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 جلسه اول:

 مفهوم ورشکستگی

 ( تعریف1

تاجر )شخص حقیقی یا شرکت( متوقف از پرداخت دین را ورشکسته میی ووینید. ورشکسیتگی ممکین     

 عوامل طبیعی و حوادث، عدم مهارت و... تحریم، تصادی،است علل مختلفی داشته باشد: مشکالت اق

 اعسار و افالس مفاهیم ( رابطه ی مفهوم ورشکستگی با2

 بررسی فقهی .2-1

 افالسمفهوم  فقهی تبیین .2-1-1

وانی کلیی  لغت افالس از ریشه ی فلس بوده و به معنای پول ناچیز است و در اصطالح فقهی به معنای نات

 ل او باشد.یک فرد بیش از اموا حالّاین حالت زمانی پیش می آید که دیون  دیون است.یا جزئی از پرداخت 

 طالق عنیوان که یک فرد مفلس شد، چنانچه محجور شود آن را مُفَلَّس می نامند. به عبارت دیگر اهنگامی 

ممنوع  عثمذکور بر مفلس منوط بر اثبات حجر او در نزد حاکم )قاضی( است. این حجر سوء ظنی بوده و با

 التصرف شدن فرد در اموال خود می وردد.

 *سه شرط افالس:  

 . زیادی دیون بر اموال1

 . حال بودن دیون2

رد هیم  . درخواست طلبکاران مبنی بر صدور حکم افالس )البته حاکم و بر طبق نظر غیر مشهور خود فی 3

 می تواند درخواست دهد.(

 مفهوم اعسار فقهی . تبیین2-1-2

 آن دو را م اعسار و رابطه ی آن با افالس، نظرات متفاوتی بیان شده است. برخیی رابطیه ی  در مورد مفهو

 عموم خصوص مطلق و برخی من وجه دانسته اند.  

 رد لکین آن به عبارت دیگر، معسر اموالی دا ناتوانی از پرداخت دین به صورت جزئی را اعسار می وویند.

اثبات  از آثار .می تواند دین خود را به صورت کامل پرداخت نمایدبه میزانی است که او ن از نظر کمیّت اموال

 اعسار، عدم امکان شرعی حبس معسر است. )فان کان ذو عسره فنظرهٌ الی میسره(

پس تفاوت فقهی اعسار و افالس در این است که با اثبات افالس فرد محجیور میی شیود ولیی بیا اثبیات       
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 اعسار تنها حبس برداشته می شود.

 ررسی حقوقی. ب2-2

 . تاریخچه:2-2-1

 /1313قیانون   /1311قیانون تجیارت    /1310قانون اعسیار و افیالس    /1307قانون مدنی جلد یک قوانین: 

 .1314، 1313جلد دوم و سوم قانون مدنی 

دهی او بی خت مخیار  و ییا   ، مفلَّس کسی است که دارایی او برای پردا1310مطابق قانون اعسار و افالس 

میام دیین   تعسر کسی است که توانایی پرداخت جزئی از دین خود را ندارد. )اموال دارد لکن کافی نیست و م

 او را کفاف نمی دهد(.

در اجر متوقیف از پرداخیت دیین مطیرح شید و      بحث ورشکستگی در مورد ت 1311مطابق قانون تجارت 

ر توسیعه  ذا تعریف اعسال ، بحث افالس حذف شد و تنها مفاهیم اعسار و ورشکستگی باقی ماند.1313قانون 

 مطلق عدم توانایی پرداخت و عدم دسترسی به اموال اعسار است. یافت. مطابق این قانون،

ا دسترسی   مربوط به غیر تاجر که دیون مازاد دارد ی مربوط به تاجر متوقف است   ؛  اعسار ورشکستگی

 شود.به اموالش ندارد. در اعسار چنانچه ثابت شود بابت آن دین حبس نم  

 (1307)مصوب  قانون مدنی 380. تحلیل ماده 2-2-2

  حیق  شود و عین مبیی  نیزد او موجیود باشید بیای      مفلسدر صورتی که مشتری »این ماده بیان می دارد: 

ه مشیتری    جینس را بی  مطابق این ماده اور بای این ماده مفاد خیار تفلیس را بیان می کند. «.استرداد آن را دارد.

 رد.بی  را داولی ثمن به او تحویل نشده باشد، در صورت افالس مشتری، بای  حق استرداد م تحویل داده باشد

میواد   و نسی   1313این است که با توجه به تاریخچه وفته شده و با توجه به تصیوی  قیانون    سوالحال 

 ست؟ا مربوط به افالس و تعریف موس  اعسار توسط آن قانون، جایگاه این ماده از قانون مدنی چگونه

  عادل اعسیار  م، باید افالس را در ماده ی مذکور 1313احتمال اول: با توجه به تغییرات قانون در سال

 (نظر دکتر کاتوزیان) تلقی نمود. 1313موضوع ماده 

  موضیوع   موس  بوده و افالس و اعسیار  1313احتمال دوم: نظر به اینکه مفهوم اعسار در قانون سال

الحی میدنی را بیر اعسیار اصیط     380برمی ویرد، نمی توان حکم ماده ی  ( را در1310قوانین قبلی )

تیجیه ی  ن( بار نمود. چرا که مطلق عدم توانایی پرداخت و عدم دسترسی به اموال)یعنی همان  1313

وجه تاین امر تزلزل معامالت است و وجود خیار امری خالف اصل بوده و تصریح می خواهد که با 

شیده در   ، این تصریح در مورد اعسار )با معنیای وفتیه  1313س مطابق قانون به منتفی شدن نهاد افال

 ( در قوانین فعلی، وجود ندارد.1313قانون 
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ن اصیطالح  و منتفی شدن نهاد افالس، مواد مرتبط بیا ایی   1310بنابرین باید وفت با نس  مواد قانون 

 نیز کاربرد خود را از دست می دهند.

  :لقیی  ت« یورشکسیتگ »، افالس در مواد مدنی و سایر قوانین معادل  1313پس از قانون احتمال سوم

 (نظر دکتر امامی)می شود. 

قیانون میدنی دوبیاره     )دوم و سوم( یدمقنن در تصوی  جلد های بع 1314و  1313: در اواخر سال نکته

میاده بییان شیده:    در ایین   قانون مدنی پیرامون نفقه ی زوجه به کار برد !!! 1206اصطالح اعسار را در ماده ی 

اقیرار مفلیس ییا    : »1264؛ در میاده  « در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر سیایر غرماسیت.  »

این مشکل در میواد دیگیری از قیانون میدنی مثیل       1«ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

 مواد مضاربه و ... نیز وجود دارد.

