذکر این نکته خارج از اهمیت نیست که اگر خواهان ورشکستگی، خود 

عوای ورشکستگی الزامی است. شاید تصور بر این باشد که چون دعوای تاجر باشد، ذکر نام دادستان در ردیف خواندگان د

ورشکستگی دعوای ترافعی نیست و لذا نیازمند دادخواست نمی باشد و اگر دادخواستی نیز توسط تاجر داده شد، چون 

ست که اگر تاجر خود ورشکستگی یک امر حسبی است، نیازمند تصریح نمی باشد. اما این گونه نیست و رویه دادگاه ها بر این ا

درخواست ورشکستگی از دادگاه داشته باشد باید دادستان را در ردیف خواندگان قرار دهد زیرا دعوای ورشکستگی با نظم 

عمومی در ارتباط است و همین ویژگی افزون بر این که سبب دور ماندن این دعوا از داوری و لزوم دخالت مرجع قضایی 

دخالت در امور تاجر و مدیریت اموال تاجر و تصفیه دیون او را می دهد و بر همین اساس دادستان به دادستان نیز حق  شود می

در موضوع ورشکستگی نقش مهمی داشته و باید طرف دعوا قرار گیرد، زیرا همان اندازه که آغاز ورشکستگی با نظم عمومی در 

آن نیز بی ارتباط با نظم عمومی نیست و اطالع دادستان، بویژه ارتباط است و دادستان می تواند آن را اقامه نماید، عدم تحقق 

به دلیل تکالیفی که قانون برای این مقام مقرر نموده است توجیه کننده نفع و طرفیت او در دعوا است، تکالیفی مانند نظارت بر 

و دسترسی به اسناد و اطالعات صورت برداری اموال، فروش اموال تاجر، پرداخت بدهی به طلبکاران غایب، مهر و موم تاجر 

تاجر ونیز تعقیب قرار دادن تاجر به علت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. این اختیارات لزوم دخالت دادستان در دعوی 

ورشکستگی را مدال می کند، زیرا چگونه می توان این اندازه تکالیف به عهده دادستان قرار داد اما او را در دعوی مذکور بیگانه 

، ممکن است ایراد بشود که دعوا متوجه دادستان نبوده و ارتباطی به وی ندارد تا طرف دعوا قرار بگیرد، در پاسخ به آن دانست

معتقد هستیم که همان مبنایی که سبب شده دادستان بتواند اقامه دعوی ورشکستگی بکند همان مبنا در مواردی که شخص 

، و با توجه به شود میوده اند نیز وجود داشته و سبب ارتباط آن با دادستان طلبکار و یا خود تاجر در خواست ورشکستگی نم

تکالیف متعددی که قانون برای دادستان در امر ورشکستگی ذکر کرده مثل نظارت بر صورت برداری از اموال، فروش اموال 

تاجر و همچنین تعقیب قرار دادن تاجر تاجر، پرداخت بدهی به طلبکاران غایب مهر و موم تاجر و دسترسی به اسناد و اطالعات 

و توجیه کننده طرفیت  شود میبه علت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، لزوم دخالت دادستان در امر ورشکستگی دو چندان 

دادستان در دعوا می باشد. در حقیقت اگر این گفته که دادستان ارتباطی با دعوی ورشکستگی ندارد و دعوا متوجه وی نیست، 

لت عدم باشد به ناچار می بایستی در مواردی که دادستان خود آغازگر دعوای ورشکستگی است نیز با قرار رد دعوا به عصحیح 

قانون تجارت و حق و تکلیفی است که در  611وجود نفع و ارتباط مواجه شود، در حالی که این امر مخالف نص صریح ماده 

قانون تجارت و  11مقرره مذکور برای دادستان وضع شده است، می باشد و به عبارت دیگر معتقد هستیم که مبنای وضع ماده 

است که جامعه از حکم ورشکستگی دارد و ارتباطی است که با نظم عمومی دارد،  وضع قاعده مذکور، بلحاظ نفع و ضرری

همانگونه که حکم حجر اشخاص با نظم عمومی در ارتباط است و به همین سبب دادستان به عنوان مدعی العموم، این حق و 

ی سمت در طرح دعوای ورشکستگی تکلیف را دارد که آغازگر دعوای ورشکستگی باشد و به همین اعتبار دادستان ذی نفع و ذ

می باشد، همین مبنا و مصلحت که سبب وضع قاعده مذکور می باشد در موردی که شخص مثل طلبکار آغازگر دعوی 
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ورشکستگی است نیز وجود دارد و لزوم دخالت دادستان و طرف دعوا قرار دادن وی را توجیه می نماید و الزم است دادستان در 

به نمایندگی جامعه در خصوص تحقق و یا عدم تحقق آن دفاع نماید. از این حیث باید نام دادستان در  دعوا مداخله داشته و

 ( 107: 1158ردیف خوانده ذکر شود. )سیمایی صراف حسین، شقایق، 

 

 امکان تقاضای ورشکستگی به وسیله دادستان -ب

دادستان در نظر گرفته است مانند اظهار و اعالم قانون تجارت در ورشکستگی عادی )غیر کیفری( وظایف متعددی را برای 

ورشکستگی، استحضار از پاره ای اقدامات، نظارت، مداخله مستقیم، تقاضا از دادگاه و امثال آن که اصوال به منظور حفظ حقوق 

ی است. بستانکاران و اشخاص ثالث و در نهایت حفظ مصالح جامعه وضع شده اند که یکی از ویژگی های مقررات ورشکستگ

همچنین یکی از مهم ترین موارد که ما را متقاعد می کند امر ورشکستگی از امور حسبی است نه دعوا ذکر همین مطلب است 

که دادستان راسا توانایی اقامه دعوای ورشکستگی را دارد و این مسئله پر و واضح است که در دعاوی ترافعی ممکن نیست و در 

قانون امور حسبی به صورت صریح  21خواهان اقامه دعوا کند. و مشابه همین امر در ماده  آنها حتما باید شخصی به عنوان

حکم ورشکستگی با منافع عمومی مرتبط است و ورشکستگی تاجر  0آمده و این حق را برای دادستان امکانپذیر می داند. 

