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 اعمال متقلبانه ان متوقف وگبازر
 
 
 

 يوادقان زادهمحمد رضايعل

 تهران دانشگاه ياسيس علوم و حقوق كدهدانش يخصوص حقوق گروه اريدانش

 يمجاهدريام نيمعمحمد

  )يفاراب پرديس(ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران  يارشناسك
 )18/1/1396: يبتاريخ تصو  - 20/6/1395 :تاريخ دريافت(

 
  

 
  دهيچك
 شده پرداخته بدان 575تا  412 موادي ط تجارت قانون در كهي حقوق استي نهادي ورشكستگ     

 در بازرگان شخص كه است اموال هيعل ميجرا جمله از تقلب  بهي ورشكستگ جرم. است
 نيا. شود يم مجازات 1375مصوب ي اسالم مجازات قانون 670 ةماد وفق ارتكاب صورت

 مذكور، جرم عناصر نييتع. است شدهي انگار جرم 1208 ةمادي ط تجارت قانون ةحيال در جرم
 طرف از اناطه قرار صدور عدم ا يلزوم صدور ،يكالهبردار و تقلب  به يورشكستگ جرم ارتباط
 و نظر عوالم در كه ندا ينكات جمله از شخص بودن رتاج ا يتوقف احراز جهتي فريك دادگاه
  .شود  مييبررس و بحث ادشدهي نكات  در موردنوشته نيا در. نديستن اتفاق مورد عمل

 
  

  يديكل واژگان
  .ي ورشكستگ،يكالهبردار  تقلب،ه،اناط      
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  مقدمه
ورشكستگي به لحاظ ادبي به  .شود روشن 1يورشكستگ مفهوم است الزم زيچ هر از پيش

است كه هرچه داشته از دست رفته  شاني و ناداري است و ورشكسته كسيمعناي افالس، پري
  : در فرهنگ عميد آمده است.)23164 :1386 دهخدا،( است
ان ديده و بدهي او بيش از جارت زي ورشكستگي حالت بازرگاني است كه در ت"
در تجارت زيان ديده و  خبط و اشتباه ةواسط به باشد و ورشكسته، بازرگاني است كه اش ييدارا

  .)1228و1227 :1354 ،عميد( " خود را بپردازديها وامنتواند 
 ، قانون تجارت412 ةماد سبراسا .در اصطالح حقوقي ورشكستگي مختص بازرگان است

اوست  ةعهدوجوهي كه بر  ةتأديتوقف از  ةنتيجورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در «
حكم ورشكستگي تاجر در صورت «قانوني تجارت  ةاليح 883 ةمادو برابر » شود يمحاصل 

كه اعسار در امور مدني حاليدر. »شود يم اوست صادر ةعهدي كه بر  وجوهةيتأدتوقف وي از 
 :1385  سماواتي،؛17 :1392 زاده،محمد :توضيحات بيشتر در باب اعسار( بازرگان و بازرگان جزء استغير ةويژ

  (Martin,2006: 215).  در نظام حقوقي آمريكا نيز مشهود است2 اين تفكيك.)33
 عبارت است از وضعيتي كه بر اثر و معادل ورشكستگي "افالس" ةواژ عربي در كشورهاي

  .)480 :ق1416 ،عجم الوجيزالم( دشو يمتوقف تاجر از پرداخت ديونش ايجاد 
گلستان به نهاد ورشكستگي در ان لحاظ و تقصير در ايران از بسياري تقلب  بهورشكستگي 

 در وزارت 1338در كميسيون قانون تجارت كه در سال  .)305 :1353 ،راستين( استشبيه 
  :دش ورشكستگي چنين تعريف ، براي اصالح قانون تجارت تشكيل شديدادگستر

 ةديتأوقفه از انجام تعهدات مالي يا  ةنتيجورشكستگي هر تاجر يا شركت تجارتي در «
بدين ترتيب هر بازرگان يا شركت تجارتي همين . »شود يماوست حاصل  ةعهدقروضي كه بر 

، متوقف دكنيا نخواهد در موعد مقرر بدهي مالي خود را به هر شكلي كه باشد ادا كه نتواند 
وجب حكم دادگاه  به م،در اين صورت چنانچه فاقد اعتبار و تمكن الزم باشد. شود يمتلقي 

 از توقف صورت در كه استي حقوقي حالت ،يورشكستگ نيبنابرا. دشو يمورشكسته اعالم 
 تاجري تجار اعتبار سلب گريدي عبارت به. شود يم حاصل است،ي اعتباري حالت كه وجوه ةيتأد

 استمداد با دادرس. است دادرس ةعهد بر آن احراز كه شود يم اوي ورشكستگ موجب) توقف(
 احراز ديبا را اعتبار سقوط ،تاجري منف و مثبتيي دارا تيوضع و دفاتري بررس و كارشناس از

 اعتبار برعكس، ست؛ين الزم شرط ،است اعتبار سقوط بري نشان نيد پرداخت عدم هرچند. كند
 به وجوه ةيتأد در توقف پس. رديگ صورتي ختپردا عدم نكهيا بدون ،شود ساقط تواند يم

                                                            
1. La faillite 

 .دشو در مورد اعسار بايد فرم انصاف و در مورد ورشكستگي ترازنامه يا فرم ورشكستگي تكميل كهچنان. 2
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 صدور موجب بودن، تاجر شرط ةياول وجود صورت در كه استي تجار اعتبار سقوط مفهوم
 عبارت به. باشد گوناگون علل ازي ناش تواند يم خود اعتبار سقوط. استي ورشكستگ حكم

 ارز متيق فاحش رييتغ مثال رايب. باشد داشته متقلبانه وي عمد ،يراراديغ ،ياتفاق ةجنب ،گريد
 ةجنب كهي امر شود،ي و يها پرداخت در توقف و بازرگان ةيسرما ليتحل موجب تواند يم

