
 

  

  طرف دعواي ورشکستگیگزارش نشست نقد رأي: 

  )تجدیدنظر استان تهران هاي دادگاه رویه قضایینقد (

  

  *جفیحمیدرضا نتنظیم: 

  قوه قضاییههاي علمی پژوهشگاه  دفتر ارتباطات و همکاري
  

 استان نظر تجدید هاي دادگاه رأي نقد جلسه ششمین و بیست

 برگزار دادگاه آن والیت سالن در 1394 شهریورماه 24 تاریخ در رانته

 امور تصفیه اداره مدیرکل ـ  علی حاج آقاي جلسه این مهمان. شد

 معاون ـ اهوارکی آقاي جلسه ابتداي در. بود ـ قضاییه وهق ورشکستگی

 طرح به ـ نظر تجدید هاي دادگاه سرپرست جانشین و کل رئیس قضایی

 دعاوي طرح که دهند می نشان آمارها« :پرداخت خصوص این در بحث

 بنا موارد از بسیاري در. است افزایش به رو گذشته برخالف ورشکستگی

 هاي حمایت از تاجر شخص یا بدهکار شرکت استفاده جمله از دالیلی به

 تقاضاي در ورشکسته، دیون دیرکرد جرایم پرداخت از معافیت و قانونی

 طرف ها دادگاه از بعضی. دارد وجود نظراختالف ورشکستگی حکم صدور

 الوهــع دیگر بعضی و کافی ،رسیدگی براي را دادستان قرارگرفتن دعوا

 تا دانند می الزم ،خوانده عنوان به نیز را بستانکاران حضور دادستان، بر

 را دادستان حضور دیگر اي عده و گردد رسیدگی و استماع لــقاب دعوا

  .دانند نمی ضروري دعوا طرف عنوان به

ـ اه عمومی حقوقی تهـران در ایـن راب  دادگ 36شعبه  ه آورده اسـت:  ط

معیار رسیدگی دادگاه به دعواي ورشکستگی کشف حقیقت ورشکسـتگی  «

  
  .هاي علمی پژوهشگاه قوه قضاییه ريدفتر ارتباطات و همکا عضوپژوهشگر و  *
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باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بسـتانکاران   واقعی خواهان می

و بـا ایـن وصـف    » حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند ها بتوانند از آنبوده تا 

دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صـادر نمـوده اسـت. شـعبه     

ـ  ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را 51محترم  و پرونـده را   ضنق

  براي ادامه رسیدگی به دادگاه بدوي اعاده نموده است.

دادگاه عمـومی حقـوقی تهـران بـا ایـن       4در پرونده دیگر، شعبه 

دعواي ورشکستگی بایـد درجهـت عـدم تضـییع حقـوق      «استدالل که 

 مـدیونیت  بـر  داللت دادخواست مفاد و گردد رحط هاآن طرفیت به طلبکاران

، قـرار  »نگردیده طرح) بانک( وي طرفیت به دعوا و دارد را بانک به خواهان

دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران    56رد دعوا را صادر نموده است. شعبه 

لذا موضوع مذکور بـه   ،نموده است دیتأیضمن رد اعتراض، قرار مذکور را 

  ».شود بحث و تبادل نظر گذاشته می

  :ها دادگاه ءآرا

  شماره یک رأي
  

  رأيمشخصات 

  9209970269400767 :نهایی شماره دادنامه

  31/6/1392 تاریخ صدور رأي:
  

  دادگاه بدوي رأي

 آقـاي  وکالـت  با 312122 ثبت شماره به .الف شرکت دعوي درخصوص

 ورشکسـتگی  اعـالم  خواسته به تهران انقالب و عمومی دادستان طرفیت به. ف.م

 به توجه با دادگاه توقف، تاریخ عنوان به 4/2/1387 تاریخ تعیین با خواهان شرکت

 بایسـتی  می تاجر تجارت، قانون 413 ماده مطابق اینکه به نظر و پرونده محتویات

 را خود توقف نقدي، تعهدات یا دیون دیهأت در وقفه تاریخ از روز سه مدت ظرف

 به را خود تجارتی دفاتر کلیه و دارایی صورتحساب و نموده اظهار دادگاه دفتر به

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2017.25115
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 داراي بایـد  موصوف صورتحساب مذکور قانون 414 ماده وفق نموده تسلیم آن

 تقـویم  و تعداد متضمن و رسیده خواهان شرکت مدیران امضاء به و بوده تاریخ

 و نفـع  صورت و مطالبات و قروض کلیه صورت و غیرمنقول و منقول اموال کلیه

 ضمیمه آن طلب میزان با بستانکاران کلیه ستلی نیز و باشد مخارج صورت و ضرر

 معیار ،این بر عالوه. باشد مین مذکور هايصورت به مستند دادخواست ،اوالً. دشو

 خواهان واقعی ورشکستگی حقیقت کشف ،ورشکستگی دعوي به دادگاه رسیدگی

 از بتوانند آنان تا بوده بستانکاران طرفیت به دعوي اقامه مستلزم امر این و باشد می

 حاضـر  وضعیت به خواهان دعوي ،بنابراین. نمایند دفاع خویش احتمالی حقوق

 صادر اثر رد قرار مدنی دادرسی آیین قانون 2 ماده استناد به دادگاه و بوده مردود

 دادگاه در تجدیدنظر قابل ،ابالغ از پس روز بیست ظرف شدهصادر رأي. نماید می

  .باشد می تهران استان تجدیدنظر

دادگاه عمومی حقوقی تهران 36شعبه   

  دادگاه تجدیدنظر رأي

آقاي م.ف. به وکالت ازطرف شرکت الف. بـه   تجدیدنظرخواهی

طرفیت دادستان محترم عمومی و انقالب تهران نسبت به دادنامه شماره 

دادگاه عمومی حقوقی تهران  36صادره از شعبه 3/8/92مورخ  920180

دعـوي شـرکت مـذکور بـه خواسـته اعـالم        درمـورد موجب آن که به

صورت و مزبور و النهایه  ارائهبه لحاظ عدم  4/2/87تاریخ  ورشکستگی از

ي مزبور بایستی تحقیقات احراز صحت و سقم اظهار تاجر و شرکت تجار

عمل آورد و حتی اعالم و ارائه مراتب از طرف هاي الزم را به و رسیدگی

نمایـد. نظریـات    رسـیدگی نمـی   و شرکت دادگاه را مستغنی از تحقیق

اداره کـل  2/10/82مـورخ   7988/7و  17/12/79مـورخ   9907/7شماره 

لـذا   ،ید این اسـتنباط اسـت  ؤنیز م قوه قضاییهحقوقی و تدوین قوانین 

دادرسـی   آییناز قانون  353ماده  و 348ماده  )ه(دادگاه مستنداً به بند 

ــرار   هــاي دادگــاه عمــومی و انقــالب در امــور مــدنی ضــمن نقــض ق

تـرم  تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوي به دادگاه مح

  .قطعی است رأياین  .نماید صادرکننده آن اعاده می

دادگاه مستشار ـ ندادگاه تجدیدنظراستان تهرا 51رئیس شعبه   

حسنیعلی حاجی ـاحمدحضرتی   
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  شماره دو رأي
  

