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اشاا،،  های مالی بر قواعد ورشکستگی اثر قانون نحوه اجرای محکومیت

 ا و معامله به قصد فرار از دینهدعوی اعسار آن

 *زاده امیرحسین علی

 **زاده قاسم علی
                     51/15/1176: تاریخ پذیرش                    07/10/1176: تاریخ دریافت

 چکیده
صارفاس   1111قانون تجارت مصاوب   215در حقوق ایران با توجه به ماده « ورش ستگی»مفهوم 

 1172هاای ماالی مصاوب    نایر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحاوه اجارای مح ومیات   
گسترش اشخاص مهمول ورش ستگی گام برداشاته و  مجمع تهخی  مصلحت نظام، در جهت 

. این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مهمول قوانین ورش ستگی قرار داده اسات  12ماده 
ساازد کاه عاالوه بار اشاخاص تااجر،       تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل مای 

اشاخاص حقاوقی   . گیرناد مای اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مهامول قواعاد ورش ساتگی قارار     
در ایان  . غیرتاجر مم ن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشاند 

توانند تحت قواعد ورش ساتگی   صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می
در آن  از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فارار از دیان باا شارایط مقارر     . قرار گیرند

نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میاان ایان قاانون و    
هموناین، آیاین شا لی خاصای بار شایوه       . پایش آیاد  ( ت.ق 200و  252ماواد  )قانون تجارت

رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیاده اسات کاه    
 .باشد قابل انتقاد می

 .ورش ستگی، اعسار، دین، معامله، مح ومیت :ان کلیدیواژگ
  

                                                                                                                             
 (.نویسنده مسؤول)بیت مدرسجوی دکتری حقوق خصوصی دانهگاه تردانه*

alizadeh.amir57@yahoo.com 
 .دانهجوی دکتری حقوق خصوصی دانهگاه خوارزمی**

arfani1354@gmail.com 
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 مقدمه

 (بنابر تحق  سایر شرایط)دیه دین أعدم تکه دهد قانونگذاری در ایران نبان می سابقه

ایهن سهه آیهین تحهت عنهوان      ساخته اسهت و   میرا مممن  ادعوگونه برح سه همواره 
 .ه استشدمطرح می «ورشمستگی»و  «اعسار»، «افالس»

ه راجع به برز رسهیدگی به   8508نمره  ،ق.ه1116جدی  1حمم وزارتی  2در ماده 
بینی اعتبار تجارتی، عالوه بر ورشمستگی، نهاد اعسار تجارتی نیز پیشه دعاوی راجعه ب

سپس بر مبنای قانون اعسهار و افهالس و اصهالح    1.(205، ص5، ج1188صقری، )بود شده

 ،عدلیهکمیسیون قوانین خورشیدی  1110آبان ماه  52قانون تسریع محاکمات مصوب 
در این قانون تاجر تحت  ،وانگهی. از یمدیگر تفمیک گردید «افالس»و  «اعسار»دو نهاد 

 .گرفتقرار می« توقف»آیین 

نیهز ورشمسهتگی را بهه تهاجر و     خورشیدی  1111قانون تجارت مصوب    215ماده 
آار  50قانون مذکور، قانون اعسار در تاریخ تصویب از  پس. شرکت تجاری محدود نمود

تهاجر  فقهط بهه    «توقف»آیین رسید و به موجب آن،  به تصویبخورشیدی  1111اه م

 .اختصاص یافت

مجمهع   51/1/1172 مصهوب  های مهالی اجرای محمومیت با تصویب قانون نحوهاما 
 12به موجب ماده . ایجاد گردید خصوصدر این  هایی دگرگونی ،تبخیص مصلحت نظام

. شهود از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیدادخواست اعسار »: آمده است این قانون

این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشمستگی خود را 
 .درخواست کنند

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تهاجر بهودن    -تبصره

، قرار ردّ دادخواست آنها نزد دادگاه مسلم است برح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان

 .«کندوی را صادر می

که قادر به پرداخت دین خهود نباشهند،    اشخاص حقوقی را در صورتیمذکور، ماده 

                                                                                                                                   
ق صهادر  1112رجب  2ای مصوب هیأت وزرای عظام به تاریخ این مقرره در اجرای نظامنامه پنجاه و پنج ماده. 1

ادعای افهالس نماینهد   ( اعالم ورشمستگی)توانند بغیر از ترتیبات مذکور فوق تجار نمی»: به موجب آنشد که 

که در امور تجارتی خود نمسی مباهده کرده و بعنوان اعسار از محممه تجهارت اسهتدعا نماینهد کهه     مگر این
 .«دهندبلبماران آنها را احضار و قراری در اخذ مهلت و یا تقسیط قرو  مدعی اعسار ب
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شمول آن ه و این در حالی است که دامنه مملف به تقدیم دادخواست ورشمستگی نمود

گردد آن اسهت کهه آیها اشهخاص     فرضی که مطرح می. ه استبه روشنی تبیین نمردرا 

تاجر است یا خیهر؟ مصهادی     ناظر به اشخاص حقوقی غیرفوق قی مندرج در ماده حقو

معیهار  مذکور،  اشخاص مذکور کدامند؟ به عالوه، با بررسی آیین شملی مندرج در ماده

چه تعارضی با نظم حقوقی پهیش از آن دارد؟ دیهون مبهمول ورشمسهتگی      ارائه شده

 ها چیست؟کدامند و محتوای توقف پرداخت
مربوط به وضعیت معامله به قصد فهرار از   نوشتاردر این صورت گرفته دیگر  تحلیل

م در خصوص تحق  معامله به قصد فرار از دین، شرایطی را .م.ا.ن.ق 51ماده . دین است

کهه بهه تبیهین    ) 11/5/1111قانون تجارت مصوب  200و  252بیان داشته که با مواد 

کیفیت بهرح   ،همچنین. تفاوت دارد (پردازدقواعد معامله به قصد فرار از دین تاجر می

نیز مهورد بررسهی قهرار    و قانون تجارت  های مالیاجرای محمومیت در قانون نحوه ادعو

 .گیردمی
اجهرای   کهه قهانون نحهوه    اسهت پاسخ به این پرسش  صدددرحاضر مقاله  ،بنابراین

صویب آن بر نظم حقوقی حاکم در مورد ورشمستگی که پیش از ت، های مالیمحمومیت
این پرسش در چند بخش مورد بررسی قهرار  ؟ است وجود داشته، چه ارری ایجاد نموده

بدهمار مبمول قواعد ورشمستگی، نو  دین، ماهیت توقف نسبت به که شامل گیرد می

 .باشد می دیه دین، اعسار مطروح از سوی اشخاص حقوقی و معامله به قصد فرار از دینأت

 رشکستگیبدهکار مشمول قواعد و. 6

تبخیص بهدهمار  ؛ نخست، عد ماهوی آن نیازمند دو شرط استتحق  ورشمستگی از بُ

بهرای شهرو    . هها مفههوم توقهف پرداخهت   دوم، شهناخت  مبمول قواعد ورشمستگی و 

تحق  شرط ماهوی مبنهی بهر    ،(این تنها آیین موجود در قانون تجارت ما)ورشمستگی 

 .(22، ص1، ج1188صقری، )شدن مدیون ضروری است تاجر شناخته

دو گروه از اشخاصی که توانایی برح دعوی اعسار را ندارند و باید ، م.م.ا.ن.ق 12ماده 
دیگری  و« تجار»که عبارت از یمی  است دادخواست ورشمستگی دهند، مبخص نموده

است فوق مفهوم دو نیازمند شناسایی  مذکورتحلیل ماده و  باشد می« اشخاص حقوقی»

 .ریح آن خواهیم پرداختبه تبدر ادامه که 
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 مفهوم تاجر. 6-6

 تعریف تاجر را به اشخاص حقیقی محهدود نمهوده   ،1111قانون تجارت مصوب  1ماده 

و تردیدی در قابلیت اشخاص  کردهرا جبران  نقیصهاین  1،این قانون 288است، اما ماده 
و  69، ص1، ج1172 کاویهانی، )حقوقی به دارا شدن وضعیت تهاجر بهاقی نگهذارده اسهت    

 .(به بعد 109ص، ص1، ج1186اسمینی، 
سسهات  ؤم»و  «ههای تجهاری  شرکت»اشخاص حقوقی را به دو گروه  ،قانون تجارت

از نظر قانون تجارت،  ،بنابراین .(ت.ق 282و  281مواد )است تقسیم نموده «غیرتجارتی

یها در قالهب    ،تاجر اعم است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تاجر، کهه اشهخاص اخیهر   
اشتغال به تجارت  که عمالد باشند میسسات غیرتجارتی ؤهای تجاری و یا تحت م شرکت

 .گیرندقرار میت .ق 1دارند و مبمول ماده 

 مفهوم اشاا، حقوقی. 6-9

سسهات هماننهد اشهخاص ببیعهی دارای شخصهیت      ؤها و مبعضی جمعیت ،در اجتما 
 و ییه کلهی از دارا ه ب ند کهبرخوردارتمالیفی  حقوق و و ییدارا ازیعنی  ؛حقوقی هستند

عقهود و  تواننهد   مهی  و باشهد  می ااند مجزّکه آنها را تبمیل داده حقوق و تمالیف افرادی

در ماینهد و  ن ابرای دفا  از خود در دادگستری برح دعهو  و یا نندک قراردادهایی منعقد
. (552، ص1181تمنی، ؤبباببایی مه )پیدا کنندهم ولیت ؤمسکه مممن است این راستا 

 :شوندبه دو دسته تقسیم میمذکور اشخاص ن، همچنی

 اشخاص حقوقی حقوق عمومی -1

 .(512، ص1181تمنی، ؤبباببایی م)اشخاص حقوقی حقوق خصوصی -5

« تجهار »م، .م.ا.ن.ق 12بدان اشاره شد مبین آن است که در مهاده   باالآنچه که در 

عبهارت  شهود و  مهی ( های تجاریشرکت) و تجار حقوقی( هاانسان) شامل تجار حقیقی
« اشهخاص حقهوقی غیرتهاجر   »ناظر بر  صرفادمذکور مندرج در ماده « اشخاص حقوقی»

                                                                                                                                   
تواند دارای کلیه حقوق و تمالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر  شخص حقوقی می»: ت.ق 288ماده . 1

حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان مممن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوّت و اماال 
 .«الک
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دستی قانونگذار در این مورد لمن گباده 1؛(62-66صص، 1، ج1172عیسائی تفرشی، )است

 زیرا است؛ صورت پذیرفته گرفته شده کار هبواژه و مصادی   ینابدون در نظر گرفتن مع

، «شخص حقوقی»، متبادر از قانون مذکور 12در ماده که نظر آید ه مممن است چنین ب

امها   ؛است «شخص حقوقی حقوق خصوصی»و  «شخص حقوقی حقوق عمومی»اعم از 

نهادههای حهاکمیتی دولهت و     ،توان به این ابالق اعتماد نمود و به عنوان ماهال آیا می

سایر نهادهای عمومی با وضعیت خاص  و( مانند شهرداری)سسات عمومی غیردولتی ؤم
های دولتی در ایهن  را ورشمسته اعالم نمود؟ وضعیت شرکت (مانند کانون کارشناسان)

 توان سخن از ورشمستگی وقف به میان آورد؟و آیا می شودتحلیل می گونهنظم جدید چ

  زیهرا نهو   ؛سازدبندی جدیدی در ورشمستگی مواجه میتقسیم اها ما را باین ماال

حوزه دیگر به حوزه حقوق عمومی و برخی  بهبرخی است و  عمل اشخاص فوق متفاوت

شخص حقوقی »مفهوم که به همین جهت الزم است . شود مربوط میحقوق خصوصی 

 .و اصول حاکم بر آنها تبیین گردد« شخص حقوقی حقوق خصوصی»و  «حقوق عمومی

 اشاا، حقوقی حقوق عمومی. 6-9-6

پیهدایش، نهادهها و    أاز حیث منب ،ن اشخاص حقوقی حقوق عمومیآورندگاپدید اصوالد
ههای  مقامات عالی دولهت هسهتند و ههدف از آن، انجهام خهدمات عمهومی و فعالیهت       

