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مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 

شعبه سوم حقوقی سبزوار-9909975183300774

2علیرضا پوراسماعیلی -1عباس برزوئی 

به خرید و فروش محصـوالت روغنـی   ، به همراه پدرش اکبر 1389از سال ، آقاي حمید

را....نفـت بهـران و  ، مختلف از جمله نفت پـارس هاي  اشتغال داشته است و عاملیت شرکت

امور تجاري ایشـان رخ داده اسـت در   با مشکالتی که در  1395ولی از سال .نیز داشته است

فقـره   23،در نتیجـه .انجام تعهدات پرداختی ایشان وقفه رخ داده و عمال متوقف شده است

ریال بـه نفـع شـرکت نفـت پـارس بـه        000/500/236/23چک صادره توسط ایشان به مبلغ 

اي و شش فقره چک دیگـر بـه نفـع شـرکت خـدمات مشـاوره      13/5/95الی  5/4/95تاریخ 

متعاقبا طلبکار شرکت نفت پارس پس از .برگشت خورده است1395امی ایرانیان در سال ح

اقـدام بـه   ، اقامه دعـوا جهـت مطالبـه اصـل طلـب و خسـارت تـاخیر تادیـه و صـدور حکـم          

منـزل  ، درخواست صدور اجراییه کـرده و پـس از تشـکیل پرونـده اجرایـی و جلـب حمیـد       

.شرکت نفت پارس منتقل شده اسـت ن به ناممزایده و سپس سند آ، مسکونی ایشان توقیف

اتومبیل شخصـی خـود را جهـت بازپرداخـت بخشـی از بـدهی       ، همسر حمید، عالوه بر این

، مـادر حمیـد  .به نام شرکت نفت پارس منتقل شده استمعرفی که پس از توقیف و مزایده

دسـتگاه   نیز یک حلقه چاه عمیق و اراضی آن را معرفی کرده و باالخره خواهر حمید یـک 

.آپارتمان در مشهد معرفی که همه با همان شیوه مزایده و به شرکت منتقل شده است

دادگستريپایه یک عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواري، وکیل  .1

ت علمی دانشگاه حکیم سبزواري، وکیل پایه یک دادگستريعضو هیأ .2
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به طرفیت  1395دعواي ورشکستگی با تعیین تاریخ توقف از سال ، 1399حمید در سال 

 حامی ایرانیـان اقامـه  اي  شرکت نفت پارس و شرکت خدمات مشاوره، بانک ملت، دادستان

فقـره   23باتوجـه بـه برگشـت    «:کندمی رح دادخواست خود بیانوکیل حمید در ش.کندمی

تــا تــاریخ15/8/95از تــاریخ  ریــال000/500/236/23چــک بــه نفــع نفــت پــارس بــه مبلــغ

95در سـال  حـامی ایرانیـان  اي  فقره چک مربوط به شرکت خدمات مشاوره 6و 27/10/95

سررسـید شـده اسـت مبلـغ      28/4/95وهمچنین بابت دو فقره تسهیالت بانـک ملـت کـه در    

 1398ریال موکل بدهکار بوده که با خسارت تاخیر تادیه آن تا اسـفندماه   000/000/400/2

از طرفـی  .گردیده اسـت  ریال211/571/344/54صرفا طلب شرکت نفت پارس بالغ بر 

 15فقره چک برگشت شده است و موکـل بـیش از    6حدود متعاقبا از ناحیه اشخاص دیگر 

انتقال اموال خود و با توجه به اینکه علی رغم.پرونده اجرایی در اجراي احکام سبزوار دارد

تسویه نشده  1395طلب نفت پارس مربوط به چکهاي برگشتی سال ، وهمسر وخواهر ومادر

کـه پرونـده   درخواست نموده استرا  15/8/95لذا اعالم ورشکستگی با تعیین تاریخ است

از وضـعیت امـوال   به شعبه سوم حقوقی سبزوار ارجاع گردیده و این شعبه پـس از اسـتعالم  

پلیس راهوار و بانک مرکـزي و همچنـین اداره دارایـی در    ، ثبتمنقول وغیر منقول از اداره

الیـات  واظهارنامـه مالیـاتی و م  ، سـال گذشـته   10میزان خرید وفـروش نـامبرده در   خصوص

به شرح زیر راي خـود را   9909975183300774طی دادنامه شماره...و رسیدگی پرداختی

مفـاد دادخواسـت تقـدیمی و    ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونـده «:نمایدمی صادر

تصاویر مصدق مستندات ابرازي و دفاعیات مبسوط وکـالي متـداعیین بـه دالیـل مشـروحه      

از-1:دانـد مـی  از تادیه دیـون تشـخیص و خواسـته ایشـان را وارد    خواهان را متوقف ، ذیل

آنجایی که براي احراز ادعاي خواهان و صدور حکم ورشکستگی و توقف ایشـان در ابتـدا   

 1برابـر مـواد   ، دادگاه باید این موضوع را احراز نمایند که آیا مدعی واقعاً تاجر است یا خیر

معمولی خود را معـامالت تجـارتی قـرار دهـد از نظـر      قانون تجارت هر کسی که شغل  2و 

شـود و بـا بررسـی مسـتندات و سـوابق موجـود در پرونـده        مـی  قانون گذار تـاجر محسـوب  

تردیدي در تاجر بودن خواهان وجود ندارد؛ چرا که حجم وسیع مراودات مـالی خواهـان و   
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رکت نفـت  بزرگ روغنی و نفتـی نظیـر شـ   هاي  خرید محصوالت نفتی و روغنی از شرکت

پارس که در الیحه تقدیمی از ناحیه وکیل شرکت مذکور بر عاملیت چندین ساله خواهـان  

مختلف از جمله نفت پارس در امر خریـد محصـوالت اذعـان شـده اسـت و      هاي  از شرکت

و همچنین پاسـخ اسـتعالم اداره دارایـی سـبزوار کـه       1379فعالیت وي در این زمینه از سال 

ثبـت گردیـده و بـه خریـد و      13/6/1399و در تـاریخ  1399025005685126تحت شماره 

هاي مالیاتی و مالیات پرداختی اشاره داشته به خـوبی حکایـت   اظهارنامه، فروش محصوالت

از تاجر بودن خواهان دارد به نحوي که ایـن موضـوع بـا ایـراد جـدي خوانـدگان نیـز واقـع         

اي سـار خواهـان در پرونـده   نگردیده است به جز وکیل بانک ملـت کـه پـذیرش ادعـاي اع    

در حالی کـه اتفاقـاً پـذیرش ادعـاي اعسـار      ، دیگري را حمل بر تاجر نبودن ایشان کرده اند