                                                      
 1394 یمال یها تیمحکوم یاجرا یاز مواد قانون نحوه  یبه برخ یمدن 380 یماده  لیتحل تی]استاد در ادامه در اشاره به اهم 1

 اشاره نمودند:
 باشد. تبصیره: نخود  ونید هیقادر به تاد نید اتیز مستثنبه ج یاست که به جهت نداشتن مال یمعسر کس»اعسار(:  فی)تعر 6ماده

 .2؛ ماده 1؛ ماده «به مال درحکم نداشتن مال است یدسترس تیعدم قابل
 یمی  یگیر یبیه د  تومیان  اردیلیم کی متیرا به ق یخانه ا یمثال بود که فرد نی، با ا380ماده  لیتحل تیدر مورد اهم شانیا بحث

بیا   را 380ر میاده  ثمن را بپردازد و معسر شود، چنانچه مفلس د ینتواند مابق یدر ادامه مشتر  رد،یو یم ونیلیم 500فروشد و 
 500و صیرفا   دیی خانیه را مسیترد نما   380موضوع ماده سیتفل اریبتواند به استناد خ  یبا ودش یباعث م نیا م،یبدان یکیمعسر 

 نیو بیه همی   مواجه شیده باشید   متیق دیشد ادیبور با ازدکه ممکن است خانه مز یبرورداند، در حال یرا به و یمشتر ونیلیم
 به صورت ناعادالنه دارا شود.[  یوارد وردد و با یبه مشتر ینیسب  ضرر سنگ
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 ار و ورشکستگی: مقایسه ی مفاهیم اعس2-2-3

ممنوعییییییییت   غیر تاجر اعسار

تصییییییییرف و 

محجوریییییییت 

 وجود ندارد.

: برای آثار نسبی

مثیییال اعسیییار  

نسبت به ناتوانی 

در پرداخیییییت 

مهریه در سیایر  

روابط مالی فرد 

 تاثیر ندارد.

اثبات صرفا با 

خیییود فیییرد  

 است.

اعسییار ثابییت  

نشییود، حییبس 

 دارد.

مسیییتقیما 

اجییییرای 

احکییییام 

ورود مییی 

 کند.

صیییرفا در 

دویییاهی دا

کیییه بیییه  

دعیییییوای 

اصییییییلی 

رسییییدوی 

میکنیییییید 

پذیرفته می 

 .شود

... وجیییود  تاجر ورشکستگی

 دارد.

: آثااار مطلاا  

هنگیییامی کیییه  

فردی ورشکسته 

شد، نسیبت بیه   

همه ورشکسیته  

است؛ لذا نسبت 

به همیه ممنیوع   

التصیییرف میییی 

 شود.

خییود فییرد،   

طلبکیییییاران، 

قاضیییی میییی 

توانییییییییید 

ورشکسییتگی 

را اعیییییالم و 

 اثبات کند.

در 

گی، ورشکسییت

غییییر از بیییه  

تقل  و تقصیر 

 حبس ندارد.

نهییاد اداره 

تصییییفیه 

 دارد.

 

 

 

 

 

ییت قرارهیای وارد شیده در ورشکسیتگی، مسیئولیت      تحقیق کالسی: شخصیت حقوقی هیئت طلبکیاران، ماه 

 کیفری مدیران عامل در ورشکستگی.
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 جلسه دوم:

 ماهیت ورشکستگی

توقف از تادیاه دیاونی کاه بار عهاده ی      ی در نتیجه  شرکت تجارییا  تاجرورشکستگی : »412ماده 

 «حاصل می شود.اوست 

 ( شرایط ورشکستگی1

 : توقف از پرداخت دیون2: تاجر بودن    شرط1شرط       شرایط ورشکستگی

 : شرط اول )تاجر بودن(1-1

 : تاجر1-1-1

 1«قرار دهد. عملیات تجاریخود را  شغل معمولیتاجر کسی است که : »1ماده 

اجر تی بوده کیه   قبال تاجر بوده ولی االن تاجر نیست؛ اور دینی داشته باشد که مربوط به زمانی : کسی کهسوال

یین او  دبوده است، آیا تقاضای ورشکستگی از او پذیرفته می شود؟ چه از باب مشیتق و چیه از بیاب اینکیه     

ن حاب امکیا ]یا استصی  مربوط به وذشته بوده و در وذشته او تاجر بوده است با استصحاب تاجر بودن او )!!!(

 ادله ی وفته شده خدشه دارد[.]اضای ورشکستگی او را می پذیریم. ورشکستگی او[ ، تق

 : شرکت های تجاری1-1-2

ا قانون تجارت، شرکت های تجارتی بر هفت قسم هستند: شرکت های سهامی، شیرکت بی   20مطابق ماده 

 .ت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرفمسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرک

 : بحثی پیرامون شرکت های مدنی1-1-3

 : شرکت های عملی شرکت های تضامنی محسوبند.220اشاره به ماده 

 اشکالی نیست که هم شرکت های تجاری و هم شرکت های عملی امکان تقاضای ورشکستگی دارند .

 آیا امکان ورشکستگی دارند؟ که کار تجاری انجام می دهند، : شرکت های مدنیسوال

                                                      
 یجیز دادخواسیت ورشکسیتگ    یوفته شد، از کسیبه   1شوند؟ همانگونه که در تجارت  یم یجزء تاجر تلق یکسبه  ای: آسوال 1

 ینامیه ا  نیینشده و فقط در آ فیما تعر نیجز در قوان یاعسار بدهد. از آن جا که کسبه دادخواست  دیشود و با ینم رفتهیپذ
 یورفت، کسی  اتیتوان از او مال یجز که م یتکرار شد آمده: کسبه  1387 الو در س  یپنجاه تصو یمورد در دهه  نیدر هم

معنیا کیه    نیاست؛ بید  یمفهوم عرف کیجز  یکسبه  هیتجاوز نکند.  االن در رو ونیلیآن ها از ده م ی انهیاست که در آمد سال
 .میکن یجز تلق ی سبهاست ، ک ونیلیبه قصد فروش هم دارد و درآمد او صد م دیمغازه دار که خر کیممکن است 

 قبول است. اعسار او مورد یشود ول ینم رفتهیپذ یجز ورشکستگ یاست که از کسبه  نیدارد ا تیکه اهم یهر حال نکته ا به
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 با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مستقل است که دارایی مستقل ایجاد می کند.  

 ع شیرکت  با توجه به اینکه این نیو  به شرکت های مدنی و تضامنی دانستن آن 220تعمیم ماده : 1نظر

 .هستند 220موضوع ماده « شرکت عملی»ها نوعی 

قیانون   در قوانین شرکت مدنیبرخی این نظر باید قائل به نس   تالی فاسد: در صورت قائل شدن به 

اشیتغال   مدنی شد و یا حداقل به این نظر ملتزم شویم که در مواردی که شرکت مدنی به امور تجاری

رد در میو  220دارد، مواد مدنی جاری نیست )یعنی قائل به تخصیص برخی مواد مدنی توسیط میاده   

 اری اشتغال دارند وردیم(.شرکت های مدنی که به اعمال تج

 امکان ورشکستگی دارند: شرکت های مدنی به حساب اینکه شرکا تاجر باشند، تاجرند و 2نظر. 

 شرکت ممکن است منحل شود؛ انحالل بر دو قسم است )اجباری، اختیاری(؛   نکته:

دن شی . منتفیی  2. تمام شدن مدت در فرضی که برای شرکت مدتی تعیین شده باشید.  1موارد انحالل شرکت: 

وردی کیه  . در م4. تصمیم مجم  عمومی فوق العاده مبنی بر انحالل شرکت 3موضوع )موضوع از بین برود.( 

 سرمایه شرکت نصف شود و جبران نشود خود به خود شرکت منحل می شود.

