
 

  

   تا توقف فاصله در ورشکسته معامالت بطالن رأي نقد

  ورشکستگی حکم صدور

  

  *اسکوییبنایی مجید
  

  يرأ مشخصات

  91049: يدادنامه مرحله بدو شماره

  30/1/1391: يمرحله بدو يصدور رأ خیتار

  تهران یحقوق یعموم دادگاه 20 شعبه: يبدو یدگیرس مرجع

  9109970225000874: دنظریدادنامه مرحله تجد شماره

  21/6/1391: دنظریمرحله تجد يصدور رأ خیتار

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 49 شعبه: دنظریدتج یدگیرس مرجع

 :پرونده وقایع .1

 :صادره آراء متن ـ الف

 بدوي دادگاه رأي

 ياز (س. ب. و.) آقا یمقام(الف. ت. و. ت.) به قائم يدرخصوص دعو

ـ آقا تی(م. ت. ش.) به طرف . ث(الـف.   -3.) س. ع(د.  -2.) د(الـف.   -1 انی

ـ   -4.) الف و. الف بـر ابطـال    ی(الف. ح. ب. ت.) به خواسته صدور حکـم مبن

 10/6/81-11شـماره   یرسـم  نامـه  وکالـت و  13/6/81 مورخ ينامه عادعهیمبا

ـ  ؛779شـماره   یدفترخانه اسناد رسـم  خواهـان اظهـار داشـته     نکـه یا حیتوض

ملـک پـالك    13/6/81مورخـه   ينامه عادعهیبه موجب مبامارالذکر ورشکسته 

ـ تهـران را بـه خوانـدگان رد    3بخش  431/3758 یثبت منتقـل و بـا    2و  1 فی
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ـ موصوف به خوانـده رد  یمزبور پالك ثبت یرسم نامه وکالت ياعطا اول  فی

 81مربوط به سـال   نامهعهیمبا میتنظ خیتار نکهیاست؛ نظر به ا دهیواگذار گرد

باشد، فلذا به اسـتناد  یم) 11/8/78( یورشکستگ توقف خیبر تار مؤخربوده که 

دادگـاه بـا   . قانون تجارت خواسته فـوق مـورد استدعاسـت    557و  423مواد 

بـر بعـد از   کلمه بعـد از توقـف نـاظر     نکهیپرونده نظر به ا اتیتوجه به محتو

اشـخاص   یقبل از صدور حکم ورشکسـتگ  رایز ،است یصدور حکم ورشکستگ

ـ تاجر واقف نبوده و با عنا یثالث، به ورشکستگ اصـل بـر جـواز     نکـه یبـه ا  تی

 موجـب بـه  3/5/86 خیدر تـار  یورشکسـتگ  يرأ نکـه یاسـت و ا  یافعال حقوق

و  صیتشـخ  ،ثابـت ریغمزبـور   ياست فلـذا دعـو   دهیصادر گرد 467دادنامه 

صـادر و   ،يحکم به رد دعـو  ،یمدن یدادرس نییقانون آ 197به ماده  مستنداً

ـ صادره نسـبت بـه خوانـدگان رد    يرأگردد. یاعالم م ـ غ 2و  1 فی در  ،یابی

 خیتـار  از روز سـت یظـرف مـدت ب   و يحضور ،ياصحاب دعو ریارتباط با سا

 .باشدیربط ميدر مراجع ذ یخواهنظردیتجدو  یقابل واخواه ابالغ

 ظرتجدیدن دادگاه رأي

 يآقـا  یمقام قانونقائم.) ت. و. ت(الف.  یدنظرخواهیدرخصوص تجد

ــ (الـف.   3(د. ع. س.)  يـ آقـا 2(الف. د. ) يآقا ـ1 تی(م. ت. ش.) به طرف

مـورخ   91049ح. ب. ت.) نسبت به دادنامه شماره . فـ (ال4ث. الف. و الف.) 

 موجـب بـه تهران کـه   یحقوق یدادگاه عموم 20 شعبهصادره از  30/1/1391

 ينامه عـاد عهیبه خواسته صدور حکم بر ابطال مبا دنظرخواهیتجد يآن دعو

دفترخانـه اسـناد     10/6/81 ـ  11شـماره   یرسـم  نامه وکالتو  13/6/81مورخ 

ـ     779شماره  یرسم  3بخـش   3758/431 یتهران موضـوع معاملـه پـالك ثبت

حکـم   نکـه یبا اسـتدالل ا  یتوقف ورشکستگ خیمعامله بعد از تار لیتهران به دل

 خیدر تـار  يرأاسـت و   یبعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکسـتگ 

ـ     3/5/86 ـ محتو یصادر شده، محکوم به رد شده اسـت. اکنـون بـا بررس  اتی

قانون تجـارت و   557و  423مواد  نکهیپرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به ا

ـ ه 28/3/70مورخ  561شماره  هیرووحدت يرأمفهوم و مدلول   یعمـوم  أتی

 اثـر بالباطل و  ،دارد که معامالت تاجر بعد از توقف حیکشور تصر یعال وانید

 ]از[صـادره   22/5/86ـ   467دادنامـه شـماره    موجـب بـه  هیفاست و در مانحن

از  ي[توقـف و (م. ت. ش. و.)  يتهران، آقـا  یحقوق یدادگاه عموم 19 شعبه

ـ پرداخت د ـ گرد نیـی تع 11/8/1378 يتوقـف و  خیاعـالن و تـار  ] ونی و  دهی
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 نامـه  وکالـت واقـع و   ،خیبعـد از آن تـار   ییادعـا  یمعامله موضوع پالك ثبت