خواهان دلیل دیگري است بر عجز و توقف خواهان از پرداخت دیون خود از طرفـی برابـر   

تاجر در صورتی کـه مـدعی اعسـار باشـد     ، هاي مالیقانون نحوه اجراي محکومیت 15ماده 

، باید درخواست ورشکستگی بدهد که با توجه به آمره بودن مقررات اعسار و ورشکستگی

در بـاب   -2.نمایـد طرح دعواي اعسار رفع تکلیـف از ایشـان در اعـالم ورشکسـتگی نمـی     

قانون تجارت ذکـر نمـوده اسـت همـین کـه       412ادعاي توقف چنان که قانونگذار در ماده 

متوقف محسوب و با او به عنـوان یـک   ، ن خود نداردثابت شد تاجر قدرت بر پرداخت دیو

هیئـت عمـومی دیـوان عـالی     26/12/1342-3576شـود و راي شـماره   می فرد متوقف رفتار

هـاي اسـتنادي اجرایـی و برگشـت     محتویـات پرونـده  .کشور نیز بر همین مبنا تصـریح دارد 

الــی  15/8/1395از تــاریخ (95تــا ازآنهــا بــراي شــرکت در ســال      29خــوردن تعــداد  

-هاي اجرایی طی سالو عدم توانایی خواهان در پرداخت محکوم به پرونده)27/10/1395

هاي گذشته نیز به خوبی حکایت از توقف واقعی و کامل خواهان در پرداخت دیون دارد و 

انـد  نیز بر آن تاکید نمـوده )از جمله مرحوم دکتر علی آبادي(چنانکه اساتید برجسته حقوق 

ورشکسته اسـت و  ، ه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده اوست نباشدبه محض این ک

هـایش بیشـتر   هاي او از دارایـی ها و اثبات این که مجموع بدهی لزومی به رسیدگی به بدهی

ــت ــت، اس ــت     .نیس ــان باب ــه خواه ــت علی ــی محکومی ــدور آراء قطع ــابراین ص ــره  29بن فق
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محکوم له مبین توقف کامل خواهان از به نفع )27/10/1395تا  15/8/1395برگشتی (چک

به نحوي که معرفـی امـوال از سـوي اشـخاص نیـز تکـافوي مطالبـات        .اداي دین خود است

هاي نفتی معتبر نیـز از ارائـه خـدمات و فـروش     بستانکاران را نکرده و به همین دلیل شرکت

قـانون   413هرچند قانونگـذار در مـاده    -3.اندمحصوالت خود به خواهان خودداري نموده

توقـف  ، تاجر را مکلف نموده است که ظرف سه روز پس از وقفه در تادیه دیـون ، تجارت

-763لکن راي وحدت رویه دیوان عالی کشـور بـه شـماره    ، خود را به دادگاه اعالم نمایند

اعالم توقف بعد از این مهلت را نیز مـورد قبـول قـرار داده و مراجـع قضـایی را      ، 9/8/1396

اع دعواي تاجر در این فرض نموده است به نحوي که حتـی در فـرض عـدم    مکلف به استم

دعـواي تـاجر را قابـل    ، قانون تجارت 414و  413تسلیم دفاتر به دادگاه و عدم رعایت مواد 

ضمن اینکه اگر هدف اصلی از اعالم توقف تاجر حفظ حقوق تمـامی  .استماع دانسته است

حقوقی سازگاري دارد قطعا این هدف بـا اعـالم   بستانکاران است که با نظم عمومی و منطق 

از طرفـی بـراي رسـیدگی بـه      -4.شـود می توقف تاجر ولو بعد از انقضاي سه روز نیز تامین

دعواي تاجر ورشکسته الزم نیست تمامی طلبکاران طرف دعوا قرار بگیرند چنانکه وکالي 

حکم اعـالم  ، قانون تجارت 536اند چرا که برابر ماده  خواندگان به این موضوع اشاره کرده

ورشکستگی و هم چنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعالم 

ورشکستگی تشخیص شود قابـل اعتـراض اسـت؛ چراکـه در فـرض اعـالم ورشکسـتگی و        

، آگهی آن در روزنامه هر ذینفعی که بستانکار تاجر است و طرف دعوا قـرار نگرفتـه اسـت   

روزه براي افراد مقیم کشور و دو ماهه براي افراد مقیم خـارج   30مهلت قانونی تواند در  می

-9907از کشور بـه حکـم دادگـاه اعتـراض نمایـد ضـمن اینکـه نظـرات مشـورتی شـماره           

ــن ادعــا اســت  2/10/1382-7988/7و17/12/1371 ــد ای ــز موی ــاریخ  -5.نی ــا مالحظــه ت ب

و صدور حکم قطعی و اجراي حکم  فقره چک که منجر به طرح دعوا 29برگشت خوردن 

معلوم است که خواهـان از  ، و حتی توقیف و مزایده اموال خواهان و اشخاص ثالث گردیده

همان تاریخ مورد ادعا از پرداخت دیون خود واقعا عاجز و متوقف بوده است ضـمن اینکـه   

اهـان از سـال   از ناحیه خواندگان دلیل قابل استناد و محکمه پسند مبنی بر فعالیت تجاري خو
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، مـدنی دادرسـی   آیـین  قـانون  198بنابراین دادگـاه مسـتند بـه مـاده     .ارائه نگردیده است 95

 416و  415و  414و 413و  412دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخیص و برابر مـواد  

قانون تجارت حکم بر اعالم ورشکستگی خواهان  444و  434و 433و 427و  419و  418و 

راي صـادره  .نمایـد مـی  صادر و اعـالم  15/8/95تعیین تاریخ توقف به تاریخ و اعالن آن با 

ــاده     ــر م ــوب و براب ــوري محس ــداعیین حض ــه مت ــبت ب ــررات  539نس ــارت و مق ــانون تج  ق

روز از ابـالغ قابـل تجدیـدنظر در محـاکم تجدیـدنظر اسـتان        20مدنی ظرف دادرسی  آیین

-789و راي وحـدت رویـه شـماره    قانون تجـارت   537و  536خراسان رضوي و برابر مواد 

ظرف یک ماه از طرف اشخاص ذینفع )آگهی(دیوان عالی کشور پس از اعالن  3/4/1399

ثالث مقیم ایران و ظرف دو ماه از افراد ازطرف اشخاص ذینفع مقیم خـارج از کشـور قابـل    

ضـمنا  .قانون مـذکور موقتـاً قابـل اجـرا اسـت      417حکم صادره حسب ماده .اعتراض است

قـانون   43دگاه قرار مهر و موم امـوال خواهـان را نیـز در راسـتاي تکلیـف مقـرر در مـاده        دا