 : چند نکته و سوال مهم1-1-4

شروع میی   از انحالل عملیات تصفیه : با توجه به این که شرکت ممکن است با انحالل مواجه شود، بعدسوال

 شود؛ آیا شرکتی که منحل شده، قابلیت ورشکستگی دارد یا خیر؟

 چون شخصیت حقوقی و دارائی دارد، امکان ورشکستگی دارد. )شخصیت حقوقی بعید از تصیفیه تمیام میی    

ن امکیا  شود.( لذا چون ممکن است در حین عملیات تصفیه توقف از پرداخت دین برای شرکت حاصل شود،

 ورشکستگی هم هست.

 : آیا مدیران شرکت های تجاری ورشکسته اعالم می شوند یا خیر؟سوال

میدیران بیه عنیوان     شخصیت حقوقی شرکت و شخصیت حقوقی شرکا، )من جمله میدیران( متفیاوت اسیت.   

، نمایندوی شرکت، ورشکسته نمی شوند؛ اورچه ممکن است به سیب  اینکیه احیانیا خودشیان تیاجر باشیند      

 رشکسته شوند.و

ا ورشکسیتگی شیرکت، مالزمیه ی قیانونی بی     »بییان میی دارد:    128میاده  در مورد ورشکستگی شیرکا،  : نکته

 «از شرکا مالزمه ی قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. بعضیورشکستگی شرکا و ورشکستگی 

 این ماده در مورد شرکت تضامنی بحث می کند.  

از آنجا که شرکا شخصیت حقیوقی مسیتقل   :  تگی شرکا ندارد...ورشکستگی شرکت، مالزمه ای با ورشکس* 

بنیابراین   از شرکت دارند، این قسمت از ماده مالزمه ی بین ورشکستگی شرکت و شیرکا را نفیی میی نمایید.    
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چنانچه دارائی شرکت کفاف دیون را ندهد، نسبت به مازاد به هرکدام ازشرکا مراجعه می شود. حال آن شیرکا  

 اجر باشند یا تاجر نباشند...خود ممکن است ت

یان میی  باین قسمت از ماده  .. :از شرکا مالزمه ی قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. بعضیورشکستگی * 

 ارد. )برایاز شرکا تاجر باشند و ورشکسته وردند، هیچ مالزمه ای با ورشکستگی شرکا ند بعضیکند چنانچه 

ه نی هستند که ممکن است هر چهیار نفیر آن هیا تیاجر بیود     چهار شریک شرکت تضام mو  zو  yو  xمثال، 

کیه   ورشکسته شوند، ورشکسیتگی آن دو نفیر باعیث نمیی شیود      yو  xاز آن ها مثال  بعضیباشند. حال اور 

راجعیه  ورشکسته نشدند و مشکلی بیرای م  zو  mبه عبارتی هنوز  شرکت تضامنی مزبور نیز ورشکسته وردد.

 به آن ها نیست.(

کیم بیه   حی شرکا ورشکسته وردند، آیا می توان از ماده مزبور مفهیوم ورفیت و    همهت که اور این اس سوال

 ورشکستگی شرکت داد؟ 

ضیمینی  تاور چه دارائی شرکت از دارائی شرکا جدا و مستقل است اما در شرکت تضامنی چون دارائی شیرکا  

ه تضیامنی مزبیور را ورشکسیت   ی شرکا ورشکسته وردند، می تیوان شیرکت    همهبر دارائی شرکت است، اور 

 اعالم نمود. این امر استثنایی بر قاعده ی استقالل شخصیت شرکا است.

 ورشکستگی شرکت یا تاجر با توقف از پرداخت دیون حاصل می شود.

 : مالک در صدور حکم ورشکستگی1-1-5

لیت،  از سیوی دو : ممکن است تاجری اموالی در ومرک داشته باشد که بخاطر مسائلی و وض  قیوانینی  سوال

ف از امکان ترخیص آن کاالها از ومرک نیست و لذا چک های تاجر بروشت می خورد؛ آیا ایین تیاجر متوقی   

 پرداخت دیون و ورشکسته تلقی می شود؟

 : تاجری چکش پاس نمی شود، آیا به صرف همین امر متوقف تلقی می شود؟سوال دیگر

 دو نظریه داریم:

 )ل شد می ووید کسی که توقف برای او حاص 412: قانون در ماده نظریه عجز ظاهری )توقف بالفعل

 ورشکسته است و از توقف شامل حتی یک بار چک پاس نشدن هم می شود.

و را اافراد به تاجر اعتماد می کننید کیه چیک     در قانون تجارت: و اصل اعتماد اقتضای اصل سرعت

دور صی خت کند، کافی است تا تقاضای می ویرند، لذا همین که چک پاس نشود و ظاهرا نتواند پردا

 حکم ورشکستگی او بشود.

حتی ممکن است دارائی مثبت تاجر بیشتر از دارائی منفی او باشد؛ ولی تیاجر بیه دلییل میثال بلوکیه      

اند چک خود را پاس کند. )حتی صرف شدن اموالش یا عدم ترخیص کاالیش یا هر دلیل دیگری نتو



  «10 » 

 (هدات او کفایت نمی کند.اعتبار داشتن تاجر بدون ایفای تع

 .نظریه عجز واقعی )توقف بالقوه، سل  قدرت پرداخت دین(: پولی ندارد که بدهد 

فقیه   دلیل این نظریه این است که : نهاد افالس شبیه نهاد ورشکستگی اسیت و بیرای تفسییر آن بیه    

ارائیی  ر از دمراجعه می کنیم و در فقه افالس اینگونه تعریف شده است که دارائیی منفیی فیرد بیشیت    

مثبت او باشد. ورشکستگی هم همین است و لزوما عدم پرداخت یک چک باعث نمی شود تیا فیرد   

بیرای   )در اثبات این نظریه از تشابه نهاد ورشکستگی و افالس بهیره جسیته و   ورشکسته تلقی شود.

 تفسیر قانون از فقه بهره می ویریم.(

پیاس   برای کالهبرداری شده است. اور با یک چکبعالوه اینکه ورشکستگی امروزه بعضا وسیله ای 

داخیت  و قیر  بگییرد و چکیش را پر   فرد می تواند از اعتبار خود استفاده کند نشدن )درعین اینکه 

کند( ورشکستگی صورت ویرد اساس تجارت متزلزل می شود. در حیالی کیه ورشکسیتگی نهیادی     

 است.برای حفاظت از حقوق طلبکاران و جلوویری از تضیی  اموال 

ظیر روییه   ندر این مساله رای وحدت رویه وجود نیدارد. از  با در نظر ورفتن مطال  وفته شده، باید وفت 

د د و در بعی عجز ظاهری را میالک عمیل قیرارداده انی     ی قضایی نیز، بیشتر آرا دیوان در قبل از انقالب نظریه

 بوده است. نظریه ی مختار محاکمانقالب بیشتر نظریه عجز واقعی 

 ه راینمون

 عجز واقعی

 .1دادواه تجدیدنظر تهران 3صادره از شعبه  25/2/1392مورخ  9209970220300212دادنامه شماره  (1]

تهیران   یدادواه عموم 206صادره از شعبه  25/9/91مورخ  740ش. نسبت به دادنامه شماره  یدنظرخواهیتجد