المنفعه است و نظری به کسب سود و درآمد ندارند و تابع قواعد حقوق غیرانتفاعی و عام

سیس و انحالل أز حیث تاین اشخاص ا .(به بعد 92ص، ص1188زاده، موسی)عمومی هستند

                                                                                                                                   
بها   19/2/1176که در تهاریخ  )رت در خصوص ورشمستگی برح اصالح موادی از قانون تجا 1به موجب ماده  .1

قانون تجارت ( 215)ماده »: آمده است( نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم وصول گردیده 10امضای 
 :شود به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن اضافه می 11/5/1111مصوب 

 ...شود هی که بر عهده او است، حاصل میورشمستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجو -215ماده»
 .«تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است -1تبصره 

الزم به توضیح است که این ماده بار دیگر مبمولین قواعد ورشمستگی را صرفاد اشخاص تاجر قرار داده است 
های مالی بیان شده، یتهمانند آنچه که در قانون نحوه اجرای محموم( بور مطل  به)و در مورد اشخاص حقوقی 

های آن قابل انتقهاد اسهت؛ زیهرا قانونگهذار      الذکر و تبصره برح فوق 1به نظر نگارنده، ماده . بحای ننموده است
باشد که در اصهالح مهواد   اشخاص حقوقی را مملف به برح دادخواست ورشمستگی نموده است و بهتر آن می

باشد، قرار گیهرد نهه آنمهه در    همان مقررات قانون تجارت میقانون تجارت این ماده در جایگاه اصلی خود که 
 .های مالی به آن اشاره شودقانون نحوه اجرای محمومیت
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ویهژه و افبهاری،   )بستگی به تصمیم قدرت عمومی دارند و اموالبان اموال عمومی اسهت 

 .(171-172صص، 1171
 :که عبارتند از خدمت عمومی نیز به سه نو  فعالیت قابل تفمیک است

قصد انتفا  در بین نیست و شهامل اعمهال و    که اصوالد ،تیخدمات اداری یا سنّ -1

 .ای مربوط به حاکمیت استهفعالیت

که جنبه بازرگانی و صنعتی دارند و در حوزه تصدی  ،خدمات بازرگانی و صنعتی -5
 .باشددولت می

ای که از نظهام حقهوقی   های صنفی و حرفهخدمات اجتماعی دولت، مانند نظام -1

سسهات  ؤم .ننهد ک مختلط یعنی قواعد حقوق خصوصهی و حقهوق عمهومی پیهروی مهی     

، 1182تمنی، ؤی مه یبباببها )و خیریه را نیز باید جهزء ایهن دسهته قهرار داد    المنفعه  عام

 .(15-11صص
 :گردنداشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل موارد زیر می ،بنابراین

 ،هافرمانداری ،هااستانداری ،هاوزارتخانه ،مانند دولت ،های مرکزی کبورسازمان -1

 .شوراهای محلی و هابخبداری
سسات عمومی، نهادها ؤهای دولتی و ممانند شرکت ،تخصصی-یهای فنسازمان -5

سسهات عمهومی   ؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤم و

هها و  یخهود شهامل شههردار    و انهد تعیهین گردیهده   1191تیهر   17غیردولتی مصهوب  
عله  بهه   درصهد سههام و سهرمایه آنهها مت     20مادام که بیش از ) اههای تابعه آن شرکت

کمیتهه   ،ههالل احمهر   ،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ،(ها استشهرداری

کمیته ملی  ،بنیاد مسمن انقالب اسالمی ،بنیاد شهید انقالب اسالمی خمینی،امام امداد 
در مین اجتمهاعی و  أسازمان ت ،سازمان تبلیغات اسالمی ،خرداد 12بنیاد  ،المپیک ایران

( مجلس شورای اسالمی 11/1/99به موجب مصوبه )های خاص ر بیماریبنیاد امونهایت 

 .گرددمی
سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص که از امتیهازات اشهخاص حقهوق     -1

ههای صهنفی، نظهام پزشهمی، کهانون وکهالی       باشند، مانند اتحادیهمند میعمومی بهره

 .(به بعد 92ص ، ص1188زاده، موسی)...و  دادگستری، کانون کارشناسان
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هها،   کلیهه وزارتخانهه  » ،قانون مدیریت خدمات کبوری 2ماده به موجب همچنین، 

و کلیهه  1ههای دولتهی   مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت

دستگاه اجرائی ... هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم اکر و یا تصریح نام است  دستگاه

 .«شوند نامیده می

ارچوب ههیچ یهک از   هه خهوریم کهه در چ   مهی در مواردی به نهادههایی بر  ،یاز برف

اساسهنامه   2ماده مانند دانبگاه آزاد اسالمی که بب   ،دنگیرهای فوق قرار نمی متقسی
 685جلسهه شهماره    اصالحی دانبگاه آزاد اسهالمی مصهوب   اساسنامه یعنی)جدید آن 

و ( عمهومی ) ه غیرخصوصهی سسه ؤم، (شورای عالی انقالب فرهنگی 56/11/1187مورخ 

ایجهاد   ،بب  قانون مدیریت خدمات کبوری ،با وجود این .ه استشد غیردولتی خوانده

سسه ؤکه م سسه عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسالمی است، در حالیؤم

بها وجهود    ،بنهابراین . عمومی غیردولتی بودن دانبگاه آزاد اسالمی این ویژگی را نهدارد 

مانند هدف، تبعیت از قوانین و وجود ) ای اشخاص حقوقی حقوق عمومیهبرخی ویژگی
ایهن امهر نیازمنهد تصهریح و شناسهایی       ،(استقالل همراه با نظارت دولتهی در دانبهگاه  

، 1171ویژه و افبهاری،  )ستا چنین شناسایی صورت نگرفتهو حال آنمه  قانونگذار است

 .(507-510صص
قانون تبمیالت و اختیارات سازمان حج  1ه ، در حقوق ایران حسب مادافزون بر آن

، هر موقوفه عهام یها خهاص دارای شخصهیت     5/10/1161و اوقاف و امور خیریه مصوب 
اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند، بدان جهت که  ءموقوفات عام جز. حقوقی است

دادرسهی و   های از مخارج و هزینه»، موقوفات عام الذکرقانون اخیر 7حسب تبصره ماده 

، 1، ج1189و کاتوزیان،  66، ص1، ج1172عیسائی تفرشی، )باشند میبتی و اجرایی معاف ر

 .(121ص

 اشاا، حقوقی حقوق خصوصی. 6-9-9

شخص حقوقی حقوق خصوصی عبارت است از یک وجود اعتبهاری قهانونی متبهمل از    

تواف  اراده دو یا چند شخص، با اراده و فعالیت خاص و شخصهیت حقهوقی مسهتقل و    

                                                                                                                                   
قهانون مهدیریت    2و  1به مواد شرکت دولتی و تعریف تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی برای مالحظه . 9

 .مراجعه کنید خدمات کبوری
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کننهدگان و همچنهین   گیرنهدگان و اداره دهنهدگان، تصهمیم  ز از شخصیت تبمیلمتمای

عیسهائی تفرشهی،   )گهردد  وقف مهی « اشخاص محصور معین»اموالی که توسط شخص بر 

 .(66، ص1، ج1172
سسات و ؤهای تجاری، ماشخاص حقوقی حقوق خصوصی عبارتند از شرکت ،بنابراین

 .و موقوفات خاص( ت.ق 282و  282اد وموضو  م)تبمیالت غیرتجاری

علت اکر موقوفات خاص در تعریف فوق آن است که در برخی موارد قانونگهذار بهه   
 1در حقوق ایران حسب ماده  و استه ای از اموال شخصیت حقوقی دادمال یا مجموعه

، 5/10/1161قانون تبمیالت و اختیارات سازمان حج و اوقهاف و امهور خیریهه مصهوب     

 .صیت حقوقی هستندموقوفات خاص دارای شخ

 اشاا، حقوقی مشمول قواعد ورشکستگی. 6-9

 سسات عمومی غیردولتیؤهای مرکزی کشور و مسازمان. 6-9-6

حقوق عمهومی بیهان شهد، ایجهاد و      حقوقی های اشخاصبور که در مورد ویژگی همان

قواعد ماهوی  ا مطاب  قواعد حاکم بر بخش عمومی و حاکمیتی است و اساسادهانحالل آن

، تفمیک آرار ناشی از بر آن نافزو. ودب خش حقوق خصوصی قابل تسری به آنها نخواهدب
تصهرف  تحهت  زیرا امهوال   ؛نمایداموال خصوصی و عمومی نیز این دیدگاه را تقویت می

در جهت حفظ و تصرف  ،و نهادهای مذکوراست نهادهای مذکور در زمره اموال عمومی 

باشهند و قواعهد و قهوانین موجهود در مهورد امهوال       نماینده مهی به عنوان در این اموال 

 .بود ا نخواهدهقابل تسری به آن خصوصی اشخاص

زیرا ایهن امهوال    کرد؛به نفع بستانماران توقیف توان  را نمیاموال عمومی  همچنین،

قانونگذار در مورد این نهادها، قواعد خاصی را  ،از سوی دیگر. ندارندقابلیت نقل و انتقال 

قانون نحهوه  » این دسته از قوانین شاملو  است به مقرر نمودهاخت محموماز حیث پرد
و بند 12/8/11621مصوب  «به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی پرداخت محموم

                                                                                                                                   
ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کبور  وزارتخانه» که دارد بیان میاین ماده واحده . 1

االجهراء   در مورد احمام قطعی دادگاههها و اوراق الزم  به دولت  گردد، مملفند وجوه مربوط به محموم منظور می
اعتبار مربوط  ز محل ربتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات ا

به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کبور و در صورت عدم وجود اعتبار 
و عدم اممان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری 
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و  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخبی از مقررات مالی دولهت » (52)ج ماده 

 1.باشدمی 2/15/1171مصوب  «(5)اصالحات و الحاقات بعدی آن

سسهات عمهومی   ؤمو نیهز  های مرکهزی کبهور   سازمان که رسدنظر میه ب ،بنابراین

مبهمول  توان  نمی، شوندکه به موجب قانون ایجاد میرا  (ها مانند شهرداری)غیردولتی 

 .م دانست.م.ا.ن.ق 12ماده 

 اساسنامه اصهالحی دانبهگاه آزاد اسهالمی مصهوب     2 رغم آنمه ماده علیهمچنین، 
در ، این دانبگاه را شورای عالی انقالب فرهنگی 56/11/1187 مورخ 685شماره  جلسه

عمومی غیردولتی آورده است، اما دانبگاه آزاد اسالمی از حیث قوانین و  اتسسؤم زمره

سسات آموزش عالی غیردولتی ؤسیس مأنامه تینیمقررات تابع مقررات عمومی مدنی، آ

اموال دانبگاه آزاد اسالمی به لحهاظ   ،از سوی دیگر و تغیرانتفاعی و اساسنامه خود اس

توسهط امهام    1161مهر  12آنمه سرمایه اولیه آن به مبلغ یک میلیون تومان در تاریخ 

امهوال خصوصهی دانبهگاه و متعله  بهه دانبهگاه       جهزء  ، اسهت  اهدا شده( هر)خمینی 
دانبگاه آزاد که رسد نظر میه ب ،بنابراین .(506-508ص، ص1171ویژه و افباری، )باشد می

 .گردد محسوب میم و نهاد ورشمستگی .م.ا.ن.ق 12اسالمی مبمول ماده 
م، .م.ا.ن.ق 12در زمهان تصهویب مهاده     ،فایده نخواهد بود کهه اکر این نمته نیز بی

بهه   52/11/75مهورخ   21101/10/75بی نامهه شهماره    ،شورای نگهبان پس از بررسی

ها ، در مورد دولت و شهرداری12در ماده »که  داردتذکرات خود بیان می 2بند  موجب

                                                                                                                                   
 