  رأيمشخصات 

  9209970270100133 :نهایی شماره دادنامه

  27/3/93 تاریخ صدور رأي:
  

  دادگاه بدوي رأي

درخصوص دعوي تقدیمی شرکت تولیدي و مهندسی م. به مدیریت 

طرفیت دادستان عمومی و ه با وکالت آقاي ه.الف. ب .عاملی آقاي ع.ر

خواسته صدور حکم بر اعالن توقف و ه شرکت الف.ك. ب انقالب تهران و

به بعد دادگاه با توجه به محتویات  8/1/88تاریخ  ورشکستگی شرکت از

جهت عدم تضییع  بایست دردعوي ورشکستگی می کهاینپرونده نظر به 

فیه مفاد  نحن کرده در مافیت آنان نیز مطرح میطره حقوق سایر طلبکاران ب

داللت بر مدیونیت وي به بانک تجارت شعبه شریعتی دادخواست خواهان 

 ستنداًلذا دادگاه م ،طرفیت بانک مذکور طرح نگردیدهه داشته که دعوي ب

قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر اعالم  .قانون آ.د.م 2به ماده 

روز پس از ابالغ قابل  20حضوري و ظرف مدت  ،صادره رأي .دارد می

  باشد. استان تهران می تجدیدنظرخواهی در شعب دادگاه تجدیدنظر

شهید بهشتی تهران قضاییدادگاه عمومی حقوقی مجتمع  4شعبه   

اسماعیلی حقوقی تهران ـ ناصر 4مور در شعبه أتجدیدنظر، م هاي دادگاهمستشار   

  دادگاه تجدیدنظر رأي

این پرونده آقاي ه.الف. به وکالت از شرکت تولیدي و مهندسی  در

م. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقالب تهران و شرکت الف.ك. از 

دادگاه عمومی حقوقی تهران که  4شعبه  31/4/92مورخ  00425دادنامه 

تاریخ  اعالن ورشکستگی از موجب آن دعواي تجدیدنظرخواه مبنی بر به

جهت عدم  بایست در که دعواي ورشکستگی می این استداللبا  8/1/88

گردید و مفاد طرفیت آنان طرح می طلبکاران بهر تضییع حقوق سای
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خواه به بانک تجارت شعبه تجدیدنظرمدیونیت  دادخواست داللت بر

لذا قرار رد دعوي  ،شریعتی داشته که دعوا به طرفیت وي طرح نگردیده

وکیل رده است، عمده اعتراض آقاي رخواهی کنظادرگردیده تجدیدص

قانون تجارت دعواي  415موجب ماده تجدیدنظرخواه این است که به

اي هورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر، دادستان و یا یک و یا عد

حکم ورشکستگی در جراید اعالن  اینکهاز طلبکاران طرح نمایند و با توجه به 

دارند و لذا نیازي به طرف دعوا قرار نفع حق اعتراض اشخاص ذي گردد یم

جا که ورشکستگی اثر اقتصادي محدود به و از آن باشد میدادن طلبکاران ن

ولی در گذارد حقوق کلیه طلبکاران او اثر می خود ورشکسته ندارد بلکه در

دیگر دولتی که طرف  مؤسساتاند و  که دولتی ها وضع طلبکارانی مانند بانک

گرفتن وي  اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرارمعامله با تاجر متوقف بوده

. اند نمودهلذا تقاضاي نقض قرار تجدیدنظرخواسته را  ،به این جهت است

یک ازجهات تجدیدنظرخواهی را با هیچ ،دادگاه با بررسی اوراق پرونده

عمومی و انقالب  هاي دادگاه دادرسی در آیینقانون  348ماده  یادشده در

  زیرا ،داند میمدنی منطبق ن در امور

بسیاري موارد با نظم عمومی  آنجا که صدورحکم ورشکستگی در ) از1

صورت ورشکستگی به  در ،عالوهبه .باشد میتباط را حقوق اشخاص ثالث در و

 باشد میقلب متوجه دادستان تجهت تعقیب ورشکسته به  قلب تکالیفی ازت

 دعواي ورشکستگی را طرح و هم در ،موجب قانوند بهتوان میدادستان هم 

بایست طرف صورت طرح دعواي ورشکستگی توسط تاجر و یا طلبکاران می

  گیرد. دعوا قرار

که توسط تاجر ورشکسته طرح ) دعواي ورشکستگی درصورتی2

بایست تاجر مدعی ترافعی است که می دعواي حقوقی و گردد می

) طرح نماید و ن به طرفیت طلبکاران (بستانکارانورشکستگی عالوه بر دادستا

تاجر باید طلبکار یا طلبکاران که از عهده پرداخت طلب آنان برنیامده است 

  را به عنوان خوانده قرار دهد تا امکان دفاع براي آنان فراهم گردد.

 حکم آثار به توجه با باشد بستانکار ،بانک که فرضی در ویژهبه) 3

 توقف زمان تأثیر و دریافتی تسهیالت وام هايبازپرداخت با رابطه در ورشکستگی

 دعوا از دفاع براي بستانکار قرارگرفتن دعوا طرف ضرورت وام سود با رابطه در

 ،دادگاه ،النهایه. گردد می آشکار پیش از بیش آن رد براي دالیل ارائه و
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 ضمن مرقوم قانون 353 ماده استناد به و تشخیص ،غیرثابت را تجدیدنظرخواهی

  .است قطعی ،رأي این. نماید می تأیید را موصوف دادنامه اعتراض رد

مستشاردادگاه ـ دادگاه تجدیدنظراستان تهران 56رئیس شعبه   

یوسف رمضان ـ یکراهوامحسن    

  :رأينظرات حضار در جلسه نقد 

  )استان تهران یدنظرمستشار دادگاه تجد(حسنی آقاي علی حاجی

 توقـف  اظهـار  فقـط  کـه  است کرده تکلیف تاجر به تجارت قانون 413 ماده

 ترتیب به را خود  تجاري دفاتر کلیه همچنین و دارایی صورتحساب عالوه،به. بکند

 مشـخص  را مزبـور  صورتحساب شرایط ،414 ماده .نماید تسلیم و اعالم دادگاه به

 از منـتج  مـوارد  پس،. کند معرفی هم را طلبکارها تاجر که است نگفته ولی نموده

  :از عبارتند فوق مواد

  . کند مطرح را ورشکستگی دعواي اینکه نوبد کند می توقف اظهار صرفاً تاجر .1

 فمکل کند، می هــضمیم خود هارــاظ و اخبار به او که حسابیــصورت در .2

 شماره نظریه در نیز قضاییه قوه حقوقی اداره. نیست طلبکاران مشخصات اعالم به

 حکـم  صدور براي تاجر اظهار صرف«: داشته بیان 17/12/71 تاریخ در خود 9907

 دعوا طرف به محتاج که مصطلح معناي به دعوا این و باشد می کافی او ورشکستگی

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

 اظهار 27/1/73 مورخ خود 567 شماره  نظریه در همچنین و .»کند دفاع خود منافع

 کیفري جنبه 542 و 435 ،413 ادوم اجراي در ورشکسته تاجر بازداشت«: داردمی

 دادگـاه  کـه  موقعهر و ندارد ارتباطی هم بدهکاران بازداشت منع قانون به و ندارد

 بـه  کیفـر  و مجـازات . »نمایـد  آزاد را وي توانـد  می نداند، الزم را او بازداشت  ادامه