بیه   حکیم  30/9/89میورخ   703شماره  اعترا  ثالث ب. نسبت به دادنامه یدعو رشیکه به موج  آن با پذ

م و صرف عد استشرکت در واقع ورشکست نبوده  رایز باشدیآن صادر شده است وارد و موجه نم یالغا

ادر صی موافق با قیانون   دنظرخواستهیو دادنامه تجد کندیفقره چک داللت بر توقف شرکت نم کیپرداخت 

کور را دادنامیه میذ   یمیدن  یدادرسی  نییی قانون آ 358ه مستنداً به ماد یدنظرخواهیشده است لذا ضمن رد تجد

 است. یقطع یرأ نی. اکندیو استوار م دییتأ

 استان تهران ی مستشار دادواه  دنظریدادواه تجد 3شعبه  سیرئ

 [رادیدیی حم ییذکا

 

                                                      
1 89MW0tReEI0Showjudgement.aspx?id=TiszY/2j.ijri.ir/SubSystems/Jpri//http: 
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 .1دادواه تجدید نظر تهران 37صادره از شعبه 12/5/1392مورخ  9209970223700467دادنامه شماره ی ( 2]

نقیالب  او  یعمیوم  یدادستان دادسرا تیطرفع.ع. با وکالت خانم م.ش. به یآقا یدنظرخواهیرخصوص تجدد

تهیران   یقحقیو  یدادواه عموم 87صادره از شعبه  28/1/91ی   91047از دادنامه شماره  یتهران نسبت به قسمت

 لیی لکین وک  سیت، اشیده   صادر 19/11/89توقف   یبا تار یخواهان بدو یموج  آن حکم ورشکستگکه به

[ شیماره ... ی    یموجیود]  لحیا  صیدور چیک فاقید    توقف میوکلش بیه    یاست تار ی]خواه[ مدعدنظریتجد

تااجر باا    ونیا مراد از وقفاه در پرداخات د   رسدینظر مبه. باشدیمندر  در چک م  یهمان تار 20/2/85

 یابر یموجب د،ینما یو نیاز د تیتاجر کفا ییاگر دارا یعنی شود،یم یبررس یو ییوصف مجموع دارا

و انجاام تعهادات مادنظر قانونگااار اسات. حسا         ونیاز پرداخت د یعجز واقع یعنیندارد.  میتصم

 هیا داشاته و نظر  تیا الفع یها در امور تجارسال ن،یداشتن د رغمیعل دنظرخواهیپرونده، تجد اتیمحتو

، اساتوار اسات   هیا نظر نیکارشناس که حس  اوضاع و احوال مسلم و مح ، موضوع ارائه شده بر هما 

 یظرخواهدنیی بیا رد تجد  ،یمیدن  یدادرسی  نییقانون آ 358و  265قانون تجارت  412مستنداً به مواد  هذایعل

 است. یقطع یرأ نی. ادینمایم دییرا تأ دنظرخواستهیدادنامه تجد

 استان تهران ی مستشار دادواه دنظریدادواه تجد 37شعبه  سیرئ

 [یقیی دق وساالرید

 یراراص یرا (3

او طرح شود  طلبکاران ایتوسط تاجر  نکهیتوقف اعم از ا یآن است که در دعوا 413و  412از ماده  مستفاد...

میدارک   واالقتضیا اسیناد    یو لد ییدارا یو صورت حساب ها یبه دفاتر تجار یدویرس قیاز طر دیدادواه با

تااجر   هیبر عل هییاجرا رهر چند فقصرف صدوو  دیی را صادر نما یو حکم مقتض یدویبه مورد رس دیبا گرید

 ...ستین یصدور حکم ورشکستگ یبرا یشود کاف یدگیآنکه به دفاتر او رس یب

 عجز ظاهری

 1319کشور مورخ  یعال وانیصادره از شعبه سه د یرا (1

و تعهدات خود؛ و بیالفر    ونید هیاست از تاد یشرکت تجار ایعجز تاجر  ،ی... مراد از وقفه در امور تجار 

اعتباار خاود تعهادات     لهیبتواند بوسا  یاو باشد، ول ونیاو کمتر از د هیسرما یشرکت تجار ایاگر تاجر 

 3و 2...دشو یمتوقف شناخته نم یشرکت تجار ایتاجر  نیچن د،ینما فایخود را ا یتجار
                                                      

1 9MUE6Showjudgement.aspx?id=ZWNQUlVCdDR/2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri 
 استاد این رای را از کتاب تجارت دکتر سیمایی صراف در کالس قرائت فرمودند. جناب  2
بیر   یرا نیی رسید ا  یبه نظیر می   یبرداشت کردم که اورچه در نگاه ابتدائ نگونهیر کالس ااستاد محترم د ی: از صحبت های]عل  3

 یمنف یمثبت تاجر از دارائ یکمتر بودن دارائ یمراد از عجز واقع نکهیباشد، اما نظر به ا دهیصادر ورد یعجز واقع هیاساس نظر
 او یمنفی  یمثبت فرد در واق  کمتر از دارائ یه دارائمزبور اور چ یاست که مطابق را یلدر حا نیاو در عالم واق  است؛ و ا
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 دو نکته ی مهم:

به مال درحکیم   یدسترس تیعدم قابل»قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده:  6: در تبصره ماده 1نکته

بنابراین در اعسار چه فرد مال نداشته باشد و یا میال دارد ولیی در دسیترس او نیسیت، در     « نداشتن مال است

در ورشکستگی نیز به همین ترتی  است. یعنی چنانچیه تیاجر   معسر اعالم می شود.  6هردو صورت مطابق م

ست و تیرخیص نشیده( هیم باعیث میی شیود تیاجر        اموالی دارد ولی در دسترس او نیست )مثال در ومرک ا

 .1ورشکسته اعالم شود

  

 یقیوق دادخواست اعسیار از تجیار و اشیخاص ح   »قانون نحوه اجرای محکومیت مالی:  15مطابق ماده : 2نکته

ود را خی  یامر ورشکستگ به یدویرس دیاعسار باشند با یکه مدع  یاشخاص  در صورت نیشود. ا ینم رفتهیپذ

قاضیای  تلذا موسسات غیر تجاری مثل خیریه ها و مدارس و... هم ورشکسته می شوند و « ..درخواست کنند.