خصوصی فقط طلبکاران حق تقاضای صدور ممکن است باعث اخالل در نظم اقتصادی کشور شود. از آنجا که از میان اشخاص 

حکم توقف تاجر را دارند، دخالت دادستان اجازه می دهد، در صورتی که حقوق بعضی از طلبکاران ایجاب نماید و نفع عمومی 

( از این حیث امر ورشکستگی شباهت 11: 1151اقتضا کند، از دادگاه صدور حکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند. )اسکینی، 

قانون امور حسبی دادگاه ها مکلف هستند نسبت به این امور اقدام نموده و  1زیاد با امور حسبی دارد. با توجه به ماده  بسیار

تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها 

ان بدون درخواست ورشکسته و طلبکار دقیقا شبیه به ماده یک قانون امور حسبی باشد. تقاضای ورشکستگی توسط دادست

است. اما با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی، به علت ترافعی بودن آنها قاضی خود نمی تواند راسا اقدام به 

ا کند و قاضی تنها در مقام رفع تنازع و شروع دعوا نماید و باید حتما فردی در مقام خواهان توسط دادخواست اقامه دعو

اختالف بین خواهان و خوانده است و بین این دو احقاق حق می کند. از این حیث ورشکستگی به امور حسبی شباهت بیشتری 

 ( 108: 1158نست به علت دارد که همه ادعای ماست )سیمایی صراف حسین، شقایق، 

 

 ه به حدود تقاضای متقاضی رسیدگی به امر ورشکستگیكنند بنددوم: عدم محدودیت دادگاه رسیدگی

یکی دیگر از مشخصه های امر حسبی آن است که محدود به حدود تقاضای متقاضی نیست و این امر به وضوح در ماده یک 

، 10و ماده  11ماده  2قانون امور حسبی ذکر شده است. این در حالی است که در دعاوی ذیل قانون آیین دادرسی مدنی بند 

( از این حیث 21: 1152. )طاهر، شود میاگر دعوا محصور باشد باید حتما نام تمام خواندگان ذکر شود و اال قرار رد دعوا صادر 

دادگاه ها دعاوی که همه خواندگان در دادخواست آن ذکر نشده باشد ثبت نمی کنند زیرا محدود به تقاضای خواهان می باشند 

ع حق افرادی خواهند شد که در دادرسی اسمی از آن ها نبرده است و از طرفی به دلیل و در صورت رسیدگی موجب تضیی

وجود اصل عدم تحصیل دلیل در دعاوی حقوقی، قاضی خود نیز نمی توانند از ذی حقان در دعوا که نام آن ها در ردیف 

، دادگاه رسیدگی کننده محدود به خواندگان نیامده است دعوت کند در نتیجه قرار رد دعوا صادر می کند. در ورشکستگی

                                                           
 1ص ،ir.iranminehouse.www.ش بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از منظر فضا کسب و کار، وبگاه رسمی خانه مادن ایران، ه 1152عالی پناه، علیرضا،  - 0
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حدود تقاضای متقاضی رسیدگی امر ورشکستگی نیست. و این مسئله به این علت است که اگر در حالتی که خواهان خود اعالم 

به ورشکستگی می کند، با برخی از طلبکاران تبانی کرده باشد و نام آن ها را صرفا ذکر کند و دادگاه نیز نتواند خارج از حدود 

. از طرفی اگر خواهان ورشکستگی یکی از شود میتقاضای ورشکسته رسیدگی کند، باعث از بین رفتن حق دیگر طلبکاران 

طلبکاران باشد باز هم فرض تبانی با تاجر و یک عده از طلبکاران وجود دارد و اگر ما صرفا دعوا را محدود به طرفین دعوا بدانیم 

. از این حیث شود میافتاده اند و بی خبر از حال تاجر و ورشکستگی او می باشند ضایع  حق طلبکارانی که از قافله غرما عقب

، 11، 511، 627دادگاه در امر ورشکستگی به تقاضای خواهان چه تاجر باشد چه طلبکاران، توجهی ندارد و با توجه به مواد 

. به نحوی می توان گفت شود میتاجر و طلبکاران  قانون تجارت، با مشخص کردن مدیر تصفیه مانع از هر گونه تبانی بین 004

که حکم ورشکستگی بر خالف اصل نسبی بودن احکام، اعتبار حکم مطلق را دارد، بدین معنا که تاثیر آن از طرفین دعوی 

تگی که با بازرگان معامالت تجارتی داشته اند و به همین جهت است که حکم ورشکس شود میتجاوز کرده و شامل همه افرادی 

اصوال اثر نسبی دارد.  گردد میدادگاه از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد. هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر 

یعنی تاثیر آن فقط درباره طرفین دعوی است و درباره افراد دیگر موثر نیست، اما حکم ورشکستگی فارغ این اثر است. این یکی 

. در احکام حسبی على شود میستگی است که باعث تفاوت آن با فرایند رسیدگی به دعاوی از ویژگی های خاص امر ورشک

که احکام صادر شده از آن خاصیت نسبی  شود میالقاعده اختالف و نزاعی وجود ندارد و همین ویژگی امور حسبی باعث 

ا ذی نفع بداند وارد دعوا شود. و این نداشته باشد و محدود به طرفین دعوا نباشد و هر کس می تواند در صورتی که خود ر

 تشابه بیانگر آن است که ورشکستگی یک امر حسبی می باشد.