 را یگورشکست حکم صرفاً دادگاه این و نیست حقوقی دادگاه صالحیت در وجه هیچ

 محسـوب  مجازات فوق، مواد در شدهبینی پیش بازداشت که نجا  آ از و کند می اعالم

  . نماید آزاد را او تواند می دانست، صالح دادگاه گاههر لذا شود،نمی

 در. انـد  کـرده  تعریـف  »معین حق در منازعه« را »دعوا« واژه حقوق، علماي

 از و کنـد  مـی  تشـریح  را یشخو وضعیت ،شخص صرفاً و شود نمی ادعا حقی اینجا
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 اسـتفاده  »ورشکسـتگی « واژه از تجـارت  قـانون  415 ادهمـ  در گـذار قانون ،پس آن

  .است توقف از سخن آن، از پیش تا کهدرصورتی نماید می

 کهوقتی. کند نظر اظهار خواسته دودهمح در باید مدنی دعاوي در دادگاه

 مــحک« باید دادگاه ـ  بدانیم دعوا یک را آن واقعاً اگر ـ  است »توقف اعالم« خواسته

 توان نمی پس. کند می صادر ورشکستگی به حکم کهدرصورتی ،نماید صادر »توقف به

 طرح قابل حق ذي ناحیه از پیوسته دعوا و خواسته ،حق .کرد تلقی دعوا را امر این

  . شود می طرح تاجر جمله از مختلف، ناحیه از ورشکستگی توقف ولی هستند،

 گـاه  هـیچ  بگیرنـد،  قـرار  دعـوا  طـرف  بایـد  طلبکـاران  کـه  باشـیم  آن بر اگر

 افـرادي  اسـت  ممکـن  آن هر زیرا کنیم، صادر تگیورشکس حکم توانست نخواهیم

 خـارج  طلبکـاران  برگـه  از سـهواً  یا عمداً را افرادي ،تاجر خود یا کنند طلب ادعاي

 طلـب  ادعـاي  افـراد  این اگر صورت، این در .نکند معرفی طلبکار عنوان به و نماید

 دعـوا  را امـر  ایـن  اگـر  حتـی  هسـتند،  طلبکـار  آنان که بپذیرد تاجر خود یا کنند

  .بود نخواهد رسیدگی قابل یم،کن تلقی

 را کسـی  گـرفتن  قـرار  دعوا طرف ،خود مختلف نظریات در هم حقوقی اداره

  .است ندانسته الزم وجههیچ به توقف، اظهار یا ورشکستگی ادعاي درمورد

 ایـن  طـرح  بـه  مجـاز  کـه  متعـددي  افراد و ورشکستگی و توقف اعالم نحوه

 حکـم  اجـراي  مرجـع  و نحوه و ورشکستگی حکم آثار طور همین و هستند موضوع

 توقف اظهار ورشکستگی، قانونگذار که دارند امر این بر داللت گیهم ورشکستگی،

 موضـوع  طرف انطلبکار  همه دباش الزم که است نکرده تلقی دعوا یک عنوان به را

  . کنند توافق و بگیرند قرار

  استان تهران یدنظرمستشار دادگاه تجد، یرمضانآقاي 

 شود:اختصار به موارد ذیل اشاره میدرخصوص موضوع مورد بحث، به

در بسیاري از موارد بـا نظـم عمـومی و حقـوق     صدور حکم ورشکستگی  .1

عالوه، در صورت ورشکستگی به تقلـب، تکـالیفی    اشخاص ثالث در ارتباط است. به

طـرف   شـعبه  ایـن لـذا   ،از جهات تعقیب ورشکسته به تقلب متوجه دادستان است

  دعوا قرار دادن دادستان را ضروري دانست.
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ورشکسته طرح شود، دعوا که دعواي ورشکستگی توسط تاجر  صورتیدر .2

ر دادسـتان  ـــ ر مدعی ورشکستگی، عالوه بــد تاجــعی است و بایــحقوقی و تراف

  به طرفیت بستانکاران طرح دعوا کند.  

با توجه به آثار حکم ورشکستگی، الزم دانستیم بـراي کشـف حقیقـت      .3

ورشکستگی واقعی خواهانی که مدعی ورشکستگی است، دعوا حتمـاً بـه طرفیـت    

  تان و بستانکاران قرار بگیرد.دادس

  ییهقوه قضا یامور ورشکستگ یهکل اداره تصف یرمد، یعل حاجآقاي 

 در قانون ورشکستگی آمده است کهسال  70بیش از  »ورشکستگی«مفهوم 

درصــد  90شـاید   امـروزه اســت.  يبسـیار متضــمن تفـاوت   ولـی در حـال حاضـر   

کـه قـانون   ورطآن – ها مشمول قـانون ورشکسـتگی بـه معنـاي اخـص      ورشکسته

    .باشندمشمول کالهبرداري  باشند ولین – کرده بینی پیش

 )ب؛ دیـدگاه ظـاهري  الـف)   ود دارد:جـ ورشکستگی دو دیدگاه و درخصوص

طـور  . بـه اسـت  ظاهرياز ورشکستگی  نشأت گرفته . دیدگاه ظاهريیواقع دگاهید

و پـس از  شـود   اي واخـواهی مـی   خورد یا سفته یک سند تجاري برگشت میمثال، 

د وش ی و استناد به این اسناد، حکم ورشکستگی صادر میگاظهار تاجر به ورشکست

، کـرد  متمادي حتی نظر دیوان هم بر این (ساز و کـار) مطابقـت مـی   یان که تا سال

از  کـه طـوري تفاوت بسیاري نمـوده بـه  اخیر  هايالمفهوم ورشکستگی در س پس

 امبـراي و بایـد دیـد    در بحث ورشکسـتگی  حال،دیدگاه ظاهري عبور کرده است. 