نماید تا عضو ناظر با رعایـت مقـررات و قـانون    تجارت و حفظ حقوق بستانکاران صادر می

اقدام به مهر و مـوم  ، قانون تجارت با رعایت مستثنیات دین 444و  434تجارت به ویژه مواد 

را به عنـوان  ....قانون تجارت آقاي  044و 427ین اساس و در راستاي مواد بر ا.اموال نماید

که هـردو از کارشناسـان رسـمی دادگسـتري     (را به عنوان مدیر تصفیه ...عضو ناظر و آقاي 

قـانون   419نماید تـا مـدیر تصـفیه برابـر مقـررات قـانونی از جملـه مـواد         انتخاب می)هستند

قـام ورشکسـته در اعمـال حقـوق و اختیـارات مـالی ایشـان و        م تجارت به بعد به عنوان قـائم 

مداخله در کلیه عملیات اجرایی راجع به تصفیه امور ورشکسته و انجـام امـور تصـفیه اقـدام     

نموده و عضو ناظر نیز ضمن اقدام به مهر و موم امـوال ورشکسـته و انجـام وظـایف محولـه      

به بعـد آن بـر عملیـات اجرایـی و امـر      434دیگر برابر مقررات قانون تجارت از جمله مواد 

رئیس شعبه سوم ، ابوالقاسم لطفی.راجع به ورشکستگی و تسریع در جریان آن نظارت کند

.»دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

روشن است که دعواي ورشکستگی از دعاوي پیچیده و زمان بر است؛ زیرا صرف نظر 

،24/4/1318مصـوب   تصـفیه امـور ورشکسـتگی    قانون اداره  از وجود دو قانون تجارت و 
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شناسایی دقیق تاجر بودن و توقف و تاریخ توقف تاجر از مهم ترین موضـوعاتی اسـت کـه    

تاجر و ثالث بدان توجه کرد و البتـه هـر چـه میـزان امـوال و      ، باید در راستاي نفع طلبکاران

 کنـد پیچیـدگی بیشـتر   دارایی ورشکسته بیشتر باشد و تاریخ توقف نیـز بـه گذشـته سـرایت     

راي صادره از این جهت قابل تقدیر و تحسین است که دادگاه بـدوي  ، با این همه.گرددمی

با دقت توانسته است همه ابعاد دعواي ورشکستگی را در نظر گرفته و در راي بگنجاند و از 

طرفی با ظرافت و بدون اینکه موضـوع را بـه کارشناسـی ارجـاع دهـد تـا اصـل سـرعت در         

با احراز هـم توقـف   ، فدا نشود، دگی که خاص امور تجاري از جمله ورشکستگی بودهرسی

مطابق مقررات .نموده است ظاهري وهم توقف واقعی مبادرت به صدور راي ورشکستگی

قانون تجارت دادگاه در حکم ورشکستگی باید به مـوارد زیـر بپـردازد و در راي مـنعکس     

:بی توجه شده استکند که در راي صادره نیز بدان به خو

)قانون تجارت 412ماده(احراز تاجر بودن )الف

)412ماده قانون تجارت(احراز توقف )ب

)قانون تجارت  416ماده (تعیین تاریخ توقف)ج

)قانون تجارت  427ماده (تعیین عضو ناظر)د

)قانون تجارت 440ماده (تعیین مدیر تصفیه)و

)با رعایت مستثنیات دین  444و434و433مواد (دستور مهر و موم اموال)ح

تـر شـدن موضـوع    هاي حاکم به روشنشود تا با ارائه برخی از تحلیلدر ادامه تالش می

حقـوقی بـه   هـاي   تر کـرد کـه در البـالي کتـاب    زوایایی از موضوع را روشنکمک کرد و

این تمرین به وکیـل یـا   .که بدان پرداخته نشده استاختصار و پراکنده آمده است و یا این 

.هاي خود را محک زده و مطالب بیشتري بیاموزدکند تا دانستهدانشجوي حقوق کمک می

، ترین رکنجهت صدور حکم ورشکستگی مهم :اثبات تاجر بودن خواهان-1

ا توسـط  اثبات تاجر بودن و توقف از تادیه در پرداخت دیون است که در صورت اقامه دعو

اثبات تاجر بودن و توقف بر عهده تاجر مدعی است و بدون اثبات ایـن  ، تاجر مدعی توقف

، همان گونه که گفته شد در موضوع حاضر.دو شرط حکم ورشکستگی صادر نخواهد شد
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خواهان شغل معمولی خود را خرید محصوالت نفتی و روغنی به قصد فـروش قـرار داده و   

فومن ، هاي متعدد از جمله شرکت نفت پارسخود با شرکت به همراه شریک1379از سال 

افزون بر این عامل فروش برخـی از  .است قرارداد داشته...ایرانول و ، سرکان، بهران، شیمی

قـانون  )2مـاده   3و  1بنـدهاي  (2و 1پـس بـا جمـع مـواد     .هاي گفته شده بوده استشرکت

ب اسـتعالم بـه عمـل آمـده از اداره     تاجر بودن مدعی محرز است به ویژه کـه حسـ  ، تجارت

هاي مالیاتی شغل خود را خرید و فـروش محصـوالت نفتـی و    خواهان در اظهارنامه، دارایی

.روغنی اعالم کرده است

در حقـوق تجـارت ایـران در ایـن کـه صـرف عـدم         :توقف از تادیـه وجـوه  -2

کـه   پرداخت یک یا چند بدهی موجب توقف است از یـک سـو و از سـوي دیگـر در ایـن     

اخــتالف اســت و ایــن اخــتالف در میــان ، توقــف ظــاهري مــالك اســت یــا توقــف واقعــی

دربـاره   1مرحوم دکتـر حسـن سـتوده تهرانـی    حقوقدانان و رویه قضایی تا کنون باقی است؛

توقف از تادیه بدهی در حقوق تجارت ممکـن اسـت ارتبـاطی بـه وضـع      «:نویسدتوقف می

تـاجري کـه دیـن خـود را     ، الی تـاجر نداشـته باشـد   مالی و دارایی و توانایی پرداخـت احتمـ  

مشـمول مقــررات  ، گرچــه دارایـی او کفـاف پرداخــت دیـونش را هـم بدهــد    ، پـردازد نمـی 

هیات عمومی  26/12/1342مورخه  –3576اصراري شماره گردد که رايورشکستگی می

تاجر یـا  ورشکستگی ، قانون تجارت 412طبق ماده «:دیوان عالی کشور موید این نظر است

، گـردد شرکت تجارتی در نتیجه توقـف از تادیـه وجـوهی کـه بـر عهـده دارد حاصـل مـی        

دلیل ورشکستگی نیسـت مخـالف   ها  استدالل دادگاه بر اینکه صرفا عدم پرداخت وجه سفته