مواد مرقوم در قـانون تجـارت معاملـه مـذکور      صراحتبهکه  دهیگرد میتنظ

فاقد مبنا و محمـل   يدر رد دعو يباطل است و استدالل دادگاه محترم بدو

ـ یدـاه با وارد دانسـتن تج ـاست، لذا دادگ یقانون ـ   یواهـدنظرخ  زیجوـبـه ت

بـه   عنـه معتـرض ضـمن نقـض دادنامـه     یمدن یدادرس نییقانون آ 358ماده 

 198و مـاده   یقانون مـدن  1257قانون تجارت و ماده  557و  423استناد مواد 

 13/6/1381نامـه مـورخ   عـه یحکـم بـر ابطـال مبا    یمدن یدادرس نییقانون آ

ـ آقا و.) ش. ت(م.  يآقا نیمابیف یمیتنظ ـ د.) و (د. ع. س.) و ن .(الـف  انی  زی

 779شـماره   یدفترخانه اسـناد رسـم   10/6/81ـ   11شماره  نامه وکالت ابطال 

 .است یصادره قطع يرأگردد. یصادر و اعالم م ،تهران

  :مقدمه ـ ب

اختصاص  »یورشکستگ« موضوعاز مواد قانون تجارت به  یقابل توجه بخش

که تاجر، در حالت توقف از  شودیاطالق م یتیغالباً به وضع یدارد. ورشکستگ

نسبت  يمتعدد جیآثار و نتا يدارا یقرار دارد. صدور حکم ورشکستگ ونیپرداخت د

اختالف ،یورشکستگ يرأبودن  یکشف ای یسیسأتاست. در  نیریبه خود تاجر و سا

از  شیپ رایز باشد،یم دو هر واجد یورشکستگ گفت توانیاجماالً م یول سته نظر

با صدور حکم  واقعبهتاجر وجود ندارد و  يبرا یتیممنوع ای تیمحدو چیه ،يرأصدور 

تصرفات  تیممنوع ،يرأاثر صدور  نیترمهمبتوان گفت  دیشا و ابدییآثار ظهور م نیا

از آن  »حجر«نسبت به اموال ورشکسته است که معموالً تحت عنوان  يو ماد یحقوق

اما اثر  ،کرد یتلق »یسیسأت« توانیرا م یورشکستگ يرأنظر،  نیاز ا شود،یم ادی

 یزمان نو آ ابدی يتسرّاز صدور حکم  شیممکن است به پ یورشکستگ يرأصدور 

 .باشدیمتوسط دادگاه ناظر به قبل از صدور حکم  شدهاعالمتوقف  خیاست که تار

است که قبالً رخ  یاتفاق جهینت ،یاست که صدور حکم ورشکستگ نیا امر قتیحق

از مواد قانون  یبرخ .شودیم یتلق »یفکش« ینظر، حکم ورشکستگ نیداده و از ا

 اعتبار عدم ای اعتبار در خیتار نیتوقف نام برده است. ا خیتجارت صراحتاً از تار

 557 و 423 مواد حسب چه است برخوردار ياالعادهفوق تیاهم از ،تاجر معامالت

توقف  خیاز حقوقدانان، همه معامالت تاجر پس از تار یبه زعم بعض ،تجارت قانون

نظر  رغممشهود است. به زین ییقضا هیدر رو نظراختالف نیا .باشدیمفاقد اعتبار 
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 خیاز معامالت پس از تار یبعض ياعتباریبر ب یمبن یحقوق سندگانینو انیم غالب

پس از  تاجر معامالت همه ياعتباریب انگریدر گذشته و حال ب يمتعدد ءآراتوقف، 

ندارد. اگرچه به  یهمخوان ياقتصاد یبا نظم عموم هیرو نیاست که ا توقف خیتار

انجام  ییقضادرخصوص آراء  ترمفصل یدارد پژوهش ءاقتضاموضوع  تیلحاظ اهم

که توسط محاکم  یاحکام مآالًو  ياز دعاو یکیدر حال حاضر تنها به  کنیگردد، ل

  .شودیاجمال اشاره م طورهبصادر شده است،  دنظریو تجد يبدو

  :تجدیدنظر و بدوي محاکم آراء و دعوي خالصه ـ ج

(ج)  تیبه طرف )باز ( یمقام قائماز طرف (الف) به  يايدعو ،حاضر پرونده رد

 مورخ يعاد نامهعهیبر ابطال مبا ی) به خواسته صدور حکم مبني(ه) و ( و(د)  و

 شماره یرسم اسناد دفترخانه 10/6/81ـ11 شماره یرسم نامه وکالت و 13/6/81

استدالل  ،خواهان. شودیم طرحتهران  یحقوق یدادگاه عموم 20 هشعب در، 779

 صادر آنها یورشکستگ حکم اه،حکم دادگ موجببهکه  يدعو خواندگان استکرده 

... را به خواندگان  یملک پالك ثبت 13/6/81مورخه  ينامه عادعهیمبا برابر ،شده

 ،موصوف یپالك ثبت الذکر، وقف یرسم نامه وکالت يمنتقل و با اعطا 2و  1 فیرد

 خیتار نکهی. نظر به ااست دهیگرد واگذار اول فیبه خوانده رد یرسم صورتهب

 یتوقف ورشکستگ خیبر تار رخّؤم و 81نامه مربوط به سال عهیمبا میتنظ

قانون تجارت صدور حکم به   557و  423باشد، فلذا به استناد مواد ی) م11/8/78(

با توجه به  يدادگاه بدو .اندرا درخواست نموده یمیتنظ نامه وکالتبطالن معامله و 

بعد از صدور حکم  هناظر ب توقف، از بعد کلمه نکهیپرونده و نظر به ا اتیمحتو

 یاشخاص ثالث به ورشکستگ ،يرأقبل از صدور  که آنجا از واست  یورشکستگ

 ياست دعو یاصل بر جواز افعال حقوق نکهیبه ا تیتاجر واقف نبوده و با عنا

 یدادرس نییقانون آ 197و مستند به ماده  داده صیتشخ ،رثابتیرا غ مطروحه

  است.  داده يحکم به رد دعو ،یمدن

 رشیپذ با تهران استان دنظریتجد دادگاه 49 شعبه خواهان، اعتراض با

پرونده و مداقه در اوراق آن،  اتیمحتو یبا بررس که  کندیم اعالم یدنظرخواهیتجد

 هیرووحدت يرأقانون تجارت و مفهوم و مدلول  557و  423مواد  نکهینظر به ا

دارد که  حیکشور تصر یعال وانید یعموم أتیه 28/3/1370مورخ  561شماره 
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دادنامه  موجببه هیفمانحنباطل و بالاثر است و در  ،تاجر بعد از توقفمعامالت 

 یورشکستگ حکمتهران،  یحقوق یدادگاه عموم 19 هشعب 22/5/86ـ  467شماره 

و از آنجا که معامله  دهیگرد نییتع 11/8/1378 زین يو توقف خیتاجر اعالن و تار

 واقع خی) بعد از آن تاریمیتنظ نامه وکالت نی(و همچن ییادعا یموضوع پالك ثبت

ذکور باطل ـعامله مـم ،ارتـاست لذا به صراحت مواد مرقوم در قانون تج دهیگرد

خواهان، فاقد مبنا و محمل  يدر رد دعو ياستدالل دادگاه بدو ،نیبنابرا .باشدیم

 قانون 557 و 423 مواد استناد به دنظریمبنا، دادگاه تجد نیاست. بر هم یقانون

 به حکم یمدن یدادرس نییآ قانون 198 ماده و یمدن قانون 1257 ماده و تجارت

 10/6/81 ـ 11شماره  نامه وکالتابطال  زیو ن 13/6/1381نامه مورخ عهیابطال مبا

 .دینمایمصادر  راتهران  779شماره  یدفترخانه اسناد رسم

 بدوي هاي دادگاه توسط صادره آراء قوقیـح بانیـم تالفـاخ لیلـتح ـ د

  :تجدیدنظر و

به علم و جهل اشخاص ثالـث طـرف معاملـه بـا      ،خود يرأ هیدر توج يبدو دادگاه

استدالل که اشخاص ثالـث تـا زمـان صـدور      نیتاجر ورشکسته استناد نموده است و با ا