است؟ زیرا پیش آمده که شخص  چه اتفاقی افتاده ها شده یا مجموعه داراییگرفته

یک یـا   سپس ،دهد براي درخواست وام از بانک، تراز بانکی خود را مثبت جلوه می

، آن د، با هماهنگی با دارنده چـک نچند چک با مبالغ کم را که ارزش حقوقی ندار

او : «کهجاست اینال ؤکند. س زند و به اصطالح اعالم ورشکستگی می رگشت میب را

شـود؟   این وام میلیاردي را چه کرده است؟ و آیا حق و حقوق عمومی رعایـت مـی  

دادستان یا اشخاص معینی طـرف   اینکهدرست است که نص صحیحی در رابطه با 

  ؟»جنبه عمومی نداردبحث ورشکستگی آیا  ولی ،دعوا قرار بگیرند، وجود ندارد
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 باالي به ،1388 سال در مورد 2 از تهران در ورشکستگی میانگین آمار، طبق

از  بسـیاري  در. اسـت  یافتـه  افـزایش  93 و 92 سـال  در ورشکستگی 130 تا 120

 ،بررسـی شـود آیـا توقـف     اینکـه بـدون   تهاي کالنی گرفته اس وام ،شخص ،موارد

 ستغرق است یا خیـر، بـر مبنـاي   هایش م در بدهی وي هاي دارایییا واقعی است و 

یک چـک برگشـتی اعـالم ورشکسـتگی کـرده و در       ارائهبا  صرفاًدیدگاه ظاهري، 

ورشکســتگی بــه طرفیــت دادســتان اعــالم شــده اســت؛   رأي ،مــوارداز بســیاري 

دادستان نیز خود بـه ایـن کـار (حفـظ حقـوق طلبکـاران بـه طرفیـت          که درحالی

  طلبکاران) انتقاد کرده است. 

 باخبر رأي این از باید چطور بانک و عمده بستانکاران«: که است  این دیگر سؤال

 ،باشد منتفع یا متضرر تواند می هرکسی ،ورشکستگی رأي در است شده گفته. »شوند؟

 ورشکستگی باید داشته بیان تجارت قانون 537 و 536 مواد در ذارقانونگ سبب همین به

 اعتراض آن به دارد فرصت ماه یک تا ورشکستگی رأي متضرر و شود اعالم جراید در

 که بگیرد صورت هنگامی باید جراید در اعالن. دارد وجود دیگري خأل جااین در اما ،کند

 هیچ صورت این در. شود  فرستاده تصفیه اداره به اعالم، و اجرا براي ورشکستگی اعالن

 تصفیه، اداره کهوقتی مگر شود نمی باخبر رأي این از ايعمده بستانکار هیچ نیز و کبان

 اداره آن به و کنند توقیف دارد، ها آن نزد مبلغی ،ورشکسته اگر خواهدب ها بانک از

 نظر در حال. نمایند ارسال بستانکارها از دعوت براي آگهی درج از پس یا بفرستند

 100 یا 50 چک یک با سپس ،گرفته وام بانک از تومان میلیارد 10 شخصی بگیرید

 بانک تأدیه تأخیر خسارت مشمول هاینک براي و کرده ورشکستگی اعالم تومانی هزار

 باندهاي با اخیراً. است برده وام خذأ تاریخ از قبل به را توقف تاریخ نیز نشود

 صد که دارهایی کارخانه روند؛ می دارها کارخانه سراغ به که مواجهیم اي کالهبرداري

 پیشنهاد ها آن به و کنند؛ پرداخت بانک به ونمیلی دویست باید و اند گرفته وام میلیون

 ورشکستگی رأي شانبرای تومان میلیون پانصد و میلیارد یک قبال در که دهند می

 ای هست دادستان حضور يجا ایآ ،ینینچنیا يها پرونده آمار رشد به توجه با«. گیرند می

 باشد، دادستان اگر ایآ ر؟یخ ای مینیب یم را دادستان يوجود خأل ،قانون در ایآ و ر؟یخ

 يرأ از بستانکارها و ها بانک از یلیخ شوند؟ ینم حفظ المالبیت منابع و یعموم حقوق
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 ورود ای اعتراض کند، یم اعالم ها آن به هــیتصف اداره تنها و شوند ینم باخبر یورشکستگ

 بکنند؟ دیبا چه صورت نیا در! اند آمده رید که شنوند یم پاسخ و کنند یم دایپ ثالث

 یکس هــچ اــام د،ــکنن نمی ورود يفریک مباحث در یحقوق محاکم که است درست

 ورود یورشکستگ اظهار در تقلب و ریتقص به یــحت و یــومــعم جنبه بحث هــب دیبا

 يرأ صادرکننده دادگاه. ندارد خبر پس نگرفته، قرار دعوا طرف دادستان بکند؟ دایپ

 پس. رندیگ ینم قرار دعوا طرف زین بستانکاران. ندارد يفریک جنبه به يکار زین یحقوق

  ؟»ریخ ای دارد وجود العمومیمدع و دادستان يوجود خأل جاینا ؟کرد دیبا چه

 قـرار  دعـوا  طـرف  بایـد  عمـده  بستانکارهاي و دادستان که باورم این بر من

 تـاریخ  قبـل،  سـال  شـش  در خـود  برگشـتی  چک استناد به شخصی اگر و بگیرند

 ماده حکم به او که نماید اعالم دادستان بالفاصله کرده، اعالم زمان همان را توقف

 کار  این از چون و کند توقف اعالم روز سه ظرف داشته تکلیف تجارت قانون 413

 مـورد  ایـن  در قـانون . اسـت  تقلـب  و تقصیر به ورشکسته پرونده این در ده،نمو ابا

  . کند جرم و تقصیر به اعالم ورشکستگی مصادیق از صراحتبه تواند می

 از بسـیاري  آینـده،  سـال  چهـار  سـه  در شـاید  بـرویم،  پیش رویه ینا اب اگر

 دعواي یک ورشکستگی، معتقدم ،بنابراین. دکنن صوري ورشکستگی اعالم ها شرکت

  .بگیرد قرار عمده بستانکاران حداقل و دادستان طرفیت به باید و است ترافعی

  استان تهران یدنظرمستشار دادگاه تجد، آقاي فرهاد مرادي

در این مورد که آیا واقعاً بستانکاران طرف دعوا قرار بگیرند یا خیر، به هر دو شکل 

  توان استدالل کرد.  دادگاه تجدیدنظر) می 51و استدالل شعبه  56(استدالل شعبه 

تاجر درخواست اظهـار یـا    صرفاًکه  اذعان داشته استهرچند قانون تجارت 

شخص دادستان یا بعضـی   که کرده بیان 415اخبار ورشکستگی بکند، اما در ماده 

  توانند چنین درخواستی داشته باشند.  از بستانکاران هم می

 دعـوت  کـه  اسـت  آمـده  ورشکسـتگی  امـور  تصـفیه  قـانون  و تجـارت  قانون در

 توقیـف،  و موم و مهر مطالبات، میزان تشخیص و تفکیک مطالبات، بررسی بستانکاران،

. گـردد  برمی گیورشکست حکم صدور از بعد به خاصی تشریفات با غیره، و اموال ارزیابی

  .  باشند دوم دیدگاه کنندهتقویت توانند می الذکرفوق موارد همه وجود، این با
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یـا بسـتانکارانی    که حتی اگر بستانکار است بینی شده در قانون تجارت پیش

