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  چكيده
اي    ولي تنها مـاده    ، شده  ياد اگرچه در ميان مواد مربوط به اسناد تجارتي        ون تجارت  قان 251مادة      

 كه با هم  راورشكستگانيتصفية مدير  مراجعة چگونگي تا تكليف  استاست كه در صدد بوده
 به  ،هم زده  اين ماده اگرچه ظاهراً روالي را به      . كند به يكديگر مشخص     ،مسئوليت تضامني دارند  

يك از اين ورشكستگان حق مراجعه به مـدير         هيچتصفية   مديركرده است   قرر  اين صورت كه م   
كه درنهايـت آنچـه طلبكـار       كرده   ولي در عوض مشخص      ،ورشكستگان ديگر را ندارد   تصفية  

ورشكـسته يـا    تـصفية   ترتيـب بـه مـدير         بـه  ،اگر بيش از طلـب او باشـد       است  وصول نموده   
ايـن تحقيـق    . ورشكستگان را داشته باشند   ر  ديگشود كه حق مراجعه به       ورشكستگاني داده مي  

نظر گرفتـه و راه دقيـق و         گذار در تدوين اين ماده اصول متعددي را در         دهد كه قانون   نشان مي 
هـا و تقـسيم      از نظر رعايت اولويـت    . ت. ق 251مادة   ،بنابراين. اي را برگزيده است     هوشمندانه

  .دشو ميده شمراي اساسي  مسئوليت در ميان مسئوالن تضامني مقرره
 

   كليديواژگان
  .، ورشكستگي.ت. ق251مادة قانون تجارت، ضمانت،  ، اسناد تجارتي   
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  مقدمه. 1
بـرات   ةدارند مسئولين برات ورشكست شوند    از نفر هرگاه چند «دارد   مقرر مي . ت. ق 251مادة  
 وجـه بـرات و    ( بـراي وصـول تمـام طلـب خـود           غرمـا  تمام در يا غرما ازهريك   در تواند  مي

 ةتـصفي  مدير .وصول نمايد  كامالً را  طلب خود  اينكه تا شودداخل   )مخارج قانوني  متفرعات و 
بـه   شـود    كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي       وجهيبراي   تواند  ورشكستگان نمي  هيچيك از 

 كه مجموع وجوهي كه ازدارائي تمـام  درصورتي مگر نمايدرجوع   ديگر ة ورشكست ةتصفي مدير
ايـن صـورت     در باشـد   از ميزان طلب او    بيش يابد  طلب تخصيص مي   ورشكستگان به صاحب  

ـ دارا جـزء  انـد   هركـدام پرداختـه    كـه ميـزان وجهـي      تـا  تعهـد ترتيـب تـاريخ      بـه  بايد مازاد ي ي
 ايـن ة  تبصرموجب   ه ب .»دارندحق رجوع    ها كه به ساير ورشكسته     محسوب گردد  يورشكستگان

 ديـن كـه بـراي پرداخـت يـك          نفـري نيـز    چنـد  مورد ورشكستگي هر   اين ماده در   مفاد «:ماده
  .»بود مرعي خواهد مسئوليت تضامني داشته باشند
روش خاص قانون تجارت در تقسيم مسئوليت ميان         صرف بيانگربراي تحليل اين ماده كه      

مطالـب  بايد به    ،مسئول است و تحليل آن درواقع تحليل اين روش است         ورشكستگان متضامناً   
. ت. ق 422مـادة   با درنظرگرفتن مـوادي نظيـر        ند از اينكه  ا  رد عبارت اين موا . شودزيادي توجه   

چه شرايطي الزم است تا اين ماده اعمال شود؟ اين ماده چه اصل يـا اصـولي را كنـار گذاشـته                      
روش اسـت؟ و    كـرده   با لحاظ چه اصل يا اصولي اقدام به تعيين تكليف به ايـن شـكل                 است؟

  ت تضامني چگونه خواهد بود؟موارد مسئوليديگر اعمال اين قاعده در 
  

 شرايط اعمال اين ماده. 2

  و تـاجر باشـند  ،ن سـند   اول اينكه بيش از يكي از مسئوال       ؛اعمال اين ماده نيازمند شرايطي است     
  .ها ورشكسته شده باشد بيش از يكي از آن  در ميان مسئولين تاجر سند،،دوم

  
  سند مسئوالن از يكي از شيب تاجربودن. 1. 2

اعمال شود آن است كه بيش از يكي از مسئوالن سـند موضـوع آن               . ت. ق 251 ةكه ماد  اين ةالزم
 سند هم تاجر باشد يا اينكه فقط بعضي از ظهرنويـسان يـا         ةكنند   اعم از اينكه صادر    ؛باشند تاجر

يادشـده  كند كه تجار     بديهي است تفاوتي نمي   . از ضامنان يا تركيبي از آن دو تاجر باشند        برخي  
مـسئوالن  ايـن   اين امر مانع از آن نيست كه بعضي از          .  يا حقوقي داشته باشند    شحصيت حقيقي 
، يـا معـسر   باشـد    قانون حتي نسبت بـه اينكـه مـسئول غيرتـاجر ملـيء               ةماد. سند تاجر نباشند  

  .  نشان نداده استحساسيتي



  
 645 ...ها و تقسيم مسئوليت ميان ورشكستگانتحليل حقوقي روش خاص قانون تجارت در رعايت اولويت 

 بابت هر مبلغي كـه      ، مسئوالن ورشكسته حق خواهند داشت بعد از پرداخت        ةمديران تصفي 
قرارداد ارفاقي اگر .  خود مراجعه نمايندماقبل به مسئوالن غيرتاجر ،اند پرداختهخصوص  در اين 

 ماقبـل مراجعه بـه مـسئوالن غيرتـاجر        براي   استحقاق او    ،با مسئول ورشكسته منعقد شده باشد     
 همـان  ة بـه انـداز  ،دهد يعني هر بار كه او پرداختي انجام مي      .  خواهد بود  الحصول   خود تدريجي 

در قرارداد   اگر قرارداد ارفاقي هم منعقد نشده باشد يا دارنده        . كند حق مراجعه پيدا مي   پرداختي  
استحقاق مراجعه بـه ايـادي       ارفاقي شركت نكرده باشد نيز در صورت تدريجي بودن پرداخت،         

  .طور تدريجي حاصل خواهد شد هب قبليغيرتاجر 
 سـند   ة آنچـه بـه دارنـد       نـسبت بـه    ،بعد تاجر ورشكـسته اگـر غيرتـاجر باشـند         مامسئوالن  

آنچه كـه در آينـده      به  نسبت    شوند و   ميشمرده   طلبكار ،يادشده ةتاجر ورشكست  ، از اند  پرداخته
حال   هب پس آنان نسبت به آنچه تا. گردند مي طلبكار معلق محسوب ،ممكن است پرداخت كنند

ـ  ة تـاجر ورشكـست  ي در صف غرما، جانشين دارنده شده ،اند  به دارنده پرداخته   قـرار  گفتـه   يشپ
 بسته به اينكه دارنده در      ،بعد قسمت ديگري از طلب دارنده را پرداخت كند        مااگر يد   . گيرند مي