 

 های مربوط به ورشکستگی، بندسوم: عدم اجراء قاعده فراغ دادرس در رسیدگی

رسی مدنی، در قانون آیین داد 51یکی از اصول دادرسی دعاوی در ایران، قاعده فراغ دادرس است. با توجه به بند )د( ماده 

و دادرسی که این حکم را صادر  شود میصورتی که در یک دادرسی حکمی صادر شود، این حکم باعث مختومه شدن دادرسی 

( از این حیث اگر آن دعوا مجدد در همان دادگاه اقامه شود 1: 1152. )عالی پناه، شود میکرده است شامل قاعده فراغ دادرس 

ین دادرسی مدنی، دادرس ملزم به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد مگر آنکه سبب با قانون آی 52با توجه به ماده 

اصحاب یا موضوع دعوا تغییر کرده باشد در باب ورشکستگی بحث عدم فراغ دادرس در جایی پیش می آید که طلبکاران 

فی رد شده باشد. على االصول، حکم رد تقاضای ورشکستگی تاجر را کرده باشند و این تقاضا به دلیل عدم ارائه دالیل کا

تقاضای ورشکستگی جنبه امر مختوم دارد؛ مع ذلک، هرگاه طلبکاری که صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کرده نتواند با دالیل 

موجود توقف تاجر را ثابت کند، در صورت وجود شرایط و دالیل جدید می تواند تقاضای خود را دوباره مطرح کند. همچنین 

اه تقاضای طلبکاری مردود اعالم شود، طلبکار دیگر می تواند با استناد به دالیل طلبکار قبلی، یا دالیل جدید، صدور حکم هرگ

( با توجه به این توضیحات نتیجه می گیریم که در ورشکستگی قواعد 17: 1152ورشکستگی تاجر را تقاضا کند. )اسکینی، 

ا می خورد. از طرفی نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و فراغ دادرس و رسیدگی به امر مختوم استثن

 .شود میدادگاه فصل خصومت نمی کند قاعده فراغ دادرس شامل امور حسبی ن

 

 های مربوط به ورشکستگی،  بندچهارم: امکان تحصیل دلیل در رسیدگی

هر دلیل که ارائه آن از  -دلیل تراشی »یل را تعریف کرده است: تنها یکی از اساتید حقوق در یکی از تحقیقات خود، تحصیل دل

وظائف مدعی است مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل می گویند. )جعفری 
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اظهار آن( حق  (. در ادامه در تعریف قاعده منع تحصیل دلیل آمده است که ارائه دلیل )تقدیم و1141: 2ج  1151لنگرودی، 

اصحاب دعوای مدنی است، در نتیجه دادرس مدنی ممنوع است که به نظر خود راسا( هر نوع دلیلی را با توجه به ماهیت خاص 

آن مستند رسیدگی قرار دهد. در دعاوی، نوعا ابراز دلیل و مستندات به عهده ذینفع می باشد و قاضی حق تحصیل دلیل به 

در امور حسبی، هم زمان با حکومت قاعده منع تحصیل دلیل، امور حسبی از شمول آن خارج بودند.  نفع مترافعین را ندارد ولی

قانون امور حسبی به این امر اشاره شده است. به عبارت دیگر، امور حسبی یکی از  10( در ماده 145: 1185)پور استاد، 

اه برای رسیدگی به این امور، منتظر درخواست استثناهای اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی است به این که صورت دادگ

( و قاضی برای مصالح اجتماعی 122: 1187اشخاص نمی نشیند و ممکن است به نظر خود راسا به آن مبادرت کند )پور استاد، 

 .آزاد است هر گونه تحقیق را بدون در خواست اصحاب دعوا به عمل آورد

دانان دادگاه باید در خصوص تاجربودن  که حسب تصریح حقوق با توجه به این قانون تجارت و 011و  014، 005به موجب مواد 

و توقف شخصی که تقاضای ورشکستگی او شده است تحقیق و سپس به صدور حکم مبادرت کنند و صرف اظهار شخص 

 شود. مذکور مبنی بر تاجربودن یا توقف به عنوان اقرار پذیرفته نمی

 

  بند پنجم: عدم امکان جلب ثالث،

 بعد از تحقیقات به عمل آمده و صدور حکم ورشکستگی امکان جلب شخص ثالث وجود ندارد.

 

 ششم: مهلت اعتراض شخص ثالث، بند

به  بعدی الحاقات و اصالحات با عدلیه قوانین کمیسیون شمسی 1111 ماه اردیبهشت 11 مصوب  تجارت قانون 117 ماده در 

 مقید به مهلت گردید. اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی عنوان قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر،

ص به عنوان قانون خا تجارت قانون تواند به عنوان عام مؤخر نمی مدنی امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون

ظرف مدت  برای اشخاص ثالث تجارت قانون سابق را تخصیص دهد. در نتیجه، مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق

 در جهت اعالن حکم ورشکستگی است. یک ماه از تاریخ نشر آگهی

 

 بند هفتم: اعالن اسثنایی حکم ورشکستگی به دلیل جنبه ی عمومی آن 

با توجه به استثنایی و خالف قاعده بودن حکم ورشکستگی باید از تفسیر موسع و تسری آن به معامالت پس از صدور حکم 

 گی اجتناب شود.ورشکست

 

 بحث و نتیجه گیری

در تحقیق ارائه شده، تالش بر این شد تا با بررسی مقررات الیحه اصالحی قانون تجارت، تبیین شود ساختار ورشکستگی تجار 

و چه  شده بینی پیشجهت جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی تجار  هایی نوآوریدر این الیحه به چه ترتیبی است و چه 

خود بتوانند از عهده  های فعالیتی جهت احیا و بازسازی تجار متوقف اندیشیده شده است تا تجار متوقف بدون تعطیلی تمهیدات

و از صدور حکم ورشکستگی خود اجتناب ورزند و از سوی دیگر چه نهادهای پشتیبان و حمایتی  برآمدهپرداخت دیون خود، 

تا حقوق بستانکاران ملحوظ و دچار تضییع نگردد و همچنین ایرادات وارده به  برای بستانکاران تجار متوقف در نظر گرفته شده

پیش نویس الیحه اصالحی قانون تجارت چیست؟ بدوا شایان ذکر است در الیحه اصالحی قانون تجارت تعریف و مفهوم تاجر 

https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679
https://www.ghazavatonline.com/?p=13679


فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 262-287، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

275 

 

خود به فعالیت تجارتی  دچار دگرگونی شده و تاجر در الیحه جدید، شخصی است که به منظور کسب منفعت مادی برای

تاجر را کسی می داند که شغل »با اصالحات و الحاقات بعدی،  1111این در حالی است که قانون تجارت « اشتغال دارد

معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد، لذا در الیحه اصالحی از عبارت شخص به جای کسی در تعریف تاجر استفاده شده 

 های شرکترا هم شامل اشخاص حقیقی و کسبه به استثنای کسبه جزء( و هم شامل اشخاص حقوقی با  و با بیان حقوقی تاجر