 حکـم  صـدور  نکـه یا بـه  توجـه  بـا  و انـد تاجر مطلع نبـوده  تیاز وضع ،یحکم ورشکستگ

 واقـع بـه . دادبه ابطـال معاملـه    يرأ توانینم لذا است، توقف خیتار بر مؤخّر یورشکستگ

 بـا  معاملـه  طـرف  ثالـث  اشـخاص  جهل و علم ،خواستهانخواسته و  ه،یتوج نیدادگاه با ا

 يبـرا  دیشا و رفتهیپذ توقف از پس معامالت نبود حیصح ای بطالن در را ورشکسته تاجر

از  شیتـاجر پـ   يبـرا  یقانون تیممنوع چیاز آنجا که ه .شده است یتداع طورنیامحکمه 

باطـل   یاشخاصـ  نیمعامالت چنـ  دیچرا با ،اردوجود ند یصدور و اعالن حکم ورشکستگ

 شیتـاجر پـ   ایآ :قابل طرح است که الؤس نیا زیورشکسته ن درخصوص یشود. حت یتلق

 هـم  آنقـانون تجـارت    414و  413مواد  تیجز رعا یفیتکل ،یاز صدور حکم ورشکستگ

آنکه در اغلب موارد و با وجود توقـف   ژهیوبهدارد؟  یتعهدات پول هیأدتدر صورت وقفه در 

تـاجر   ،یو به جهت عـدم اطـالع از مقـررات حـاکم بـر ورشکسـتگ       ونید یبرخ هیدأتدر 

بـه   يرأبعـد از صـدور    زیـ و معموالً ن دهدیرا با اشخاص ثالث انجام م يمعامالت متعدد

 نظـر  بـه بر فرض اطالع،  ی. حتشودیمعامالت بعد از توقف آگاه م یانجام برخ تیممنوع

خـود را   گـردد  صـادر  محکمـه  از یحکمـ  آنکـه  بدون داشت توقع تاجر از دینبا رسدیم
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 هـر به  ایمهلت  خذأطلبکاران و  کردن یراض. چه بسا تاجر بتواند با دینما المعاملهممنوع

بتـوان گفـت    دیرو شا نیخود را سامان دهد و از ا ياقتصاد تیبتواند وضع يگرید قیطر

 و برداشـته  )،معامالت انجام(توقف، تاجر دست از تالش  نیاست که بعد از اول یرمنطقیغ

  .دهد قرار یفیبالتکل در را خود

 یتوجه به نظم عموم ،يصادره توسط دادگاه بدو يرأ یپنهان هیدر ال ن،یبر ا عالوه

معامالت اشخاص  دیعدالتخواهانه که نبا شهیاند نیاستحکام و ثبات معامالت و ا ،ياقتصاد

وقوع معامله دچار تزلزل کرد، قابل مشـاهده   بر مؤخّر یثالث را با صدور حکم ورشکستگ

 اسـت،  شـده  اشاره یجواز انجام معامالت حقوق بهفوق،  يرأراستا در  نیدر هم .باشدیم

عـدم   ای تیممنوع درخصوصکه  شودیم استناد معامالت جواز اصل به یزمان اساساً چه

صـدور   رخّأتـ دادگاه با توجه به  يبرا ییوجود داشته باشد و گو دیشک و ترد ت،یممنوع

صحت انجام معامالت حـادث شـده    درخصوصگمان  نیبعد از توقف، ا یورشکستگ يرأ

  مانع برآمده است.  نیرفع ا صدددراصل،  نیبه ا نادبا است آن که 

بر چند نکته استوار است: ابتدا دادگاه  دنظریدادگاه تجد يرأ در ورذکم یمبان

ـ ا رایقانون تجارت استناد کرده است، ز 557و  423به مواد  دنظریتجد  ه،دو مـاد  نی

 همـه  ایـ  یبخشـ  ياعتبـار یب درخصوصکه  باشدیممواد از قانون تجارت  نیترمهم

دادگاه به مفهوم و  سپس ،است گفته سخن توقف، خیتار از پس ورشکسته معامالت

کشور  یعال وانید یعموم تأیه 28/3/70مورخ  561شماره  هیرووحدت يرأمدلول 

 مطلـق  بطـالن  بحـث  از خـارج  ،هیرووحدت يرأ موضوعاستناد کرده است. هرچند 

را  نیـ پرداخت د نکهیمگر ا باشدیمتاجر  ياز سو نید هیدأتو مربوطه به  ،معامالت

صـادره توسـط دادگـاه     يرأ ،يخـر اُدر عبـارت   نی. همچنـ میکن یمعامله تلق ینوع

دو بـه جهـت    نیـ ا کـه یحالدرمواد مرقوم استناد شده است  حتبه صرا دنظریتجد

  .  اندمتهافت هم با ورشکسته تاجر معامالت طالنقلمرو ب

  :بررسی و نقد .2

  :بدوي دادگاه رأي نقد ـ الف

حول محور علم و جهل  يشد استدالل دادگاه بدو انیب ترشیپ طورکههمان

که  هیتوج نیبا ا ياشخاص ثالث طرف معامله با ورشکسته است، چه دادگاه بدو
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از صدور  شیاست و پ یناظر به بعد از صدور حکم ورشکستگ »توقف از بعد« عبارت