2»قانون تجارت است 412ماده 

118، صفحه 1375ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان  .1

دادگـاه تجدیـدنظر تهـران ف بـه اسـتناد راي اصـراري        10، شعبه 15/4/93-930997022100481در دادنامه شماره .2

بـراي صـدور حکـم توقـف و     "هیات عمومی دیوان عالی وبـا ایـن اسـتدالل کـه      26/12/1342مورخه  –3576شماره 

ورشکستگی نیازي به صدور راي قطعی قبلی بر بـدهی وعـدم پرداخـت آن نیسـت وبـا احـراز بـدهی وعـدم تمکـن از          

.راي دادگاه بدوي را نقض نموده است "پرداخت آن باید حکم به توقف و ورشکستگی داد
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در توجیه نظریات دادسراي دیـوان عـالی کشـور    ، مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادي 

در خصوص عدم تعلـق  (14/12/47-155شماره، که منجر به صدور راي وحدت رویهکه

ورشکسـتگی را  ، شـد )خسارت تـاخیر تادیـه بـه بـدهی تـاجر ورشکسـته از تـاریخ توقـف         

قـانون   412با اسـتنباط از مـاده   ، دانسته است)در سررسید(مترادف با سلب قدرت پرداخت 

قانون تجارت در .با سلب قدرت پرداخت است ورشکستگی مترادف «:تجارت معتقد است

ورشکستی تاجر یا شرکت تجـارتی در نتیجـه توقـف از    «:کندمی چنین تصریح)412(ماده 

به عبارت دیگر بـه محـض اینکـه تـاجر     .»شودمی تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل

رسـیدگی بـه    قادر به پرداخت دیونی که برعهده او است نباشد ورشکسته است و لزومی بـه 

البتـه  ، هـایش بیشـتر نیسـت   هـاي او از مجمـوع دارایـی   ها و اثبات اینکه مجموع بدهیبدهی

ممکن است تاجري که در نتیجه توقف از تأدیه وجوه ورشکسته اعالم شـده اسـت پـس از    

نمایـد  نمـی او را هـاي   او کفاف پرداخـت بـدهی  هاي  بررسی وضع او معلوم شود که دارایی

.زمه بر فزونی دیوان بر دارایی نداردولی ورشکستگی مال

دیـوان عـالی کشـور را کـه در تـاریخ      4شـعبه   910براي تأیید نظریـه فـوق رأي شـماره    

:نماییممی صادر گردیده ذیالً درج 11/4/1317

مراد از وقفه در امور تجـارتی عجـز تـاجر یـا شـرکت تجـارتی اسـت از تأدیـه دیـون و          

تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کم تر از دیون او باشد ولـی  

بتواند به وسیله اعتباري که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید چنـین تـاجر یـا شـرکت     

چون قانون تجارت ایران مقتبس از قانون تجـارت فرانسـه   .شودینمتجارتی متوقف شناخته 

است و عبارات مواد قانون تجارت فرانسه غالباً عینـاً بـه زبـان فارسـی ترجمـه شـده و قـانون        

الزم اسـت عقیـده علمـاي حقـوق فرانسـه را دربـاره       .تجارت مـا را بـه وجـود آورده اسـت    

.ورشکستگی متذکر شویم

اي از مشـاهیر حقوقـدانان   کـه تنظـیم کننـدگان آن عـده    ، دالـز در صفحه یازده رپرتوار 

سـلب  )اول:انـد هسـتند شـرایط ورشکسـتگی را دو چیـز قـرار داده      Ripertفرانسه از جمله 

تاجر بودن؛ بنابراین اگـر تـاجري کـه در پرداخـت دیـوان او توقـف       )دوم، قدرت پرداخت
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مـع ذلـک چنـین شخصـی      هـاي او بـه مراتـب بـیش از دیـون او باشـد      حاصل شـود دارایـی  

نداشـتن  «گـذار ازآن نتیجه این که بر خالف اعسار که قـانون .1»شودورشکسته محسوب می

ولـی قـانون تجـارت در    ، کندیاد می»نداشتن قدرت تادیه«و یا »قادر به تادیه نبودن«یا »مال

برد تـا از حقـوق طلبکـاران حمایـت کنـد و نظـم       را به کار می»توقف«کلمه ، ورشکستگی

در این راسـتا بایـد گفـت کـه بـه محـض نخسـتین توقـف در         .عمومی تجاري بر هم نخورد

تـاجر ورشکسـته تلقـی شـود؛ زیـرا اگـر تعـدد و تـوالی دفعـات توقـف در           ، پرداخت بدهی

پرداخت بدهی در سررسید را مالك عمل قرار دهیم موجب تضییع حقوق طلبکاران و چـه  

2نها را به سمت ورشکستگی سوق دهدبسا عدم امکان وصول طلب خود شده و حتی آ
.

 ها توقف واقعـی را مـالك قـرار   با این همه در نقطه مقابل برخی از حقوقدانان و دادگاه

دهند و در این راستا براي تعیین فزونی میزان بدهی بر میـزان داراي تعیـین کارشـناس را    می

ل سـرعت در  کـه بـه جـاي خـود مغـایرت ایـن رویـه و اسـتنباط بـا اصـ           3داننـد می ضروري

دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران در تاییـد دادنامـه        37ورشکستگی گفته خواهد شد؛ شعبه 

موجب آن  دادگاه عمومی حقوقی تهران که به 87صادره از شعبه  28/1/91ـ   91047شماره 

 مقـرر ، صـادر شـده اسـت    19/11/89حکم ورشکسـتگی خواهـان بـدوي بـا تـاریخ توقـف       

طرفیت دادستان  به.ش.با وکالت خانم م.ع.رخواهی آقاي عدرخصوص تجدیدنظ«:داردمی

1 . http://dadrah.ir/danesh/87-155-13471214.