تجارتی به جای معامالت تجارتی استفاده شده است، الیحه جدید با  های فعالیتتجارتی دانسته است از سوی دیگر از 

 تجارتی تحت چهار عنوان کلی:  های فعالیت بینی پیش

 توزیعی یا خدماتی های فعالیت( هر گونه 1

 ( هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی2 

 ( هر گونه فعالیت مالی و نهایتا1 

تجارتی را گسترش داده و در صورتی که شخصی به منظور  های فعالیت( هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای دایره شمول 0 

اجر شناخته شده است. لذا نظر به مقررات یاد شده هم اشخاص جلب منفعت مادی برای خود به این امور اشتغال داشته باشد، ت

تجارتی به صورت  های فعالیتبیشتری تحت شمول عنوان تاجر قرار گرفته اند. )از جمله کسبه، به استثنای کسبه جزء( و هم 

قالب چهار نوع  تجاری در های شرکتکلی استعمال و دایره شمول اینگونه فعالیت ها نیز بیشتر شده است. از سوی دیگر 

 شرکت: 

 اند شده بینی پیشبا مسئولیت محدود، تضامنی، سهامی اعم از خاص و عام و تعاونی  

با  1111قانون تجارت به چهار نوع تقلیل یافته اند. بر خالف قانون تجارت  24اینگونه شرکت ها از هفت نوع مندرج در ماده  

مور ورشکستگی و آیین نامه مربوطه، که تنها آیین تصفیه موجود در امور تجار اصالحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه ا

متوقف از پرداخت دیون، آیین ورشکستگی است، در الیحه از یک سو برای صیانت از تولید و تجارت و سازماندهی مجدد تجار 

به نام آیین بازسازی یا آیین  متوقف و بحران زده و از سوی دیگر حمایت از حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث، آیینی

اقتصادی متفاوت از آیین  های بنگاهنموده است. آیین بازسازی  بینی پیشسازماندهی مجدد را در کنار آیین ورشکستگی 

بازسازی تجار حقیقی بوده و در دو قالب بازسازی بنگاهی )برای اشخاص حقوقی( و بازسازی مالی )برای تجار حقیقی( انجام 

ه عبارتی در الیحه سعی بر این شده تا معضل موجود در خصوص ناکارآمدی مقررات جاری در باب رسیدگی به می پذیرد. ب

بزرگ اقتصادی مرتفع گردد. آیین ورشکستگی نیز برای تجاری در نظر گرفته شده که در  های بنگاهامور تجار حقوقی متوقف و 

زسازی از سوی دادگاه تجارتی، ورشکسته اعالم می گردند که این آیین، آیین بازسازی ناموفق بوده و با صدور سند عدم امکان با

اقتصادی  های بنگاهاست. امر بازسازی یا تجدد سازمان  شده بینی پیشاقتصادی و هم برای تجار حقیقی،  های بنگاههم برای 

تشخیص سازمان  هیئتآن  رأسر تجارتی و تجار حقیقی تحت اختیار دو نهاد اجرایی به نام سازمان بازسازی و د های شرکت)

بازسازی انجام می پذیرد که برای هر کدام از این ارگان های اجرایی، وظایفی تعریف شده است که در فصل ششم تحت عنوان 

تشخیص در  هیئتارگان های اجرایی در آیین بازسازی به تشکیالت این دو نهاد پرداخته شده است. سازمان بازسازی و 

از طرح ادامه فعالیت  اند عبارتبازسازی یاری می گیرند که  های طرحاقتصادی از  های بنگاها تجدید سازمان راستای بازسازی ی

بنگاه با حفظ مالکیت بنگاه در بد سهامداران که به اختصار طرح ادامه فعالیت از آن یاد شده و طرح دیگر طرح واگذاری با طرح 

تجارتی است، بدین توضیح که مدیران شرکت تجارتی به محض وقوع توقف در ادامه فعالیت یا تغییر مالکیت بنگاه یا شرکت 

پرداخت دیون شرکت، می بایست ظرف سی روز از تاریخ شروع توقف، درخواست بازسازی را به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. 
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دارد. متعاقب تسلیم درخواست  مضافا طلبکاری نیز که طلب او ناشی از فعالیت تجارتی است و ایضا دادستان نیز این حق را

تشخیص سازمان بازسازی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ درخواست، در خصوص  هیئتبازسازی از سوی شرکت تجارتی متوقف، 

 ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیم می گیرد.

رکت تجارتی متوقف را مشمول بازسازی می داند که تشخیص دهد که شرکت تشخیص زمانی ش هیئتشایان ذکر است 

متقاضی، قادر به ادامه فعالیت تجارتی است و می تواند با ادامه فعالیت خود از عهده پرداخت دیون خود بر آید. متعاقب اینکه 

زسازی شرکت را در روزنامه تشخیص، شرکت متقاضی بازسازی را مشمول آیین بازسازی دانست، بی درنگ مشمول با هیئت

تشخیص رسیده است، می  هیئترسمی کثیر االنتشار آگهی می کند شرکت تجارتی متقاضی که شمول بازسازی آن به تصویب 

 بایست

مبنی بر شمول بازسازی، طرح بازسازی را با نظارت کمیته ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و  هیئتظرف سه ماه از تاریخ اعالم 

ارائه کند که این مدت برای یک بار قابل تمدید است، متعاقب وصول طرح از جانب شرکت  هیئترسی و تصویب به برای بر

تشخیص مؤظف است ظرف یک ماه آن را بررسی و تصویب نماید که این مدت برای پانزده روز دیگر  هیئتمشمول بازسازی، 

سوی شرکت مشمول بازسازی به شرح فوق، بازسازی یا تجدید قابل تمدید می باشد. پس تصویب طرح بازسازی ارائه شده از 

سازمان شرکت مشمول، شروع شده و تا پرداخت دیون و تصفیه حساب با بستانکاران که نبایستی متجاوز از سه سال باشد 

حفظ مالکیت بازسازی شایان ذکر است اولویت طرح در طرح بازسازی، طرح ادامه فعالیت با  های طرحاستمرار یابد. در خصوص 