يادشـده   ة امـوال تـاجر ورشكـست      ةآن زمان در صف غرما قرار داشته يا طلـبش بعـد از تـصفي              
  . جانشين او خواهد شد،بالوصول مانده باشد

  
  سند نسئوالم از يكي از شيب بودنشده  ورشكسته .2. 2

ن سـند    آن اسـت كـه بـيش از يكـي از مـسئوال             ،پديد آيـد  . ت. ق 251 ةماد اينكه مصداق    ةالزم
كننـده هـم جـزء آن         كنـد كـه صـادر      تفـاوتي نمـي   خـصوص   در ايـن    . ورشكسته شـده باشـند    

 ،ها يكي باشـد    همچنين مهم نيست كه تاريخ ورشكستگي همگي آن       . ورشكستگان باشد يا خير   
كه صادركننده هـم از      درصورتي. ها ورشكسته باشند    آن ةزمان هم  در يك بلكه مهم آن است كه      

هريـك از ظهرنويـسان      زمان هم به او و هم بـه        طور هم  ه براي اينكه بشود ب    ،ورشكستگان باشد 
صادركننده و ضامن يـا     ( پرداخت وجه سند بايد نسبت به هر دو دسته           ،ورشكسته مراجعه كرد  

در ايـن   . منجـز و حـال شـده باشـد        ) ها سان و ضامنان آن   ضامنان او همچنين هريك از ظهرنوي     
 از مطرح كـردن ضـامن يـا         ،مورد، جز در موارد ضروري     ، براي اجتناب از پيچيدگي بي     پژوهش

  .شود ميخودداري كننده همچنين ضامن يا ضامنان هريك از ظهرنويسان  ضامنان صادر
 251 ةكه براي تحقق مصداق مـاد د باورن بر اين )64ص، 1375 ،ستوده تهرانـي  (بعضي  باره  در اين   

درصورتي كه يكي از    «دارند كه  مسئوالن برات بايد ورشكسته شده باشند و ابراز مي        همة  . ت.ق
 برات به او مراجعه خواهد نمود و وجه برات را وصول            ةمسئوالن برات ورشكسته نباشد دارند    

گذار هيچ اصراري بر     انون ق  اينكه  چون اول  ،ولي اين استدالل چندان موجه نيست     . »خواهد كرد 
گفتـه شـد و      تر پيش برخالف آنچه    دوم، ندارد؛   ،مسئوالن سند ورشكسته شده باشند    همة  اينكه  
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امكان مراجعه به مسئول غيرورشكـسته      اند،    كردهداري    نيز از آن طرف    )205ص ،1375 ،كاتبي(بعضي  
  .  وصول شدن طلب نيستايلزوماً به معن

  
  ورشكستهه سند نسبت به چند  وجةديأحال بودن ت. 1. 2. 2

ـ  ،ممكن است هم صادركننده و هم يكي از ظهرنويسان سند ورشكسته شده باشند           طـور   ه ولـي ب
اگر صادركننده و يك    براي مثال   . دارنده قابل مراجعه نباشند   از سوي   زمان هر دو ورشكسته      هم

بـرخالف  ادشـده   ي دين   ، ولي دين موجل باشد    ،يا چند نفر از ظهرنويسان ورشكسته شده باشند       
شود و فعالً ظهرنويسان  اصوالً فقط نسبت به ورشكسته حال مي )269ص، 1351 ،راستين(نظر بعضي 

براتـي  گفتـه   پـيش سند دين . ت. ق422مادة  مگر اينكه طبق ؛آن سند قابل مراجعه نخواهند بود  
ي باشـد كـه   قبول نشده يا برات براتگيراز سوي باشد كه ورشكسته آن را صادر كرده و آن برات        

نسبت بـه ضـامن شخـصي صـادركننده هـم      . ورشكسته قبول شده يا اينكه سفته باشد     از طرف   
حـال شـدن ديـن     اسـتثنا بـه صـورت     گـذار     قانون ،برات و سفته  خصوص  در  . طور است  همين
 كـه كننده به دليل ورشكستگي را بـه ضـامنان و ظهرنويـسان آن اسـناد هـم تـسري داده                       صادر

يعنــي مــسئوليت  ؛(Keefe, 1937, p.22)  اســتال هــم پذيرفتــه شــده ن در كــام1 از آنمــواردي
 تلقي گرديده و امكان مراجعه به ظهرنويسان به حصول مقـدماتي            2ظهرنويسان مسئوليت كمكي  

 برات يا مسئول مـشابه  ةكنند براتگير قبولاز سوي  وجه آن  ةديأازجمله حال شدن سند و عدم ت      
 چك اين حكـم اسـتثنايي   بارةولي براي مثال در .)Lawrence, 1861, p.22( شده استوابسته آن 

قابل اعمال نخواهد بود و درنتيجه اگر در زمان ورشكسته شدن صادركننده هنوز شش مـاه بـه                  
 قانون صدور چك كه وجه آن را سر موعد قابل           3 ة با توجه به ماد    ،موعد چك باقي مانده باشد    

 ولـي   ،شـود  كسته نسبت به آن چك حال مـي        ورش ة اگرچه بدهكاري صادركنند   ،داند مطالبه مي 
اگرچه بيش از فرض در اين   پس  . گردد بدهكاري معلق ظهرنويسان مربوط به آن فعالً حال نمي        

هـا فعـالً قابـل مراجعـه          ولي چون فقط يكـي از آن       ،يك نفر از مسئوالن سند ورشكسته هستند      
تواند در  همين حالت مي. تدر اينجا فراهم نيامده اس. ت. ق251 ة حالت موردنظر در ماد  ،است

 عيـسائي ( بـرخالف نظـر بعـضي        پس ، آن هم پيش بيايد    ةكنند   برات و قبول   ةصادركنندخصوص  

به صـادركننده  « هميشه اينطور نيست كه دارنده بتواند    )81ص،  1390 ،آكردي و ارزانفـودي   رمضاني  ،  تفرشي
 ،ت قبـول شـده باشـد      دانـيم كـه اگـر بـرا        براي مثـال مـي    . »ورشكسته رجوع كند  كنندة    قبولو  

خـودداري   تا وقتي موعـد نرسـد و براتگيـر از پرداخـت              ،صادركننده حتي اگر ورشكسته شود    

                                                           
1. Maynard v. Elliott, 283 U.S. 273 (1931) 
2. Contingency  
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دليـل  ه   اين امر نه ب    )23ص،  1384 ،موسوي(برخي  البته برخالف نظر    .  قابل رجوع نخواهد بود    ،نكند
  . استخصوص دليل معلق بودن دين صادركننده در اين ه  بلكه ب،انتقال محل برات

 آن قبـل از رسـيدن اجـل ورشكـسته شـده اسـت،               ةداري كه صـادركنند     چك مدت  بارةدر
اينكه .  چك از سويي معلق و از سوي ديگر موجل است          ةبدهكاري ظهرنويسان در مقابل دارند    

 ،خواهـد آمـد   ادامه   نياز به بحث بيشتري دارد كه در         ،شود در چه زماني منجز مي     اين بدهكاري 
شود كـه     وقتي حال مي   ،نيست. ت. ق 422 ة حكم استثنايي ماد   ولي اين بدهكاري چون مشمول    