.46، ص1398سمت، :ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران:اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت .2

درمقابل نظر مرحومان دکتر ستوده تهرانی، دکتر عبدالحسین علی آبادي و همچنین دکتر ربیعا اسکینی که بـا توجـه    .3

رت نظر به توقف ظاهري براي صدور حکم ورشکستگی دارند برخی حقوقـدانها همچـون   قانون تجا 412به ظاهر ماده 

دکتر محمود عرفانی، جهت صدور حکم ورشکستگی، عـالوه بـر احـراز عـدم پرداخـت دیـون در سررسـید، اسـتماع         

زم اظهارات شهود و مطلعین ودر لزوم جلب نظر کارشناسـی فنـی در مـورد حسابرسـی ورسـیدگی بـه دفاترتـاجر را ال       

، گرچه بدوا دکتر محمدحسین قائم مقام فراهانی نیز نظر به توقف )4دکتر عرفانی محمود، حقوق تجارت، ج .(داند می

به نقـل از  (باشد  واقعی تاجر داشته و قائل به اینست که روح قانون موافق ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی

ده و عـدم  ، ولی ایشان متعاقبا درچاب بعـدي کتـاب نظـر بـه توقـف ظـاهري دا      )، 34دکتر اسکینی ربیعا، همان، صفحه 

دکتـر قـائم مقـام فراهـانی، محمدحسـین،      (پرداخت دین ولـو نـاچیز را موجـب توقـف و ورشکسـتگی دانسـته اسـت        

،)34، نشر میزان، صفحه 1399ورشکستگی و تصفیه، چاپ دهم، بهار 
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 28/1/91ـ   91047دادسراي عمومی و انقـالب تهـران نسـبت بـه قسـمتی از دادنامـه شـماره        

موجـب آن حکـم ورشکسـتگی     دادگـاه عمـومی حقـوقی تهـران کـه بـه       87صادره از شعبه 

رسد مراد از وقفـه در   نظر می به...صادر شده است 19/11/89خواهان بدوي با تاریخ توقف 

یعنی اگـر دارایـی تـاجر    ، شود پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وي بررسی می

یعنی عجز واقعی از پرداخت دیـون و  .موجبی براي تصمیم ندارد، کفایت از دین وي نماید

رغـم   جدیـدنظرخواه علـی  ت، حسب محتویات پرونـده .انجام تعهدات مدنظر قانونگذار است

ها در امور تجاري فعالیت داشته و نظریـه کارشـناس کـه حسـب اوضـاع و       سال، داشتن دین

 412هـذا مسـتنداً بـه مـواد      علی، موضوع ارائه شده بر همین نظریه استوار است، احوال مسلم

بــا رد تجدیــدنظرخواهی دادنامــه ، مــدنیدادرســی  آیــین قــانون 358و  265قــانون تجــارت 

.»این رأي قطعی است.نماید دنظرخواسته را تأیید میتجدی

دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز در این باره اعتقادي مشابه داشـته کـه دادنامـه     27شعبه 

دادگاه تجدینظر  37عینا در شعبه ، 12/5/1390مورخ  9009970228700435صادره شماره 

ي.ن.ن مبا وکالت آقایا.س.آقاي م«:استان تهران تایید شده است به طرفیت شـرکت  .پ.و

دعواي صدور حکم ورشکستگی و مهر و مـوم و توقیـف و بازداشـت مـدیران را اقامـه      .پ

فاقد مبناي قانونی در دادگـاه  ، بازداشت مدیران بدون تعیین مشخصات مدیران:اوالً.نمودند

هاي  دادگاهدادرسی  آیین قانون 2حقوقی است و این بخش از خواسته خواهان به استناد ماده

هـر چنـد احـراز    :ثانیـاً .گـردد  عمومی و انقالب در امور مدنی منتهی به صدور قـرار رد مـی  

شرط صدور حکـم ورشکسـتگی اسـت واال بـه صـرف برگشـت       ، ورشکستگی واقعی تاجر

تواند بدون طرح دعوا و اثبات طلبکار بودن خود و به  دارنده چک نمی، خوردن یک چک

به نهاد ورشکسـتگی متمسـک شـود از    ، دعواي مالی است که یک، جاي مطالبه وجه چک

توانـد تقاضـاي    طلبکار مـی ، قانون تجارت آمده است که 315همین روي است که در ماده 

نه مدعی طلب و چه بسا تاجر با دارنده سند تجـاري یـا   .صدور حکم ورشکستگی را بنماید 

ر صدور قرار ارجاع امر به لکن دادگاه مترتب ب.هر مدعی طلبی اختالف حساب داشته باشد

احراز نمـود کـه خوانـده از تحویـل دفـاتر تجـاري خـود بـه کارشـناس امتنـاع           ، کارشناسی



...مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 

نقدها و آراها

285

اي است بر صحت ادعاي خواهان کـه بـا توجـه بـه گـواهی نامـه عـدم         ورزد و این قرینه می

براي دادگاه ایجاد علم  20/10/86مورخ  401638پرداخت یک فقره چک بانکی به شماره 

هاي عمومی و انقـالب در امـور    دادگاهدادرسی  آیین قانون 210اید و قسمت اخیر مادهنم می

بنابر مراتب مذکور دادگـاه دعـواي خواهـان را محمـول بـر      .مدنی نیز مؤید همین امر است

قـانون   433و  417-416–412دهد و به اسـتناد مـواد    صحت و متکی به دلیل تشخیص می

صـادر و   20/10/86تجارت حکم بر اعالم ورشکستگی شـرکت خوانـده بـا تـاریخ توقـف      

قانون تجارت  438نماید و نیز قرار مهر و موم اموال دعواي خوانده مندرج در ماده  اعالم می

دفتـر رونوشـت از رأي صـادر شـده بـه اداره تصـفیه امـور        .نمایـد  را نیز صادر و اعـالم مـی  

رأي صادر شده بـا وصـف معرفـی دو وکیـل از سـوي خوانـده و       .رشکستگی ارسال شودو

حضوري است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل  27/7/89مطالعه پرونده به تاریخ 

.تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است

.»کالنتریان –دادگاه عمومی حقوقی تهران  27رییس شعبه 

ها حاکی ازآن است که اختالف میان حقوقدانان ئه شده و آرا دادگاهبررسی نظرات ارا 

خـورد ولـی ظـاهر مـاده     به رویه قضایی نیز کشیده شده و هنوز رویه مشخصی به چشم نمـی 

قــانون  412قــانون تجــارت بــا دیــدگاه توقــف ظــاهري هماهنــگ اســت؛ مطــابق مــاده  412

ف از تادیه وجوهی که بر عهده ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاري در نتیجه توق«:تجارت

صرف عدم پرداخت ولو یک دین در سررسید مالك توقف است 1»شودمی اوست حاصل

اه هیات عمومی دیوان عالی کشور که راي دادگـ  26/12/1342-3576دکتر اسکینی در بررسی راي اصراري شماره .1

بدوي را که مزایده وصرف عدم پرداخت وجه چند فقره سفته را صرفا دلیـل ورشکستگسـتگی ندانسـته مخـالف مـاده      

به نظر ما راي دیوان عـالی کشـور قبـال تاییـد اسـت وبـا طبیعـت امـور         "دارد  قانون تجارت دانشته است، اعالم می 412

قانون تجارت بیانگر آن نیست  412در واقع ف ماده  .تجاري و روح حاکم برقواعد ورشکستگی در کشور انطباق دارد