ها و  ونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهو ادارات ربت اسناد و امال  و سایر مراجع قان

یک سال و   به ندارند تا تصویب و ابالغ بودجه مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محموم
 .«...نیم بعد از سال صدور حمم نخواهند بود 

االجرای ربتی و دفاتر اسناد رسمی و  اهها و اوراق الزمدر مورد احمام قطعی دادگ»: به موجب این بند آمده است. 1
قهانون مهدیریت خهدمات کبهوری، چنانچهه      ( 2)سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائهی موضهو  مهاده    

به دولت و عهدم تهأمین و توقیهف امهوال      دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محمومٌ
ل از اجرای حمم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ربتی یاد شده باید مراتب را به هر دلی 1162دولتی مصوب 

ریزی کبور اعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه،  جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه
ی از بودجه ا ای و هزینه های سرمایه جایی در بودجه تملک دارایی های جابه به را بدون رعایت محدودیت محمومٌ

له یا اجرای احمام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ربتی مربوط  سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماد به محمومٌ
 .«پرداخت کند
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نامه شهماره   نیز بیمجلس و در پی آن،  «که مقررات خاص دارند، تملیف روشن نبد

 مین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوانأدر جهت ت ،2/2/1171مورخ  10661/72

دولت،  -5تبصره »: تغییر داد یکبه را الحاق و شماره تبصره قبلی  12به ماده  دوتبصره 

توانند درخواسهت اعسهار و   المنفعه نمیسسات عمومی غیردولتی و عامؤها و مشهرداری

ه در تصویب نهایی تبصره مهذکور حهذف گردیهد    ،ر هر حالاما د. «ورشمستگی نمایند

 .است

 های دولتیشرکت. 6-9-9

که بب   ه اینبا توجه باند که  داشتههای دولتی برخی بیان در مورد ورشمستگی شرکت

هر ساله مبلغی به عنوان کمک در بودجه جاری کبهور  1،قانون محاسبات عمومی کبور
تهوان گفهت کهه     مهی  ،شهود های دولتی منظهور مهی  برای جبران عملیات جاری شرکت

 .(66، ص1، ج1172عیسائی تفرشی، )افتدها هرگز اتفاق نمیگونه شرکت ورشمستگی این
قانون نحوه پرداخت » های دولتی بدان علت که دراگرچه شرکت که رسدنظر میه ب

بهه   صهرفاد 12/8/1162مصهوب   «به دولت و عدم تأمین و توقیهف امهوال دولتهی    محموم

اما بند  5،است، مبمول قانون مذکور نیستند سسات عمومی اشاره شدهؤها و موزارتخانه
و  مالی دولهت  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخبی از مقررات»( 52)ج ماده 

 «دستگاه اجرائی»عنوان  صراحتاد 2/15/1171مصوب  «(5)اصالحات و الحاقات بعدی آن

 .باشندهای دولتی نیز مبمول تعریف فوق می را بیان نموده است و بب  تعریف، شرکت
مههورخ  5285/72/9شههماره مبههورتی نظریههه  بهی اداره حقههوقی قههوه قضههائیه امها  

قهانون یهاد   ( 52)دولتی را مبمول بند ج ماده  های تشرک ،با دو استدالل 58/7/1172

قانون الحاق برخی مواد به ( 52)گرچه بند ج ماده »ه شده ندانسته و بیان داشته است ک

های اجرایی  دستگاه ،2/15/1171مصوب ( 5)قانون تنظیم بخبی از مقررات مالی دولت 

کار برده است، اما با  بهبور مطل   قانون مدیریت خدمات کبوری را به( 2)موضو  ماده 

 .های دولتی است توجه به قرائن و امارات زیر، این ابالق منصرف از شرکت

                                                                                                                                   
 .1/6/1166قانون محاسبات عمومی کبور مصوب  67ماده :  .ر. 1

و  19/11/1180مهورخ   10622/9این امر در نظریات متعدد اداره حقوقی قهوه قضهائیه از جملهه در نظریهات      .5
 .بیان شده است 9/1/1197مورخ  1818/9و  8/15/1197مورخ  11279/9و  12/5/1180مورخ  1112/9
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به دولت و عدم تأمین و توقیف امهوال   اوالد، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محموم

ها و مؤسسهات دولتهی کهه درآمهد و      و اعطای مهلت به وزارتخانه 1162دولتی مصوب 

گردد، این است که درآمد و مخهارج مراجهع    کل کبور منظور می مخارج آنها در بودجه

بینهی و تصهویب و    گردد و بالطبع برای پهیش  ل کبور منظور میکشده، در بودجه  یاد

باشد و با تصویب بند  شوند، نیاز به مهلتی می علیه واقع می تخصیص مبالغی که محموم

 .استیاد شده، فلسفه اصلی موضو  تغییر نمرده ( 52)ج ماده 
ریزی کبهور   یاد شده تملیفی برای سازمان مدیریت و برنامه( 52)رانیاد، بند ج ماده 

های دولتهی   مقرر نموده است که انجام این تملیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت

های مزبور، در اختیار سهازمان مهدیریت و    غیرمممن است، زیرا تخصیص بودجه شرکت

له  به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محموم واند محمومریزی کبور نیست که بت برنامه

یا اجرای احمام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ربتی مربوط پرداخت کند همانگونه که 

قانون مدیریت خدمات کبوری مزبور در بند ( 2)های اجرایی موضو  ماده  ابالق دستگاه
( 2)ومی غیردولتی را که در ماده شده مؤسسات یا نهادهای رسمی عم یاد( 52)ج ماده 

گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه ایهن مؤسسهات نیهز در     نمی اند، نیز در بر یاد شده قید شده
 .«باشد ریزی کبور نمی اختیار سازمان مدیریت و برنامه

ایهن نتیجهه حاصهل    لذا معیار مواد فوق، تعریف ردیف بودجه است  که اگر بپذیریم

که باید ناشی از وضعیت خود ورشمسته باشهد، در مهواد   دیه أخواهد آمد که توقف در ت
زیهرا   ؛باشهد به، ناشی از وضعیت ورشمسته نمهی فوق و در صورت عدم پرداخت محموم

 به. است به را منوط به تعریف بودجه و بر عهده دولت قرار دادهقانونگذار پرداخت محموم

نهی بهر انحهالل و در    ورشمستگی در حقوق ایران مبت که عالوه، مممن است بیان شود
نتیجه اضمحالل قهری و حذف شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، بعد از ورشمستگی و 

که ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت دولتهی بهه موجهب     در حالی ،ستا تصفیه آنها

 پذیر خواهدپذیرد و حذف چنین شخصیتی نیز با تصویب قانون اممانقانون صورت می
 .باشدن صدور حمم ورشمستگی با ماهیت آن مغایر میبود، به همین جهت پذیرش امما

بهه اسهتدالل اداره    کهه عمهالد   نظر از این زیرا صرف ؛باشداما دالیل فوق قابل رد می
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دولتهی دارای شخصهیت    ههای  شهرکت 1است، شده حقوقی قوه قضائیه پاسخ منفی داده

ی یبباببها )کننهد  سیس میأکه آنها را ت ندستهسساتی ؤحقوقی مستقل از دولت و یا م

سان اشخاص ه وارد گردیده و ب« تصدی» در حوزه ،و بنابر تعریف( 12، ص1182تمنی، ؤم

 .دننمایحقوقی حقوق خصوصی عمل می

اعطهای مهلهت در پرداخهت دیهون      صهرفاد است آنچه که در مواد فوق مقرر گردیده 

. باشدمی اموال شرکت دولتی قابل توقیف ،های مقرر در مواد فوقباشد و بعد از مهلت می
به اگر بعد از سپری شدن مهلت مذکور شرکت دولتی ناتوان از پرداخت محموم ،بنابراین

شود و مممن است بتهوان ورشمسهتگی وی را بها جمهع     دیه محق  میأباشد، توقف از ت

 .شرایط تقاضا نمود

                                                                                                                                   
ریاست اجرای احمام شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان  52/7/1172برای نمونه، به موجب دستور مورخ  .1

با توجه به اینمه شرکت زیرساخت و ... »ت که ریزی کل کبور چنین آمده اس مالیر به سازمان مدیریت و برنامه

بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و ... توسعه زیربناهای حمل و نقل کبور به موجب دادنامه صادره به شماره 
محموم گردیده اسهت و بهر   ... ریال در ح  آقای  000/268/115های اجرایی حمم مجموعاد به پرداخت هزینه

ماه  18به دولت و عدم تأمین اموال دولتی مملف بوده است که ظرف مدت محموم اساس قانون نحوه پرداخت
در صورت وجود اعتبار نسبت به پرداخت و در صورت عدم وجود اعتبار جهت پرداخت نسبت به احتساب مبلغ 

رغم ه علیبه در بودجه سال بعد خود اقدام نمایند که تاکنون هیچگونه اقدام مابتی از ناحیه اداره خواندمحموم
قهانون   52به صورت نگرفته است لذا بر اساس بند ج مهاده  مماتبات انجام شده جهت تأمین و پرداخت محموم

به مذکور را گردد ظرف مدت سه ماه محمومالحاق موادی به قانون تنظیم بخبی از مقررات مالی دولت اعالم می
واریز و سند واریزی را ... له به شماره حساب حموماز بودجه سنواتی وزارتخانه مذکور کسر و جهت پرداخت به م

 .«...نیز به این اجرا ارسال نمائید 
به استناد بند ج »: نویسدای خطاب به شرکت فوق چنین میسپس سازمان برنامه و بودجه کبور در بی نامه

احمهام شهعبه سهوم دادگهاه      اجرای... مورخ ... و در اجرای نامه شماره ... قانون الحاق موادی به قانون  52ماده 

ای ههای سهرمایه  از اعتبارات تملک دارایی... مبلغ ... عمومی دادگستری شهرستان مالیر، موضو  پرونده شماره 
کسهر  ... شرکت مادر تخصصی سهاخت و  « احداث راه آهن غرب کبور»با عنوان ... بندی  برح به شماره ببقه

سهازمانهای   -سهازمان برنامهه و بودجهه کبهور    »با عنهوان  ... یف ای ردشده و به سر جمع اعتبارات سایر هزینه
 .«...شود اضافه می« ریزی استانهامدیریت و برنامه

دادرس اجرای احمام مدنی رودبار در  7/7/1176ای دیگر، در پاسخ به دستور مورخ  همچنین، به عنوان نمونه
مقررات سازمان برنامه و بودجه کبهور   ، رئیس امور حقوقی، قوانین و7507781150500179پرونده کالسه 

شرکت تولید نیروی )علیه در خصوص محمومیت محموم... بازگبت به نامه شماره »چنین بیان نموده است که، 
رسهاند؛ از  بهه استحضهار مهی   ... قانون الحاق  52به استناد بند ج ماده ... لهما  در ح  محموم( برق سبز منجیل

گردد، لذا درخواست موصوف علیه از محل منابع داخلی تأمین میای محمومسرمایهآنجایی که اعتبارات جاری و 
 .«مبنی بر کسر اعتبارات از شرکت یاد شده توسط این سازمان موضوعیت ندارد
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دیه أوقفه در ت»دهد مفهوم آنچه که ماهیت ورشمستگی را تبمیل می ،از سوی دیگر

، بلمه داخهل  یستحذف شخصیت حقوقی داخل در ماهیت ورشمستگی ن. است« دیون

برخی از آرار بنابر حمم قانون در برخی موارد که در آرار ورشمستگی است و مممن است 

های دولتی مبمول قواعد ورشمستگی شرکتکه رسد نظر میه ب ،بنابراین. محق  نگردد

 .شوند میم .م.ا.ن.ق 12بوده و شامل قید ماده 

حمم » ،تجارتقانون الیحه  881شاید بیان این نمته نیز مفید باشد که مطاب  ماده 
 شوددیه وجوهی که بر عهده اوست صادر میأورشمستگی تاجر در صورت توقف وی از ت

این الیحه  1526با این وجود، در ماده . داندورشمستگی را خاص تاجر می ،این ماده .«...