بنگاه در ید سهامداران است به عبارتی طرح ارائه شده از جانب شرکت مشمول بازسازی بایستی بر چگونگی پرداخت دیون 

بستانکاران در قالب طرح ادامه فعالیت با حفظ بنگاه در بد سهامداران انجام پذیرد و طرح ادامه فعالیت با تغییر مالکیت بنگاه یا 

. طرح واگذاری به معنای فروش شرکت تجارتی است لیکن در فروش یا واگذاری گردد میله دوم تجویز طرح واگذاری در مرح

، توجه معطوف است به اینکه چه شخصی می تواند باالترین احتمال را در ادامه شود میشرکت، به باالترین قیمت توجهی ن

از تجدید سازمان با بازسازی، احیا و سر پا نگه داشتن فعالیت شرکت با حفظ ارکان تولید و کارکنان داشته باشد. چون هدف 

 بینی پیشبنگاه متوقف است، الیحه اصالحی آثار با جنبه های حمایتی و پشتیبانی نیز از بستانکاران و شرکت شمول بازسازی 

، تمامی دعاوی شود مینسبت به دیون قطع ن تأدیه، خسارت تأخیر شود مینموده است از جمله اینکه دیون موجل تاجر حال ن

طرح بازسازی باشد به حالت  اقامه شده از سوی تاجر که ناشی از فعالیت تجاری وی باشد و منشأ آن قبل از تاریخ تصویب

تعلیق در آمده و ایضا عملیات اجرایی از طرف طلبکاران نسبت به اموال منقول و غیر منقول تاجر به حالت تعلیق در می آید، 

بدهی میان تاجر و طلبکاران نیز  تأدیهبین تاجر و طلبکاران جهت پرداخت دیون معلق مانده و ترتیب مهلت های مورد توافق 

و ایضا دعاوی در جریان میان تاجر و بستانکاران معلق می ماند تا دعاوی پس از پایان مهلت اعالم طلب با حضور  شود میمعلق 

 .رای تعیین قطعی مبلغ و مسلم شدن طلب به جریان افتدنماینده سازمان بازسازی به همراه بستانکار و بدهکار ب

تشخیص سازمان بازسازی شرکت متقاضی بازسازی را مشمول بازسازی نداند یا شخص متقاضی متعاقب  هیئتدر صورتی که 

 هیئتشمول باز سازی در قالب طرح تصویب شده نتواند از عهده پرداخت دیون خود بر آید و تخلف از تعهدات خود نماید، 

مذکور با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده شرکت مشمول بازسازی را به دادگاه تجارتی می فرستد تا نسبت به صدور 

حکم ورشکستگی شرکت اقدام گردد. در خصوص بازسازی با سازماندهی مجدد اشخاص حقیقی تاجر بر خالف بازسازی 

می پذیرد، الیحه اصالحی قانون تجارت برای اینگونه از تجار، بازسازی  بازسازی انجام های طرحتجارتی که در قالب  های شرکت

نموده است. تجار حقیقی زمانی مشمول بازسازی قرار می گیرند  بینی پیشمالی را در قالب انعقاد قرارداد ارفاقی یا بستانکاران 
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سال سه چهارم بدهی خود را بپردازند.  شود با اعمال بازسازی می توانند ظرف دو سال تمام بدهی یا ظرف یک بینی پیشکه 

تشخیص سازمان بازسازی قرار  هیئت، تاجر حقیقی یا کسبه مشمول بازسازی با تأیید شده بینی پیشمتعاقب اینکه وفق مقررات 

ی که گرفت، به منظور قرارداد ارفاقی، سازمان بازسازی متعاقب وصول کلیه مدارک، بستانکاران و بدهکار متقاضی را به جلسه ا

زاید بر بیست روز از تاریخ نشر آگهی نباشد دعوت می نماید، این جلسه با حضور عده ای از بستانکاران که حداقل نصف به 

. در صورتی که تصمیم راجع به شود میعالوه یک از شمار بستانکاران و دو سوم مطالبات بدون وثیقه را دارا باشند تشکیل 

، در صورت موفقیت در شود میر نباشد جلسه دیگری به فاصله ده روز از جلسه اول تشکیل قرارداد ارفاقی در جلسه اول مقدو

، تاجر حقیقی مشمول باز سازی می بایست وفق تعهدات مندرج در قرارداد شده بینی پیشانعقاد قرارداد ارفاقی وفق مقررات 

ت از بستانکاران جلسه ای با حد نصاب فوق الذکر ارفاقی به پرداخت دیون بستانکاران همت گمارد. در صورتی که با وجود دعو

تشخیص سازمان بازسازی با  هیئتتشکیل نشود یا اینکه تشکیل شده و بستانکاران موافق انعقاد قراردادی ارفاقی نباشند، 

دیگری  صدور سند عدم امکان باز سازی، پرونده را جهت صدور حکم ورشکستگی به دادگاه تجارتی می فرستد. البته در موارد

که در مبحث بازسازی مالی تجار حقیقی به آنها اشاره شده است.  شود مینیز سند عدم امکان بازسازی برای تجار حقیقی صادر 

متعاقب صدور سند عدم امکان بازسازی برای تجار اعم از حقیقی و حقوقی که حکایت از شکست آیین بازسازی در خصوص 

ن ورشکستگی می رسد. یکی دیگر از نوآوری های الیحه اصالحی قانون تجارت در باب تاجر مشمول دارد، نوبت به اعمال آیی

دادگاهی به نام دادگاه تجارتی است که مرجع تخصصی صدور آرای ورشکستگی تجار متوقف می  بینی پیشورشکستگی تجار، 

که به منزله مرجع اجرای احکام  شده بینی پیشباشد و در کنار این دادگاه سازمانی به نام سازمان تصفیه امور ورشکستگی یا تاو 

آرای ورشکستگی صادره از دادگاه تجارتی است و امر تصفیه امور ورشکسته در این سازمان انجام می پذیرد. این نو آوری الیحه 

اداره تا از دو گانگی موجود در امر تصفیه امور تاجر ورشکسته که همان تصفیه توسط مدیر تصفیه یا  شود میاصالحی سبب 