 . موسسیات 2. شرکت هیای تجیاری   1اعسار از آن ها پذیرفته نمی شود. )اشخاص حقوقی حقوق خصوصِی: 

 . نهاد وقف( 3غیر تجاری 

 

                                                                                                                                                            
چنانچیه   نیاسیت بنیابرا   یتوقف ظاهر ،یبلکه مالک در ورشکستگ ستیبر متوقف دانستن تاجر ن لیامر دل نیباشد صرف ا

 ینمی  د،ینما فایارا  یکه دارد آن تعهد تجار یاراعتب لهیاو بتواند به وس یمنف یمثبتش از دارائ یرغم کمتر بودن دارائ یتاجر عل
بیه   دیی بیود، با  یمیالک را  یتوقف واقعی  هیاست که اور نظر یدرحال نیتوان او را متوقف دانست و حکم به توقف او داد. و ا

و به  لهیبا انجام شدن تعهدات تاجر بوس نکهیشد نه ا یداده م یبه ورشکستگ یرا یمنف یمثبت از دارائ یصرف کم بودن دارائ
 توقف او احراز نگردد. گران،یدر نزد داعتبار او  یپشتوانه 

ا تیاجر  مثبیت تیاجر کفیاف ندهید باعیث شیده تی        یاور چه دارائی  نیدر پرداخت د یظاهر ییتوانا ،یرا نیدر ا گریعبارت د به
 میدنظر آن  یفی مثبیت و من  یبدون لحیا  دارائی   نیدر پرداخت د یظاهر ییناتوانا ای ییتوانا هیورشکسته اعالم نگردد. لذا نظر

 ه بوده است.[دادوا
داشته باشید کیه در    یچنانچه تاجر اموال رایباشد. ز حیتواند صح یم یعجز ظاهر هینظر ینکته تنها بر مبنا نی: به نظر من ای]عل 1

مثبیت او از   یمثبت آن فرد است و لذا تاجر مزبور واقعا متوقف نبیوده و دارائی   یدسترس او نباشد، باز هم آن اموال جزء دارائ
 شود[ یم یمتوقف تلق یتاجر به علت عدم انجام تعهدات خود، از نظر ظاهر نیهم امااست.  شتریاو ب یمنف یدارائ
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 :جلسه سوم

 412ادامه بحث ماده 

تیوان   در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میی حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت »... 

 «صادر نمود.

 ی شود.متوقف او تا یکسال پس از مرگ او صادر  حکم . در زمان مرگ متوقف بوده، 2. تاجر بوده /  1

 ود؟آیا می توان تا یکسال پس از فوت تاجر، دادخواست ورشکستگی او را به دادواه تقدیم نم: سوال

 به الفا  به کار رفته در قانون: جمود 1نظر 

 ورشکستگی تا یکسال پس از میرگ صیادر میی شیود؛ بنیابراین طبیعتیا بایید        حکممطابق این نظر، 

یکسیال   دادخواست بالفاصله پس از مرگ یا با فاصله ی کمی از آن داده شود و الزام صدور حکم تا

 پس از مرگ، برای مقام قضایی است.  

تا چند  اشکال مواجه است چرا که معموال رسیدوی در دادواه ممکن استاز منظر منطقی این نظر با 

سال طول بکشد. )بعالوه اینکه معلوم نیست مراد از حکیم حکیم قطعیی اسیت و ییا حکیم دادویاه        

 بدوی؟(

 تا یکسال پس مرگ تاجر، امکان ارائه دادخواست ورشکستگی تاجر وجود دارد.2نظر : 

 

 

 کان ورشکستگی دارد، مستند این امر چیست؟: وفته شد که شرکت منحله امسوال

  بیرای اثبیات امکیان     412ذییل میاده   برخی از جمله دکتیر محمید زاده از   : 412استدالل به ذیل ماده

بییان وردیید( اسیتفاده     1تقاضای ورشکستگی شرکت منحلیه )کیه بحیث آن پیشیتر و در جلسیه دوم     

 نمودند.

 تقری  استدالل آن ها بدین شرح است:

و محتضر تلقی می شوند که منحل شده باشند، چرا که در « حین الفوت!»جاری، وقتی شرکت های ت

حال انحالل شخصیت حقوقی آن ها باقی بوده و تا خاتمه عملیات تصفیه زنده تلقی می وردند، اور 

هسیتند. بیه عبیارتی    « حین الفوت!»چه این زنده بودن آن ها متزلزل است و وویا در حال احتضار و 

میی تیوان    412شرکت ها با پایان عملیات تصفیه صورت می پذیرد. بنابراین مطیابق میاده   مرگ این 

                                                      
 این جزوه. 7رجوع شود به صفحه  1
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از دادواه نمود و امکیان صیدور حکیم     در حالی که منحل شده اند درخواست ورشکستگی آن ها را

 وجود دارد. در حین انحالل ورشکستگی توسط دادواه برای آن ها

ی را بنابر  این استدالل تا یکسال از انحالل می توان تقاضای ورشکستگی شرکت هیای غییر تضیامن   

 عمل می شود.   127نمود. اما در شرکت های تضامنی مطابق ماده 

 استنباط نمی شود. 412رد: این استدالل خدشه دارد و موارد وفته شده از ماده 

  حکیم   ی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز می تیوان به ورشکستگ»قانون تجارت:  127م استدالل به

 «داد، مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

 هیاتمه تصفخ،  قبل از 127در ماده « نشده باشد میشرکت تقس ییدارا نکهیمشروط به ا»نکته: مراد از 

 است.

 ند تسری داد؟؟آیا می توان حکم این ماده را به سایر شرکت های منحله که تضامنی نیست

به نظر می رسد چون وضعیت شرکت تضامنی خاص و استثنایی است لذا احکیام آن اختصیاص بیه    

نحیالل  خودش دارد و نمی توان به سایر شرکت ها تسری داد بنابراین نمی تیوان در اثبیات امکیان ا   

 استدالل نمود. 127شرکت های غیر تضامنی به ماده ی 

  یستگی تاجر یا شیرکت تجیارتی در نتیجیه ی توقیف از تادییه      ورشک: »412استدالل به صدر ماده 

 «وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود...

 412محسوب میی شیود، لیذا مطیابق صیدر میاده        شرکت تجارتیاز آن جا که شرکت منحله هنوز 

تنها  وبه عبارت دیگر انحالل شرکت تاثیری بر تجارتی بودن شرکت ندارد  امکان ورشکستگی دارد.

 وزمانی که تصفیه شرکت خاتمه یابد دیگر عنوان شرکت تجارتی بر آن شرکت اطیالق نمیی ویردد    

ی می برآن موضیوع بیار    412)یعنی همان شرکت تجارتی(، حکم ماده  412لذا با وجود موضوع ماده 

 شود.

 413بحث ماده 

اسیت   او حاصیل شیده  تاجر باید ظرف سه روز از تاری  وقفه که در تادیه قرو  یا سایر تعهدات نقدی »

فیاتر  توقف خود را به دفتر محکمه ی بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائیی و کلییه د  

 «تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

 مراد از محکمه بدایت امروزه دادواه عمومی حقوقی است.  
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 ضمانت اجرا:

ایین   413عملیات تجاری تاجر متوقف شده و مطیابق میاده    اور 1: دادواه ممکن است542ماده  2بند  (1

 باشد، تاجر را ورشکسته ی به تقصیر اعالم نماید.قانون رفتار نکرده 

عمییل نکییرده باشیید، محکمییه در حکییم   414و  413اوییر تییاجر ورشکسییته بییه مفییاد : » 435مییاده  (2

 مراد از توقیف، حبس است.« ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

 

 

ت تجاری کلمه ی تاجر آمده، آیا حکم این ماده و ضمانت اجرا های آن شامل شرک 413: در صدر ماده سوال

 هم می شود؟  

ر بله، شرکت های تجاری هم موظف هستند بیالن و صورت حسیاب دارائیی و کلییه دفیاتر خیود را بیه دفتی       

 محکمه تسلیم نمایند.