شرکتهای تجارتی اعم از اینمهه شهرکا و یها    ... ن در مورد این قانو» که، استشده بیان 

سسهات و نهادههای عمهومی غیردولتهی و     ؤسسهات دولتهی، م  ؤسهامداران آنها دولت، م

 .«اشخاص خصوصی باشند نیز مجری است

 های تعاونیشرکت. 6-9-9

قانون ( 22)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجرای سیاست 1ماده ( 8)به موجب بند 

شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قهانون بخهش   » ،1189سی مصوب اسا
ههای   و مهوادی از قهانون شهرکت    1190تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصهوب  

 .«که نسخ نبده است و اصالحات بعدی آنها تبمیل شهده باشهد   1120تعاونی مصوب 

ی اسالمی ایران مصوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهور 56 مادهبه موجب همچنین، 
هایی است که در امهور مربهوط بهه کبهاورزی،      های تولید شامل تعاونی تعاونی»، 1190

معهدن، عمهران شههری و      دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیالت، صهنعت، 

همین قانون،  59به موجب ماده و  «نمایند روستایی و عبایری و نظایر اینها فعالیت می

کننهدگان   هایی که نیاز مباغل تولیدی و یا مصرف وزیع عبارتند از تعاونیهای ت تعاونی»

هها تهأمین    ها و قیمت کاهش هزینه عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور

 .«نمایند می

قانون تجارت در خصهوص اعمهال    5با توجه به مواد فوق و معیار ارائه شده در ماده 

های تجاری شملی قهرار  های تعاونی در زمره شرکتتکه شرک تجاری و با توجه به این

 گرفت و تعیین تجاری و یا غیر تجاری بودن آنها بهر اسهاس نهو  عمهل آنهها      نخواهند

 21ماده  آن،بر افزون . تعاونی، تجاری و یا غیرتجاری باشد ، شرکت مممن استباشد می



 ... های مالی بر قواعد ورشکستگی تاثر قانون نحوه اجرای محکومی 6921زمستان ، 29 فصلنامه قضاوت، شماره

  

996 

دف از تبهمیل  نیز هه  1190قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 

هایی که موضو  فعالیت آنهها واحهد    ها و تعاونی های تعاونی با عضویت شرکت اتحادیه»

مممن  اعالم داشته کهتأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد مندرج در همین ماده را  «است

های تعاونی نیز مممن است به اتحادیه ،بدین ترتیب .است تجاری و یا غیر تجاری باشند

 .دنتجاری و یا غیر تجاری باش ،الیتتبع نو  فع

قانون بخش تعاونی اقتصاد  22ماده ( 6)بند به موجب  ،رغم وجود چنین وضعی علی
به موجهب  و « ورشمستگی بب  قوانین مربوط» ،1190جمهوری اسالمی ایران مصوب 

یمهی از مهوارد   را « بب  قانون تجهارت  [اموال آنها]تصفیه » ایل همین بند، 1 تبصره

با توجه  ،در هر حال. است های تعاونی تعیین کردههای تعاونی و اتحادیهشرکت انحالل

های تعاونی اعم از آنمه به تجهارت  است شرکت آمدهم .م.ا.ن.ق 12به آنچه که در ماده 

 .باشندباشند مبمول قواعد ورشمستگی می اشتغال داشته و یا نداشته

 المنفعه سسات عامؤوقف و م. 6-9-4

شهاید گفتهه    ؛ امها مربوط به نهاد وقف استم .م.ا.ن.ق 12مل دیگر در ماده أنمته قابل ت

در بسیاری از جوامع امروزی اشخاص با . این امر با هدف نهاد وقف مغایر استکه شود 
بخبی از اموال خود را در قالب نهاد وقف دور از دسهترس   ،دوستیغیر از  یقصد و نیت

ههای    عالوه بر برآورده ساختن امیهال و خواسهت  نهند تا از این بریوارران به کنار می

های پیبوایان دینی و در جهت تقرب به در راستای تعالیم مذهبی و توصیه ،درونی خود
به همین جهت وقف دارای ویژگی دائمی است تا آنچه کهه  . خداوند متعال گام بردارند

عین مهال   ،رف دیگراز ب. نریزد رهمباست  ریزی نموده واقف در نظر داشته و آن را پی

قانون  22ماده  ،به همین جهت .شودماند و حبس میموقوفه از نقل و انتقال مصون می

وقف عبارت است از اینمه عین مال حبس و منافع آن تسبیل »: مدنی بیان داشته است

به نحو استانایی و در موارد مصرح قانونی  ،پایان یافتن نهاد وقف ،از سوی دیگر .«شود

کلیه اقدامات در  ،بنابراین. باشد پذیرد تا با قصد و هدف واقف مغایرت نداشتهصورت می

 صورت مدیونیت این نهاد باید به نحوی صورت پذیرد که با بقای آن تعارضهی نداشهته  

 .باشد

به لحاظ داشهتن شخصهیت حقهوقی    ( عام و یا خاص)نهاد وقف که رسد نظر میه ب

م .م.ا.ن.ق 12مصهادی  منهدرج در مهاده     مبمول قواعد ورشمسهتگی قهرار گرفتهه و از   
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که دارای  المنفعه را در صورتیسسات عامؤوان پا را فراتر نهاد و کلیه مو شاید بت باشد می

سسهات بها ابتمهارات    ؤزیرا ایهن م  ؛دانستمذکور  شخصیت حقوقی باشند مبمول ماده

تمنی، ؤی مه یبباببا)گیرندمی خصوصی ایجاد و در موارد استانایی از حمایت دولت بهره

به که باشد این تحلیل مواف  با نظر پذیرفته شده در الیحه تجارت میو  (11، ص1182

نیهز   ...این قانون در مورد موقوفات »: آن بیان داشته است 1526موجب بخبی از ماده 

 .«مجری است

 سسات و تشکیالت غیرتجاریؤم. 6-9-5

قوقی هستند کهه مبهمول   سسات و تبمیالت غیرتجاری گروه دیگری از اشخاص حؤم

سسهات  ؤنامه اصالحی ربهت تبهمیالت و م  آیین 5ماده  باشند وم می.م.ا.ن.ق 12ماده 
. نموده استدو نو  انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم  آنها را به 2/7/1119غیرتجارتی مصوب 

مؤسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این  و تبمیالت»: به موجب این ماده آمده است
 .شوند قسمت می به دو نامه نآئی

خهود   ءسساتی که مقصود از تبمیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضها ؤم -الف

 .نباشد
سساتی که مقصود از تبمیل آن مممن است جلب منهافع مهادی و تقسهیم    ؤم -ب

ایهن   .«های فنی و حقوقی و غیرهمانند کانون .خود یا غیر باشد ءمنافع مزبور بین اعضا

قانون تجارت، پس از ربت در  282بب  ماده  شخاص حقوقی حقوق خصوصیدسته از ا
این تحلیل مواف  با نظر پذیرفته شده  و کننددفتر مخصوص شخصیت حقوقی پیدا می

این »: آن بیان داشته است 1526به موجب بخبی از ماده  که باشددر الیحه تجارت می

 .«نیز مجری است ... سسات غیرتجاریؤقانون در مورد م

 هامحتوای توقف پرداخت. 9
 نوع دین. 9-6

 همهواره میهان  گهردد  در خصوص نو  دینی که به سبب آن ورشمسهتگی حاصهل مهی   
چون دارایی مدنی  که ای بر این عقیده بودندعده .وجود داشته استحقوقدانان اختالف 

 هعدم پرداخت دین خواه جنببه همین جهت،  ،و بازرگانی اشخاص قابل تفمیک نیست

، 2، ج1171ستوده تهرانهی،  )گرددباشد و یا بازرگانی، سبب ورشمستگی می دنی داشتهم

خاص تجار بوده و  ،اند که در ایران ورشمستگیای بر این عقیدهعده ،در مقابل .(118ص
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دیه دیون تجارتی، ألذا فقط عدم ت. گردد یحافظ نظم عمومی در روابط بازرگانی تلقی م

عهدم   ،وانگههی  .(79، ص1، ج1188صهقری،  )نماید را ایجاب میاعمال این مقررات آمرانه 

، 1126اعظمهی زنگنهه،   )دیه دیون غیرتجارتی موجهب اخهتالل در امهر تجهارت نیسهت     أت

 .(151ص

دیهن   میاننماید که م ما را با کسانی همراه می.م.ا.ن.ق 12استنباط حاصل از ماده 

به آنچه که در بخش قبلی بیان  زیرا با توجه ؛تجاری و غیرتجاری قائل به تفاوت نیستند
اند و بالمالزمه شد، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مبمول قواعد ورشمستگی قرار گرفته

اممان دارد این اشخاص مبادرت به انجام اعمالی نمایند که تعهداتی را برای آنها ایجهاد  

عوی اعسار با این وصف نیز قانونگذار آنها را از برح د ؛که دارای وصف تجاری نیست کند

مهاده سهی و سهوم     از  ،این استنباط و ممنو  و مملف به برح دعوی ورشمستگی نمود

 کهه  چون در این ماده بیان شده بهود  ؛نیز قابل استخراج بود 1111مصوب قانون اعسار 
شود تاجری که مدعی اعسار باشهد بایهد مطهاب      از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی»

بهه نهو  دیهن موضهو       ،در این مقهرره . «... ل توقف دهدمقررات قانون تجارت عرضحا

تاجر بودن شخص، مهال  و معیهار عهدم     ای نبده و صرفاداشاره( دادخواست) عرضحال
 .ه استشد استما  دعوی اعسار دانسته

 دیه بدهیأمفهوم توقف از ت. 9-9

در . باشهد دیه بهدهی مهی  أیمی از شرایط الزم برای اعالم ورشمستگی، توقف تاجر در ت
ای تمیه بر توقهف ظهاهری نمهوده و عهدم     عده «دیه بدهیأتوقف در ت»خصوص مفهوم 

 ،ای دیگهر  عهده  و دانند ها میپرداخت دین مسلم در سررسید را محتوای توقف پرداخت

داده و قائل برآنند که تمهام اممانهات    توقف واقعی و کسر دارایی بر بدهی را مال  قرار

و عیسائی  79، ص1، ج1188صقری، )قابل مطالبه نباشدمالی وی پاسخگوی دیون مسلم و 

دیه اولین أناتوانی از ت (که نظری میانه است)م و دیدگاه سوّ( 509، ص1، ج1172تفرشی، 

کهه   دانند، همچنهان قانون تجارت کافی نمی 215دین را برای توقف مورد نظر در ماده 

 .(66، ص1171کاویانی، )ننددااحراز فزونی دارایی منفی بر دارایی مابت را الزم نمی

مستمر . همین مبنا، توقف عبارت است از عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه بنگاه بر

بینی شود کهه اسهتمرار آن بهه     ست که عدم تعادل گذرا نبوده و پیشا بودن بدان معنا

، 1171کاویانی، )حدی بوالنی خواهد بود که از هم اینک ضرورت مداخله را توجیه نماید
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 .باشدعلت برح چنین بحای دو امر می .(68ص

و  12اینمه در ماده ه ب نظر»که  مبنی بر آناست ایراد شورای نگهبان علت نخست، 

به قانون تجارت ارجا  داده شده است و از آنجا که بعضی از ( قبل از اصالح)تبصره آن 

تا اظهارنظر  باشد، مواد مورد استناد مبخصخالف موازین شر  می مواد قانون مزبور بر

این ایراد که متعاقب آن سبب حذف قید مربوط بهه قهانون تجهارت بهود، ایهن       .«گردد

بور کلی قابل اعمهال   هباب ورشمستگی ب ،شوراآن پرسش را مطرح کرد که اگر از نظر 
 !باشد پس قانون حاکم بر ورشمستگی در مورد اشخاص حقوقی غیرتاجر چیسهت؟ نمی