درنتيجه ممكن است با منجز و حال شدن پرداخت وجـه چـك      . موعد پرداخت چك فرا برسد    
 طور كـه در صـف غرمـاي صـادركننده ايـستاده            اندارنده هم  اتفاقاً زماني وجود داشته باشد كه     

 251 ةين حـالتي، شـرايط اعمـال مـاد    در چن.  در صف غرماي ظهرنويسان هم قرار بگيرد    است،
  .آيد ميفراهم . ت.ق

  
  ديه وجه سند نسبت به چند ورشكستهأمنجز بودن ت. 2. 2. 2

 آيا صرف   ، آن است كه براي اينكه ظهرنويسان سند قابل رجوع باشند          شود  مطرح مي كه  پرسشي  
ارداد ارفاقي يا   كند يا اينكه بايد منتظر بسته شدن قر        توقف يا ورشكستگي صادركننده كفايت مي     

 سـند در    ،متوقـف باشـد   تاجر  دانيم كه اگر     ميفرض   اموال تاجر ورشكسته شد؟ در اين        ةتصفي
توانـد از بانـك       دارنـده مـي    ،چـك خـصوص    درنتيجه براي مثال در      ؛شود موعد كارسازي نمي  

ا  او بـه ظهرنويـسان ر      ةنمايد و اين گواهي امكان مراجعـ      را مطالبه   ديه  أعليه گواهي عدم ت     محال
 ايـن امكـان فـراهم       ،به طريق اولي وقتي حكم ورشكستگي صادر شـده باشـد          . دساز ميفراهم  

هـاي او توقيـف       اموال ورشكسته ازجمله حساب    ،درواقع با صدور حكم ورشكستگي     .دشو  مي
ديه صـادر خواهـد     أو جوابي گواهي عدم ت    سؤال  عليه بدون هيچ       درنتيجه بانك محال   ؛شوند مي
 سـند   ة ورشكـست  ة حق خواهد داشت كه در صـف غرمـاي صـادركنند           پس اگرچه دارنده  . كرد

البته . محروم نخواهد كرد  يادشده   ولي اين حق او را از حق مراجعه به ظهرنويسان سند             ،بايستد
 اجـل آن    ،نبايد موجل باشـد يـا اگـر موجـل بـود           يادشده   چك   ،گفته شد تر    پيشطور كه    همان

  . رسيده باشد
  
  عمول در مراجعه به مسئوالن جبران تعطيلي روال مروش . 3

دارنده به هريك از  ،نخستاست كه اين  ،كنار گذاشته شده. ت. ق251 ةروال معمول كه در ماد    
كند، سپس    مي هر قسمتي از طلب خود را كه توانست از او وصول              و مسئوالن تضامني مراجعه  

 اوست ورشكـسته  چون مسئوالن سندي كه در دست     . نمايد رجوع مي ديگران  به  باقيمانده  بابت  
 ؛شـود  اعمال مي ) رسد حقش مي ه   اول ب  ،هركس زودتر مراجعه كند   ( اولويت   ة پس قاعد  ،نيستند
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 ،هـا بگـذارد    طلبكـاران بتوانـد دسـت روي آن       ديگـر   از  پيش  كه   يعني او تنها از اموال معلومي     
 متعـدد   سرعت در ميان مـسئوالن     هاي ب   درنتيجه، چنين دارنده  . تواند طلب خود را استيفا كند      مي

هر ظهرنويسي كه وجـه     دوم اينكه   . توقيف در حركت است   براي  براي پيداكردن اموال جديدي     
ماقبـل  فوراً به يد يـا ايـادي         پيدا ميكند حق  است،   در ازاي آنچه پرداخته      ،سند را پرداخت كند   

 اولويت و استيفاي فردي طلب مجبور اسـت        ةحاكميت قاعد به دليل   او هم   . خود مراجعه نمايد  
 ،خود يافته ماقبل  سرعت در حركت باشد تا اموال جديدي از هريك از ايادي             هطور مرتب و ب    هب

  . كنداستيفاي طلب 
  اينكـه   دو جزء روال معمـول گفتـه شـد، اول          بارةبرخالف آنچه كه در   . ت. ق 251 ةدر ماد 

  تناسـب و ة فردي به مسئوالن ورشكسته ديگر قابل اجرا نيست و قاعد      ة اولويت و مراجع   ةقاعد
اي هـم    مـسئول ورشكـسته  ةمدير تصفي،  اينكهدوم. شود ها مي جمعي جايگزين آن  دسته ةمراجع

 ةتواند تا وقتي ختم ورشكـستگي همـ         الزم نيست و نمي    ،كه قسمتي از طلب دارنده را پرداخته      
  .كندها مراجعه  به مديران تصفيه آناست، مسئوالن ورشكسته اعالم نشده 

  
  مال قواعد جديد شرايط الزم براي اع. 1. 3

ـ   . دشـو     مي و تركيبي از قواعد جديد جايگزين آن         ،پس درواقع روال معمول تعطيل     نظـر   هالبتـه ب
 اول اينكـه دارنـده در غرمـاي يـد ماقبـل             ؛رسد اين تعطيلي روال معمول هم دو شرط دارد         مي

نيز ) ستهتاجر ورشك( دوم اينكه دارنده در غرماي يد مابعد  و،وارد شده باشد) تاجر ورشكسته(
بـه  « پنهاني در خود دارد به اين مضمون كـه        ةقاعد. ت. ق 251 ة، ماد حقيقتدر. وارد شده باشد  
ال   اي كه در كـامن      قاعده. »شود مراجعه كرد   بار نمي  اي براي يك طلب بيش از يك        هر ورشكسته 
ه انجام دارندرا اول مراجعة درنتيجه، درصورتي كه  .(Holbrook, 1912, p.497) شود هم اعمال مي

يـد ماقبـل    ( مـسئول    ةاين تاجر ورشكـست   غرماي   يد مابعد حق خواهد داشت وارد        ،باشدنداده  
 در ازاي مبلغي    ،اين حق براي يد مابعدي كه خودش تاجر ورشكسته است         . شود) نشده  مراجعه

آن در غرماي او ايستاده است و براي يد مابعـد غيرتـاجر در ازاي               مطالبة  است كه دارنده بابت     
  . ي است كه او به دارنده پرداخته استمبلغ

حق رجوع به يـد    (طلب  « معتقدند كه    )252ص،  1386 ،دمرچيلي( بعضي   ،برخالف آنچه گفته شد   
انـد بعـد از       هايي كه وجه برات را بـه دارنـده پرداخـت كـرده              هريك از ورشكسته  ) ماقبل خود 

گي، طلبكـاراني كـه     يد و طبق مقررات ورشكست    آ به وجود مي  ) پرداخت(ورشكستگي يد ماقبل    
توانند در صف غرما قرار بگيرنـد، بلكـه          آيد، نمي   وجود مي  طلبشان بعد از حكم ورشكستگي به     

 ،اما اين گفته موجه نيـست . » عمليات ورشكستگي به خود تاجر مراجعه كنند  ةبايد بعد از خاتم   
بعد نيـست و  يد مااز سوي از پرداخت پيش  لزوماً هميشه ورشكستگي يد ماقبل    اينكه زيرا اول 
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،  اينكـه دوميد مابعد ورشكسته شده باشد؛ از سوي ممكن است اتفاقاً يد ماقبل بعد از پرداخت  
اي كـه     كننده جايگزين دارنـده     طلب درواقع قبل از ورشكستگي حاصل شده و مسئول پرداخت         