 جواز بر اصل یطرف از و اندنبوده يو یحکم تاجر، اشخاص ثالث واقف به ورشکستگ

  :کهیحالدر ؛است کرده رد را خواهان يدعو لذا است، یحقوق افعال

 اینکه از اعم ورشکسته تاجر معامالت درخصوص قانون در مقرر ممنوعیت .1

 ثالث اشخاص جهل و علم به ورشکستگی، حکم صدور از بعد یا باشد توقف از بعد

 ورشکستگی، حکم صدور از پیش تا که است درست سخن این اگرچه. ندارد ارتباطی

 ورشکستگی، حکم صدور با اساساً و ندارد وجود تاجر براي ممنوعیتی قانونی لحاظ به

 باید لکن گیرد،می قرار انحالل مآالً و تهدید معرض در ،رأي صدور از پیش معامالت

 تاریخ از پس تاجر معامالت همه )برخی قول به( یا بعضی اعتباريبی داشت توجه

 .ندارد تاجر خود حتی و ثالث اشخاص جهل و علم با ارتباطی 1توقف،

 نیز حقوقی افعال جواز اصل به توسل و دادگاه استفاده مورد مبانی .2

 حقوقی، اصول به رجوع زیرا ،است تردید محل ،ورشکسته تاجر معامالت درخصوص

 لذا و باشد داشته وجود تردید حقوقی افعال جواز عدم یا جواز در که است جایز زمانی

 کهزمانی نه است ادله فقدان هنگام هب مکلف سرگردانی و حیرت رفع در اصل کاربرد

 آن متیقن قدر ،فیهمانحن در .»الدلیلَ حیث دلیلٌ صلُاأل« :دارد وجود دلیلی هنوز

 تاریخ از پس ورشکسته معامالت از برخی ،تجارت قانون 423 ماده موجببه که است

 معامالت همه بطالن تلقی در تنها اختالف، و است باطل قانونی، حجر سبب به توقف

 .نیست اعتنا قابل ،قانون تصریح لحاظ به یادشده اصل لذا باشدمی ورشکسته

 از برخی عقیده از پیروي به بدوي دادگاه که است این امر حقیقت الظاهرعلی

 تلقی حکم صدور از بعد را »توقف از بعد« عبارت از قانونگذار منظور 2حقوقدانان،

  

ربیعا  ؛180ص )،1391، نشر دادگستر (تهران: 4جحقوق تجارت، ورشکستگی، ، تهرانیستودهحسن  .1

  .85ص، )1389 ،13چاپسمت،  (تهران: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ؛حقوق تجارتاسکینی، 

 ،)1376شرکت سهامی انتشار، تهران: ( ورشکستگی نظري و عملی ؛حقوق بازرگانیمحمد صقري،  .2

 يدیگرنویسنده  واستانی واحمديدکتر عبدالغنی به  ،دارد که این نظرتوضیحاً معروض می .286ص

براي  .باشدمیاین انتساب محل تردید  وي ظاهراًمقاله  طالعهمبا  کهحالیدرنسبت داده شده است 

 سال، مجله کانون وکال ،»معامالت  شخص ورشکسته«، واستانیاحمدي: عبدالغنی نکبیشتر  اطالع

  به بعد. 128ص  ):1341 شهریور و مرداد و تیر و خرداد( 80، شچهاردهم

  1394، پاییز 12، شماره قضایی آراءمطالعات فصلنامه رأي: /  24

 شده منعقد توقف از پیش که ثالث اشخاص معامالت ابطال بر دلیلی لذا و کرده

 که شود فرض اگر چه ،شده استناد جواز اصل به نیز مبنا همین بر و بیندنمی است،

 و »توقف از بعد« مفهوم دو داراي تواندمی تجارت قانون 423 ماده در مقنن منظور

 که کندمی فراهم را امکان این حقوقی، اعمال جواز اصل باشد »حکم صدور از بعد«

 . گردد تلقی صحیح ،توقف از بعد تاجر معامالت

 قانون 557 و 423 مواد در »حکم صدور از بعد به توقف« مفهوم تصور اما .3

 ،419 ،418 مواد قبیل از دیگري مواد ،شدهیاد دموا بر عالوه. است ناصواب تجارت

 ورشکستگی، احکام از شکایت طرق باب در تجارت قانون بعد به 536 و 425 ،424

 دو این دانستن یکسان و دارد اشاره حکم صدور تاریخ و توقف تاریخ میان تفاوت به

 ورشکستگی، حکم خصایص از یکی اساساً و است منطقی مبناي از خارج زمان،

 حکم صدور از پس توقف تاریخ تغییر امکان درخصوص بهامختوم امر رعایت عدم

 .است میسر حکم، صدور از پس توقف تاریخ تغییر امکان که معنا ینبد باشد؛می

 مقنن کالم گرفتن نادیده منزلهبه نظر این پذیرش نیز، مفهومی ظلحا به .4

 نم یولَاُ الکالم اعمال« قاعده حسب و باشدمی زمان دو این میان تفکیک در

 .است حکم صدور تاریخ از منصرف توقف، تاریخ که بود امر این به قائل باید 1»اهماله

 و است ورشکستگی حکم صدور تاریخ بر مقدم ،توقف تاریخ هم منطقاً .5

 عدم صورت در داردمی بیان که تجارت قانون 416 ماده جهت این از ما زعمبه حتی

 ایراد داراي ،باشدمی توقف تاریخ ورشکستگی حکم صدور تاریخ توقف، تاریخ تعیین

 در گفت باید تجارت قانون 413 ماده در شدهتعیین مالك و تکلیف لحاظ به و ستا

 رأي صدور از قبل روز سه مذکور، تاریخ متیقن قدر توقف، تاریخ تعیین عدم صورت

 که است تاجري دیون در توقف نتیجه ،ورشکستگی حکم صدور واقعبه. شودمی تلقی

 فوق ماده به اياشاره بدوي، دادگاه رأي استدالل در اگرچه. است افتاده اتفاق ترپیش

 صدور و توقف تاریخ کردنتلقی سانیک: داشت معروض باید ذکر، فرض بر لکن ،نشده

  

إهماله وأثرها من  القاعدة الکلیۀ: إعمال الکالم أولى ودهرموش،عب ی: محمودمصطفنک شتریب اطالع رايب. 1

  باب قاعده. .)،م 198ق.  1406 ع،یللدراسات و النشر و التوز هیسه الجامعس: الموروتیب( فی األصول
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 فوق، ماده بر وارد ایراد از نظرصرف تجارت، قانون 416 ماده در ورشکستگی حکم