تصفیه امور ورشکستگی حسب مورد است، اجتناب و تصفیه امور تاجر ورشکسته در صالحیت سازمان واحدی به نام سازمان 

تصفیه امور ورشکستگی قرار گیرد. لذا عنایت به مراتب فوق مفهوم ورشکستگی نیز در الیحه جدید قانون تجارت دچار 

متعاقب صدور  شده بینی پیشرشکستگی حالت تاجری است که وفق مقررات دگرگونی شده است و آن عبارت است از اینکه، و

تشخیص سازمان بازسازی توسط دادگاه تجارتی ورشکسته اعالم گردیده است این در  هیئتسند عدم امکان باز سازی از سوی 

الت تاجری که در با اصالحات و الحاقات بعدی، عبارت است از ح 1111حالی است که ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 

آیین بازسازی در کنار آیین  بینی پیش. لذا نوآوری الیحه در شود میوجوهی که بر عهده اوست حاصل  هتأدینتیجه توقف از 

حتی یک بدهی ورشکسته  تأدیهعدم  صرف بهورشکستگی، سبب خواهد شد که تجار اعم از حقیقی و حقوقی دیگر مانند سابق 

ی که در آیین بازسازی برای آنها سند عدم امکان بازسازی صادر شود، مشمول عنوان ورشکسته قرار اعالن نشده و تنها در صورت

تا حداالمکان از برچیده شدن کسب و کار تجار بحران زده  گردد میگیرند که این امر یکی از ابتکارات ارزنده محسوب 

الجرم جهت حمایت از بستانکاران، در آیین جلوگیری شده و فرصتی جهت احیا و تجدید سازمان به آنها داده شود. 

ورشکستگی، الیحه اصالحی قانون تجارت نیز مانند قانون تجارت فعلی، نهادهای پشتیبان و حمایتی در نظر گرفته است تا از 

دت از: تاجر از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در م اند عبارتتضییع حقوق بستانکاران اجتناب شود که 

دیون باشد، سازمان  تأدیهدر کلیه اختیارات و حقوق مالی که استفاده از آن مؤثر در  -ورشکستگی عاید وی شود، ممنوع است 

تشخیص به دادگاه تجاری و  هیئتاز تاریخ بین ارجاع پرونده تاجر از سوی  -ورشکستگی قائم مقام قانونی ورشکسته است 

تشخیص و با نظارت و تأیید  هیئتاموال خود تنها در چهار چوب تعیین شده توسط صدور حکم ورشکستگی، مداخله تاجر در 
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از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و همچنین اقدامات  -سازمان بازسازی مجاز است 

تمام اموال و حقوقی که  شود میتعقیب  اجرایی و تأمینی علیه ورشکسته به طرفیت سازمان تصفیه امور ورشکستگی اقامه و یا

از تاریخ توقف و به موجب قرار دادگاه به سود طلبکاران تأمین شده است، برای اجرای احکام تصفیه در اختیار سازمان تصفیه 

ب امور ورشکستگی قرار خواهد گرفت و هیچ امتیازی برای بستانکاران ایجاد نمی کند مگر در صورت وثیقه های عینی اصل طل

به دیون تعلق نمی  تأدیهو خسارت تأخیر  شود میدیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی به دیون حال تبدیل  -

تشخیص سازمان بازسازی تقدیم  هیئتگیرد در صورتی که تاجر ظرف مهلت سی روز از تاریخ توقف درخواست بازسازی به 

ر باشد دادگاه تجارتی در حکم ورشکستگی، وی را عالوه بر جبران خسارت نکرده باشد و ورشکستگی ناشی از عدم اعالم این ام

وارده به محرومیت از مدیریت شرکت تجارتی به مدت پنج سال محکوم می نماید. شایان ذکر است عنایت به تغییرات کلی 

و مقررات مربوط به  مقررات در باب ورشکستگی تجار و با لحاظ کردن نوآوری های الیحه اصالحی قانون تجارت، قوانین

با الحاقات و اصالحات بعدی، آیین نامه اداره تصفیه امور  1111ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته از قبیل قانون تجار مصوب 

و قانون  1111و نظامنامه امور ورشکستگی مصوب  1115، آیین نامه صندوق الف وب مصوب 1118ورشکستگی مصوب 

و قانون ثبت شرکتها در قسمت مربوطه با تصویب  1161یلی کارخانه های کشور مصوب حمایت صنعتی و جلوگیری از تعط

 .گردد مینهایی این الیحه، نسخ 

 حال با توجه به تبیین نوآوری ها و ساختار ورشکستگی در الیحه جدید قانون تجارت:  

اقتصادی و تجار و ادامه فعالیت  های بنگاهدر الیحه اصالحی قانون تجارت نهادهای نوین در راستای حل و فصل ورشکستگی -1

 آنان در نظر گرفته شده است. 

نهاد توقف که برای جلوگیری از صدور احکام بسیار ورشکستگی ایجاد شده است تحت نظر دو عضو اصلی با عنوان قاضی ناظر و 

 امور توقف در دوران توقف می نماید.امین تحت نظر دادستان و دادگاه مربوط و در صورت امکان اداره تصفیه اقدام به اداره ی 

این نتیجه می رسیمکه مراد قانونگذار از  به ،مطالعه نظرات حقوق دانان درباره ی مفهوم توقف و برسی مواد قانونی با

قانون تجارت آمده است ناتوانی تاجراز پرداخت دیون خود است حال این  012وجوه( که در ماده ی  تأدیهتعبیر)توقف از 

تاکید بر ناتوانی از  ینبنابرا و..... یدرماندگ ،نقدینگی نداشتن ،ه هر دلیل می تواند باشدمانند: دسترسی نداشتن به اموالناتوانی ب

توان حکم ورشکستگی اورا صادر  ینم ،دیونش امتناع کند تأدیهپرداخت است و اگر مثال تاجری با وجود توانایی در پرداخت از 

الزام به ایفای تعهد پی گرفت پس رسیدگی به دارایی تاجرو احراز فزونی دیون بر اموال وی کردو چنین موردی را باید در قالب 

الزم نیست و تاجری را که بااستفاده ازنقدینگی و یا اعتبارات قابل استفاده نمی توانددیونش را بپردازدباید متوقف محسوب کرد 

این توضیح تاجری هم که اموال او کفایت دیونش  با تگی است.و در نظام قانونی فعلی اعالم توقف مساوی با صدور حکم ورشکس

هدف جلوگیری از صدور  با 1151تجارت  یحهال مقررات ورشکستگی می باشد. مشمول ،را می کندولی به هر دلیل متوقف است

به دارائی حکم ورشکستگی در چنین مواردی رای اعالم توقف را از حکم ورشکستگی جدا کرده تا پس از صدوررای اعالم توقف 

این ترتیب وضعیت تاجرو تکلیف او در  به تاجر رسیدگی شودکه آیا اموال او کفاف پرداخت بدهی هایش را می دهدیا خیر.