د  طلبكاراني كه طلبشان بع     است اينكه گفته شده   ، اينكه سومشده است؛   باشد،    ميطلبكار اصلي   
عمليات ورشكستگي بـه خـود تـاجر        خاتمة  از  پس  بايد  آيد،   ميوجود   هاز حكم ورشكستگي ب   

از پـس   تصفيه اگرچه   ادارة  هاي مربوط به       براي نمونه هزينه   . هميشه موجه نيست   ،مراجعه كنند 
. نـد گرد  طور كامل پرداخت مي    ههم ب  مطالبات آن همة  از  پيش   ولي   ،شوند ورشكستگي ايجاد مي  

شود بـه    اين امر درنهايت باعث مي    «نكه از چنين استدالل مبهم نتيجه گرفته شود كه          درنتيجه، اي 
  .نيست نيز موجه )138ص، 1391 ،آكرديرمضاني نيا و  شهبازي( »برخي از طلبكاران ضرر وارد شود

شرط دوم، اگر دارنـده بابـت هـيچ مبلغـي از طلـب خـود در غرمـاي تـاجر                     خصوص  در  
حق نخواهد داشت چيزي از آنچـه       يادشده   تاجر   ة مديرتصفي ،شدورشكسته مابعد وارد نشده با    

اي كه به اين ترتيب در صف غرماي تاجر مابعـد قـرار               دارنده. مطالبه كند آيد   ميكه بعداً اضافه    
از خـتم   پـس    ولـي    ،رفتـه باشـد    اگر در صف غرماي تـاجر ماقبـل هـم قـرار نگ              است، نگرفته

پردازد جانشين او    ، آن تاجر بابت آنچه مي     كند  مابعد به او مراجعه    ةورشكستگي تاجر ورشكست  
توانـسته مراجعـه     نحوي كه دارنده خود مـي      هبخواهد شد؛    ماقبل   ةدر مراجعه به تاجر ورشكست    

  .)Lawrence, 1861, p.23(ال نيز معمول است  چنان كه در كامن كند آن
  

  جمعي دستهمراجعة تقسيم به تناسب طلب و قاعدة . 2 . 3
گيـرد و الزم نيـست       اعده، دارنده در صف غرماي مـسئول ورشكـسته قـرار مـي             اين ق  ةدر نتيج 

به . كندنفع خود توقيف      هيافت ب كه  تواند آنچه را     و نمي د  گردبشخصاً دنبال اموال آن مسئوالن      
يـك از     هر ي مجبور است بابت كل طلب وارد غرما       ،بندد ، چون به احتماالت دل مي     اين ترتيب 

امـري كـه از     ؛  ها بـشود   صول طلب از اموال موجود يا اموال آتي آن        مسئوالن ورشكسته بابت و   
شده عمل شكل  هم به همين (Lawrence, 1861, p.21) ال گيرد و در كامن ت ميئعقل و منطق نش

امكـان مراجعـه بـيش از        بودن گفته شد، يعني     تر  پيشاي كه     ضمن اينكه با توجه به قاعده     . است
اي كه به ايـن ترتيـب در صـف غرمـاي يـك                 دارنده ،لببار به يك ورشكسته بابت يك ط       يك

 بلكه اگر ، استتنها از طرف خود در صف حاضر قرار گرفته  نه ،گيرد مسئول ورشكسته قرار مي   
در صف  نيز  مسئوالن بعد   آن  نمايندة   ،در صف غرماي ايادي مابعد آن سند نيز قرار گرفته باشد          

سند در اين صف چيزي اضافه بر طلـبش         رندة  دامگر نه اين است كه اگر       . دشو    ميحاضر تلقي   
  . !؟داده خواهد شد) كرده باشند اگر پرداختي(  آن مبلغ اضافي به ايادي مابعد،وصول كند

 درنتيجـه بـديهي اسـت كـه         ؛متضامناً مسئول هـستند   . ت. ق 251 ةدر ماد يادشده  بدهكاران  
اما اگر دارنـده قـسمتي از   . گيرد ها قرار مي  در صف غرماي هريك از آنشدارنده بابت كل طلب 
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 چه بايـد كـرد؟ قاعـدتاً در         ،طلب خود را از يكي از بدهكاران غيرورشكسته وصول كرده باشد          
توانـد    طلـب اسـت و او نمـي        ة مثبت باقيماند  ،مدركي كه دارنده در دست خود دارد      فرض  اين  

ه قـرار    در غرمـاي طلبكـاران ورشكـست       ،شده و وجوه باقيمانـده      يعني وجوه اخذ   ،بابت مجموع 
و در  شـود     مـي  جانشين دارنده    ،بابت مبلغ پرداخته شده   كننده   شخص پرداخت درنتيجه،  . بگيرد

 يعنوان طلبكاري كه قسمتي از طلب دارنده بـه او منتقـل شـده اسـت در غرمـا                   هكنار دارنده ب  
كـرده  الـف صـادر     كـه   را  براي نمونه اگر چكـي      . گيرد ماقبل خود قرار مي   ورشكستة  اشخاص  

 وقتـي دارنـده بـراي وصـول     ؛ و الف، ب و ت تاجر باشندكنند و ت ظهرنويسي  ب، پ ،است
همـة   بـه   وانـد  شود كـه الـف، ب و ت ورشكـسته شـده     مي متوجه ،كند وجه چك مراجعه مي  

توانـد   مي ولي فقط    ،گيرد مي ورشكستگان قرار    ةكند و در غرماي هم     ميمسئوالن برات مراجعه    
شـود در    مجبـور مـي   در اين صـورت     ،  كندرا وصول   طلبش   درصد   30است  از پ كه غيرتاجر     

يادشـده  وجه چك از پ دريافت شده است و درنتيجه سـند             درصد   30چك مشخص كند كه     
 بلكه حاوي حـق پ      ،تنها حاوي حق دارنده     نه ،كه در غرماي الف و ب شركت داده شده است         

و از   درصـد    30از دارايـي ب      درصـد،    30ي الف   ياگر از دارا  خصوص  در اين   . هم خواهد بود  
اين مبالغ با دارنـده خواهـد       همة  ت در   ي اولو ،تعلق بگيرد يادشده  به چك    درصد   50دارايي ت   

بـه  د،  شـو   ميطلب بالغ    درصد   140به  آيد   مي پس مجموع مبالغي كه در دست دارنده گرد          .بود
 در  .مابقي به ت تعلق پيدا خواهد كرد       درصد   40ديگران،  توجه به اولويت ت بر        با اين ترتيب، 

مبالغ تعلـق گرفتـه از       درصد   30  است، حتي اگر پ بابت آنچه به دارنده پرداخته        خصوص   اين
دليل اولويـت ت    ه   آن سهم نيز كه مازاد بر طلب دارنده است ب          ،دارايي الف و ب را مطالبه كند      