تجاري است وبا سـرعت در   –امري که مستلزم تحقیقات پیچیده مالی  -که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود

آید  خواهد بگوید اگر از اوضاع واحوال قضیه چنین بر می بلکه می-رسیدگی که خاص امور تجاري است تناقض دارد

تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکسـتگی اش را   که پرداخت
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و نباید در این زمینه با تعیین کارشناس و یا عدم استماع دعوا زمینه از بین رفتن امـوال تـاجر   

ا فراهم رورشکسته وگسترش دامنه وخیم تر شدن وضعیت تاجر و به بار آوردن بدهی بیشتر

پس عدم پرداخت یک دین در سررسید یا توقف از پرداخت در سررسـید یـا حـداقل    .کرد

.عجز از پرداخت در سررسید مالك است نه فزونی بدهی به دارایی

در دعواي ورشکسـتگی  :عدم لزوم اقامه دعوا به طرفیت همه طلبکاران-3

اره در راي شــــم، الزم نیســــت کــــه همــــه طلبکــــاران طــــرف دعــــوا قــــرار گیرنــــد 

به ایـن اعتبـار   ، دادگاه تجدید نظر استان تهران 56شعبه ، 9209970270100008-19/1/92

که در قوانین بر لزوم طرح دعوي تاجر به طرفیت طلبکاران براي رسیدگی به ورشکسـتگی  

اشاره نشده ودر صورتی که طلبکاران نسبت بـه اعـالن ورشکسـتگی وتـاریخ توقـف تـاجر       

سیدگی به اعتراض آنان در همان دادگاه پیش بینـی شـده اسـت    اعتراض داشته باشند حق ر

 415در مـاده  :تـوان گفـت  مـی  در تایید ایـن راي ....راي دادگاه بدوي را نقض نموده است .

، دادستان، تاجر:دعوا مشخص شده است)خواهان(قانون تجارت صرفا اقامه کنندگان دعوا 

وحسـب نظریـه   ....ان نشـده اسـت  یک یا چند طلبکار ولی صـحبت از خوانـده یـا خوانـدگ    

صــرف اظهــار تــاجر بــراي صــدور حکــم –17/12/1371–9907/7مشــورتی شــماره 

ورشکستگی او کافی است و این دعوا به معناي مصطلح که محتاج به طرف دعـوي  

و اعالم توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یـا از منـافع    باشد، نیست

 415مطـابق مـاده   :02/10/1382–7988/7حسب نظریـه مشـورتی شـماره    .خود دفاع کند

چنانچه دادستان یا بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشـند  ، 1311قانون تجارت مصوب 

زیـرا ممکـن اسـت تـاجر بخواهـد عـدم       .شـود مـی  دعوي به طرفیت تاجر ورشکسـته اقامـه  

ولی چنانچه حکم ورشکسـتگی  ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خویش دفاع کنـد  

".حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعا مستلزم وجـود مـدعی علیـه نیسـت    


است که ممکن است نزد بانکها یا اي  منظور از دارایی سهل الوصول نقدینگیهاي تاجر یا اعتبار قابل استفاده.صادر کرد

35دکتر اسکینی، ربیعا همان، صفحه "موسسات اعتباري داشته باشد
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اثـري براینکـه تمـام طلبکـاران طـرف      ، وهمانطور که در دادنامه صادره فوق نیز آمده است

حق اعتراض آنهـا نسـبت بـه دادنامـه صـادره در      :ر گیرند مرتب نبوده چرا که اوالدعوي قرا

تمـام طلبکـارانی کـه طلبشـان مـورد تصـدیق       ، در زمـان تصـفیه  :ثانیـا .دادگاه محفوظ بـوده  

.گیرندمی در لیست طلبکاران قرار، قرارگیرد اعم از اینکه طرف دعوي بوده یا نبوده

محکمه باید در حکم خود تاریخ «:ت.ق 416ماده  مطابق  :تعیین تاریخ توقف-4

توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تـاریخ حکـم تـاریخ توقـف محسـوب      

از این رو نخست خواهان دعوا باید در دادخواست خود تاریخ احتمالی توقف تـاجر  .»است

.را معـین کنـد   توقـف تاریخ، را اعالم تا دادگاه پس از رسیدگی و احراز آن تاریخ در راي

بانـک  ، دادگاه ازاداره ثبت، جهت تعیین تاریخ توقف، در دادنامه شعبه سوم حقوقی سبزوار

باتوجه به اینکـه امـوال غیـر منقـول بـه نـام ایشـان نبـوده و         .استعالم نموده است ...مرکزي و

گردش و موجودي قابل توجه نداشـته اسـت و اداره    1395بانکی ایشان از سال هاي  حساب

مالیاتی نوع شغل اعالمی و اعالم میـزان مالیـات بـه دادگـاه     هاي  رایی با استناد به اظهارنامهدا

معلوم شده که وضعیت خریـد و فـروش خواهـان تـا سـال      ، و بر این اساس.پاسخ داده است

بـه   95مالیـات متعلقـه در سـال    ....تنـزل داشـته اسـت    95تقریبا مناسب بوده و از سـال   1394

000/000/10کل فـروش ایشـان بـه     1396تومان تقلیل یافته و در سال 000/900/13حدود 

به علت عدم خرید و  98و  97میلیون تومان رسیده که مالیات آن صفر شده است و در سال 

حکایـت از  اداره داراییپاسخ، در نتیجه.اظهارنامه تسلیم نشده است، فروش و عدم فعالیت

داشته است که باتوجه با بدهی قابل توجـه ایشـان   1395افت فاحش درآمد خواهان از سال 

.توقف ایشان براي دادگاه احراز شده است 1395در سال 

ممکن است گفته شود که براي تعیین متوقف بودن تاجر  :عدم نیاز به کارشناسی-5

تـا پـس از بررسـی مـدارك و     ، باید موضـوع بـه کارشناسـی ارجـاع شـود     ، یا متوقف نبودن

هـا دنبـال شـده    این شیوه در عمل نیز توسط برخی دادگاه.معلوم شود مستندات توقف تاجر

در حالی که برخالف رویه برخی از محـاکم از پـیش از انقـالب تعیـین کارشـناس و      ، است

ت مغـایرت  .ق 412اوال بـا ظـاهر مـاده    اي  چنـین رویـه  ، ارجاع موضوع به کارشناسی است



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1399زمستان–20شماره 

288

رعت و دقت حاکم بـر ورشکسـتگی مغـایر    ثانیا ارجاع موضوع به کارشناس با اصل س.دارد

با این توضیح که هدف از اقامه دعـواي ورشکسـتگی حمایـت از طلبکـاران و تـاجر      .است