و در صورت احراز توقف اقدامات تامینی الزم تا  شود میبه سرعت به توقف او رسیدگی  یعنی مراحل مختلف مشخص است.

 حقوق بستانکاران محفوظ بماند. تاشود میزمان صدور حکم ورشکستگی اتخاذ 

از نهادهای رسمی که در حقوق ورشکستگی فعلی وجود داشته و در الیحه اصالحی قانون تجارت نیز در نظر گرفته شده است 

اداره تصفیه امور ورشکستگی است که در الیحه اصالحی تحت عنوان سازمان بازسازی امور ورشکستگی از آن یاد شده است که 
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وظیفه آن در هنگام تصفیه و فروش بنگاه اقتصادی متعاقب صدور حکم ورشکستگی می باشد. از سوی دیگر تأسیس کار کرد و 

که ایجاد چنین نهادهایی مسلم بدون توجه به هزینه و  شده بینی پیشتشخیص و سازمان بازسازی،  هیئتنهادهایی همچون 

دارای ارکان و ماهیتی کامال دولتی بوده که چنین وضعیتی  شده بینی پیشکارکرد آنها صورت گرفته است چرا که نهادهای 

بروکراسی اداری سنگین و نظام مقرراتی ناکارآمد را به دنبال خواهد داشت و مضافا هزینه های سنگینی را بر دولت، کنشگران 

ان ها در ایران، احتمال سوء اقتصادی و در نهایت به جامعه تحمیل می کند. از طرفی با وجود عدم کارکرد بهینه نهادها و سازم

تشخیص و سازمان بازسازی و چنین  یئتهاستفاده، انحراف و... وجود دارد. از این رو به نظر می رسد محول نمودن وظایف، 

نهادهایی که برای آنها هزینه گزافی باید صرف شود و در مجموع احتماال خروجی آنها مثبت نخواهد بود، به دادگاه تخصصی )با 

عف نظام قضایی، نظام قضایی دارای وضعیت مناسب تری نسبت به نهادهای اداری است کار کرد و ثمره بهتری داشته وجود ض

باشد از سوی دیگر می توان برای کارآمدی اقدامات و تصمیمات دادگاه از ابزار هایی چون کارشناسی در امور بازرگانی و 

جرای احکام ورشکستگی می توان از اداره تصفیه امور ورشکستگی به ورشکستگی استفاده نمود. از طرف دیگر در راستای ا

عنوان بازوی اجرای احکام دادگاه استفاده نمود که البته حسب مقتضیات اقتصادی و بر اساس مقررات الیحه جدید قانون 

ذکور می تواند هم به عنوان تجارت می توان ساختار این اداره را جهت فعالیت بهینه و کارآمد اصالح نمود، ضمن اینکه اداره م

 ابزار کارشناسی و هم به عنوان ابزار اجرایی در معیت دادگاه تخصصی انجام وظیفه نماید. 

در کنار اصالح ساختار اداره تصفیه و تبیین وظایف آن بر اساس مقررات جدید الیحه اصالحی قانون تجارت، تأسیس دادگاه -2

م ورشکستگی می تواند حرکتی در جهت کاهش ناکارآمدی نظام قضایی باشد و در تجارتی به عنوان مرجع تخصصی صدور احکا

کنار این موضوع حتی با در نظر گرفتن مواردی از جمله رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های ورشکستگی، مطلوبیت ایفای 

صدور حکم ورشکستگی تحت مرجعی تخصصی جهت رسیدگی و  بینی پیشنقش نهادی چون دادگاه افزایش پیدا می کند. لذا 

عنوان دادگاه تجارتی می تواند گامی ارزنده باشد تا از این رهگذر مسائل مربوط به ورشکستگی و بازسازی با تسریع و دقت 

 بیشتری مورد حل و فصل قرار بگیرند. 

 از:  اند عبارتایرادات وارده به پیش نویس جدید الیحه اصالحی قانون تجارت -1

 2دقیق و آوردن مسائل مربوط به بازسازی و ورشکستگی در سه فصل بسیار کلی  عدم وجود فصل بندی (1

عدم تعیین تکلیف در مورد بسیاری از مباحث بسیار مهم از قبیل زوال ورشکستگی، نحوه انعقاد قرار داد ارفاقی با  (2

 اشخاص حقوقی، اعاده اعتبار از تاجر ورشکسته و... 

ث شده تا برخی از امور به راحتی قابل شناسایی نباشند مانند وظایف مدیر تصفیه پراکندگی مواد به لحاظ محتوایی باع  (1

 یا آثار ورشکستگی، لذا پیدا کردن موارد فوق کاری است شاق و طاقت فرسا 

منطق تقنینی اقتضا می کند ابتدا قواعد مربوط به ورشکستگی به صورت عام بیان شود و آنگاه در موارد لزوم، مباحث ( 0

به بازسازی آورده شود، این در حالی است که بسیاری از مباحث مربوط به ورشکستگی در بخش مربوط به بازسازی مربوط 

 آورده شده است.