توانند (چه در قالب واخواهی و چه در قالب اعتراض شـخص   مطلع نشوند، بعداً می

اما با در نظر گرفتن افزایش ورشکسـتگی تصـنعی و    نمایند،اعتراض  رأيثالث) به 

ها و تسهیالت کالن بانکی و متعاقباً اظهار  ها گرفتن وام صوري که یکی از طرق آن

وحـدت   رأي براسـاس خیر تأدیه (أاز پرداخت خسارات ت ورشکستگی براي معافیت

) و خسارت تـأخیر و تأدیـه جـرایم و سـودهاي بـانکی      141247و  155 گانشمار

االدا بـراي  از حـبس یـوم   50سـال   290179وحـدت رویـه شـماره     رأي اساسبر(

شخص مدر این دو پرونده، الاقل یکی از بسـتانکاران   استبهتر ظاهراً ر) است، عس

  ها، به عنوان خواندگان قرار بگیرند.  ویژه بانکعمده، به

دعواي ورشکستگی از دعواي اعسـار دور نیسـت؛ هرچنـد از نظـر اشـخاص      

با هم متفاوت هستند. در نظر داشته باشیم که در دعواي اعسـار، شـخص    خواهان

ا هـم از نظـر   جـ شـود. در این  عـوا در نظـر گرفتـه مـی    له به عنوان خوانده دٌ ممحکو

    .عمده و اصلی باید طرف دعوا قرار بگیرد مشابه همان دعواست و بستانکار ،ماهیت

قانون تجارت بدون حضور بستانکار میزان  412ماده  براساسدادگاه  با اینکه

دارایی و تفوق یا فزونی بدهکاري یا دارایی منفی بر اموال را بایـد بررسـی   و اموال 

قضـات از  اسـت  بینی کرده و ممکن  صرف توقف را پیش ،412کند، اما ظاهراً ماده 

 یـا   ورود به احراز ورشکستگی واقعی امتناع کنند و صـرف همـان چـک یـا سـفته     

یا حکم محکومیت چک به عنوان سند صدور حکـم ورشکسـتگی در نظـر     اجراییه

لذا اگر بانک یا طلبکار عمده حضور داشـته باشـد، مسـتنداتی را کـه      ،گرفته شود

بـراي بررسـی دفـاتر شخصـی تـاجر توسـط کارشـناس یـا هیـات           دهـد،  می ارائه

  ات استفاده کند.تواند از آن اطالع کارشناسی، بسیار ارزشمند است و دادگاه می

   استان تهران یدنظردادگاه تجد 32شعبه  یسرئآقاي حمیدرضا قمري، 

کـه دسـتگاه    ستها بانک دانشیناآگاهی و بیازتاب از این مشکالت ب ايپاره

در قبال آن نـدارد. از مجمـوع مـواد قـانون تجـارت هـیچ کجـا         مسئولیتیقضایی 

ترافعی است؛ خواه به طرفیت دادسـتان   ،شود که دعواي ورشکستگی استنباط نمی

آید، تـاجر   طورکه از متن ماده برمی طرح بشود، خواه به طرفیت اشخاص دیگر. آن
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ه باید رسـیدگی شـود، دسـت    گونچ کهاینکند.  فقط اظهار یا اعالم ورشکستگی می

تواند  هرگونه تحقیقاتی که میبراي پیشگیري از بروز مشکالت، دادگاه باز است تا 

ا صـحیح نیسـت،   دهد و اگر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تقاضـ  انجام

طـرح   باشیم که صرّمکند و تعارضی وجود ندارد که به خاطر آن تواند آن را رد  می

  باشد.ان دعوا ضرورتاً به طرفیت طلبکار

 کنند، ورشکستگی تقاضاي توانند می که را اشخاصی تجارت، قانون 415 ماده در

 ،انطلبکـار  از نفـر  چنـد  یـا  یک تقاضاي برحسب تاجر، خود اظهار برحسب: کرده ذکر

 تقاضـاي  توانـد  می که است مواردي در تنها دادستان ذکر. العموم مدعی تقاضاي حسب

 در که اشخاصی طرف از ترافعی دعواي. بگیرد قرار دعوا طرف اینکه نه کند ورشکستگی

 استناد به ،ورشکستگی ثباتا از بعد اند، شده زیان و ضرر متحمل ورشکستگی این نتیجه

 ورشکسـتگی  حکـم  تاریخ از«: است آمده مذکور ماده در: بشود آغاز تواند می 419 ماده

 مـدیر  باشـد،  داشـته  غیرمنقـول  یـا  منقول از دعوایی ورشکسته تاجر به نسبت هرکس

. کند تعقیب او طرفیت به باید ،)شود می ورشکسته مقامقائم قبل، ماده طبق که( تصفیه

  . »بود خواهد دستور همین مشمول اجرایی يها اقدام کلیه

ضـرورت تسـریع در امـر درخواسـت ورشکسـتگی،       اساساً اینکهتر  نکته مهم

 ،کند دعوا ترافعی نباشد چراکه بـا اعـالم ورشکسـتگی از سـوي دادگـاه      ایجاب می

صورت، ممکن اسـت    در غیر این ؛ندارد ش راحق مداخله در اموال ،ورشکسته دیگر

اموالش را به اشخاص دیگـر   ،دعوا یک یا دو سال طول بکشد و در این مدت، تاجر

کنـد کـه ایـن دعـوا ترافعـی نباشـد و        فوریت امر ایجاب می ،منتقل کند. بنابراین

ات قـانونی  دهد و با اختیارد انجام توان میدادگاه با همان درخواست، هر اقدامی که 

  . نماید خود به پرونده رسیدگی

 اعـالم  حکـم «: است ورشکستگی اعالم از شکایت رهبادر تجارت قانون 536 ماده

 ورشکستگی اعالم از قبل زمان در تاجر توقف تاریخ که حکمی همچنین و ورشکستگی

  .دارد اشاره امر همین به هم بعدي مواد. »است اعتراض قابل شود، تشخیص

توانـد طـرف    وجه ترافعی نیست و نه دادسـتان مـی  دعوا به هیچ اینکهنتیجه 

دعوا باشد و نه اشخاص دیگر. این دعوا به صرف تقاضا قابل رسیدگی اسـت و هـر   

تواند طرح دعـوا   بیند، می یان میز آنشخصی که از این اعالم ورشکستگی و حکم 

  .  نمایدکند و ضرر و زیان خود را اثبات 
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  استان تهران یدنظردادگاه تجد 28شعبه  یسرئ، یتوکلآقاي 

ر به طرفیت چه اشخاصی دعواي ورشکستگی تاج اینکه درموردت سبدیهی ا

وجود ندارد. نظریه حقوقی، دکتـرین و اداره حقـوقی هـم در     صریحی باشد، قانون

  این مورد صراحت ندارد. منتها باید به واقعیت امر توجه کرد:

کند معـارض   نفع و کسی که خواهان فکر می هر دعوایی باید به طرفیت ذي

دعـواي ورشکسـتگی،    درمـورد با آن است یا نسبت به آن حقی دارد، مطرح شـود.  