  .است ورشکستگی امور تسریع و سرگردانی رفع جهت از صرفاً

 است شده استناد تجارت قانون 557 و 423 مواد به فوق رأي در همچنین .6

 ثارآ با توأم هریک به استناد نتیجهدر ،بوده تعارض در هم با ظاهربه دو این کهدرحالی

 شدبا تجارت قانون 423 ماده به ،بدوي دادگاه استناد اگر .بود خواهد متفاوتی نتایج و

 ماده در مصرَّح گانهسه موارد از یکهیچ مصداق شدهانجام معامله اینکه به توجه با

 اگر و گردد اعالم باطل تاجر معامالت که ندارد وجود دلیلی پس باشدنمی فوق

 همه بطالن از سخن صراحتبه فوق ماده در باشد تجارت قانون 557 ماده به اداستن

 به توجه بدون دادگاه رسدمی نظر به. است آمده میان به ورشکسته تاجر معامالت

 .است نموده رأي انشاء به اقدام آنها، قلمرو تعیین و فوق مواد میان تفکیک

بر علم و جهل  یمبتن يمطروحه دادگاه بدو یاگرچه مبان کهنیا کالم جان

 جهینت ن،یبا وجود ا ست،ین یاستحکام کاف يجهت دارا نیو از ا استشخص ثالث 

و جهل  علم که لیدل نیا است. البته نه به افتهیاصدار  حاًیصح ،موصوف يرأ

 ت،اس مؤثر يبطالن معامالت و ایورشکسته در صحت  خود یحت ایاشخاص ثالث 

 423در ماده  شدهحیتصراز موارد  کیچیهمشمول  شدهانجاماز آنجا که معامله  بلکه

توجه به  ،عالوهبهبطالن آن وجود ندارد.  يبرا یلیدل لذا باشد،یقانون تجارت نم

 .رودیم شماربه يرأاز نقاط مثبت  ،اطالعیب ثالث شخصاعتبار معامالت 

  :تجدیدنظر دادگاه رأي نقد ـ ب

 يرأقانون تجارت، مفهوم و مدلول  557و  423با استناد مواد  دنظریتجد دادگاه

موارد  نکهیا وکشور  یعال وانید یعموم أتیه 28/3/70مورخ  561شماره  هیرووحدت

لحاظ آنکه  بهباطل و بالاثر است و  ،توقف از بعد تاجر معامالت که دارد حیمعنونه تصر

 توقف خیتار از بعد) نامه وکالت میتنظ نی(و همچن ییادعا یموضوع پالك ثبت ،معامله

به ابطال معامله  تبنسمتعاقباً  ،يصادره توسط دادگاه بدو يرأضمن نقض  ،شده واقع

  کرده است. يرأاقدام به صدور  یمیتنظ نامه وکالت نیو همچن یثبت

خود ضمن رفع  گاهیبه جهت شأن و جا دنظریدادگاه تجد رفتیم انتظار

 عدم بر ،لیذ راداتیو ذکر ا کردیصادر م ستهیشا یحکم ،يدادگاه بدو يرأنواقص 

 :گذاردیم صحه حکم یستگیشا

  1394، پاییز 12، شماره قضایی آراءمطالعات فصلنامه رأي: /  26

 وارد 70 سال 561 شماره رویهوحدت رأي به که ایراداتی از نظرصرف .1

 است، نشده صادر مطروحه دعاوي با منطبق اشاره، مورد رأي ظاهراً و باشدمی

 درنتیجه و فیهمتنازع بحث از خارج رویهوحدت رأي به تجدیدنظر دادگاه استناد

 ورشکسته تاجر قرض  هر تأدیه به ناظر ،رأي موضوع چه است، حقوقی وجاهت فاقد

 از مالی که معامله هر یا و باشد آمده عملبه که وسیله هر به لجؤم یا حالّ از اعم(

 )شود تمام لبکارانـط ررـض  به و نماید قیدـم را تاجر قولـغیرمن و قولـمن اموال

 1.دانست ورشکسته معامالت همه بطالن به ناظر را آن نباید وجههیچ به و ،باشدمی

 بدهی پرداخت مثال، براي که کندمی تأکید موضوع این به رویهوحدت رأي ،واقعبه

 صدور و دادگاه حکم موجببه یا شود انجام ورشکسته توسط ساًأر اینکه از اعم

 اصل رعایت عدم جهت به و بوده تجارت قانون 423 ماده 2 بند مشمول ،اجراییه

 اصل رعایت زیرا ،نیست قبول مورد آنان حقوق تضییع و »طلبکاران حقوق تساوي«

 با نموده ورشکسته علیه رأي خذأ به اقدام که طلبکاري میان است مقتضی مزبور

 به اقدام ورشکسته فیهمانحن در آنکه حال ؛نشود گذاشته فرقی طلبکاران، سایر

  

قـانون   417مـاده  «: آمده اسـت  نیکشور چن یعالوانید یعموم أتیه هیرووحدت يمتن رأ در .1

 423مـاده   3و بنـد   2تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بنـد   یتجارت حکم ورشکستگ

بـه هـر    موجـل  ایحال تاجر ورشکسته اعم از  قرض هر  هیشده که تأد حیقانون تجارت هم تصر

 دیـ منقول تـاجر را مق  ریاز اموال منقول و غ یآمده باشد و هر معامله که مال عملبهکه  لهیوس

 خیدر هر مورد کـه بعـد از تـار    نیبنابرااست.  اثر یضرر طلبکاران تمام شود باطل و ب و به دینما

صـادر و   يبستانکاران و از  یبعضاو به  یتاجر متوقف در مورد بده هیعل ماًیمستق یتوقف حکم

طلبکاران تاجر  ریمتضمن ضرر ساو نقل و انتقاالت مربوط که  ییاجرا اتیعمل هیاجراء شود کل

فلذا آراء صادر  ،است اعتبار یقانون تجارت بوده و باطل و ب 423 ماده  مشمول باشد یورشکسته م

بر طبـق   يرأ نیا است.  یقانون نیو منطبق با مواز حیصح ،کشور یعالوانید 18و  17از شعب 

 هـا  دادگاه] ری[ساکشور و  یعالوانیدشعب  يبرا 1328مصوب  ییقضا هیرووحدتقانون  واحدهماده

  ».االتباع است در موارد مشابه الزم

گردیـده اسـت و همچنـین نظـر      رویهأي وحدترکه موجب صدور  شدهیادالبته مبانی هر سه دعوي 

داراي ایراداتی اسـت کـه نقـد آن را بـه فرصـتی بعـد موکـول         رویهوحدتأي ردادستان کل کشور و 

قـانون تجـارت    423ده ما و 3و 2ناظر به بندهاي  يرأداریم که مفاد ولی اجماالً معروض می کنیم می

  سخن از بطالن همه معامالت ورشکسته نیست. وجههیچاست و به 
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 تواننمی لذا ،ندارد وجود فوق رأي به استظهار براي دلیلی و است نکرده دین دیهأت