به اشخاص تاجر اشاره دارد و در قهانون دیگهری بهه     صرفادقانون تجارت  215زیرا ماده 

 .است تبیین اصول و قواعد ورشمستگی پرداخته نبده

قانون این احمام مندرج در »که به موجب آن، است م .م.ا.ن.ق 56ماده  ین علت،دوم

علیه، اعسار و مستانیات دین حسب مورد در مواردی  جز احمام راجع به حبس محمومٌ

این ماده مواد مربوط به اعسار . «... لیه شخص حقوقی باشد نیز مجری استٌع که محموم
بها ارائهه معیهار در     ،در عهین حهال   و داندرا در خصوص اشخاص حقوقی قابل اجرا نمی

 ؛رر گرددؤدر بحث ورشمستگی م ،این معیاراست که خصوص شخص معسر سبب گبته 
. تقدیم کنددخواست ورشمستگی دهد باید دابزیرا شخصی که نتواند دادخواست اعسار 

توان بها تحلیهل مفههوم    ها را میمحتوای توقف پرداخت که رسدنظر میه ب ،در حقیقت

م بدین نحو توضیح داد که، در ماده اخیهر تجهار و   .م.ا.ن.ق 12اعسار و با توجه به ماده 
ن همهی  6اند، اما اعسار بنابر مهاده  اشخاص حقوقی از برح دعوی اعسار ممنو  گردیده

دیگری اعساری که سبب آن عدم کفایت دارایی است و یمی  ؛دارای دو وجه است1،قانون

 .اعساری که سبب آن عدم دسترسی به اموال است
کسهر  »دیه دیون به سه حالهت  أدر توقف نسبت به ت را باید حاالت مدیون ،بنابراین

 «سررسید عدم پرداخت دین در»و  «عدم قابلیت دسترسی به مال» ،«دارایی بر بدهی

 .بندی کرد تقسیم
که در حالت دوم مممن است  در حالی ،ناشی از نبود مال کافی است حالت نخست،

                                                                                                                                   
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستانیات دیهن، قهادر بهه    »: داردم بیان می.م.ا.ن.ق 6ماده . 1

 .نباشدتأدیه دیون خود 
 .«عدم قابلیت دسترسی به مال در حمم نداشتن مال است -تبصره
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مال کافی باشد ولی مدیون به آن دسترسی نداشته باشد و در حالت سوم نیز صرف عدم 

 .گیرد مورد توجه قرار می( بدون توجه به میزان دارایی)پرداخت 

دارای این ایراد و اشمال است که برح دعهوی   ،دهیپذیرش نظریه کسر دارایی بر ب

زیرا  ؛پذیر نیست ورشمستگی در وضعیت عدم دسترسی به مال در تمامی موارد آن اممان

در ایهن   .باشهد  ولی بهه آن دسترسهی نداشهته    مممن است مدیون دارایی کافی داشته

 12اده قانونگهذار در مه   ،در عین حال و شد دعوی ورشمستگی وی رد خواهد ،وضعیت
علت چنین تحلیلی ناشی . است داده م این مورد را تابع قواعد ورشمستگی قرار.م.ا.ن.ق

به را حتی اگهر در یهک مهورد    از این امر است که قانونگذار صرف عدم پرداخت محموم

 .دانداجرائیه صادر شود، کافی در جهت برح دادخواست ورشمستگی می

 بررسی آیین شکلی. 9

م اسهت  .م.ا.ن.ق 12وص آیین واحد در نظر گرفته شده در ماده در خص ،بحث نخستین
ضمانت اجرا و تصمیم نهایی متخذه، در  ،به ورشمستگی اشاره دارد و همچنین که صرفاد

کننده به دعوی اعسار، خود را مواجه با دادخواسهتی از   موردی است که قاضی رسیدگی

از لحاظ قواعد دادرسی مهدنی و   بنابراین،  اوالد. بیندسوی تاجر و یا شخص حقوقی می

آیا نو  تصهمیم بیهان شهده از سهوی قانونگهذار       و باشدتصمیم اتخاای چه می ،ییقضا
باشهد،  به و هزینه دادرسی متفاوت مهی معیار اعسار از محمومچون  رانیادَ،صحیح است؟ 

 حال آیا این دوگانگی قابل پذیرش است؟

 ه دیوندیأآیین واحد در رسیدگی به توقف در ت. 9-6

صدور و آن  ه استتنها به یک آیین روی آورد 1111مصوب قانونگذار در قانون تجارت 

که مممن بود به قرارداد ارفاقی و یا فروش و تقسیم اموال بین است حمم ورشمستگی 

قانونگذار در قوانینی بین توقهف و ورشمسهتگی    1118پس از سال . بلبماران بیانجامد

 1(.159، ص1، ج1188صقری، )فرق گذاشت

ههای کبهور مصههوب   در قهانون حمایهت صههنعتی و جلهوگیری از تعطیهل کارخانههه    

. ه اسهت و بحای از ورشمستگی به میان نیامده به توقف اشاره گردید صرفاد 17/1/1121

                                                                                                                                   
 .به بعد 11، صص1، ج1188صقری، : نقد این رویمرد ر  مالحظهبرای . 9
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در این قانون تمهیداتی برای پیبگیری از بحران ورشمستگی در نظهر   ،به همین جهت

حمایت از  تأهی»آید که ماهیت اقدام ین برمیاز مواد این قانون چن .ه استشد گرفته

 باشد، در حهالی پیبگیری از بحران ورشمستگی از بری  کمک به بدهمار می ،«صنایع

در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشمستگی مالحظه  که چنین الزامی اساساد

مسهتگی قهانون   در مقررات ورش ،با وجود این امر .(28-27ص، ص1171کاویانی، )شودنمی

تنها یک آیین وجهود دارد و میهان حمهم     (به عنوان قانون مادر) 1111مصوب تجارت 
 .(159، ص1، ج1188صقری، )توان یافتتوقف و ورشمستگی اختالفی نمی

اسهت تها اغلهب کبهورها      سبب شده1«نجات شرکت»اما در حال حاضر گرایش به 

بازسازی و اعاده اعتبار »کز خود را بر قانونگذاری خود را معطوف به این امر نمایند و تمر

هدف از این شیوه آن است که میزان تجارتی که مممن است بهه  . دهند قرار 5«بدهمار

فرآیند ورشمستگی برسند، کاهش یابد به نحوی که ورشمستگی آخرین گزینهه تلقهی   

هدف نهایی آیهین بازسهازی آن اسهت کهه بهه       (.Adriaanse, 2014, pp.120-121)گردد
های تجهاری  شود تا بر مبمالت مالی خود غلبه نموده و فعالیت ار این اجازه دادهبدهم

 UNCITRAL, Legislative Guide to Insolvency)خهود را از سهرگرفته و ادامهه دههد    

Law, p.27 .)گهردد کهه تحهت    به برآمدی ابالق می «نجات شرکت»آیین  ،در حقیقت
تجارت یک شرکت ورشمسته جلوگیری از خاتمه  1«رسمی و یا غیررسمی»آیین نجات 

سازد تا به عنوان یک واحد تجاری فعال به تجارت خهود   عمل آورده و آن را قادر میه ب
 2(.Armour, Hsu and Walters, 2008, p.155)ادامه دهد

به گزینه آخر اشاره دارد،  م صرفاد.م.ا.ن.ق 12این در حالی است که قانونگذار در ماده 

زیهرا اگهر ههدف از مهاده      ؛نیازی به همین امر نیز نبود رسد که می نظره که ب در حالی
ماده این امر محق  آن استانا نمودن برخی اشخاص از نهاد اعسار است، با صدر مذکور 

 .تر است است و دیگر لزومی به قید قسمت آخر ماده نبود و حذف آن به صواب نزدیک

                                                                                                                                   
1. Corporate rescue. 

2. Reorganization and rehabilitation of the debtor. 
3. Formal or informal. 

4. By corporate rescue, we refer to an outcome by which the business of an insolvent 

company avoids closure and is able to continue trading as a going concern, after having 
been through a formal or informal rescue procedure. 
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 م.م.ا.ن.ق 65 ضمانت اجرای موجود در ماده. 9-9

ضمانت اجرای برح دادخواست ورشمسهتگی از سهوی    م.م.ا.ن.ق 12انونگذار در ماده ق

در ایهن مهورد برخهی    . اسهت  قرار داده« قرار رد دادخواست»تاجر و اشخاص حقوقی را 
 .شوددادخواست، توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می اند که قرار ردچنین اظهارنظر نموده

است که دادخواست دچار نقهص شهملی بهوده و در     موارد اصدار آن در جایی ،به عالوه
مهلت رفع نگردد و مستلزم امعان نظر قضایی و ماهوی و صدور قرار رد دعوی و یا عدم 

 .(106، ص1176اسعدی،  و زادهفصیحی)استدعوی استما  

ید است لمن استدالل مقید در آن قابل أیاگرچه از حیث نتیجه شایسته ت فوق نظر
باشد کهه پرونهده از حیهث    ناظر به حالتی نمی رار رد دادخواست صرفادق. باشدانتقاد می

شمل دارای نقص باشد و توسط مدیر دفتر صادر گردد، بلمه قانونگذار در مواردی صدور 

 1.داندآن را از تمالیف دادگاه می
خورشیدی  50/7/1111 مصوب قانون اعسارآنچه که رویه قضایی در زمان حاکمیت 

نمود، صهدور  ید میأیت های عمومی و انقالب در امور مدنیدرسی دادگاهین دایو قانون آ

چهه اعسهار از پرداخهت هزینهه      ،قرار عدم استما  و یا رد دعوی در این خصهوص بهود  
زیرا قرار عدم اسهتما  دعهوی تنهها در     ؛بهاعسار از محموم چهشد و دادرسی مطرح می

 علت مانعی که وجود دارد قانوناد شود که رسیدگی به ماهیت دعوی، به صورتی صادر می

 5.(521ص ،5، ج1189شمس، )شودمجاز نبوده و یا بیهوده شمرده می

                                                                                                                                   
سارات دادرسی که مممهن اسهت خواههان    تواند به جهت خ خوانده می م.د.آ.ق 107برای نمونه، بر مبنای ماده . 1

در این صورت و با پذیرش دادگاه، مبلغ قرار و مهدت تودیهع آن   . محموم شود تقاضای صدور قرار تأمین نماید

مبخص، چنانچه خواهان نسبت به تودیع اقدام ننماید، دادگاه قرار رد دادخواست وی را بنابر تقاضای خوانهده  
مواد دیگری در این قانون، از جمله در مورد اخذ تأمین در دعهاوی اتبها     همچنین، به موجب. نماید صادر می

، صهدور قهرار رد دادخواسهت واخهواهی     (120ماده )، صدور قرار رد دادخواست جلب رالث (122ماده )بیگانه 
و نیهز صهدور قهرار رد    ( 212تبصهره مهاده   )، صدور قرار رد دادخواسهت اعهاده دادرسهی    (106ماده  1تبصره )

 .باشد، در این موارد صدور قرار رد دادخواست از وظایف دادگاه می(117ماده  5تبصره )ست تجدیدنظر دادخوا
دادگهاه تجدیهدنظر    12صادره از شهعبه   8/2/1171مورخ  7107790551200171به موجب دادنامه شماره  .5

ث ... به شهماره ربهت    .جلسه تأسیس شرکت س به نظر این دادگاه با توجه به صورت»: استان تهران آمده است
به عنوان عضو هیهأت  . ر.عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای س به . الف.و احراز سمت خانم ن 15/89-19/5/89

مدیره و مدیرعامل و تاجر محسوب شدن نامبردگان برح دعوی ابتدایی در خصوص اعسار فاقد وجاهت قانونی 
بایسهت اساسهاد ورود در ماهیهت دعهوی اعسهار       دادگاه مهی  باشد و لذا قانون اعسار می 11بوده در تضاد با ماده 
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لزومی به قید نو  تصمیم اتخاای از سوی محممه در قانون  ،نظر از این مطلب صرف