تشخیص، سازمان بازسازی و سازمان  هیئتسه نهاد اجرایی دولتی تحت عنوان  بینی پیش( دامنه مداخله دولت با توجه به 1

 ه و با توجه به کارآمدی ضعیف نظام اداری، بیم بروکراسی سنگین اداری وجود دارد. تصفیه امور ورشکستگی بسیار وسیع بود

( معیار احراز ناتوانی تاجر از پرداخت دیون و توقف و تاریخ آن و شمول ورشکستگی یا بازسازی که از مسائل بسیار مهم 6

 ر با موازین تقنینی سازگار به نظر نمی رسد.وزیران محول شده است و این ام هیئتحقوق ورشکستگی می باشند به آیین نامه 
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( عدم پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی و مالیات های ناشی از فعالیت تجارتی موجب باز سازی یا ورشکستگی دانسته شده 7 

 است این در حالی است که این امر با سیاست اصولی دولت ها مبنی بر حمایت از تجار و بازرگانان منافات دارد.

ت ورشکستگی بر هیچ نظام حقوقی پوشیده نیست و با بررسی ها انجام شده در سیستم ها مختلف حقوقی می بینیم که اهمی

اهمیت دو چندان نسبت به دیگر مسائل حقوقی به آن شده است. این اهتمام و توجه به این علت است که ورشکستگی یکی از 

یبی بسیار زیاد بر اقتصاد و به دنبال آن به نظم عمومی جامعه وارد می پدیده ها حقوقی وابسته به اقتصاد یک دولت است و آس

آورد. از این جهات همواره اهتمام آن شده است که ورشکستگی به سرعت کشف و رسیدگی شود تا از آسیب ها وارده توسط 

دتر ورشکسته شدن یک آن کم شود. در ایران نیز با وضع قوانین خاص برای ورشکستگی سعی بر آن شده است که هر چه زو

تاجر کشف شود و تا آن جا که امکان دارد آسیب ها وارده به نظم اقتصاد جامعه را کم کنند. به همین دلیل است که به غیر از 

طلبکاران، خود تاجر که در حال ورشکستگی است نیز می تواند در خواست ورشکستگی خود را از دادگاه داشته باشد که این 

در در سیستم حقوقی ماست. و همچنین دادستان که می تواند راسا اقدام به ورشکسته شدن یک تاجر کند. امر یک اتفاق نا

همین حساسیت ها زیاد برای کشف و رسیدگی به تاجرین ورشکسته است که الزوم وجود دادرسی خاص را نشان می دهد. در 

ست، در ادامه قانون تجارت قوانینی وضع شده دارد که قانون تجارت در عین حال که لفاظ دعاوا برا ورشکسته آورده شده ا

شرایط خاصی برای دادرسی ورشکستگی ایجاد می کند که این شرایط خاص باعث دور شدن آن از دعوا بودن ورشکستگی می 

به شود. همین قوانین خاص موجود به علت عدم تبیین و تقنین منسجم منجربه نظرات و اختالفات شده است. با نگاه دقیق 

مسئله ورشکستگی در می یابیم که صدور حکم ورشکستگی، باعث موت شخصیت تجار یک تاجر می شود، بدین معنی که 

تاجر دیگر نمی تواند فعالیت های اقتصادی انجام دهد و حتی وصول مطالباتش توسط دخالت دادستان )انجام می شود. این 

خصیت مدنی مفقوداالثر است و ورثه او، همچون طلبکاران موت فرضی شخصیت تجار تاجر، چیز شبیه به موت فرضی ش

هستند که تقاضا موت فرضی را می دهند تا بتوانند به حق و حقوق خود برساند. تحقیق و تفحص و خارج شدن از حدود 

خواسته طلبکاران همانند تحقیق و تفحص و خارج شدن از حدود ورثه در موت فرضی است و همانقدر که صدور حکم موت 

فرضی اثرات مهمی دارد و نیازمند بررسی ها دادستان است، حکم ورشکستگی نیز اهمیت خاص دارد و از همین جهت 

دادستان به تحقیق و تفحص در مورد وضعیت تاجر می پردازد و صرفا به تقاضا طلبکاران و حتی خود تاجر اکتفا نمی کند. می 

فرضی از قانون مدنی جدا و در قانون امر حسبی احصا شده است، توان گفت که همانطور که شرایط خاص صدور حکم موت 

شرایط خاص صدور ورشکستگی نیز باید از قانون تجارت جدا شده و در یک قانون دیگر به صورت مجزا احصا شود و با آن یک 

دعاوی است که در  دادرسی خاص پیش بینی کرد. درنتیجه در می یابیم که ورشکستگی دارای سازو کار متفاوت از رسیدگی به

قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه دادرسی به آن ها آماده است. همچنین ورشکستگی از این حیث که بسیار با نظم عمومی در 

ارتباط است و دادستان نقش ویژه ای در آن دارد باید در جهت رسیدگی به آن، یک ساز و کار جدا تعبیه کرد. این ساز و کار 

ساز و کار است که در امور حسبی دیده می شود. با توجه به این که منشا امور حسبی نوعی امر به معروف بسیار زیاد شبیه به 

از طرف دولت و حکومت بوده، در نهاد های مهم حقوقی که نقش نظارتی دولت بسیار حائز اهمیت است وارد شده. ورشکستگی 

گذاران حوزه تجارت و به تبع آن ورشکستگی پوشیده نبوده، برای نیز از این دسته نهاد ها می باشد و این اهمیت برای قانون 

همین ساز و کار خاص با آن در نظر گرفته شده است. این سازو کار خاص ورشکستگی را بیش از پیش به امور حسبی نزدیک 

ن تقاضا ورشکستگی کرده است و از مهم ترین آن می توان به اهمیت دخالت دادستان در امور مربوط به تاجر ورشکسته، امکا

توسط دادستان و خود تاجر، خارج شدن از حدود دادرسی ورشکستگی، اعالن شدن حکم ورشکستگی و... اشاره کرد. همین 
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ساز و کار خاص نشان می دهد که ورشکستگی یک امر حسبی است و قصد قانون گذار از وضع قوانین که باعث رسیدگی خاص 

ستگی را از شمول قانون تجارت خارج کند و به علت شبیه بودن سازوکار موجود برا آن شده است نیز همین بوده که ورشک

ورشکستگی بهتر است آن را در شمول امر حسبی بدانیم تا دادستان بتواند نظارت بیشتر و دقیق تر به فرآیند ورشکستگی 

 ترل کند.داشته باشد و حساسیت ها موجود در آن و اثرات مخربی که بر نظم عمومی دارد را کن
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