 1.للمتقدم الحق: گفت

 نمیا تفکیکی گونههیچ بدوي، دادگاه توسط صادره رأي همانند فوق رأي در .2

 قانون 423 ماده وفق کهدرحالی ؛است نشده اعمال تجارت قانون 557 و 423 مواد

 در که معامالت، از برخی تنها و است ورشکسته تاجر معامالت صحت بر اصل تجارت،

 رعایت معوض و عوض برابري که است حالتی به ناظر عمدتاً و شده تصریح بند سه

به کهدرصورتی. است شده تلقی باطل بوده، طلبکاران ضرر به جهت این از و نشده

 تمسک لذا است، بطالن به محکوم ،تاجر معامالت همه تجارت، قانون 557 ماده موجب

 .نیست صحیح ،شدهانجام معامله بطالن توجیه براي ماده دو هر به دادگاه

 دو توقف، تاریخ از پس تاجر معامالت همه یا بعض بطالن درخصوص  .3

 قانون 557 ماده صراحت به توجه با معتقدند برخی: است شده طرح عمده نظر

 است درست که استدالل این با. است بطالن به محکوم تاجر معامالت همه تجارت،

 و عقیده هرگونه داشتن صورت در است مکلف ،مقنن ،نویسیقانون منطق در که

 از باید نیز و باشدمی بارهیک به آن بیان به ملزم ،معامالت بطالن خصوصدر سخن

 در قانونگذار که است درست و نماید خودداري مسائل بیان در آشفتگی و پراکندگی

 کرده توقف از پس تاجر معامالت از برخی بطالن به اشاره تجارت قانون 423 ماده

 کلیه کندمی بیان که ـ را تجارت قانون 557 ماده صراحت تواننمی لکن است،

 2.گرفت نادیده ـ است بطالن به محکوم توقف از پس تاجر معامالت

 آن متیقن قدر معتقدند 3حقوقی نویسندگان غالب اول، دیدگاه مقابل در .4

 معامالت کلیه بطالن اعالم منظورهب تجارت قانون 557 ماده به استناد که است

 قانون 557 ماده قلمرو کردن محدود احتمال کهزمانی تا و نیست صحیح تاجر

  

ـ    ـدا اقدام به ایجاد حقی نمـابت یـکس اگراعده فوق ـرابر قـب .1  ویت داردـاید نسبت بـه آن بـر دیگـران اول

  .)قانون مدنی 142ماده (

من علمی دانشـجویی دانشـگاه   ـ(تهران: انج ستگیـقوق تجارت، ورشکـزوه حـجخاري، ـف ینـحس .2

  .55)، ص تابیامام صادق(ع)، 

  .پیشینربیعا اسکینی،  ؛پیشینتهرانی، حسن ستوده .3
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 تاجر، عامالتم کلیه بطالن براي استدالل و ماده ظاهر به استناد است میسر تجارت

  .»االستداللُ لَطَب االحتمالُ جاء ذاإ« چه ،نیست صواب به مقرون

 زمانی یتمحدود حقوقی، هاينظام از برخی برخالف که باشیم داشته یاد هب ویژهبه

 از قبل ها سال به تواندمی توقف تاریخ و ندارد وجود گذشته به توقف تاریخ يتسرّ براي

 و بوده تعارض در معامالت استحکام و ثبات اصل با وضع این که برگردد حکم صدور تاریخ

حتی که دارد ءاقتضا اقتصادي عمومی نظم لذا است، ثالث اشخاص حقوق تضییع موجب

  . باشند ابطال از مصون حکم صدور از پیش ورشکسته تاجر معامالت االمکان

 تصویب به واحدي زمان در که قانونی مجموعه یک در مقنن نیست منطقی همچنین

 ،باشد دیگر ماده لغو مستوجب یکی، به عمل لزوم که بیاورد متعارض ماده دو است رسیده

 ،روایناز. باشدمی متفاوت هریک قلمرو کنیلو است معتبر ،ماده دو هر که بود آن بر باید لذا

  :گردد محصور ذیل موارد به تواندمی تجارت قانون 557 ماده شمول قلمرو

  :حکم صدور زمان و توقف زمان کردن یتلق سانکی. 4.1

است گفته شود اساساً مفهوم بعد از توقف، ناظر به بعد از صدور حکم  ممکن

مفهوم در جهت حفظ منافع اشخاص ثالث طرف معامله با  نیاست. علت استناد به ا

 یاختالف گریدصدور حکم است  خیهمان تار ،توقف خیتاراگر فرض شود  .باشدیمتاجر 

از صدور حکم  شیعدم اعتبار معامالت پ ایاعتبار  درخصوصتا  شودینم حاصل

 يرأ ءانشادر  يمورد متابعت دادگاه بدو باًینظر تقر نی. ادیآ انیسخن به م یورشکستگ

توقف را اجحاف  خیاز تار شیدادگاه، بطالن معامالت تاجر پ زین رونیازا. قرار گرفته است

  بحث شد. ترشیپنظر  نیدانسته است، که در رد ا اطالعیدر حق اشخاص ثالث ب

  :رتاجریغ اشخاص به تجارت قانون 557 ماده قلمرو شمول. 4.2

از تاجر است که نسبت  ریغ یناظر به معامالت اشخاص فوق،ماده  معتقدند یبرخ

 یخوببهموضوع  نیا زیسوم ن فصل صراحت از. اندرا انجام داده یبه اموال تاجر معامالت

  :اندخود دو دسته زینظر ن نیبه ا نیاما قائل ،است مشاهده قابل

  از تاجر ورشکسته:  یرغ یبطالن معامالت اشخاص :اول نظر

 یاتیجنا و جنحه به مربوط فصل لیذ در ،قانون تجارت 557 ماده که آنجا از

است،  آمده شوندیم مرتکب یورشکستگ امر در ورشکسته تاجر از ریغ اشخاص که
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را  یاست که نسبت به اموال تاجر معامالت یناظر به اشخاص ،ماده نیاقلمرو  لذا

ضمن آنکه امکان  .شدبه بطالن همه معامالت تاجر  قائل توانینم و اندانجام داده

تحت  ،یپس از صدور حکم ورشکستگ یانجام معامالت توسط تاجر ورشکسته حت

اگر قائل به بطالن همه معامالت ورشکسته  ،عالوهبه. است شده ینیبشیپ یطیشرا

   1.بود نخواهد ریپذامور ورشکسته امکان هیامر تصف میباش

کرده است:  ینیبشیاشخاص موصوف پ يبرا اجراضمانتمقنن دو  ،عـواقدر

سته به تقلب ـجازات ورشکـبه م تیکومـکه همان مح يفرـیک ياجراضمانت) 1

قانون  557ماده  موجببه ودارد  یحقوق وصف که ییاجراضمانت )2 باشد؛یم

  .ستآنهاتجارت، بطالن معامالت 

  قانون تجارت: 556بطالن معامالت موضوع ماده  :دوم نظر

(جنحه و  ادشدهی فصل لیذ مزبورقانون  557معتقدند اگرچه ماده  یبرخ

) آمده است اما مشخصاً قلمرو ماده مذکور ناظر رتاجریمرتبط با اشخاص غ اتیجنا

 یحقوق تیقانونگذار وضع ترشیپ رایز ،باشدیم 556ماده  یعنیماده قبل  کیبه 

 نیا از و نموده مشخص ،قانون تجارت 423معامالت پس از توقف را با وضع ماده 

 به منجر که متعارض ماده دو وضع نیهمچن. است شده حاصل فراغت جهت

 الذکرفوقذا قلمرو ماده ـاست ل دیـن بعـردد از مقنـواد گـاز م یکی يعتبارا یب

قانون  556موضوع ماده  يقراردادها درخصوص صرفاً )تجارت قانون 423(ماده 

  2.شودیتجارت است و مشمول همه معامالت تاجر نم

انعقاد  درخصوص 3قانون تجارت 557و 556قانونگذار در دو ماده  گر،ید عبارت به

اموال او اقدام  درخصوصاز تاجر  ریغ یتوسط اشخاص که ـآن  ياجراضمانتقرارداد و 

  