قواعهد دادرسهی بایهد در قهوانین      وجود ندارد و اصوالد های مالینحوه اجرای محمومیت

 .نده شودمربوط به آن گنجا

زیرا احراز این امر که خواهان  ؛موجود است م.م.ا.ن.ق 12در تبصره ماده  ،ایراد دیگر

باشد نیازمند رسیدگی و مستلزم تعیین وقت در زمره اشخاص حقوقی بوده و یا تاجر می

ین دادرسی یقانون آ 62با توجه به ماده  ،در حقیقت. باشدو استما  اظهارات برفین می
مومی و انقالب در امور مدنی، نو  رسیدگی اختصاری است که مبتنی بهر  های عدادگاه

در تمهامی   ،از سهوی دیگهر   .باشهد تعیین وقت رسیدگی و استما  اظهارات برفین می

ی دادگاه رأباشد، قید محرز و مسلم بودن  آنچه که  هایی که نزد قاضی مطرح میپرونده

اعد عمومی است و اختصاص بهه یهک   مقید به آن است، از اصول مسلم دادرسی و از قو

 ل شهده ئه قانونگذار برای شخص خواهان نیز حقوقی قا افزون بر آن،. دعوی خاص ندارد

برای وی محفوظ است که از جمله آن، حقوق  «پایان اولین جلسه دادرسی»است که تا 
 1.باشدقانون اخیرالذکر می 78مندرج در ماده 

 بهرسی و محکوممعیار دوگانه اعسار از هزینه داد. 9-9

ای هه  ن دادرسهی دادگهاه  ییر فصل دوم از باب هبتم قانون آدکه  رغم آن قانونگذار علی

در بهاب اعسهار از هزینهه    5این قهانون،  215ماده  عمومی و انقالب در امور مدنی حسب 

ا را مملهف بهه بهرح دادخواسهت     هه داده و آن تجار را موضو  حمهم قهرار   دادرسی صرفاد
بدان نیز اشخاص حقوقی غیرتاجر را  ،به، در باب اعسار از محمومه استورشمستگی نمود

                                                                                                                                   
 

قانون آیین دادرسهی   5و  128بنابراین صدور حمم از جایگاه قانونی برخوردار نیست مستنداد به مواد . کرد نمی
ها نقض و آنگاه با استداللی که گذشت قرار ردّ دعوی آقای  مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در تمامی قسمت

بانهک داده آراء  :  .ر)«نمایهد  به صادر و اعهالم مهی   را به خواسته اعسار از پرداخت محمومٌ. الف.م نو خان. ر.س
 (.http://judgements.ijri.irپژوهبگاه قوه قضائیه به نبانی 

تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل  خواهان می»: به موجب این ماده آمده است. 1
خواسته یا درخواست در صورتی مممن است که با دعوی  کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا دادرسی 

 .«کرده باشد  برح شده مربوط بوده و منبأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم

تاجری که مدعی اعسار نسبت بهه  . شود یتاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نم از»این ماده بیان داشته است که . 9

 . «...دادخواست ورشمستگی دهد   باشد باید برابر مقررات قانون تجارت هزینه دادرسی می
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که معیار ورشمستگی تاجر و شرکت تجاری  اسبب برح دو دعو ،حال. است اضافه نموده

باشد، در می« توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است»قانون تجارت  215بب  ماده 

 .م و مبخص نیستهر دو فر  فوق موجود است، لمن دلیل مغایرت معلو

دهد که شخص حقوقی غیرتاجر در ضمن برح دادخواست حالت بدتر زمانی رخ می

چنهین   در گذشهته . اعسار از هزینه دادرسی مربوط به آن را تقاضا نمایهد  ،ورشمستگی

اگهر تهاجر    کهه  تهوان نتیجهه گرفهت   میم .د.آ.ق 215از ظاهر ماده  که شداستدالل می
از پرداخهت هزینهه    ،رونده مربهوط بهه ورشمسهتگی   دادخواست ورشمستگی بدهد در پ

اما چنانچه دعوی ورشمستگی او رد شود باید هزینه دادرسی  ؛بود دادرسی معاف خواهد

 .دعوا را پرداخت کند

دیهوان   2شهعبه  صهادره از   57/11/1151مورخ  1218ی شماره أدر رفوق استدالل 

خواسهت توقهف بهه منزلهه     داد... »: که بیان داشهته اسهت   شودعالی کبور مالحظه می

دادخواست اعسار است و مادام که برای متوقف دارائی به اداره تصفیه نرسیده موقتهاد از  
بنابراین اگر حمم توقف بازرگهان ورشمسهته   . پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود

باشد و صادر شود و اداره تصفیه تصدی  کند که اموال او فعالد در دسترس آن اداره نمی
تواند هزینه دادرسی پژوهبی را از دارایی او بپردازد در چنین صورتی رد دادخواست  ینم

متهین،  )«پژوهبی اداره مزبور از جهت نپرداختن هزینه دادرسی مهورد نخواههد داشهت   

 .(129-128صص، 1189
توانسهت بهه   مهی  1111مصهوب  ماده بیست و دوم قانون اعسهار    مال در آن زمان 

قهانون  اما در حال حاضر این مقهرره دارای جهایگزینی در    1ید،استدالل اخیر کمک نما

توقف »رسیدگی امر واحد که همان  ،در این صورت. نیستهای مالی  اجرای محمومیت
یمی تابع نظام اعسار و دیگری  و گیردباشد معیار دوگانه به خود میمی« از تأدیه وجوه

کهه اعسهار از    ل ساب  مبنی بهر آن استدال ،در حقیقت. گرددتابع نظام ورشمستگی می

هزینه دادرسی نیز تابع قواعد ورشمستگی است و در دادخواست ورشمستگی رسیدگی 
زیرا در نظام فعلی  ؛نماید، در ساختار فعلی قابل پذیرش نیستبه همین امر کفایت می

                                                                                                                                   
علیه بهرای معافیهت    به هرگاه محموم در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محموم» که داشت این ماده بیان می .1

سار کند موقتاد و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوبهه بهه   اع  موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای
 .«دعوی اعسار معاف است
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امر ورشمستگی و اعسار از هزینه دادرسی نسبت به اشخاص حقوقی غیر تاجر تهابع دو  

کار  توان یمی را به جای دیگری بهاست و نمیام با دادرسی ماهوی و شملی متفاوت نظ

نقض اصول دادرسی در رسیدگی م .د.آ.ق 215عدم توجه به مفاد ماده  ،به عالوه. گرفت

 .باشد و واجد ایراد و اشمال اساسی استبه امر مطروحه می

 وضعیت معامالت ورشکسته. 4

ت، ارر حمم ورشمستگی در معامالت ورشمسته بسته بهه  به موجب مقررات قانون تجار

که معامالت مزبور قبل از تاریخ توقف یا بین تهاریخ توقهف و تهاریخ صهدور حمهم       این

اما . است تفاوتماشد ب ورشمستگی یا بعد از تاریخ صدور حمم ورشمستگی انجام شده

اسهت کهه    ان نمهوده م بی.م.ا.ن.ق 56شد، قانونگذار در ماده  گفتهتر بور که پیش همان

ٌعلیه، اعسار و مستانیات  احمام مندرج در این قانون جز احمام راجع به حبس محموم»

ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیهز مجهری اسهت و     دین حسب مورد در مواردی که محموم
والن متخلف اشخاص حقوقی مطاب  قانون مجازات اسالمی عمل ئنسبت به مدیران و مس

 .«شود می

که منظور از اشخاص حقوقی مندرج در این ماده با توجه به ابالق  رسدنظر میه ب

این نتیجهه کهه مهاده فهوق در     . باشداعم از اشخاص حقوقی تاجر و یا غیرتاجر می ،آن
به وضوح قابهل   مذکورخصوص اشخاص حقوقی قابل تسری است، نه تنها از صدر ماده 

نسهبت بهه مهدیران و مسهئوالن     ... »استنباط است، بلمه قید آخر ماده که بیان داشته 

، حمایت از این دارد که این مهاده  «شودمی اسالمی عملمتخلف مطاب  قانون مجازات 
 .در مورد اشخاص حقوقی نیز جریان دارد

مربوط به معامله مقررات یمی از این مقررات که بر اشخاص حقوقی نیز حاکم است 

مطرح  بحای که در این قسمتو 1تم اس.م.ا.ن.ق 51به قصد فرار از دین مندرج در ماده 

در فهر    و یا خیری دارد با مواد قانون تجارت تعارضاین ماده آن است که آیا  شود می

                                                                                                                                   
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دیهن بهه نحهوی کهه     »حسب این ماده، . 1

شهش یها جهزای    باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجهه  
الیه نیز با علم به موضهو  اقهدام   شود و در صورتی که منتقلٌبه یا هر دو مجازات می نقدی معادل نصف محمومٌ

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مال یا قیمت آن . کرده باشد در حمم شریک جرم است
 .«ه از محل آن استیفا خواهد شدبگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محموماز اموال انتقال
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 حاکم خواهد بود؟یک  کدام ،تعار 

 معیار قانون تجارت. 4-6

بور کلی معامالتی که تاجر ورشمسته قبل از تاریخ توقف انجام داده، صحیح و معتبر  به
قهانون تجهارت    256و  252 ،252در مهواد   اما .(196، ص2، ج1171، ستوده تهرانی)است

 .استه بیان شدنیز استاناهایی 
معامله قبل از تهاریخ  اوالد، برای فسخ معامله باید 1،قانون تجارت 252ماده  بر مبنای

معامله برای فرار از دین یا به منظور اضهرار بهه بلبمهاران    رانیاد، باشد؛  توقف انجام شده

باشد؛  المعامله ضرر وارد شدهبیش از یک چهارم قیمت حینرالااد، باشد؛  فتهصورت گر
، 5، ج1188صهقری،  )باشهد  در زمان تقاضای فسخ معامله بیش از دو سال نگذشتهرابعاد، 

 .(589ص
داند، لمن این شهرط کهافی   نیت را برای فسخ معامله الزم می ربوت سوء ،قانونگذار

سهتوده تهرانهی،   )المعامله نیز تجاوز کندز ربع قیمت حیننیست، بلمه باید زیان حاصله ا

 .(199، ص2، ج1171
، معامالت فوق فقط در فرضی قابل فسخ است که ادعا در زمهان توقهف   بر آنعالوه 

توان به ایهن مهاده اسهتناد و    تاجر مطرح گردد و در صورتی که تاجر متوقف نباشد نمی

استناد برخی به این ماده جهت یافتن وضع  ،به همین دلیل. فسخ معامالت را تقاضا نمود

، 5، ج1182کاتوزیهان،  )حقوقی کنونی معامله به قصهد فهرار از دیهن قابهل انتقهاد اسهت      

باشد و تنها شامل مواردی است که توقف تاجر نیز اخص از مدعا می ،زیرا دلیل ؛(527ص
قو  معامله به قصد توانند به صرف وبلبماران و یا مدیر تصفیه نمی ،بنابراین. محرز باشد

 .فرار از دین، حتی اگر مدیون تاجر  متوقف نباشد، فسخ آن را تقاضا نمایند

 نظر مخالف مالحظهبرای )به معنای عدم نفوا نیست «فسخ»واژه ، ت.ق 252در ماده 

زیرا اگهر عهدم نفهوا     ؛(156، ص5، ج1182و کاتوزیان،  62، ص1196ی تفرشی، ئعیسا:  .ر

                                                                                                                                   
هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از برف مدیر تصفیه یا بلبماری بر اشخاصی که با تاجر بهرف  »: ت.ق 252ماده  .1

شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا  مقام قانونی آنها رابت  معامله بوده یا بر قائم
المعامله بوده است آن معامله  حین  ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمتبرای اضرار به بلبمار

دعوی فسخ در ظرف . قابل فسخ است مگر اینمه برف معامله قبل از صدور حمم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد
 .«شود دو سال از تاریخ وقو  معامله در محممه پذیرفته می
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به چه سببی با پرداخت تفاوت قیمت، معامله از حالهت عهدم نفهوا    معامله را بپذیریم، 