  .بر پ در اختيار ت قرار خواهد گرفت
 ,Zaunbrecher 1981(ه اسـت ال نيز مجاز شمرده شد گونه كه در حقوق كامن ممكن است آن

p.981(،    خيري كه در وصول طلب از طريق داخـل شـدن در غرمـا ايجـاد                أاز ت براي جلوگيري
 باعـث  ، دارنده تالش كند تمام طلب خود را از مسئوالن غيرورشكسته وصـول نمـوده             ،شود مي

  .  مسئوالن ورشكسته شونديكننده در عوض او وارد غرما شود كه مسئوالن پرداخت
براتي كه نتوانسته است    دارندة  دهد كه     اجازه مي  251 ةماد«  نظر كه   اين ،نابر آنچه گفته شد   ب

 ة ورشكستگي از يكي از مسئوالن دريافـت دارد، بتوانـد بـراي بقيـ              ةتمام مبلغ برات را در نتيج     
 ة طلـب، بلكـه بـراي كليـ        ةتنها براي باقيمانـد    طلب به ساير مسئوالن برات نيز مراجعه كند و نه         

نمـود    الغ، وارد غرماي ورشكسته ديگر گردد، زيرا اگر فقط براي مازاد طلب خود مراجعه مي              مب
و نظـر   )64ص، 1375 ،ستوده تهرانـي ( »ماند   ورشكستگي دوم، مقداري از طلب بالوصول مي       ةدر نتيج 
 ،كه قسمتي از طلب خود را وصول كـرده  اي   زيرا دارنده  ،موجه نيست  )205ص،  1375 ،كاتبي(مشابه  

 .را مطالبـه كنـد     سندي در اختيار ندارد تا بتواند دوبـاره آن        است  بت قسمتي كه وصول كرده      با
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 نـه اينكـه     ؛ها بايد باهم وجود داشته باشـند        ورشكستگي ،251 ةدرنتيجه براي تحقق شرايط ماد    
 از ختم ورشكستگي اول ورشكستگي دوم واقع       پس يعني نبايد    ،بعضي اول و بعضي دوم باشند     

 اين امكان وجود خواهد داشت     ،ها در يك زمان وجود نداشته باشند       ورشكستگيپس اگر   . شود
هم  هنشد  بخش وصول  و قسمتي از     وصول نشود  ورشكستگي اول    ةكه قسمتي از طلب با تصفي     

 اينكه كـل طلـب دارنـده وصـول          ،يادمان باشد  . ورشكستگي دوم باز بالوصول بماند     ةدر تصفي 
وصـول كـل طلـب      براي  گذار فقط موانع مراجعه       قانون شود به اوضاع و احوال بستگي دارد و       

  . دارد دارنده را ازميان برمي
و شود  برات جزء طلبكاران ظهرنويس وارد   ة اگر دارند  ،ندا  برآن )315ص،  1388 ،نيا رسايي(برخي  

 طلـب خـود   ة بـراي بقيـ  ،كنـد  اگـر قـسمتي از آن را دريافـت    ،تمام وجه برات را مطالبه نمايد  
ـ  شـود   وارددهنده     جزء طلبكاران برات   »دوباره«تواند   مي جـاي اينكـه قـسمت باقيمانـده را          هو ب

 زيرا  ، بايد احتياط كرد   »دوباره«واژة  بردن   كار هولي در ب  . بخواهد تمام طلب خود را      ،كندمطالبه  
هـا مراجعـه كنـد و خـتم          ورشكستگان بـه يكـي از آن      ديگر   خود به    ةاگر دارنده قبل از مراجع    

ي ورشكسته اخير معلـوم و تحويـل        يو سهم دارنده از دارا    شود  سرعت اعالم    هبورشكستگي او   
 سـندي كـه در دسـت        ،كند ورشكستگان مراجعه مي  ديگر   در اين صورت نيز وقتي او به         ،گردد

شـده و     وجـوه دريافـت    همـة تواند بابت     درنتيجه او نمي   ؛ طلب اوست  ةدارد تنها مثبت باقيماند   
 ايـن   ،رشكـستگان وارد شـود و بابـت آنچـه پرداخـت شـده             وديگـر   نشده در غرمـاي      دريافت
كننده است كه حق خواهـد داشـت بـه مـسئوالن ماقبـل خـود ازجملـه بـه                   پرداخت ةورشكست

 Deacon and(ه اسـت شد فتهال نيز پذير گونه كه در كامن آن؛ كندورشكستگان ماقبل خود رجوع 

De Gex 1848, p.307(.  لـت آن اسـت كـه اوالً دارنـده بـدون      درواقع علت اتفاق افتادن ايـن حا
او  مراجعهاز پيش  دوم اينكه ؛ه استدركها مراجعه  به يكي از آن ،  ورشكستگانديگر   به   مراجعه

ـ  دارا ،ها  در صف غرماي آن    شو قرار گرفتن   ورشكستگانديگر  به    شـده  راجعـه مورشكـستة   ي  ي
گفتـه،    پيشد دو شرط    دهد كه با وجو    نشان مي . ت. ق 251مادة  دقت در مفاد    . استشده  تصفيه  

  .ميايدتغييراتي الزم ناگزير طور كامل وجود نخواهد داشت و  هب. ت. ق251 ةامكان اعمال ماد
  

   ورشكستگان مسئول به يكديگر ة مديران تصفيةامكان مراجعنبود  ة قاعد.3. 3
 اي   مسئول ورشكسته  ةمدير تصفي ،  مطرح شده است  . ت. ق 251مادة   دومي كه در     ةعنوان قاعد  هب

دليل اينكه دارنده قبل از او بابت كل طلـب در صـف             ه   ب ،قسمتي از طلب دارنده را پرداخته      كه
بار طلب    مسئوالن قرار است فقط يك     ةنهايت هم درغرماي ايادي ماقبل ايستاده و به دليل اينكه         

الزم نيـست   ،  حق مراجعه به مسئوالن مقدم را دارنـد       مؤخر  دارنده را پرداخت كنند و مسئوالن       
هـا   به مديران تصفيه آناست  مسئوالن ورشكسته اعالم نشده     ة تا وقتي ختم ورشكستگي هم     كه
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 كه اين ترتيـب را مطـابق بـا          )239ص،  1346 ،اعظمي زنگنه (درواقع برخالف نظر بعضي     . كندمراجعه  
بلكـه آن   ،  اند، اين امر مخالفتي با اصل مسئوليت تضامني نـدارد          اصل مسئوليت تضامني ندانسته   

  . گذارد اجرا مي   به،هايي كه شايسته است در ورشكستگي رعايت شود  با رعايت اولويتاصل را
دارنده به مسئوالن سند، و جـايگزيني       خصوص چگونگي مراجعة    در   تعطيلي روال معمول  

توانست منجـر بـه       مي ،ورشكستگان بابت كل مبلغ سند    همة  شدن دارنده در غرماي       روال داخل 
 متعدد بيش از آنچه كه طلب داشت        ةت در غرماي مسئوالن ورشكست    آن شود كه دارنده با شرك     

 ؛براي جلوگيري از اين امر راهكار خاصي درنظر گرفته است         . ت. ق 251مادة  اما  . وصول نمايد 
 ،رسـد  ي هر تاجر ورشكسته چه مبلغي مـي       يبه اين نحو كه وقتي مشخص شد به دارنده از دارا          