  .181 ـ 180 صص ،پیشینتهرانی، ستودهحسن  .1

  .308 ص ،)1363 (تهران: نشر کتاب فرزان، حقوق تجارت ،کاتبی حسینعلی .2

مقرر شده است: هرگـاه کارکنـان    1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سال  4همچنین در ماده  .3

خود طرف معامله  نفعهبورشکسته  یدارائاداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به 

  متخلف تعقیب انتظامی نیز خواهد شد. عالوهبهقع شوند آن معامله باطل است و وا
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از امکان انجام  سخن مزبورقانون  556آورده است. در ماده  انیبه م سخن ـ اندکرده

 ياجراضمانت ،و در ماده بعد باشدیماز اشخاص  یبرخ ای هیتصف ریمعامالت توسط مد

 اینموده است. معامالت مذکور ممکن است با دخالت تاجر  انیماده قبل را ب تیعدم رعا

کرده  دیتأکنکته  نیقانون تجارت به ا 557در ماده  لذامنعقد گردد  يبدون دخالت و

 ،فوصالمعمحکوم به بطالن است.  زینسبت به خود تاجر ن یاست که معامالت فوق حت

قانون تجارت مشخص  423در ماده  ،توسط تاجر شدهانجاممعامالت  یحقوق تیوضع

 است، حیصح تاجر معامالت هیبق فوق، ماده در مذکور گانهموارد سه ریشده است و در غ

 اراتیاخت حسب هیتصف نیح در اشخاص ریسا و هیتصف ریمد توسط است ممکن اما

 سبب به ای و یقانون مقررات تیرعا عدم جهت به که گردد انجام تاجر اموال يرو محوله

  .گردد یتلق باطل طلبکاران، حقوق با برخورد

 انیب لیذ بیکه به ترت است اشکال دو ينظرات مطروحه دارا رسدیم نظر به

از  ریغ یمعامالت اشخاص رندهیبرگدرقانون تجارت،  557قلمرو ماده  اگر ،اوالً: شودیم

 انیرا ب یچرا مقنن فرض اندرا انجام داده یتاجر است که نسبت به اموال تاجر، معامالت

 به نظر تنها مقنن رسدیم نظر به دیلذا بع باشد،یمطرف معامله، تاجر  کیکه  کندیم

بعد از  ،قانون تجارت 556اساساً ماده  ،اًیثان ؛است داشته تاجرریغ اشخاص معامالت

 هیتصف ریمد حکم، صدور از شیپ چه ابد،ییمعنا و مفهوم م یصدور حکم ورشکستگ

  1.دهد انجام یمعامالت تاجر اموال به نسبت بتواند تا است نشده نییتع

  و اضرار به طلبکاران: تین سوءمعامالت همراه با  بطالن  .4.3

 میجراقانون تجارت در فصل مربوط به  557معتقدند از آنجا که ماده  یبرخ

و به  تین سوءاختصاص دارد که معامله همراه با  يآمده است به موارد یورشکستگ

  

 :قابل طرح است الؤسوجود دارد و این قانون تجارت تردید  558الی  551فلسفه وضع مواد  درخصوص .1

 به اموال تسبنچرا باید مجازات ورشکستگی به تقلب را براي اشخاصی در نظر گرفت که معامالتی را 

ملـه روي  اند. مگر چه خصوصیتی نسبت به اموال تاجر وجود دارد که تصـور شـود معا  تاجر انجام داده

فروش مال تاجر به لحـاظ کیفـري، مشـمول     اجرايضمانتاست و مآالً  فاوتتماموال تاجر با غیرتاجر 

قواعد  موجبکه بهدرحالی ؛باشدمجازات ورشکسته به تقلب و به لحاظ حقوقی، بطالن کلیه معامالت 

عمومی، معامله نسبت به اموال غیرتاجر از لحاظ کیفري، مشمول مجازات فروش مال غیـر و از لحـاظ   

  حقوقی عدم نفوذ معامله است.
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حق  قهیامول تاجر، وث رایز ،گرددیم تاجر ییدارا کاهش موجب و بوده طلبکاران ضرر

 شده منعقد طلبکاران ضرر به ،توقف خیتار از پس که ياطلبکاران است و هر معامله

 3بند  لیاز قب يکه از بطالن معامالت در مواد یقیابطال دارد و مصاد تیقابل است

ناظر به  یشده، جملگ انیقانون تجارت ب 549و ماده  542ماده  1، بند 541ماده 

قانون تجارت  556در ماده  یتاجر و در جهت اضرار به طلبکاران است و حت تین سوء

و به ضرر طلبکاران و به نفع  هیتصف ریاست که مربوطه به مد ییسخن از قراردادها زین

قانون تجارت  557قلمرو شمول ماده  ،رونیازاورشکسته منعقد شده است.  ای کبمرت

شرط  یعنی باشد؛یم بکارانطلو به ضرر  تین سوءاست که همراه با  یشامل معامالت

 لذا وتوقف، ورود ضرر به طلبکاران است  خیبطالن معامالت پس از تار يبرا یاساس

 صلح( ءاستثنادو  جز یو قبل از صدور حکم ورشکستگ فمعامالت معوض پس از توق

متوجه طلبکاران  يمعامالت که ضرر ریسا ،)ندبالاثرو هبه معوض که باطل و  یاتمحاب

  1هستند. تجارت قانون 557 ماده شمول از خارج ست،ین

و اضرار به  تین سوء وجود( مشخص یمالک که جهت نیا از فوق نظر

نظرات  رینسبت به سا دهدیبطالن معامالت تاجر ارائه م يرا برا )طلبکاران

و  طیاست که شرا نیآن ا رادیبرخوردار است، لکن ا یاز استحکام خوب ،مطروحه

دشوار و  ،يامر کنندهمعامله تین ءاحراز سو نیمبهم و همچن ،ورود ضرر یچگونگ

  است. رممکنیغ يدر موارد

  و تقلب: ریبطالن معامالت ورشکسته به تقص .4.4

مرتبط با  میجرامباحث مربوط به  لیقانون تجارت در ذ 557آنجا که ماده  از

به  یورشکستگ ران،یا یدر نظام حقوق نکهیآمده است و با لحاظ ا یورشکستگ

 يتاجر به ناظر مزبور و به تقلب، جرم و مستوجب مجازات است، لذا ماده ریتقص

 از نظر، نیا وفق. است شده تقلب به ای ریتقص به یورشکستگ به محکوم که است

 شناخته مجرم ورشکسته تقلب، به ای ریتقص به یورشکستگ حکم صدور با که آنجا

و هم از جهت  يفریهم به لحاظ ک ينسبت به و مقنناست  یعیلذا طب شود،یم

  