ثالثـا موضـوع از   .اسـت و طـوالنی شـدن رونـد رسـیدگی بـه ضـرر طلبکـاران خواهـد بـود          

رابعـا شـعبه چهـارم دیـوان عـالی      .موضوعات فنی نیست که نیازمند تعیین کارشـناس باشـد  

-که بی شباهت به موضوع حاضر نیست مقرر مـی  25/7/1340مورخ  3076ور در راي کش

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ، قانون تجارت412و اینکه مطابق ماده «:دارد

هاي واخواست گردد و با توجه به سفتهحاصل می، توقف از تادیه وجوهی که برعهده دارد

فرجام خواه بوده و دلیلـی بـر تادیـه وجـوه آنهـا از ناحیـه       شده که مستند دادخواست بدوي 

شرکت فرجام خوانده اقامـه نشـده اسـتدالل دادگـاه بـه اینکـه تشـخیص توقـف محتـاج بـه           

رسیدگی به دفاتر شرکت فرجام خوانده به وسیله کارشناس است مخالف مدلول ماده فـوق  

شـعبه دیگـر دادگـاه    حکم فرجام خواسـته را شکسـته و جهـت رسـیدگی بـه      ، االشعار است

هیات عمومی دیوان عـالی کشـور در راي اصـراري    .»صادرکننده حکم رجوع نموده است

که به اتفاق آرا صادر شـد بـه اخـتالف شـعب و از جملـه شـعبه        26/12/1342مورخ  3076

، قـانون تجـارت   412بـر طبـق مـاده    «:چهارم دیوان خاتمـه داد و چنـین حکـم صـادر کـرد     

ت تجاري در نتیجه توقـف از تادیـه وجـوهی کـه بـر عهـده دارد       ورشکستگی تاجر یا شرک

حاصل می گردد و با توجه به سفته هاي واخواست شده که مستند دادخواست بدوي فرجام 

خواه بوده و دلیلی بر تادیه وجـوه آنهـا از ناحیـه شـرکت فرجـام خوانـده اقامـه نگردیـده و         

انه شهرضاي اصـفهان بـا زمـین و    حسب محتویات پرونده اجرائی ثبت کلیه تاسیسات کارخ

ادوات منصوبه در آن اعم از ماشین آالت و وسائل برق و لوله کشی و دستگاه آتش نشـانی  

، در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام خوانده داشته به بانک تهـران واگـذار شـده   

یل ورشکسـتگی  ها صرفا دلاستدالل دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته

قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسـته   412شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده 

راي اصـراري  (»شـود قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسـته مـی   559بر طبق ماده 

خامسا بـه دلیـل حکومـت    ).26/12/1342–3076هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 
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ن نیز از مداخله در امور متوقف ممنوع است و صرفا در مـوارد مصـرح   دادستا، اصل سرعت

بنابراین با توجـه بـه مراتـب فـوق ارجـاع      .ت حق دخالت دارد.ق455از جمله موضوع ماده

.موضوع به کارشناسی مخالف مقررات و اصول حاکم بر دعواي ورشکستگی است

جنبه ترافعی نداشـته  دعواي ورشکستگی، :ترافعی نبودن دعواي ورشکستگی-6

و سرعت در صدور حکم و تعیین تاریخ توقف مدنظر قانونگذار است؛ زیرا هـدف از اقامـه   

دعواي ورشکستگی از یک سو آن است که تاجر نتواند با مداخله در اموال و دارایی خود، 

را از سوي دیگر، تاجر نیز تکلیف خود ).قانون تجارت  418ماده (به طلبکاران زیان برساند

بداند که آیا ورشکسته است و در اموال و دارایی خود دخالت نکند یـا ایـن کـه ورشکسـته     

بنابراین اصـل سـرعت در رسـیدگی    .تواند در اموال و دارایی خود دخالت کند نیست و می

کند که رسیدگی به دعواي ورشکستگی و اجراي حکم سریع دنبال شود و حسب اقتضا می

صـرف اظهـار تـاجر بـراي     «:17/12/1371–9907/7ی شـماره  نظریه مشتورتی اداره حقوق

صدور حکم ورشکستگی او کافی است و این دعوي به معناي مصطلح که محتاج به طـرف  

دعوي باشد نیست و اعالم توقف به ضرر کسی نخواهد بود که بخواهد پاسخگو باشد یـا از  

یـادي از جملـه عـدم    پس تـاجر بـا اظهـار ورشکسـتگی، مخـاطرات ز     .منافع خود دفاع کند

از.خـرد  را به جان می...، کاهش اعتبار و شهرت و )شبیه محجور(دخالت در اموال دارایی 

این روست که بنا به تصریح قانون گذار حکـم ورشکسـتگی بـه محـض صـدور از دادگـاه       

با این همه باید توجه داشت که همـان گونـه کـه گفتـه شـد، در      .بدوي موقتا قابل اجراست

شکستگی برخی از طلبکاران و دادستان و یا صرفا دادستان باید طرف دعـوا قـرار   دعواي ور

.گیرند

قانون تجارت نسبت به تاجري که خـود اقامـه    435عدم شمول ماده  -7

عمـل نکـرده    414-413اگر تاجر ورشکسته بـه مفـاد مـاده    «:435مطابق ماده   :دعوا کند

بـر ایـن پایـه ممکـن     .»جر را خواهـد داد باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تـا 

قـانون   435است گفته شود اگر تـاجر دادخواسـت ورشکسـتگی اقامـه کنـد مشـمول مـاده        
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ت بـر چنـین تـاجري بنـا بـه دالیـل زیـر        .ق 435با این همه عدم شمول ماده .تجارت است

نماید؛ زیرا  تر میموجه

قـانون تجـارت    435مقـررات مـاده  ، به نظر برخـی از حقوقـدانان و رویـه قضـایی    -7-1

 منصرف از مواردي است که تاجر ورشکسته شخصا درخواست صدور حکم ورشکسـتگی 

.نمایدمی اگر تاجر راسا اقدام به درخواست ورشکستگی نکند و طلبکاران ، به دیگر سخن.