 تـصفية   ترتيـب بـه مـدير      بلكه به نشود،   دارنده پرداخته    شود كه مبلغ اضافي به     ترتيبي اتخاذ مي  
يادشـده  اگـر مبلـغ     . را داشـته اسـت    ديگـران   اي داده شود كه حق مراجعه بـه           تاجر ورشكسته 

اي   تـاجر ورشكـسته   مديرتـصفية   مبلغ اضافه ايـن بـار بـه         باشد،  بر طلب دارنده    مازاد  همچنان  
به اين . باشد ي مابعد ساير تجار مسئول مي ول،شود كه اگرچه ماقبل تاجر قبلي است پرداخته مي
 بلكـه مبلـغ مـازاد    ،شود تنها جلوي دارنده از اينكه مبلغي مازاد دريافت كند گرفته مي       ترتيب، نه 

سـتوده  (بعـضي  . را داشته اسـت ديگران گيرد كه حق مراجعه به  ترتيب در اختيار كسي قرار مي    به

شـود و او موظـف بـه         ضافي به دارنـده تحويـل مـي       كنند كه مبالغ ا     گمان مي  )65ص،  1375 ،تهراني
طـور   ولي درواقـع ايـن  . را داردديگران  يدي است كه حق مراجعه به       ةتحويل آن به مدير تصفي    

 چون آنچه منع شده قرار گرفتن ايادي مابعـد در صـف غرمـاي ايـادي ماقبـل در كنـار                   ؛نيست
 تـصفيه   ةان تصفيه يا كارمنـدان ادار     گرفتن در ميان مدير     دادن و اطالع     وگرنه اطالع  ،دارنده است 

در  امري كامالً عادي و معمول اسـت و          ،هاي مختلف را تحت اداره خود دارند        كه ورشكستگي 
اي كـه   مـدير تـصفيه  بقيه از سـوي   بلكه ،شود درواقع مبلغ اضافي به دارنده پرداخت نمينتيجه  

اسـت  صاص داده شـده  مـديريت او بـه سـند مـوردنظر اختـ     با مبلغ اضافي از اموال ورشكسته  
 از مشكالتي   به اين ترتيب  شود و    يد مابعد داراي استحقاق پرداخت مي     تصفية  مستقيماً به مدير    

حواشـي آن   نيز   و    است مراجعه به دارنده بابت مبلغي كه او اضافه گرفته و خرج كرده           همچون  
 .يدآ ميعمل  هجلوگيري ب

خـصوص  در  . ت. ق 251ة  مـاد اسـت كـه آيـا       ايـن   شـود    مطـرح مـي   در اينجا   كه  پرسشي  
هـاي ناشـي     دريافتيو آيا شامل آن،از ختم پس از ختم ورشكستگي است يا  پيش  هاي   دريافتي

اي كه اموالش تـصفيه       تاجر ورشكسته از سوي   از اجراي قرارداد ارفاقي يا تحصيل اموال جديد         
 ميـان  ةلداشته باشيم كه مقررات ورشكستگي اصـوالً بـراي فاصـ          به ياد   ؟  دشو  مي نيز    است شده

و جـز در مـوارد مـصرح         اسـت     شـده صدور حكم ورشكستگي تا ختم ورشكستگي طراحـي         
درنتيجه اصوالً نبايد انتظـار داشـته       . كند استثنايي به زمان بعد يا قبل از آن برهه تسري پيدا نمي           
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از پـس    يـك طلـب را حتـي         ة استثنايي روابط ميان مسئوالن متعدد ورشكست      ةباشيم كه اين ماد   
 تكـرار   ،توان براي تقويت اين استدالل يافـت       دليلي كه مي  . م ورشكستگي تنظيم نمايد   اعالم خت 

 ؛مديران تصفيه بـه يكـديگر اسـت       مراجعة  گذار و صحبت از      قانوناز سوي    »مدير تصفيه «واژة  
دهـد و طلبكـاران       مدير تصفيه سمتش را از دست مي       ،دانيم با ختم ورشكستگي    درحالي كه مي  

لبشان همچون موارد غيرورشكستگي بايد به خود شخص بدهكار رجـوع            ط ةنسبت به باقيماند  
ممكن است دارنده و يد مابعد مسئول ورشكسته هر دو به ورشكـسته             خصوص  در اين   . نمايند

 ورشكسته مسئول مابعد بابت آنچه به دارنده پرداخته و دارنده بابت آنچه             ؛مسئول مراجعه كنند  
از جلـوگيري  ، بـراي   شـرايط در ايـن    . نكـرده اسـت   كه از طلبش باقي مانـده و هنـوز وصـول            

آن مبلـغ را از آن يـد         آمدن دور و اينكه مبلغي به يد مابعد پرداخت شـود و دارنـده فـوراً                 پيش
طلب دارنده پرداخت شـود و      كل  بايد  نخست   )15ص،  1390زاده   ايزانلو و جباري  (  قاعدتاً ،كنددريافت  
اند پرداخته نشود     يادي مابعد بابت آنچه پرداخته     چيزي به ا   اين پرداخت صورت نگيرد،   تا وقتي   

ايادي مابعدي كه حق مراجعه به ساير ايادي مابعد را دارنـد نيـز              توأم   ةو همين روند در مراجع    
 اضـافه بـاز بـراي       ،قبل وصول كـرده باشـد      ازو درنتيجه اگر دارنده طلب خود را        آيد   ميپيش  

ود كه حق مراجعه به تعداد بيـشتري از ايـادي           اجتناب از دور بايد به ايادي مابعدي پرداخت ش        
نيـز بـراي    خصوص   در اين    آمده است . ت. ق 251مادة  ، آنچه در    به اين ترتيب  . ماقبل را دارند  

 قابل استفاده خواهـد     ، مطلوب ةترين راه براي رسيدن به نتيج      عنوان كوتاه  هاز دور و ب   جلوگيري  
  .بود

  
  ت تضامنيموارد مسئوليديگر اعمال قواعد جديد در . 4

پرداخـت لحـاظ    نحـوة   اولويـت در    نوع  دو  . ت. ق 251مادة   ، مالحظه شد  تر  پيشگونه كه    همان
دوم اولويـت مـسئوالن     و   يكي اولويـت دارنـده نـسبت بـه مـسئوالن ورشكـسته،               ؛كرده است 
اگرچـه  . تـر  داراي تعهـد قـديم  ورشكـستة   داراي تعهد جديدتر نسبت بـه مـسئوالن         ةورشكست

قابل اعمال است و در اعمال آن تفاوتي ميـان اشـكال مختلـف مـسئوليت                اولويت اول همواره    
 چون ممكن است در ميان بعـضي        ، ولي اولويت دوم همواره قابل اعمال نيست       ،تضامني نيست 

ها قادر به مراجعـه       آن ةتر بودن مطرح نباشد و هم       جديدتر يا قديم   ةاز مسئوالن ورشكسته رابط   
  . افتد هاي تضامني اتفاق مي شركتگونه كه در   آن؛به يكديگر باشند