  .86 ـ 85 صص ،پیشینربیعا اسکینی،  .1
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 به«و  »ریتقص به یورشکستگ« نیعناو لذا دهد، نشان يشتریشدت عمل ب یحقوق

در  یآمده است و متعاقباً در دو ماده متوال یورشکستگ يفریمباحث ک لیذ »تقلب

نظر و اعمال  نیا رشیرا مقرر کرده است. پذ ییهامجازات ،یقانون مجازات اسالم

 به محکوم يانگاراهمال و سهل سبببهکه  يتاجر يبرا دیشد ییاجراهاضمانت

  .ستین قبول قابل است، شده ریتقص به یورشکستگ

  بطالن معامالت ورشکسته به تقلب: .4.5

قلمرو  کردن حدودـم هیتوج درخصوصکه فوقاً  یتوجه به قبول مقدمات با

ناظر به  ،ماده نیما قلمرو ا زعمبهقانون تجارت به آن اشاره شد،  557ماده 

 ریتقص رانیحقوق ا دراگرچه  .تقلب شده است به محکوم که است ياورشکسته

امر مورد  نیا و رودیم شماربه یدر باب ورشکستگ ییجزا نیهمانند تقلب از عناو

 یحت و ستندیهم ن هیشب تیو ماه یدو، از جهت مبان نیا کنیلهم هست و دییتأ

از  »ریتقص« واژه ،گرفته قرار رانیا یحقوق نظام اسدر حقوق فرانسه که مورد اقتب

تنها ناظر بر  ،قانون تجارت 557لذا قلمرو ماده  ،است شده ذفح ینظام ورشکستگ

که مرتکب تقلب و  يامعامالت تاجر ورشکسته شامل وورشکسته به تقلب بوده 

 است، دهیگرد یمال یناتوان دچار ،يانگاربه جهت اهمال و سهل صرفاًنشده و  لهیح

 معمول، توجه عدم و یاطیاحتیب اثر برکه  ياعمال تاجر انیم زی. عرف نباشدینم

 بیفر درصدد رنگیو ن لهیکه به ح ياز تاجر شودیم یپول تعهدات در وقفه دچار

 مبنا، نیهم بر. شودیطلبکاران و فرار از انجام تعهدات خود است، تفاوت قائل م

 گونهنیانسبت به  يشتریب يریبا عرف، سختگ نظرهم مقنن که است یمنطق

در پنهان نمودن اموال خود دارند،  یا اعمال متقلبانه سعـه بـستگان کـورشک

  اعمال کند.

معامالت همراه  بطالن« نظر يایبودن از مزا دارربرخونظر، ضمن  نیا رشیپذ

 دهدیم یقاض اریدر اخت يامالك ساده ،»طلبکاران به اضرار قصد و به تین سوءبا 

به تقلب که  یبه محض صدور حکم ورشکستگ ن،یکه بدون کنکاش در قصد طرف

توقف را باطل  خیقصد متقلبانه در آن احراز شده است، معامالت پس از تار ترشیپ

 تین سوءاست که  سریبه تقلب م یامکان صدور ورشکستگ یزمان رایزکند،  یتلق

 تیقابلاست  یهیورشکسته و اقدامات مضر به حال طلبکاران تاجر محرز گردد. بد
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از طلبکاران  کیبوده که شامل هر نفع يذ ،اشخاص يبرا تنها بطالن نیا به استناد

منتخب دادگاه) است.  هیتصف ریمد ای هی(حسب مورد اداره تصف هیتصف ارگان ای

قائل به آن  دیدر جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با تاجر، با هرچند

لکن با توجه  رد،یگیاشخاص در معرض انحالل قرار نم گونهنیاکه معامالت  بود امر

طرف معامله با ورشکسته، اثبات عدم  مآالًتاجر و  تین سوء کردن یتلقبه مفروض 

  برعهده شخص ثالث است. تین سوء

و  یهم از جهت مبان دنظر،یصادره توسط دادگاه تجد يرأمراتب فوق،  به بنا

نظر  گفت دیاجمال با طورهبو  رسدینم نظر به حیصح ،جهیو هم در نت يرأ هیتوج

در وضع  نـمقن عمل نبودن باطل و حبط ،»معامالت استحکام و ثبات«به اصل 

 من یاولمهما امکن  الجمع«اصل به بناو  یحقوق نیقانون تجارت، دکتر 423ماده 

از معامالت تاجر پس از توقف  یتنها برخ مییبگودرست آن است که  نظر »الطرح

 تیدر آن رعا نیقانون تجارت که تناسب عوض 423در ماده  شدهءاحصاموارد  یعنی

 557ابطال دارد و قلمرو شمول ماده  تیقابل باشندینشده و به ضرر طلبکاران م

توقف بوده  خیقانون تجارت تنها ناظر بر معامالت تاجر ورشکسته به تقلب پس از تار

  .است ریپذحفظ معامله خود امکان مآالًاشخاص ثالث و  يکه اثبات خالف آن برا
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  :منابع فهرست

 کانون مجله  ،»ورشکسـته  شخص معامالت« ی،عبدالغن ،واستانیحمديا .1

   ).1341 شهریور و مرداد و تیر و خرداد( ،14، سال80 ش ،وکال

امــور  یهو تصــف یحقــوق تجــارت، ورشکســتگ یعــا،رب ینی،اســک .2

  .)1389: سمت، تهران( ،ورشکسته

 نشـر : تهـران (، 4ج ،یورشکستگحقوق تجارت، ، حسن، یتهرانستوده .3

  .)1391 دادگستر،

: تهران( ،یو عمل ينظر یورشکستگ ی،حقوق بازرگانمحمد،  ي،صقر .4

 .)1376انتشار،  یشرکت سهام

 انجمـن : تهـران ( ،ورشکستگی تجارت، حقوق جزوه ین،حسـ  ي،فخار .5

  .)تابیدانشگاه امام صادق(ع)،  نشجوییدا علمی

6. من  القاعدة الکلیۀ: إعمال الکالم أولى ی،مصـطف ش، محمودهرموودعب

للدراسـات و   یـه ه الجامعسـ : الموسبیـروت ( ،إهماله وأثرها فی األصول

 .)م 198ق.  1406 یع،النشر و التوز

 .)1363: نشر کتاب فرزان، تهران( ،حقوق تجارت ینعلی،حس ی،کاتب .7

 

 