طرفیت دادستان به جهت لزوم حفظ منافع عمومی و جامعه، محل مناقشه نیست 

ار در سایر دعـاوي  طلبکاران، قانونگذ رخصوصدباید طرف دعوا قرار بگیرد.  قطعاًو 

که دعوا به طرفیت چه کسی مطرح بشود (جز در مـواردي  است هم تعریف نکرده 

کـه زوجـه   امـا طبیعـی اسـت وقتـی     ،دعواي اعتراض شخص ثالـث) انند محدود م

دهـد، چـون بـا او تعـارض     کند، زوج را طرف دعـوا قـرار   خواهد مطالبه مهریه  می

 حقـوق  بـه  مسـتقیماً  چون کند،می صدقنیز ورشکستگی در ویژگی این و دارد منفعت

ورشکسـتگی   ایـن . است ثالث اشخاص حقوق با تعارض در و شود می مربوط طلبکاران

  ان و طلبکاران تمام شود.یبه ضرر د استآثاري دارد که ممکن 

 اداره سـپس  ،بشـود  اجـرا  بالفاصـله  بایـد  شکستگیور حکم 417 ماده طبق

  سوال.نمایند تصدیق را طلبشان و مراجعه تا آورد عملهب دعوت بستانکاران از تصفیه

 هـا  آن بـه  بایـد  آیـا  و خیر؟ یا باشند شده شناسایی باید طلبکاران این آیا« :که این

 در »خیر؟ یا کند آوري جمع اطالعات ها آن از بتواند تصفیه اداره تا اشدب دسترسی

 دعوا این معتقدند هم تجارت حقوق اساتید و است مطرح بحث این حقوقی نظرات

  . شود مطرح) طلبکاران( افراد این طرفیت به است الزم و دارد ترافعی جنبه

اجـراي موقـت،   «گویـد:   کـه مـی   417مـاده   درموردنظر اداره حقوقی  و اما

منحصر است به اقدامات تأمینی و دعوت بستانکاران و رسیدگی به امـور دارایـی و   

  ».ورشکستهاموال و مطالبات و قروض فرد 

ترافعـی اسـت و دعـوت از بسـتانکاران از      قطعاًدعواي ورشکستگی  ،بنابراین

مـدعی   اینکـه جـز   کان داشته باشد و این میسـور نیسـت  ضروریات است و باید ام

هـا را   طلبکاران خود اعـالم کنـد و آن   درموردورشکستگی (تاجر) اطالعات الزم را 

  ر و ترافعی فراهم باشد.طرف دعوا قرار بدهد تا امکان رسیدگی متناظ
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  دادستان تهران یندهو نما یارداد، يثغورخانم 

 شـوند،  مـی  مطرح ورشکستگی حوزه در که جدیدي مفاهیم و تجارت قانون

 اخیـر،  نظریـات  و حقـوقی  دکتـرین  در کـه   خصـوص هب دارند؛ فاصله هم از بسیار

 رویـه  در سـفانه متأ که چیزي دانند؛ نمی ها شرکت لانحال مفهوم به را ورشکستگی

 این از ورشکستگی احکام تحصیل با ها شرکت از بسیاري و است رایج و باب قضایی

 ورشکستگی ،دیگر حقوقی هاي نظام در حاضر حال در .کنند می سوءاستفاده موضوع

 است تجاري هاي شرکت احیاي و تجدید و ادغام دنبال به بیشتر که است اي پروسه

  .گیرد می قرار امر خاتمه در نوعی به تجاري شرکت انحالل و

هاي اخیـر مفـاهیم جدیـدي در حـوزه تجـاري و اقتصـادي مطـرح         در سال

ریسـک سیسـتماتیک در حـوزه مـالی، بـانکی و       درموردمطالبی  ،اند از جمله شده

هاي تجاري یا مفاهیمی مربوط به پیشرفت مباحث تکنولـوژي و همچنـین    شرکت

ــه تجــارت الکترونیکــی.  حــثابم ــا بحــث  طابــترای کــه در اتموضــوعمربــوط ب ب

امور مالی، حسابرسی و حسابداري  باشند کنندهد بسیار کمکنتوان ورشکستگی می

دهند که دعوي ورشکستگی و مبحث مربـوط بـه    . این موضوعات نشان میندسته

آن در عالم واقع با آنچه که در قانون تجـارت مطـرح شـده فاصـله دارد و در ایـن      

. بـا مطالعـه احکـام ورشکسـتگی     حاکم اسـت مورد بعضاً ابهامات و سکوت قانونی 

کسـتگی  ورش یابیم که با یک نظر کارشناس حسابرسی و مالی، حکـم  موجود درمی

هـا و   فعالیـت گسـترده (بـا همـه حسابرسـی       یک شرکت تجـاري بـا یـک حـوزه    

معتقدم در این حوزه نیازمند تفسـیر و   لذا ،شود اش) صادر می هاي مالی پیچیدگی

  استفاده از نظریات علماي حقوق و دکترین هستیم. 

 ادعـاي  و اظهـار  بـا  صـرفاً  کـه  بپـذیریم  ورشکستگی هاي پرونده درمورد اگر

 اشـخاص  زیـرا  ،آیـد  می وجود به مشکل برود، پیش تاجر شخص یا تجاري شرکت

 الزم و ندهسـت  معتـرض  ورشکسـتگی  رأي ایـن  بـه  قطعاً که دارند وجود نفعیذي

 چـه  گـردد؛  رسیدگی ها  آن اعتراض به تا شود تجدید دیگر بار پروسه این که است

 اعتـراض  بـا  چـه  و شـود  مواجـه ) عمـومی  نظـم  حفظ باب از( دادستان اعتراض با

 رسـد  می نظر به. ها بانک و مالی مؤسسات مانند متضرر، حقیقی و حقوقی اشخاص

 حضـور  ورشکسـتگی  دعـواي  در کـه  باشـد  صـحت  بـه  قریب و واقع به مقرون که



  147/ ...   طرف دعواي ورشکستگیگزارش نشست نقد رأي: 

 نفـع  ذي اشـخاص  هم و شود تر کوتاه رسیدگی پروسه هم تا باشد الزم بستانکاران

 کـه  برسـد  نتیجـه  این به نیز دادگاه و کنند مطرح را خود ادعاهاي دعوا همین در

  . بود خواهد مانع و جامع صادره رأي

شده در حوزه تجاري اقتصادي از طرف دیگر با توجه به مفاهیم جدید مطرح

هاي تجاري  مالی و شرکت مؤسساتها،  هاي سیستماتیک بانک با ریسک ارتباطدر 

عمـومی اقتصـادي در    ا که مفهوم نظمهآن  هاي پیچیده ها و حسابداري ابرسیو حس

دعـا کـرد کـه علمـاي حقـوقی      تـوان ا   مـی  ، امروزه تقریباًاندحقوق را مطرح کرده