 را دارد؟ مدیرعامل ؛  413ر ماده : چه کسی در شرکت تجاری وظیفه ی مذکور دسوال

دارد. : آیا دو ضمانت اجرای وفته شده علیه مدیرعامل اجرا می شیود؟ میدیرعامل مسیئولیت کیفیری نی     سوال

 ری.چون در قانون مسئولیت کیفری برای او به صراحت پیش بینی نشده + اصل تفسیر مضیق قوانین کیف

نمیود مگیر در صیورت تحقیق جرایمیی دیگیر نظییر         بنابراین نمی شود مدیرعامل را بیدین سیب  مجیازات   

 کالهبرداری که توسط او صورت ورفته باشد.

جیود  و کیفیری  هست اما در رابطه با او ضیمانت اجراییی   413بنابراین شرکت تجاری موظف بر اجرای ماده 

 اما مسئولیت مدنی: ندارد.

 لاف تخ و اشخاص ثالث نسبت بیه مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت »الیحه:  143و  142ماده 

سئول می یا اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجم  عمومی برحس  مورد منفردا یا مشترکا م مقررات قانونی از

ه شیرکت  در صورتی ک»؛ « باشند و دادواه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

ادویاه  رائی شرکت بیرای تادییه دییون آن کیافی نیسیت د     ورشکسته شود و یا پس از انحالل معلوم شود که دا

شرکت یا  صالحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نف  هر یک از مدیران ویا مدیر عاملی را که ورشکستگی

ن آتادییه ی   کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحا  معلول تخلفات او بوده است منفردا ییا متضیامنا بیه   

 «داخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید.قسمت از دیونی که پر

                                                      
 بعدا خواهیم وفت ورشکستگی به تقصیر به دو قسم اختیاری و اجباری است. 1
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 414بحث ماده 

باشید:   و به امضای تاجر رسیده و متضمن موارد زیرصورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده »

طالبیات  م. صورت کلییه ی قیرو  و   2.تعداد و تقویم کلیه اموال غیر منقول و منقول تاجر به طور مشروح 1

ضرر و صورت مخار  شخصی / در صورت توقف شرکت های تضیامنی مخیتلط ییا نسیبی      .صورت نف  و3

 «اسامی و محل اقامت کلیه شرکا ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ه ز آن جیا کی  اصدر ماده بیان می دارد کلیه دارائی مثبت و منفی باید اعالم شیود و ذییل میاده بییان میی دارد      

 ردد.وو نسبی هستند، اسامی و محل اقامت آن ها باید در   شرکای ضامن پشتوانه شرکت تضامنی، مختلط

 یورشکستگ یدادرس نییآ

 (415خواهان در دعوای ورشکستگی )بحث ماده 

ود خی ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت در موارد ذیل اعالم می شود:    الف. برحس  اظهیار  »

 «دایت.ب . برحس  تقاضای مدعی العموم    تاجر     ب. به موج  تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران  

 خواهان دعوای ورشکستگی چه کسانی هستند؟

طلی ( /   ، منجیر بیودن، مسیلم بیودن    بودن، غیر مشروط، غیر موجل  1سه نفر: تاجر / طلبکاران )به شرط حالّ

 .2دادستان

 آیین دادرسی ورشکستگی قوانین مربوط به نسبت ق آدم و

ن دادرسی خاص است. برای مثیال مهلیت تجدییدنظر خیواهی در دعیاوی      آیین دادرسی ورشکستگی، آیی

 روز است. 10روز است اما در دعوای ورشکستگی در یکسری از موارد  20مدنی 

 نسبت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی ورشکستگی:

 آدم نس  کرده مواد آیین دادرسی ورشکستگی را.ق : 1نظر 

 عام را تخصیص می زند ولو عام میوخر از  خاص همیشه آدم عام و تجارت خاص است و ق : 2نظر

                                                      
گی است باید طلبش نقد باشید. امیا از آنجیا کیه     یعنی طل  آن ها نقد باشد. شرط است که حتما طلبکاری که خواهان ورشکست 1

صدور حکم ورشکستگی)برخالف اعسار که نسبی بود( مطلق بوده و نسبت به همه است بنابراین با صدور حکم ورشکستگی 
 کلیه دیون موجل تاجر نیز حال می وردد. اما به هر حال تنها کسانی می توانند ورشکستگی تاجر را تقاضا نمایند که دییون آن 

 ها در زمان تقاضا حال بوده باشد.
اور چه وفته شد تنها طلبکارانی که دیون آن ها موجل است  می توانند از دادواه تقاضای صیدور حکیم ورشکسیتگی تیاجر را      2

نمایند اما الزم به ذکر است که سایر طلبکاران نیز می توانند در صورتی که وضعیت مالی تاجر را آشفته دیدند و متوجه توقف 
از دادویاه تقاضیای صیدور حکیم       میی توانید  او شدند، مرات  را به دادستان اعالم می نمایند و او در صورت احیراز توقیف   

 ورشکستگی تاجر را بنماید.
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 خاص باشد.

 دادگاه صالح 

 : دادواه صالح در ورشکستگی؟   سوال

 نسبت به صدور حکم ورشکستگی: دادواه عمومی حقوقی

 .2نسبت به رسیدوی و مجازات ورشکستگی به تقصیر و یا به تقل : دادواه کیفری

ابق در صالحیت دادواه محل اقامت خوانده است امیا مطی   از حیث صالحیت محلی نیز به طور کلی اصل

ف ییا  دعوای راج  به توقف یا ورشکستگی باید در دادواهی اقامه شود کیه شیخص متوقی   »آدم:  21ماده 

 «تاجر در حوزه ی آن اقامت داشته باشد...

 (414و 413)ضمانت اجرای عدم رعایت مواد  9/8/96مورخ   763 رای وحدت رویه

 مقدمه

 8:30رأس سیاعت   16/96 فیی رد ةیی کشور در مورد پروندة وحیدت رو  یعال وانید یعموم أتیجلسة ه

 وانیی د سیرئی  یمی یکر نیحس یجناب آقا نیوالمسلم االسالمحجت استیربه  1396/8/9شنبه مورخ روز سه

 کیل  ندادسیتا محتیرم   نیدة یمحمد مصیدق نما  یجناب آقا نیوالمسلم االسالمکشور و با حضور حجت  یعال

 یعموم أتیدر سالن ه کشور،یعال وانیشع  د ةیمعاون کل یرؤسا، مستشاران و اعضا انیکشور و شرکت آقا

 اتیی نظر یپرونیده و طیرح و بررسی   و قرائیت ویزارش    دیی از کالم اهلل مج یاتیشد و پس از تالوت آ لیتشک

بیه   ل،یی ذ  یی ترتکشور، به  کل حترمنظر دادستان م کننده در خصوص مورد و استماعشرکت یمختلف اعضا

 .دیورد یمنته 1396/8/9ی  763شمارة  ییقضا ةیرو وحدت یصدور رأ

 : وزارش پروندهالف

اسیتان   دنظریتجد یهااز شع  چهل و نهم و شانزدهم دادواه ،یاساس وزارش واصله از بانک کشاورز بر

ن، آراء آو اثیرات   یاعیالن ورشکسیتگ   ةبیار  تهران با اختالف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، در

 :شودیوزارش م لیبه شرح ذ هیاست که خالصة قض دهیمتفاوت صادر ورد

شیرکت   یوکال انیاستان تهران، آقا دنظریشعبة چهل و نهم دادواه تجد 4706پروندة  اتی. طبق محتوالف