 يكي حالتي كه در آن شركت ورشكسته شـده          ؛شود  ميدر شركت تضامني دو حالت مطرح       
دوم حالتي كه در آن شـركت منحـل         و  اند،    و يك يا چند نفر از شركا هم ورشكسته شده         است  
  . اند و بيش از يك نفر از شركاي آن ورشكسته شدهاست شده 
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 انحـالل آن    ، باشد  تصفيه نرسيده  ة تا وقتي كه به مرحل     ،كسته شود اگر شركت تضامني ورش   
مجمـوع   (ة طلبكار دو يا چند ورشكـست      ،افتد و تا وقتي انحالل آن اتفاق نيفتاده باشد          اتفاق نمي 

از اينكه شـركت در     پس  . مسئول را در مقابل خود نخواهد داشت      ) شركت و شركاي ورشكسته   
 ،صفيه شد، اگر تنها يكي از شركا ورشكسته شده باشـد          ي آن ت  ي ورشكستگي منحل و دارا    ةنتيج

 اما اگر بيش از يكـي از شـركا ورشكـسته            ؛شدفراهم نخواهد   . ت. ق 251 ةحالت موردنظر ماد  
كـه اهميـت     يي، ازآنجـا  بـاره در اين   . آيد ميفراهم  . ت. ق 251مادة   حالت موردنظر    ،شده باشد 

موارد انحالل شركت نيز حكم     ديگر  ر  يا نباشد، د  باشد  ندارد علت انحالل شركت ورشكستگي      
  . حالت انحالل شركت و ورشكستگي بيش از يكي از شركاي آن اعمال خواهد شد

 و طلبكاران بـه شـركاي       پرداخت نشده باشد  اگر شركت منحل شده و قسمتي از بدهي آن          
طلب خود مراجعه كرده باشند و بيش از يكي از ايـن شـركا ورشكـسته شـده                  وصول  براي  آن  

 شـركاي ورشكـسته وارد      ة در غرماي همـ    ،مسئوليت تضامني شركا  به  ستناد   ا  طلبكاران با  باشد،
 يابـد،   ميها اختصاص     ي ورشكسته ي اما آنچه مازاد بر طلب به چنين طلبكاراني از دارا          .شوند مي
 زيرا شركاي شركت تضامني در روابـط        ،هاي مسئول نيست    آساني قابل تقسيم ميان ورشكسته     هب

پس مبلغ مـازاد    ،  شوند ميشمرده  درواقع همه مقدم    . كنند خر عمل نمي  أقدم و ت  خود بر اساس ت   
ـ     ولي در ميان آن   . آنان تقسيم شود  همة  ميان  بايد    ؛صـورت نـسبي اسـت       هها تقسيم مسئوليت ب

يعنــي درنهايــت بايــد ترتيبــي اتخــاذ شــود كــه هركــدام از مــسئوالن ورشكــسته بــه نــسبت  
 مبلـغ مـازاد ميـان     ،درنتيجه.دمده باش برآمطالبات  عهدة  ز   شركت ا  ةاش به كل سرماي     الشركه  سهم

شـود كـه هريـك از مـسئوالن درنهايـت بـيش از مبلـغ                 مينحوي تقسيم    همسئوالن ورشكسته ب  
اگر شركت چهار شريك داشته      براي مثال    شركت نپرداخته باشد؛  سرماية  متناسب با سهمش در     

چهارمي چهار دهم سرمايه شركت را     باشد كه اولي يك دهم، دومي دو دهم، سومي سه دهم و             
از پـس   مين كرده باشند، اگر شركاي اول و سوم ورشكسته شده باشند و تنها طلبكار شركت                أت

شركا مراجعه كرده و از هريك از شركا نصف         همة   آن بابت كل طلب خود به        ةانحالل و تصفي  
. خواهـد داشـت    مـازاد وجـود      ،خـود طلـب   ه اندازة    درواقع ب  ،طلب خود را وصول كرده باشد     

پس چهار دهم اضافه پرداخته است، به ايـن  كرد،  ميشريك اول فقط بايد يك دهم را پرداخت  
 انـد   و شريك چهارم يك دهم اضافه پرداخته   ،ترتيب شريك دوم سه دهم، شريك سوم دو دهم        

  .شود  درنتيجه مبلغ مازاد در ميان آنان به همين نحو تقسيم ميكه
تي ممكن است الزم شود كه مازاد به شـريكي داده شـود كـه                ح ،طور كه مالحظه شد    همان

اگـر  . نـشده اسـت   هم   ولي تاجر نبوده و ورشكست       ،اگرچه قسمتي از بدهي را پرداخت كرده      
 ولي آنچـه    ،نباشد و يكي از شركاي مسئول كمتر از سهمش پرداخته باشد          ميان  مبلغ مازادي در    

ي ديگـر بـه نـسبت سهمـشان پرداخـت           در مقايسه با سهمي كه شريك يا شركا       است  پرداخته  
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 ,Lawrence( ال گونـه كـه در كـامن     آن؛اي جز تحمل نخواهد داشـت   چاره،اند بيشتر باشد كرده

1861, p.28(شريك اول يك بيستم و شريك سـوم  گفته  پيشاگر در مثال پس .  نيز معمول است
نـسبت   شريك اول به   شريك سوم اگرچه در مقايسه با        ،يك دهم طلب دارنده را پرداخته باشند      

حقي بـراي مراجعـه     يادشده   ولي بابت مبلغ اضافي      ،اش مبلغ بيشتري پرداخته است      الشركه  سهم
شركاي  هيادشدهاي    الشركه  از سوي ديگر، اگر با توجه به سهم        .آورد  دست نمي  هبه شريك اول ب   

ـ   هـيچ  ، هركدام نصف طلب را پرداخته باشند      ،اول و سوم كه هر دو ورشكسته هستند        ك حـق   ي
صورت چـون هـر دو مـازاد بـر نـسبتي كـه         ولي در اين،مراجعه به ديگري را نخواهند داشت     

ها بابـت     پس هر دو بايد به شركاي دوم و چهارم به نسبت سهم آن             ،اند  اند پرداخته   وظيفه داشته 
 .دريافت مازاد پرداختي مراجعه نمايند

بر اصل تـساوي طلبكـاران در   «. ت. ق251مادة اينكه ابراز شود يادشده، با توجه به مطالب     
سند تجاري حق بيشتري در وصـول طلـب خـود    دارندة حقوق ورشكستگي برتري داشته و به  

 زيـرا   ؛ حقوقي نـدارد   ة پشتوان ،)102ص،  1381 ، سجادي سيد احمدي ( »دهد نسبت به طلبكاران عادي مي    
 در مقـام بيـان نتـايج        كنـد و فقـط      نتايج تضامن را بيـان مـي       ، آن ة آن ماده به حكايت تبصر     اوالً

نيز  )124ص،  1373 ،فخاري(گونه كه برخي     آن،   اينكه دومدراختيار داشتن سند تجاري خاص نيست؛       

 بلكـه   ،زنـد  آن ماده تساوي حقوق طلبكاران در مراجعه به مسئوالن را برهم نمي           اند،    كردهكيد  أت
. وردآ فـراهم مـي   تضامني امكـان رجـوع طلبكـار بـه مـسئوالن متعـدد را         ةحكم وجود رابط  ه  ب

تا اينكه طلب خود را كـامالً وصـول      « عبارت   ،)205ص،  1375 ،كاتبي( برخالف نظر بعضي     ،درنتيجه
 درنظر گرفتن حق تقدم براي دارنـده در وصـول طلـب از              ايبه معن . ت. ق 251 ة در ماد  »نمايد