در حوزه حقوق عمومی، نظم عمومی اقتصادي باید حفظ شود و شخصی معتقدند 

هاي اقتصادي (از جمله ورشکستگی) صالحیت ورود و دفـاع از   که در حوزه پرونده

  ستان است.  نظم عمومی اقتصادي را دارد، داد

نیاز به یک مؤسسه نظارتی براي کمک به دستگاه قضایی و  ،بر همین اساس

رسد. بدیهی  مربوط به تجارت و اقتصاد ضروري به نظر می مباحثمراجع قضایی در 

است اگر این سیستم و نهاد وجود داشته باشد، حضور نماینده دادستان به لحاظ 

  ثرتر باشد.ؤتواند م و اقتصادي می دسترسی به اطالعات و دفاع از نظم عمومی

  استان تهران  یدنظردادگاه تجد 30شعبه  یسرئ، یگدلیبآقاي دکتر 

قانون تجارت آمده: ورشکستگی تاجر به حکـم محکمـه    415در ماده قانون 

  شود:   می» اعالم«در موارد ذیل 

شـود و   مـی » اظهـار «جا نیـز تعبیـر بـه     بر حسب اظهار خود تاجر (اینالف) 

  به دعوا در مورد ورشکستگی اصالً صحیح نیست). تعبیر

    انبه موجب تقاضاي یک یا چند نفر از طلبکارب) 

  العموم  ج) برحسب تقاضاي مدعی

اقامه دعوا کرده،  العموم مدعیکه این دعواست و به طرفیت  ر آن باشیماگر ب

 کند نیز باید دعوا محسـوب  العموم تقاضاي ورشکستگی می که مدعی پس در جایی

شـود و در جـاي دیگـر مـدعی کـه       علیه مـی  جا مدعی یعنی یک نفر در یک ؛شود

العمـوم   سـت. اگـر در اینجـا تـاجر مـدعی اسـت و مـدعی       اممکن امري غیرچنین 

  دیگر نباید بتواند به عنوان مدعی وارد شود.  العموم مدعی علیه، پس خودٌ مدعی
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کس نسـبت  موقتی هـر دور حکم و اجراي ــعد از صب«گوید  می 419وقتی ماده 

 ،توانـد بـه دادگـاه    دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشـته باشـد مـی    ،به تاجر ورشکسته

  در اینجا (بعد از صدور حکم) تعبیر به دعوا کرده است.  » مراجعه و ادعاي دعوا کند

تواند بـه تـاجر ورشکسـته     داند، میــالح بــهروقت محکمه ص« 420ماده بنا به 

اگر موضوع (ورشکسـتگی)  ». در دعواي مطروحه اجازه ورود دهد به عنوان شخص ثالث

توانـد شـخص ثالـث شـود (طـرفین دعـوا کـه         دعوا و تاجر طرف دعوا باشد، چطور می

دعـوا   ،گیریم که موضـوع ورشکسـتگی   ث باشند)؟ پس نتیجه میتوانند شخص ثال نمی

  ».تقاضاست«درخواست گواهی حصر وراثت،  انندنیست و م

 جریـان  در توانـد  مـی  دادگـاه  د،بیای پیش است ممکن عمالً که تیاشکاال درمورد

 ضفـر  العمـوم  مـدعی  نماینـده  بـراي  کـه  هرکاري و دنمای استعالم ها بانک از رسیدگی

 مـدعی،  عنـوان  بـه  ورشکسـته  تـاجر  اگـر . دهـد  جـام ان تواند می محکمه خود شود، می

 کـرد؟  بایـد  چه شدند، پیدا دیگر) طلبکار( تعدادي بعد و کرد معرفی را طلبکار تعدادي

 ایـن  و اسـت  محـاکم  نـاقص  رسـیدگی  از ناشی بیشتر موجود اشکاالت رسد می نظر به

  .شوند نمی حل انطلبکار گرفتن قرار دعوا طرف یا دادستان نماینده حضور با مشکالت

  استان تهران یدنظرتجد دگاهمستشار داآقاي حمزه شریعتی، 

معتقدم دادستان و بسـتانکاران در ورشکسـتگی بایـد طـرف دعـوا قـرار        من

آن را مطالبـه کننـد و   تواننـد   مـی در اینجـا   رند، زیرا طلبکاران حقی دارند کهبگی

همچنین اطالعاتی دارند و ممکن است بدانند شخص ورشکسته از اشخاص دیگـر  

حضـور دادسـتان    مالی دارد و جلوي ورشکستگی بیجا و تقلبی را بگیرنـد.  یاطلب 

 تواند مفیـد باشـد و   ر دارد، میها و جاهاي دیگ نیز با توجه به اطالعاتی که از بانک

  المال و حق افراد دفاع کند.از بیتگونه این

صـادر  » حکـم «ترافعی است و به همین جهت نیز  قطعاًحکم ورشکستگی پس، 

هـم  جنبه اجرایی  ،تکلیف چنینهم وموضوع بدین ترتیب که عالوه بر داشتن شود؛  می

  . شودتاجر باید چند روز توقیف بدارد بدین نحو که 

کند وضعیت و حالت  هرچند در احکامی که دادگاه در امور ترافعی صادر می

افـراد دیگـر ، امـا     رمـورد نه دست طرفین دعوا درموردتنها آن  تأثیرنسبی دارد و 
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آن از طـرفین   تـأثیر حکم ورشکستگی حالت و خاصیت عام و مطلـق دارد؛ یعنـی   

معـامالت تجـاري    ،شـود کـه بـا بازرگـان     می شاملرا  افراد  دعوا تجاوز کرده، همه

 56شـعبه   رأي زعـم مـن  اند و تعهدات و حقوقی نسبت بـه وي دارنـد. بـه     داشته

افـراد  نیـز  هـا و   ، بانـک )المالبیتصورت مطرح بودن  است و دادستان (در صحیح

  خاص به عنوان طلبکار باید طرف دعوا قرار بگیرند. 

  استان تهران یدنظردادگاه تجد 70شعبه  یسرئ، يورد کیبآقاي 

طرف دعوا قرار  انو مخالف انبهتر است ادله و استدالل موافق ،براي تبیین موضوع

   گرفتن بستانکاران را مورد بررسی قرار دهیم.

  دالیل موافقان عبارتند از:

تگی است و مسـتلزم آن اسـت   سقعی ورشککشف وا ،) دعواي ورشکستگی1

  ها تضییع نشود.  که بستانکاران طرف دعوا قرار بگیرند تا حقوق آن

نظم عمومی و ضـرورت    ) تالزم دعواي ورشکستگی و مرتبط دانستن آن با2

  طرف دعوا قرار دادن دادستان به این اعتبار.

 مسـتنداتی  است ممکن و هستند ها بانک بستانکاران موارد بعضی در) 3

 و کنـد  مـی  ثابـت  را) ورشکستگی بر مبنی( فرد ادعاي خالف که باشند داشته

 اسـت  ممکـن  دهنـد،  ارائـه  را خود دالیل نتوانند و نگیرند قرار دعوا طرف اگر

  .شوند متضرر

  دالیل مخالفان عبارتند از:

اسـت  ممکـن   هـا  طرف دعوا قرار بگیرند، محل اقامت آن ،) اگر بستانکاران1

امکان دارد دادگاه صالح براي رسـیدگی بـه ایـن     ،جاهاي مختلفی باشد و درنتیجه

صالحیت رسـیدگی بـه ایـن     ،دادگاهی ،که در قانون حالیدر ؛پرونده متفاوت باشد

  امر را دارد که در محل اقامت تاجر باشد.