و انقیالب تهیران بیه     یعمیوم  یمحتیرم دادسیرا   اسیت یر تیبه طرف 1386/5/17  ی... در تار یدیتول یتعاون

 یاقامیة دعیو   نآ یو اعالم ورشکسیتگ  یجار یهایبده هیخواستة صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأد

واقی  شیده و بیه     یدویمورد رس 500066پروندة  یتهران ط یحقوق یاند که در شعبة چهلم دادواه عمومکرده

قیانون مرقیوم، حکیم بیر      414و  413رات میواد  مقر تیبه علت عدم رعا 1388/10/14ی1009موج  دادنامة 
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اسیت کیه    دهیی صیادر ورد  1385/4/31توقیف از    ی... بیا تیار   یدیتول یشرکت تعاون ریبه تقص یورشکستگ

استان تهران بیه موجی  دادنامیة     دنظریدر شعبة چهل و نهم دادواه تجد هیٌعلموضوع، پس از اعترا  محکوم

 قرار ورفته است: دییمورد تأ ریز  یداده شده و به ترت صیتشخ یعاد یورشکستگ 1390/8/23ی  1189

 یآقیا  یعیامل  تیری... بیه وکالیت از شیرکت ... بیا مید      درضیا یحم یآقا یدنظرخواهیخصوص تجد در»

 1388/10/14میورخ   1009و انقالب تهران نسبت بیه دادنامیة شیمارة     یدادستان عموم تی... به طرف یعباسعل

 خواهدنظریتجد یبه دعو یدویتهران که به موج  آن در جهت رس یحقوق یدادواه عموم 40صادره از شعبة 

صحت ادعیا، حکیم    صیبا تشخ یجار یهایبده هیو توقف شرکت از تأد یبر صدور حکم ورشکستگ یمبن

کیه   نسبت به آن قسمت دنظرخواهیصادر و تجد 1385/4/31توقف   یشرکت با تار ریبه تقص یبر ورشکستگ

داقیه در  مپرونیده و   اتیمحتو یرا قبول دارد. اکنون با بررس یعاد یا  و ورشکستگاعالم شده، اعتر ریتقص

رکت ش یکارشناس ورشکستگ یابراز هیشرکت و نظر رعاملیبا توجه به اعالم مد نکهینظر به ااوراق آن، 

 انریماد  ریتقصا  دنظرخواه،یا کارشناس و مدافعات تجد هیمعموله و نظر یدگیمحرز لکن با التفات به رس

امیه کیه   قسیمت از دادن  نیی ضمن نقی  ا  یمدن یدادرس نییقانون آ 358مادة  زیلذا به تجو ،گرددیراز نماح

 یهیا قسیمت  ریاعالم و سیا  یشرکت به عاد یصادر شده، ورشکستگ ریشرکت به تقص یحکم بر ورشکستگ

میوال و  ر تمام اجر دشرکت و عدم مداخله تا ییتوقف و امر به مهر و موم اموال و دارا  یتار نییدادنامه در تع

 «است. یقطع ی. رأستیبه قوت خود باق یو امور ورشکستگ هیدخالت ادارة تصف

بیه   1389/8/29شیرکت ... در   دنظر،یی شعبة شیانزدهم دادویاه تجد   600602اوراق پروندة  تی. به حکاب

ران و انقیالب تهی   یدادسیتان عمیوم   تیبه طرف یو ورشکستگ یتجار اتیخواستة صدور حکم بر توقف عمل

ادنامیة  ارجاع شیده و بیه موجی  د    یحقوق یکرده که پس از ثبت به شعبة شانزدهم دادواه عموم یاقامة دعو

 است: دهیورد میاتخاذ تصم لیبه شرح ذ 1390/8/30ی  786

... بیه   یعباسعل یآقا یرعاملیخاص با مد ینادر ... به وکالت از شرکت ... سهام یآقا یخصوص دعو در»

 یو ورشکسیتگ  یتجار اتیصدور حکم بر اعالم توقف عمل یرم تهران به خواسته تقاضادادستان محت تیطرف

و صیادرات و   وشو فیر  دیی شرکت موکل در امیر خر »خواهان اجماالً اشعار داشته است:  لیشرکت موکل وک

 دچیار  هیا متیو تورم و عدم ثبات ق یداشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصاد تیمجاز فعال یواردات کاالها

ادامیة   تیاً یو نها ابدی یوض  و بحران خالص نیکه از ا دهیو تاکنون موفق نگرد دهیو رکود ورد تیوقفه در فعال

دادگاه با توجه باه  « را خواهانم 1387/2/14  یصدور توقف از تار ی. تقاضاباشدینم سریم یاقتصاد تیفعال

 ایا  باشاد یآن ما  ییاز دارا شیشرکت خواهان ب ونید ایموضوع که آ نیا یجهت بررس هیشبهه موضوع
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ارجاع کاه باا    1مرات  را به کارشناس ر،یخ ایحاصل شده است  ونیتوقف از پرداخت د ایآ نکهیو ا ریخ

 909مبسوط شمارة  هی. کارشناس منتخ  طبق نظرنموده است نیمع رهسه نف أتیتوجه به حجم کار رأساً ه

از پرداخیت  2 عمالً 1386/12/29  یت ... )خواهان( از تارشرک»اند: ثبت دفتر دادواه اعالم نموده 1390/4/15ی 

و تعهدات خود متوقف شیده   ونیاز پرداخت د یواقعبه طور  1387/2/28  یخود متوقف بوده و از تار ونید

واصل نشده است و به استناد دادواه با اوضاع و احیوال حیاکم بیر     یو اعتراض دهیابالغ ورد هینظر نیا« است.

 یاعالم ورشکستگضیمن   440، و 412، 416، 417، 514دادواه به استناد به مواد  نید. بنابراموضوع تطابق دار

 ییی امیوال دارا  هیی و کل مو امیر مهیر و میو    نموده نیمع 1387/2/28 خیتوقف را تار خیشرکت خواهان تار

محیول  تهیران   یو ورشکسیتگ  هیبیه اداره کیل تصیف    یقانون نیمواز تیآن را با رعا ونید هیورشکسته و تصف

در دادویاه   یدنظرخواهیی روز پیس از ابیالغ قابیل تجد    سیت یو ظیرف ب  یو حکیم صیادره حضیور    دینمایم

 «.باشدیاستان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء م دنظریتجد

قیررات  م تیبه لحا  عدم رعا 1391/8/27ی   960به موج  دادنامة  دنظریشعبة شانزدهم دادواه تجد یول

 :شودینقل م ناًیقابل استماع اعالم کرده است که ع ریرا غ یتجارت دعوقانون  414و  413مواد 

شیرکت ... بیا وکالیت خیانم      تیی و انقالب تهران به طرف یدادستان عموم یدنظرخواهیخصوص تجد در»

تهیران کیه متضیمن     یحقیوق  یدادواه عموم 16صادره از شعبة  1390/8/30ی   786مهرناز ... از دادنامة شمارة 

مرحلیه از   نیی دادواه در ا باشدیم دنظرخواندهیشرکت تجد یتوقف و ورشکستگ  یاعالم تار صدور حکم بر