تغییر وضعیت عدم نفهوا بهه    ،در حقیقت. گرددشود و ح  رد معامله زائل میخارج می

بقای آن  ،اکه ح  مذکور ایجاد گردیده و با اربات ح رچ ؛نافذ نیازمند اعالم اراده است

 ت.ق 252قانونگهذار در مهاده    ،یگراز سوی د. مستصحب و زوال آن نیازمند دلیل است

 ،و به همین جهت کند نمینماید و بحای در مورد منافع به استرداد عین اشاره می صرفاد

توجیه قسهمت  که رسد نظر میه ب لذا. باید معامله را تا زمان وقو  فسخ صحیح دانست
ه در این زیرا معامل؛ پذیر استتنها از بری  وجود ح  فسخ اممانت .ق 252اخیر ماده 

این حه  فسهخ،   . بود ای جهت تحق  این امر نخواهدوضعیت نافذ و نیازمند اعالم اراده

زیرا غبن با وجهود پرداخهت تفهاوت قیمهت سهاقط       ؛بود دارای ویژگی غبن نیز نخواهد

ای و قاعهده  نیستاز بری  قواعد مدنی قابل توجیه ت .ق 252ماده  ،بنابراین1.شود نمی

بلبمهاران از ورشمسهته و    در این ماده صرفاد ،به عالوه .باشدیخاص در قانون تجارت م

 .توانند دادخواست فسخ معامله را مطرح نمایندتصفیه می مدیر
ت بیهان  .ق 200مهاده   در خصوص معامالت پس از صدور حمهم ورشمسهتگی نیهز    

معامالتی که تاجر ورشمسته پس از صدور حمم راجهع بهه تصهدی  قهرارداد     »: دارد می
 شود مگر در صهورتی  نمی تا صدور حمم بطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده بابل ارفاقی

قصهد  »در این مهاده   .«که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر بلبماران هم باشد

، 5، ج1182کاتوزیهان،  )اسهت « قصد فهرار از دیهن  »به بلبماران تعبیر دیگری از « اضرار

 .(560ص

 های مالیای محکومیتمعیار قانون نحوه اجر. 4-9

شود ، تحق  ارکان زیر سبب میآننظر از مجازات مندرج در  م صرف.م.ا.ن.ق 51در ماده 

گیرنده بهه   که عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مال یا قیمت آن از اموال انتقال

 .ٌبه از محل آن استیفا شود عنوان جریمه اخذ و محموم

 ه هر نحو از سوی مدیونانتقال مال به دیگری ب. 4-9-6

قههانون نحههوه اجههرای  2م نسههبت بههه مههاده .م.ا.ن.ق 51معیههار ارائههه شههده در مههاده  

                                                                                                                                   
اگر کسی که برف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیهار  »: مقرر داشته است م.ق 251ماده . 1

 .«شود، مگر اینمه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گرددغبن ساقط نمی
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تحق  معامله به قصد ساب  قانون  2ماده . دارای تفاوت است1،های مالی ساب  تمحمومی

ههای  و محمومیت ءاالجراتعهدات مالی موضو  اسناد الزم»ناظر بر  فرار از دین را صرفاد

م با حذف .م.ا.ن.ق 51اما ماده  5؛قابل تسری به مطل  دیون نبود و لذا دانست می «مالی

در ماده که )« های مالی کلیه محمومیت االجراء و تعهدات مالی موضو  اسناد الزم»قید 

 518معیهار مهاده    هو به  دمطل  دیون را مبمول ماده نمو، (آمده بودم ساب  .م.ا.ن.ق 2

 8/8/1110مورخ  1052ی شماره أکه در ر همچنان ،ردیدگ تر قانون مدنی ساب  نزدیک
مناط در »که  است بیان شدهچنین این امر نیز شعبه سوم دیوان عالی کبور صادره از 

فرار از دین وجود واقعی دین در موقع بخبش اسهت نهه معلهوم بهودن و ربهوت آن در      

دین اموال خود را  دادگاه، چه مممن است مدیون قبل از اقامه دعوی بر او محض فرار از

 ،م.م.ا.ن.ق 51در ماده  ،از سوی دیگر 1(.109، ص1189متین، )«...به دیگری انتقال دهد 

اعم از معو  یا غیر معو  و خواه به موجب ) ، انتقال مال به هر نحو«به هر نحو»قید 

معهو  یها   ) نهو  انتقهال   ن،بنهابرای  .است را موضو  حمم قرار داده( عقد باشد یا ایقا 
 .خصوصیتی ندارد( معو غیر

داشته باشد و باقیمانده امتوال کتافی بترای پرداختت دیتن       فرار از دین وجود انگیزه. 4-9-9

 نباشد

فرار از دین را کهافی در جههت تحقه  ضهمانت      م صرف وجود انگیزه.م.ا.ن.ق 51ماده 

                                                                                                                                   
االجهراء و کلیهه    هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضو  اسهناد الزم »: داشت این ماده بیان می .1

مانده اموالش برای پرداخت بهدهی او   نحوی که باقی  را به دیگری انتقال دهد به های مالی، مال خود محمومیت

در صورتی  کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتمب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محموم خواهد شد و 
رت اگر مال گردد و در این صو گیرنده نیز با علم به موضو  اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می که انتقال

گیرنده بابت تأدیهه   عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مال آن از اموال انتقال  گیرنده باشد در ملمیت انتقال
 .«دین استیفاء خواهد شد

 11/2/1170مهورخ   7007790100800252دادنامه شهماره  توان در آرای قضایی از جمله در  این نظر را می. 5
 59/10/1171مورخ  7107790709700208دادنامه شماره  و مومی جزایی یزددادگاه ع 108صادره از شعبه 

و دادنامههه شههماره   (126، ص1171قههوه قضههاییه،   پژوهبههگاه) دیههوان عههالی کبههور  17صههادره از شههعبه  
 مندرج در)دادگاه عمومی جزایی تهران  1192صادره از شعبه  51/15/1171مورخ  7107790551205012

 .نیز مالحظه کرد (http://judgements.ijri.ir ه قوه قضائیه به نبانیبانک داده آراء پژوهبگا

دیوان عالی کبور نیهز در همهین    8صادره از شعبه  18/5/1158مورخ  211الزم به اکر است که رأی شماره . 3

 (.109، ص1189، متین:  .ر)باشد راستا می
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دانهد کهه موجهب کسهر     رر میؤاجرای ایل ماده ندانسته است، بلمه آن را در صورتی م

انگیزه فرار از دین بیانگر حیله بدهمار و عدم کفایت  ،در حقیقت. ایی بر بدهی گردددار

 .باشداموال از حیث اضرار به بلبماران، از شروط تحق  موضو  ماده می

انگیزه فرار از دین از لحاظ ماهوی فاقد عنصهر اضهرار بهه     ،نظر قانونگذاربنابراین از 

ظر قانونگذار چنین امری در مفهوم فرار از دین وجود زیرا چنانچه از ن ؛باشدبلبماران می

بدان علت که قدر مسلم قضیه آن است کهه   ،داشت دیگر نیازی به قید رکن اخیر نبود
اقدام بدهمار جهت عدم کفایت اموال در پرداخت بدهی مبنی بر اضهرار بهه بلبمهاران    

 ؛آیهد دست مهی ه ب 18/5/1109قانون مدنی مصوب  518این استنباط از ماده . باشد می

است و ه به قصد فرار از دین منوط شد تحق  عدم نفوا معامله صرفاد ،زیرا در ماده اخیر

 .دارای شرط دیگری نیست

 252م مممن است با معیهار منهدرج در مهاده    .م.ا.ن.ق 51معیار ارائه شده در ماده 

 ،یهل مهاده  شرط تحق  ضمانت اجرای ا ،زیرا در ماده اخیر ؛قانون تجارت تداخل نماید
باشد و مممن است همین میهزان ضهرر   وجود حداقل یک چهارم ضرر حین معامله می

در این فهر  ضهمانت اجهرای    . موجب عدم کفایت اموال و کسر دارایی بر بدهی گردد
 کدام ماده باید اجرا گردد؟

نمته دیگر آن است که معیار عدم کفایت دارایی بر بدهی منطب  با مفهوم افالس در 

مفلّس بنابر تعریف، کسی است که دیون وی افزایش یافته و اموالش کافی . باشدفقه می
در این صورت به تقاضای بلبماران، دادگاه حمم حجر وی  .برای پرداخت دیونش نباشد

 .(520، ص5، جق1189بوسى، )نمایدرا صادر می

ر ضهمن  زیرا محممهه د  ؛باشدم نیز با احراز افالس همراه می.م.ا.ن.ق 51فر  ماده 
که گردد این موضو  سبب می. باشدصدور حمم مملف به احراز کسر دارایی بر بدهی می

م .م.ا.ن.ق 51در صورتی که بلبماران متوقف، امر حقوقی و یا کیفری را بر بب  مهاده  

 ،در نتیجه. باشد( کسر دارایی بر بدهی)مطرح نمایند، قضیه مستلزم احراز عنوان افالس 
باشد، اممان اعمال این ماده مبتنی بر عدم پرداخت دین در رسید میبا معیار توقف که 

مممهن اسهت    ،در حقیقهت . که کسر دارایی بر بدهی ایجاد گهردد  بود، مگر آن نخواهد

در  ،از سوی دیگهر . باشد شخص، متوقف بوده لمن اممان اعمال این ماده وجود نداشته
شخص نبایهد متوقهف باشهد،     زامادت، ال.ق 200و  252اد وخالف م ربمورد ماده مذکور، 

بلمه حتی در زمانی که حالت توقف به موجب حمم دادگاه محرز و مسلم نگردیده، این 
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 .باشدماده قابل اعمال می

 باشد الیه با علم به موضوع اقدام کردهمنتقل. 4-9-9

ین در فرضی که معامله به قصد فرار از دین بوده و باقیمانده اموال کافی برای پرداخت د
 51باشهد، ضهمانت اجهرای ایهل مهاده       الیه علم به موضو  نداشهته نباشد لمن منتقل

ت بحای در .ق 200و  252این در حالی است که در مواد . شد م محق  نخواهد.م.ا.ن.ق

 .(588، ص5، ج1182کاتوزیان، )است خصوص آگاهی برف معامله بیان نبده

 اکیفیت طرح دعو. 4-9-4

به این امر اشاره دارد که در صورت برح شهمایت کیفهری، بها     م صرفاد.م.ا.ن.ق 51ماده 
 بهه آیا این منحصهر  اما  .شودماده، ارر ایل ماده محق  میاین ط مندرج در یتحق  شرا

ط منهدرج در مهاده و   یتوان با جمع آمدن شهرا میاین که برح شمایت کیفری است یا 

پس از حصول محمومیت حتی آیا بدون برح دعوی کیفری، اقامه دعوی حقوقی نمود؟ 
باشد یها  گیرنده می جهت ابطال معامله بین مدیون و انتقال ابه برح دعو ینیاز ،کیفری

نفهع   ای ،نماید؟ با فر  اممان برح دعوی حقهوقی محمومیت کیفری کفایت می صرفاد

در  ،ت.ق 252خالف ماده  رب این به خابر آن است کهباشند؟ دعوی چه اشخاصی می
تواند ضمانت اجرای مندرج چه کسی میکه است  م مبخص نگردیده.م.ا.ن.ق 51ماده 

 .در ماده را مطالبه نماید

باشد، لمن این ناظر به جنبه کیفری قضیه می م صرفاد.م.ا.ن.ق 51با وجود آنمه ماده 
قانون ساب  مانع از این نیست که دعوی بطالن  2امر از نظر رویه قضایی با توجه به ماده 

نظهر  ه فرار از دین مطرح گردد، اما اگر شمایت کیفری صورت پهذیرد به   معامله به قصد

... » ،داردزیرا ایل این ماده که مقرر می ؛نیازی به برح دعوی حقوقی نیسترسد که  می
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یها انتقهال، ماهل یها قیمهت آن از امهوال       