گی از آثـار مطلـق   احکـام، حکـم ورشکسـت   ) برخالف اصل نسبی بودن اثر 2

  همه طلبکاران مؤثر است. درموردطوري که برخوردار است به

کند، باید آن  دادگاهی که حکم صادر میاست ) قانون تجارت تکلیف کرده 3

دعوا قرار بگیرنـد و دعـوا    طرف ،را در جراید اعالم نماید و اگر بنا باشد بستانکاران
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 طـرح  بـه  نیـازي  پـس . نیست جراید در اعالم به ضرورتی دیگر باشد، مطرح ها آن علیه

  .نیست بستانکاران علیه دعوا

 داوري بـه  ارجاع قابل ولی است، ترافعی ،ورشکستگی دعواي هرچند معتقدم من

 کـه  بگـذاریم  ایـن  بر را بنا اگر و شود می طرح ورشکسته تاجر اقامت محل در و نیست

  ایـن  شود می متبادر ذهن به دعوا از چهآن هستند خود عرفی انیمع بر حمل ،الفاظ

 دعـواي  یک امر، این یعنی باشد؛ داشته »دعوا طرف« یک باید اصوالً دعوا که است

 مطلـق  بـه  قائـل  اگر اینکه دیگر نکته. حسبی امر یک نه شود می محسوب ترافعی

 و بـدانیم  ممتـاز  ،احکام سایر از جهت این از را  آن و شویم ورشکستگی حکم بودن

 کـه  بگیـریم  نتیجـه  باید کند، می پیدا يتسرّ هم دعوا در غایب افراد سایر به چون

  .  نیست ضروري و الزم ،بستانکاران دادن قرار دعوا طرف

  استان تهران یدنظردادگاه تجد 18شعبه  یسرئ، یامانآقاي 

دعواي ورشکستگی دعواي ترافعی نیسـت، بلکـه اظهـار شـخص     به نظر من 

تقـدیم  تاجر مبنی بر این است که قادر به تأدیه دیون نیست و با دادخواستی کـه  

د که بدهکار است ولی قادر به پرداخت دیون نیسـت.  نمای کند، اعالم می دادگاه می

لـذا نیـازي    ،ستبه معناي افشاء و اظهار استفاده کرده ا »اعالن«مقنن هم از واژه 

  به طرف دعوا قرار دادن بستانکاران و دادستان نیست. 

در مواردي که قصد بر اعالم : «آورده استقانون تجارت  415گذار در ماده  ونــقان

کنند که او قادر  ر یا دادستان یا طلبکاران اعالم میــص تاجــی است، شخــورشکستگ

  نیازي به طرف دعوا قرار دادن این اشخاص نیست.  ،بنابراین». دیه دیون نیستأبه ت

 ایـن  طلبکـاران  بـراي  ،»ثالـث  شـخص  دعـواي « عنوان تحت دیگر جایی در قانون در

 مطلـب  ایـن  به دادگاه، رسیدگی و تاجر شخص اظهار از پس که شده رفتهــگ رــنظ در حق

  .  نیست طلبکاران و دادستان دادن قرار دعوا طرف به ضرورتی ،بنابراین. کنند اعتراض

  استان تهران یدنظرمستشار دادگاه تجد، انینیحسآقاي 

. است حسبیه امور از کردن، اعالم مفلس و افالس حکم صدور و ورشکستگی

 و بشوند مشخص و احصاء باید بگیرند قرار دعوا طرف ان،طلبکار که باشد نیاز اگر

 مشخص نطلبکارا لیست وقتی. باشد شده صادر ها آن بودن طلبکار بر قطعی حکم



  151/ ...   طرف دعواي ورشکستگیگزارش نشست نقد رأي: 

 اینکه از بعد«: است آمده 538 ماده در چنانکه نیست جایز توقف تاریخ به اعتراض شد

  .»نیست پذیرفته توقف تاریخ به نسبت اعتراض شد، صادر ورشکستگی دعواي

توان در هر زمان  باشد، نمی ناگر قرار بر طرف دعوا قرار دادن طلبکارا

  زمانپایان که تا  شودشاهده میکه منسبت به تاریخ توقف اعتراض کرد؛ درحالی

قابل قبول است و تاریخ توقف ممکن  ،اعتراض ،رسیدگی، در مواردي که ذکر شده

  .باشدتفاوت توأم با است 

شخص م سپسطرف دعوا قرار گرفتند و  ان،عالوه، اگر تعدادي از طلبکاربه

بیشتر است، اگر اعتراض باشد، آیا باید به طرفیت تاجر باشد یا آن  شانشد تعداد

  تعدادي که تاجر اعالم کرده است؟ آیا به لوازم و عوارض آن پایبند خواهیم بود؟

اعــالن یــک وضــعیت اســت. در تعریــف مــدعی صــرفاً بحــث ورشکســتگی 

ـ  تَرَك لو« :ندیگو یم  ؛کننـد  او را رهـا مـی   ادعـا را رهـا کنـد    ،مـدعی  اگـر  .»رِكتُ

یعنـی اگـر تــاجر بعـد از ادعــاي     ؛نیســت گونـه  کـه در ورشکســتگی ایـن   حـالی در

جـا  ایندر کننـد.   ، او را رهـا نمـی  ورشکسـته نیسـت  اذعان نمایـد کـه   ورشکستگی 

یـک امـر    ،تواننـد آن را اقامـه کننـد. بنـابراین     کدام از طلبکاران میدادستان یا هر

چه کسی اقامـه   اینکهلذا  امور حسبیه است از صرفاً ،اعالم و بحث و عمومی است،

  .کندایجاد نمیتفاوتی ، در ماهیت قضیه نمایددعوا کند یا چه کسی آن را اعالم 

اي  تواند بـه ایـن حکـم معتـرض شـود. مـاده       می فرد ، هرحکمر وصد بعد از

گذاشته شده که تمام کسانی که ادعاي طلب دارند باید اسـناد مصـدق بیاورنـد و    

که بعداً دعوا پذیرفته نیسـت و  است آمده  473طلب خود را اثبات کنند. در ماده 

پـس  ان و طلبکاران و غرماء مشخص شد، : وقتی لیست دیگفته شده 538در ماده 

ان، نیز براي طلبکـار  462. در ماده تردید نمود توان در تاریخ توقف نمیدیگر از آن 

شود و  تکلیف به تعقیب تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی تعیین می

شـود  ، آنچـه از مباحـث، منـتج مـی    ها بعداً مشخص خواهد شد. بنابراین اسامی آن

  رند.الزم نیست طلبکاران طرف دعوا قرار بگی اینکه

بـه ایـن دادنـد کـه: بسـتانکاران       رأي ،اکثر حاضران در جلسه گیري: يأنتیجه ر

  .باید طرف دعوا قرار بگیرند انعمده یا حداقل تعدادي از بستانکار