با مقیررات   دنظرخواستهیدادنامه تجد رتیبه عمل آمده را وارد دانسته به لحا  مغا یدنظرخواهیتجد یدادرس

از قاانون   414و  413مطااب  مااد     رایی ز دانید ینق  م ستهیرا شا دنظرخواستهیدادواه دادنامة تجد ،یقانون

 یاوقفه خیدر ظرف سه روز از تار یستیبایکه از مقررات آمره بوده تاجر م یتجارت در باب ورشکستگ

 تیاو حاصل شده است توقف خود را به دفتار محکماه بادا    یتعهدات نقد ریسا ایقروض  هیکه در تأد

ود را باه دفتار محکماه    خا  یدفاتر تجار هیو کل ییمحل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارا

 نیا مقرر در ا فیبه تکل یدادخواست حقوق میتقد مانخوانده در ز دنظریتجد هیف. در مانحندینما میتسل

ارائاه   کنناده یدگیخود را به دفتر دادگاه رس یدفاتر تجار نیو همچن ییماده عمل ننموده و صورت دارا

اسات کاه تااجر ورشکساته شخصااً       یداز قانون تجارت منصارف از ماوار   435ننموده، مقررات ماد  

 هبیا بنید    یدنظرخواهیوصف مذکور دادواه با انطباق تجد اب .دینمایم یدرخواست صدور حکم ورشکستگ

مقررات آماره   تیعدم رعانظر به  دنظرخواستهیضمن نق  دادنامة تجد یمدن یدادرس نییقانون آ 348مادة 

                                                      
نتیجه ورفته می شود که در نظر این دادواه در صیدور حکیم ورشکسیتگی عجیز واقعیی میالک        به کارشناس ارجاع شده، چون 1

 است. 
 همان تاری  عجز ظاهری است.« از فالن تاری  عمال متوقف بوده» منظور از اینکه 2
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استماع نداشته و  تیمطروحه قابل تیفیبا ک یدعو یاز قانون تجارت در باب ورشکستگ 414و  413ماد  

مطروحه را صاادر   یدادگاه قرار عدم استماع دعو یمدن یدادرس نییقانون آ 2 اد و م 358به استناد ماد  

 «است. یو قطع یصادره حضور یرأ .دینمایو اعالم م

میة  لت دادناتهران به دال استان دنظریتوجه به مرات  مذکور در فوق، چون شعبة چهل و نهم دادواه تجد با

 تیی رعا رغمیی را عل یاعیالن ورشکسیتگ   یآن شیعبه، دعیو   4706صادر شده در پرونده  1390/8/23ی   1189

د، میور  ریی نظ درشیعبة شیانزدهم    یدانسیته ولی   یدویقانون تجارت قابل رسی  414و  413نشدن مقررات مواد 

سموع م ریرا غ یصورت دعو نیا ریدر غالزم و  یبه درخواست اعالن ورشکستگ یدویآنها را در رس تیرعا

 یهیا اهمرقیوم، از شیع  مختلیف دادوی     یبا اخیتالف اسیتنباط از مقیررات قیانون      یترت نیاعالم کرده و به ا

 ،یفیر یک یدرسی دا نییی قانون آ 471به مادة  است لذا مستنداً دهیاستان تهران آراء متهافت صادر ورد دنظریتجد

 .دینمایدرخواست م ییقضا هیرووحدت  یصدور رأ یطرح موضوع را برا

 کشور یعال وانید ییی معاون قضا یمختار نیحس

 دادستان کل کشور ةی: نظرپ

قانون تجارت توسیط   413مادة  تیعدم رعا جهیمختلف از نت یهاپرونده عبارت است از استنباط موضوع»

او  یتعهدات نقد ریسا ایقرو   هیوقفه که در تأد  یروز از تار 3در ظرف  دیتاجر با»: داردیتاجر که مقرر م

 ییصورت حساب دارا موده،محل اقامت خود اظهار ن تیحاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدا

اسیتان تهیران    دنظریی دادویاه تجد  49شیعبة  « .دینما میخود را به دفتر محکمه مزبور تسل یدفاتر تجارت هیو کل

تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم بیه  قانون  413مقررات مادة  تیعدم رعا رغمیعل

 تیی در پرونده مشابه به لحا  عیدم رعا  دنظریتجد ادواهد 16شعبة  کنیصادر کرده است، ول یو یورشکستگ

صادر کیرده اسیت    یقابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعو ریغ یقانون تجارت، دعو 413مقررات مادة 

تااجر   یاوالً، ورشکساتگ  رایی اقیرب بیه صیواب اسیت ز     دنظریدادواه تجد 49نباط شعبة است رسدیبه نظر م

جامعاه ارتبااط تنگاتناا دارد و دادگااه      یو تجاار  یو نظام اقتصااد   یموماست که با نظم ع یامقوله

امتنااع   یورشکساتگ  یبه دعاو  یدگیتاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رس نکهیبه صرف ا تواندینم

و  542و  435قانون تجاارت در ماواد    414و  413تخلف از مقررات مواد  ییضمانت اجرا اًیو ثان دینما

 باود یم یشده است و اگر نظر قانونگاار در فرض مسأله بر عدم استماع دعو ینیبشیهمان قانون پ 543

به صراحت اعالم کارده اسات کاه     538از جمله موضوع ماد   یهمانگونه که در موارد کردیم حیتصر

مکلاف اسات    هیقاوه قضاائ   یعاد نیقوان زیو ن یبر اساس قانون اساس اً،یو ثان ستیقابل استماع ن یعود

ماورد   نیا در ا ایشک حاصل شد که آ یو اگر در مورد دینما یدگیرس یاصحاب دعو ینسبت به دعاو
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ل به اصل مراجعه کرد و اصا  دیبا یدگیعدم رس ایاست  یدگی)دادگاه( رس ییدستگاه قضا فهیخاص وظ

 ناستا دنظریدادواه تجد 49با توجه به مرات  فوق با نظر شعبة  نیبنابرا است یدگیمقام ضرورت رس نیدر ا

 «تهران موافق هستم.

 کشور یعال وانید یعموم أتیه 1396/8/9ی  763شمارة  ةیرو وحدت یرأ

دفااتر   هیا کل دیا قانون تجاارت با  413به حکم ماد   یصدور حکم ورشکستگ یچند تاجر متقاض هر

تر آن قانون باشد باه دفاا   414خود را که متضمن مرات  ماکور در ماد   یو صورتحساب دارائ یتجارت

 یراتوقف با توجه به ضامانت اجا   یتاجر مدع یاز سو فیتکل نیلکن عدم انجام ا د،ینما میدادگاه تسل

 نیبر ا .ستیاو ن یه دعوب یدگیهمان قانون مانع رس 542ماد   2و بند  435به شرح مقرر در ماد   فیتکل

بیه    یی قر تینظر مطابقت دارد به اکثر نیکه با ا یاستان تهران در حد دنظریدادواه تجد 49شعبة  یاساس رأ

شیع    یابر یفریک یدادرس نییآ نقانو 471طبق مادة  یرأ نی. اشودیم صیتشخ یو قانون حیاتفاق آراء صح

 االتباع است.آن الزم ریو غ ییاز قضامراج  اعم  ریها و ساکشور، دادواه یعال وانید

 کشور یعال وانید یعموم أتیه