ناظر به  «شد به از محل آن استیفاء خواهدگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محموم انتقال

گیرنده است و به صرف محمومیت قطعی کیفهری وی، اجهرای احمهام    لیت انتقالؤومس

بود که نسبت به اجرای حمم از محل عین و در صورت تلف یا  مدنی مربوط مجاز خواهد

ن حمم کیفری گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضماز سایر اموال انتقال ،انتقال

ولیت، حمم قانون است و در متن یاد شده نیز صدور حمهم  ؤزیرا این مس ؛باشدنیز نمی

در مقام  صرفاد« به عنوان جریمه» که عبارت ضمن این ؛است راجع به آن تصریح نبده
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 1.گیرنده استولیت انتقالؤبیان مبنای حمم قانون درباره مس

گیرنده در  رر اجرای حمم در اموال انتقالگردد آن است که ااما پرسبی که مطرح می

فر  توقف شخص این است که عین و یا مال و یا قیمت آن داخل در اموال متوقف در 

 ،اگر بعهد از وصهول بلهب از سهوی بلبمهاران      ،حال. جهت تصفیه دیون وی قرار گیرد

در . باشهد  بخبی از مال موضو  معامله باقی بماند، این باقیمانده متعل  به متوقف مهی 

توانهد از فعهل   کهس نمهی   زیرا هیچ ؛این امر منطقی نباشدکه رسد نظر میه که ب حالی
 .مجرمانه خود منتفع گردد

 وضعیت معامله واقع شده. 4-9-5

م باشد توجه به این نمته .م.ا.ن.ق 51های ماده ای که دارای ویژگیمعامله در تحلیل فنی
ده جهت تعیین وضعیت حقوقی آن ضروری است که تحق  تمامی شرایط مندرج در ما

معامله محموم به صحت  ،صورت و با عدم تحق  یمی از ارکان در غیر این ؛باشدالزم می
، اما منجر به کسر دارایی بر بهدهی  شود زیرا اگر معامله به قصد فرار از دین واقع ؛است

اما منتهی به  نگردد، مضر به حال بلبماران نخواهد بود و اگر با قصد فرار از دین نبوده،

نیت الزم جهت تحق  ضمانت اجرای مندرج در  کسر دارایی بر بدهی گردد، این امر سوء
 .کرد ماده را ایجاد نخواهد

در صورتی کهه وی   که توان چنین بیان داشتگیرنده نیز می لدر خصوص علم انتقا

 ؛م اسهت نیتی وارد معامله با مدیون گردد، حفظ حقوق وی نیز الز گونه سوءبدون هیچ
و برای حفظ حقوق شوند و و مدیون، رالث تلقی ازیرا اگر بپذیریم که بلبماران در روابط 

آنان باید معامله مذکور را نسبت به آنان غیرنافذ دانست، در روابط بلبماران و مهدیون،  

شود و با حسن نیت وی در معامله به چه علت جهت حفظ گیرنده رالث تلقی میانتقال

گیرنده صورت اجرای حمم در اموال انتقال ،صحیح ندانست؟ وانگهی له راو معاماحقوق 

 .پذیرد و وضعیت وی در وقو  معامله باید معیار و مال  قرار گیردمی

م که استیفا از عین و یا در صورت عدم وجود آن مال .م.ا.ن.ق 51ایل ماده  ،بنابراین

گیرنده بی است که مالمیت انتقالپذیر دانسته است، مستلزم بطالن سبیا قیمت را اممان

                                                                                                                                   
نظریه :  .در همین رابطه ر. 51/9/1172مورخ  5017/72/9نظریه مبورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره . 1

 .15/8/1172مورخ  5501/9مبورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 
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دعوی اعالم بطالن معامله واقهع شهده در    ،است و به همین جهت بر ملک فراهم آورده

شود گیرنده مطرح گردد و چنانچه اربات پرونده حقوقی، باید به برفیت مدیون و انتقال

 رپهس به   ؛است، تحق  ایل ماده منتفی اسهت  گیرنده علم به موضو  نداشتهکه انتقال

 ؛موضو  دعوی، بطالن به جهت رد معامله غیرنافذ است، نه فسخ ،ت.ق 252خالف ماده 

فسخ و ابطال هر کدام دارای منبأ متفاوت و آرار متفاوت است که درخواست هر »زیرا 

 1.«باشد دو خواسته با یمدیگر قابل رسیدگی نبوده و در نتیجه قابل استما  نمی
« معامله به قصد فرار از دین»ایت تحت عنوان اما در پرونده کیفری مممن است شم

م جهت .م.ا.ن.ق 51دهنده مطرح گردد، اما اعمال قسمت ایل ماده بر علیه انتقال صرفاد

 .باشدگیرنده میبلب مستلزم محمومیت کیفری انتقال یاستیفا

 های مالیموارد تعارض قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت. 4-9-1

 .شود خالصه می زیرت به موارد .ق 200و  252م و مواد .م.ا.ن.ق 51تعار  ماده 
باشهد، لمهن   م نیازی به حصول توقف شخص حقوقی نمی.م.ا.ن.ق 51در ماده اوالد، 
پذیر است کهه شهخص حقهوقی متوقهف     در فرضی اممانت .ق 200و  252اد واعمال م

 .باشد
( افالس) ه کسر دارایی بر بدهیم باید منتهی ب.م.ا.ن.ق 51ارر معامله در ماده رانیاد، 

حصول یک چهارم ضرر حین معامله و در مهاده  ت .ق 252که در ماده  گردد، در حالی

 .گرددبا قصد فرار از دین محق  می قانون تجارت بدون هیچ قیدی و صرفاد 200
باشد و ایهن  م از لحاظ حقوقی غیرنافذ می.م.ا.ن.ق 51وضعیت معامله در ماده رالااد، 

، علهم  ت.ق 200و  252اد وباشد، در حالی که در مه گیرنده میوط به علم انتقالامر من

 252گیرنده نقبی در وضعیت معامله ندارد و از لحاظ حقوقی نیز معامله در ماده انتقال

 .باشدغیرنافذ می 200صحیح و قابل فسخ  و در ماده 

جود در هر ماده در جهت رفع تعار  شاید بتوان گفت که در هر مورد که ارکان مو

زیرا  ؛اما این توجیه غیرمنطقی است .گرددمحق  گردید موضو  مبمول همان ماده می

دادن اسباب متعدد انحالل معامالت با شروط متفاوت که برخهی از آنهها    در اختیار قرار

                                                                                                                                   
دادگاه تجدیدنظر اسهتان تههران،    27صادره از شعبه  9/1/1175مورخ  7507790552000592رأی شماره . 1

 .http://judgements.ijri.ir :مندرج در
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از سوی . ریزدرهم میب، اصل اولیه لزوم و استحمام معامالت را است مستغرق در دیگری

زیهرا اگهر علهم     ؛امر با وحدت فلسهفه قانونگهذاری مهواد نیهز معهار  اسهت      این  ،دیگر

فاقد اهمیت بوده و موضوعیت ندارد، به چهه علهت در   ت .ق 252گیرنده در ماده  انتقال

 .است م به وجود چنین شربی اشاره شده.م.ا.ن.ق 51ماده 

ود م موج.م.ا.ن.ق 51 و مادهت .ق 200و  252ط مواد یدر فرضی که جمع بین شرا

ای که واقع شده به قصد فرار از دین و منتهی به کسر دارایی که معامله مانند آن)است 
بر بدهی گردیده و یک چهارم ضرر حین معامله نیز موجود و انتقال گیرنهده عهالم بهر    

و یا دعوی ابطال معامله را مطرح نمود و شود آیا باید دعوی فسخ مطرح  (باشدقضیه می

گیرنده آرار ناشی از هر کیفری و محمومیت قطعی مدیون و انتقال توان با شمایتیا می

رسد که اصالح قهانون نحهوه   در هر حال به نظر می. یک از نهادهای فوق را تقاضا نمود

 .تر باشدهای مالی در این مورد به رواب نزدیکاجرای محمومیت
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 نتیجه

و با معیار مندرج در ماده  در وضع حقوقی کنونیکه دهد های این تحقی  نبان مییافته

ماننهد  )سسات عمومی غیردولتهی  ؤهای مرکزی کبور و مم، غیر از سازمان.م.ا.ن.ق 12
، نههاد  یهای دولته ، بتوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتاجر، شرکت(شهرداری

المنفعهه و دانبهگاه آزاد اسهالمی را مبهمول     سسهات عهام  ؤ، م(عهام و یها خهاص   ) وقف
دیهن تجهاری و    میهان ر خصوص دیون مبمول ورشمستگی نیهز  د. ورشمستگی دانست

دیه دین نیز با توجه به حاالت مدیون در عدم أمفهوم توقف از ت. غیرتجاری تفاوت نیست

ای است که عدم پرداخت یک دین در سررسید را  توانایی پرداخت دین، منطب  با نظریه
 .داندکافی برای حصول توقف می

ین شهملی حهاکم بهر بهرح دادخواسهت اعسهار از سهوی        آی، م.م.ا.ن.ق 12در ماده 

رسد که تصمیم شایسته در صهورت بهرح   نظر میه ورشمسته نیز قابل انتقاد است و ب
 ،از سوی دیگهر . باشدقرار عدم استما  دعوی و یا قرار رد دعوی می ،چنین دادخواستی

غایر است و سهبب  مم .د.آ.ق 215معیار ارائه شده در این قانون با معیار مندرج در ماده 

باشهد، معیهار   مهی « توقف از تأدیه وجوه»رسیدگی امر واحد که همان است که گردیده 

 .گرددیمی تابع نظام اعسار و دیگری تابع نظام ورشمستگی می که گیردبدوگانه به خود 
در خصوص وضعیت معامله به قصد فرار ت .ق 200و  252م با مواد .م.ا.ن.ق 51ماده 

م نیازی به حصول توقف شخص حقوقی .م.ا.ن.ق 51در ماده . ار  استاز دین دارای تع

پهذیر اسهت کهه شهخص     در فرضی اممانت .ق 200و  252اد وباشد، لمن اعمال منمی
م باید منتهی به کسهر دارایهی بهر    .م.ا.ن.ق 51ارر معامله در ماده . حقوقی متوقف باشد

یک چههارم ضهرر حهین     حصولت .ق 252که در ماده  در حالی ،گردد( افالس) بدهی

با قصد فرار از دیهن محقه     بدون هیچ قیدی و صرفاد، قانوناین  200معامله و در ماده 

باشد و این م از لحاظ حقوقی غیرنافذ می.م.ا.ن.ق 51وضعیت معامله در ماده . گرددمی

علهم   ،ت.ق 200و  252اد و، در حهالی کهه در مه   اسهت گیرنده امر منوط به علم انتقال
یرنده نقبی در وضعیت معامله نداشته و از لحاظ حقوقی نیهز معاملهه در مهاده    گانتقال

 . استغیرنافذ قانون مذکور  200صحیح لمن قابل فسخ و در ماده این قانون  252
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Abstract 

The concept of bankruptcy in Iran's law, in accordance with article 412 of 

the Commercial Code of 1311, has merely been the subject of businessmen 

but the Law on the Implementation of the Financial Convictions of 1394 

approved by the Expediency Council has been taken to extend the persons 

subject to bankruptcy and article 15 of this law also subjects non-legal 

persons to bankruptcy laws. The analysis presented in this article suggests 

that, in addition to businessmen, non-business legal persons are also subject 

to bankruptcy rules. Non-business legal persons may include legal persons 

in public or private law. In this case, legal entities may also be subject to 

bankruptcy rules other than governing institutions. Furthermore, in the said 

law, the dealings for debt payment evasion with the conditions prescribed in 

it expanded to include legal persons and has caused conflicts between this 

law and Commercial Code (articles 424 and 500 of Commercial Code). 

Also, a certain formal procedure is introduced for insolvency petition of 

businessmen and legal persons, which can be criticized. 

Key Words: Bankruptcy, Insolvency, Debt, Transaction, Conviction. 
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