بـوده و دادگـاه بایـد قـرار      435یا دادستان تقاضاي ورشکستگی کننـد مـورد مشـمول مـاده     

در.افزون بر این میان اعسار و ورشکستگی نباید تفاوتی گـذارد .ادر کندتوقیف تاجر را ص

درصـورتی  )همچون معسر(نتیجه با توجه به استثنایی بودن توقیف و تفسیر به نفع ورشکسته 

.ت نباید اعمال شود.ق 435که تاجر دادخواست ورشکستگی اقامه کرده باشد ماده 

قتضاء دارد همان گونه کـه در صـورت   اصل عدم تبعیض بین معسر و ورشکسته ا -7-2

تـاجر نیـز در صـورت    ، شـود مـی  آزاد، معسر حبس نشده و در صورت حـبس ، اثبات اعسار

قانون تجـارت در   436اثبات ورشکستگی نباید حبس شود مگر در مواردي که حسب ماده 

یان البتـه شـا  ....).تصفیه امور ورشکستگی جلوگیري کند و مانع انجام کار مدیر تصفیه شود

برابر مـاده  «:25/9/98-825/98/7گفتن است که مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 

دادخواسـت اعسـار از تجـار پذیرفتـه     ، 1394مـالی  هـاي   قانون نحوه اجـراي محکومیـت   15

شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکسـتگی خـود   نمی

قـانون نحـوه اجـراي     15بنابراین در صورتی که تاجر در اجـراي مـاده   .را درخواست بدهند

مالی دعواي ورشکستگی تقدیم نموده باشد به ماننـد آن اسـت کـه دعـواي     هاي  محکومیت

اعسار تقدیم نموده است و بنابراین حسب آن که در مهلت سی روزه یا خـارج از آن باشـد   

مـالی از حـبس وي   هـاي   راي محکومیـت قانون نحـوه اجـ   3باید حسب مورد برابر متن ماده 

پس مطابق نظریه مشورتی در صورتی که تـاجر  .»رفتار شود 1خودداري شود یا برابر تبصر 

مدعی ورشکستگی دعواي ورشکستگی اقامه کنـد و حکـم دریافـت کنـد نبایـد حـبس یـا        

افـزون بـر   .شـود مـی  احکام اعسار مترتب، توقیف شود؛ زیرا در صورت اثبات ورشکستگی

توان با قیاس اولویت نیز تمسک جست با ایـن توضـیح کـه معسـر بـا صـدور حکـم        می نای
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اعسار از دخالت در اموال و دارایی و حتی تادیه دیون بعد از اعسار ممنوع نبوده است ولـی  

نیز که بـا اثبـات ورشکسـتگی حسـب مـاده      تاجر ورشکسته.شودنمیحبس ، با اثبات اعسار

ر اموال و دارایی و حتی تادیه دیـون ممنـوع بـوده اسـت بـه      قانون تجارت از دخالت د 418

.طریق اولی به علت ورشکستگی و عدم پرداخت دیون نباید حبس گردد

ــوقی شــماره   -7-3 ــه مشــورتی اداره حق ــف ، 27/01/1373–7/567حســب نظری توقی

ادامـه  ، جنبـه کیفـري نداشـته و هـر موقـع دادگـاه      )برخالف ورشکستگی به تقصیر (مدنظر 

توقیـف  ، افزون بـر ایـن در امـور حقـوقی    .تواند وي را آزاد کند، میت را الزم نداندبازداش

خالف اصل بوده و جنبه استثنایی دارد لذا باید تفسیر مضـیق کـرد و در صـورت تردیـد در     

.توقیف یا عدم توقیف باید به اصل مراجعه کرد

است  435اده در صورتی تاجر مشمول م، قانون تجارت 435با توجه به ظاهر ماده -7-4

قانون تجارت از ناحیـه تـاجر تخطـی کـرده      414و  413که از همه تکالیف مندرج در مواد 

یا تاخیر در انجام  414و  413باشد؛ یعنی صرف عدم انجام یکی از تکالیف مندرج در مواد 

دادگـاه عـالی   ، 30/07/1326–4120راي شـماره  .گـردد نمـی 435آن موجب شمول ماده 

 413مطابق این راي تخلف از مفاد مـاده  .نیز موید درستی این استنباط استانتظامی قضات 

تخلف از اجراي تکالیف مقرر موجب توقیف نیست و 414را بدون تخلف مندرج در ماده 

.ت خواهد بود.ق 435ت موجب شمول مقررات ماده .ق 414و  413در هر دو ماده 

عمومی دیوان عـالی کشـور    هیات 09/08/1396–763راي وحدت رویه شماره -7-5

ضمانت .استماع دعوا ندانسته استرا مانع414و  413عدم رعایت تکالیف مندرج در مواد 

دانسته است و نه صرفا عدم  435اجراي عدم رعایت جمع هر دو ماده را حکم مقرر در ماده 

مواد  تاجر از اجراي تکالیف مندرج در، به دیگر سخن.انجام یک تکلیف یا برخی تکالیف

هر چنـد تـاجر متقاضـی    «:گردد 435باید خودداري کرده باشد تا مشمول ماده  414و  413

قـانون تجـارت بایـد کلیـه دفـاتر تجـارتی و        413صدور حکم ورشکستگی بـه حکـم مـاده    

آن قانون باشد به دفاتر  414صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 

عدم انجام این تکلیف از سوي تـاجر مـدعی توقـف بـا توجـه بـه        لکن، دادگاه تسلیم نماید
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همـان قـانون مـانع     542مـاده   2و بنـد   435ضمانت اجراي تکلیف بـه شـرح مقـرر در مـاده     

.»رسیدگی به دعواي او نیست

542حسـب مـاده   ، قـانون تجـارت   414و  413ضمانت اجراي عدم رعایت مـواد   -7-6

که جنبه تواند ورشگستگی به تقصیر بوده، میو در صورت لحاظ شرایط آن، قانون تجارت

و توقیـف   435کیفري دارد کـه نیـاز بـه شـکایت کیفـري دارد ومنصـرف از توقیـف مـاده         

.حقوقی است

حکـم ورشکسـتگی بـرخالف احکـام     :قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی-8

دیگر نسبی نبوده و حتـی نسـبت بـه کسـانی کـه در دعـوا حضـور نداشـته و طـرف دعـوي           

حکم ورشکسـتگی،  )انتشار آگهی(نیز اثر دارد و بر این اساس، قانونگذار از اعالن اند  نبوده

سخن به میان آورده است و نظر به اینکه طرف دعوي قراردادن همه طلبکـاران هـم مقـدور    

قانون تجارت براي اشـخاص   537گذار در ماده نبوده و هم ضرورت ندارد؛ از این رو قانون

 537، حق اعتراض قائل شده است؛ بر اساس ماده )ثالث غیر طرف دعوي اشخاص (ذینفع 

دیوان عالی کشور، مهلت اعتراض براي اشخاص  3/4/99-789و راي وحدت رویه شماره 

)نشـر اگهـی   (یک مـاه از تـاریخ اعـالن راي    )طلبکاران که طرف دعوي نبوده اند(ذینفع 

مدنی، مهلـت تجدیـدنظر بـراي    دادرسی  یینآ قانون تجارت و قانون 539بوده و حسب ماده 

.طلبکاران طرف دعوي بیست روز از زمان ابالغ راي است
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