 ،)269ص،  1351 ،راسـتين (ديگـر   برخـي    بـرخالف نظـر      به اين ترتيـب،   . نيستمسئوالن ورشكسته   
دو . ت. ق 251مـادة   درواقـع، در    . » طلبـي ممتـاز اسـت      ،براتدارندة  طلب  «توان گفت كه     نمي

 نيـستند؛ يكـي اولويـت دارنـده بـر      »حق تقدم«مقولة ها از   ولي آن اولويت ،اولويت وجود دارد  
ها قـرار گرفتـه اسـت بـراي مراجعـه بـه              ورشكستگاني كه دارنده در غرماي آن     تصفية  مديران  

 مسئوالن داراي تعهد    ة و ديگري اولويت مديران تصفي     ، مسئوالن ورشكسته ماقبل   ةمديران تصفي 
  . وصول مبلغ مازادبراي تر   مسئوالن داراي تعهد قديمةجديدتر به مديران تصفي

البته به اين نكته بايد توجه داشت كه طلب دارنده سند ممكن است به داليل ديگري طلـب     
ـ   معوقـة   سـال حقـوق      طلبي كه بابت يـك    اي  بردارنده   ،براي مثال  ؛ممتازه باشد  عنـوان   هخـود ب

اي را از تـاجر دريافـت          سفته ، روز قبل از توقف    ، داشته ة شخص ورشكسته  خدمتكار تجارتخان 
سفته قـرار   صادركنندة   سند در صف غرماي تاجر       ةاگرچه وقتي دارند   فرضدر اين   . باشدكرده  
 آن سـند    ة وقتي به ظهرنويـسان ورشكـست       ولي همين دارنده   ، از طلبكاران ممتازه است    ،گيرد مي

 چون حـق تقـدم امـري        ،گيرد  در ميان طلبكاران ممتاز آن ظهرنويسان قرار نمي        ،كند مراجعه مي 
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حال، برخالف آنچه كه در حقوق       با اين . استثنايي است و قابل تسري به موارد مشكوك نيست        
 ،مراجعه به ظهرنويس ورشكـسته  اگر دارنده قبل از ،(Boyle, 1992, p.442)ال معمول است  كامن

اي كه تمام يا قـسمتي         ظهرنويس ورشكسته  ة مديرتصفي ،سند مراجعه نكرده باشد   صادركنندة  به  
 ورشكسته در غرماي او بابت آنچه       ة با مراجعه به صادركنند    ،كند از طلب دارنده را پرداخت مي     

  . گيرد رار ميعنوان طلبكار ممتاز ق هدر جايگاه دارنده باست به دارنده پرداخته 
شـمرده  هـا تـضامني       شـدن ضـمانت     بايد توجه داشت كـه هميـشه جمـع        خصوص  در اين   

تواند بـراي    له مي   اگر دو نفر مستقالً كسي را ضمانت كرده باشند، مضمون         «؛ براي مثال    شود نمي
تواند  پردازد نمي  ها مراجعه كند، اما ضامني كه دين را مي          دريافت طلب خود به هريك از ضامن      

عنـه    توانـد بـه مـضمون       و فقط مي   )54ص،  1386 ،اميرمحمدي و حسينزاده  ( »ضامن ديگر مراجعه كند   به  
ضمان خصوص  گفته در    پيشكه حالت   داشت  نيز بايد توجه    زمينه  ولي در همين    . رجوع نمايد 

ذمـة  مجـرد وقـوع ضـمان اول،         بـه «كيـد شـد     أگونـه كـه ت      زيـرا آن   ،افتد غيرتضامني اتفاق نمي  
اسـدي و   ( »شود و لذا ديگر موردي براي ضمان ديگري بـاقي نخواهـد مانـد              ميعنه بري     مضمون

شـدن    جمـع نـوع  هـا الجـرم بايـد از     شـدن ضـمانت    ايـن جمـع    ، درنتيجـه  .)50ص،  1390 ،افشارنيا
 حـق مراجعـه بـه    ،اما حتي در اين وضعيت هم ضامنان يـك دسـته   . هاي تضامني باشد   ضمانت

  . قابل اعمال نخواهد بود. ت. ق251 ةميان آنان مادضامنان دسته ديگر را نخواهند داشت و 
  

  نتيجه. 5
. ت. ق251مـادة  شـده در   شود آن است كه قواعد معرفـي  گرفته ميپژوهش اي كه از اين       نتيجه 

جلوي پيچيده و تكراري شدن مراجعات دارنده به مسئوالن تـضامني و مـسئوالن تـضامني بـه                  
در ضمن چون از   . كند ترين راه را معرفي مي      رين و ساده  ت گيرد و از اين نظر كوتاه      يكديگر را مي  

  .  عادالنه و دقيق است كهكند اعمال ميرا  درنهايت راهكاري ،برد منطق عقلي بهره مي
 ة مبتني بر قواعد مربوط بـه ورشكـستگي يعنـي قاعـد            ،كند قواعدي كه اين ماده معرفي مي     

ـ  تقـسيم دارا   ةجمعي طلبكاران به تاجر ورشكسته و قاعـد          دسته ةمراجع هـاي ورشكـسته بـه        يي
 منطقـي اعمـال آن قواعـد        ةنتيج. ت. ق 251 ة يعني ماد  ؛باشد تناسب مقدار طلب هر طلبكار مي     

 دارنده به   ةمراجعچگونگي   يكي در    : جديد است  ةالبته اين ماده درواقع متضمن دو قاعد      . است
 مـسئوالن تـضامني     ة مديران تـصفي   ةمراجع نحوة   بارة و ديگري در   ،مسئوالن تضامني ورشكسته  

اعمال اين مـاده تـا خـتم ورشكـستگي اجبـاري اسـت و اعمـال آن در                   . ورشكسته به يكديگر  
  .است اختياري ،شود وجوهي كه بعد از ختم ورشكستگي حاصل ميخصوص 

 بلكـه بـا     ، دارنده به مـسئوالن تـضامني ورشكـسته كـاربرد دارد           ةدر مراجع  تنها  اين ماده نه  
قابـل    نيـز   دارنده به مسئوالن تضامني مطالبات     ة در مراجع  ،تي آن حصول اختياري شرايط مقدما   



  
 657 ...ها و تقسيم مسئوليت ميان ورشكستگانتحليل حقوقي روش خاص قانون تجارت در رعايت اولويت 

ايـن امـر    . دنتاجر هم نبوده يا تاجر بوده و ورشكـسته نـشده باشـ            آنها  حتي اگر   ؛  استاستفاده  
مسئوالن خصوص  كه در     درحالي ؛ اجراي آن ماده اختياري است     ها   زمينه  ممكن است و در اين    

  .باشد باري مي اعمال اين ماده اج،تضامني ورشكسته
ميـان مـسئوالن    رابطـة   بسته بـه اينكـه        كه بايد توجه داشت  . ت. ق 251مادة   ةتبصر ةباردر  

  . ميايداعمال آن ماده الزم  چگونگي تغييراتي در ،صورت نسبي يا ضماني باشده تضامني ب
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