 نامساعد تيوضع در كهي بازرگاني سو ازي خانوادگ نامتعارف ةنيهز نيهمچن. دارد ياتفاق
 در توقف به تواند يم هم آن كه شود مي اوي نگينقد و هيسرما كاهش موجب ،است يتجار

 عمد به پرداخت از فرار هدف با و اموال انتقال با بازرگاني موارد در. بينجامد ها پرداخت
 حالت سه هر در بازرگان كه گفت توان يم تسامحي قدر با. دشو يم خود اعتبار سقوط موجب

 لحاظ به يگريد و ريتقص ارتكاب لحاظ بهي ك يرياخ حالت دو در اما ،است ورشكسته
 زين تقلب  به و ريتقص  بهي ورشكستگ ميجرا مجازات مشمول و مجرم همتقلبان عمل ارتكاب

 ورشكسته زند، سربازي بده پرداخت از عمد به ليدل هر به معتبر بازرگان اگر حال. شود يم
. است مفقودي تجار اعتبار سلبي عني يورشكستگ جهت الزم شرط چراكه شد؛ نخواهد اعالم
 نهاد از ريغي ابزار به متوسل تواند يم خود طلب وصولي برا طلبكار صورت نيا در

ي دسترس متقلبانه اعمال به توسل با برمعت تاجر كه استي فرض گريد تسامح. شودي ورشكستگ
  .سازد يم متعذر اموال به را طلبكاران

     به توصيف اين جرم پرداخته از آشنايي مختصر با نهاد ورشكستگي، پس بيترت نيبد 
                         ارتباط اين جرم با جرم كالهبرداري مورد توجه قرار ، سپس)گفتار اول( شودمي
 مورد كنجكاوي  با قرار اناطهيستگكورشم ك ارتباط صدور ح، سر انجام)گفتار دوم( گيردمي

 .)گفتار سوم(رديگ يمقرار 

 
  تقلب بهتوصيف ورشكستگي  :گفتار اول

 ارائهي ورشكستگ ازي مفهوم 412 ةماد دري كل صورت به ابتدا 1311 مصوب تجارت قانون
 انيب تقلب  بهي ورشكستگ نمشموال انيب مقام در قانون همان 549 ةماد در نيهمچن. دهد يم
 به اي و كردهي مخف را خوديي دارا ازي قسمت اي را خود دفاتر كه ورشكسته تاجر هر«: دارد يم

 را خود كه ورشكسته تاجر هر نيهمچن و برده انيم ازي صور معامالت و مواضعه قيطر
 ونيمد قتيحق در كهي زانيم به تقلب طور به قروض ويي دارا صورت ةليوس به اي اسناد ةليوس به
  .»شود يم مجازات جزا قانون مطابق و اعالم تقلب به ورشكسته نموده، قلمداد ونيمد باشد ينم

  .ميپرداز يممفصل به آن   است كهتقلب  بهي ورشكستگ جرمي ماد عناصر گوياي ماده نيا
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  يماد عنصر .1
 يماد عنصر اشكال ةيكل ،است انينما تجارت قانون 549 ةماد متن و ظاهر از كهگونه همان

. دهد ينم ليتشك را جرم نياي ماد عنصر فعل ترك و ابدي يم تحقق فعل قالب در مذكور،
 لفظ ،)159 :1385 رحمدل،( است فعل تركي نوعيي دارا يااخف مؤلفاني برخ نظر به هرچند

 به ناظر اساساً تقلب پس. دارد عمل انجام در ظهور تجارت قانون 549 ةماد در »كردني مخف«
 از بعدي بازرگان مثالي برا. شود ينم محسوب تقلب آن انجام ازي خوددار و است فعل انجام
 وجوه همچون دارد،ني رسم سند ميتنظ بهي ازين كه را اموالش ازي بخش توقفش، شدن مسلم
 ،ييدارا ياخفا از منظور كه ديد ميخواه. استي ماد فعل بارز مصداق نيا و كند يم پنهان نقد،

 بر مؤلفاني برخ فعل ترك عنوان به كهي مثال و است اموال ساختن انيد دسترس از خارج
 .)161 :همان( ييدارا ياخفا تا استي رواقعيغ اسناد ةائار ازي نوع واقع در ،1اند آورده خودي ادعا
 ندهد، ارائه ا يببرد نيب از را انيد ازي ك يبهي مبلغ پرداخت ديرس بازرگان كه همي مورد در
 ارائه و فعل بارز مصداق» بردن نيب از «چراكه ؛شود يم محسوب فعل نگارنده نظر بنابر زين

 ةشمار يرأ طبق حاكميي قضا ةيرو بنابر كه استي كردني مخف همان واقع در هم نكردن
احمد ( است دانسته كردن پنهان حكم دري عال وانيد دوم ةشعب 25/8/1319 بتاريخ 262- 261

 ادي مرتكب تيخصوص عنوان به  بايدبودن تاجر از جرم نيا در نكهيا گريد ةنكت). 342 :1337 متين،
ي ورشكستگ ةالزم كهي اعمال با مقارن گران،يد به ضرر رسد يم نظر به كهآن تر مهم ةنكت و كرد،
 رهگذر نيا از اگر اما ،دانست ديمق توان يم را جرم نيا پس. شود يم حاصل است، تقلب  به

 در نيدكتر كه حاليدر. بود خواهد مطلق جرم آنگاه است، ديبع كه نشود گرانيد متوجهي ضرر
 امر نيا رسد يم نظر به. است مواجه ترديد با جرم نيا بودن ديمق ا يمطلق به پرداختن ا ياعالم

 همچنان ،دينما يم ديمق جرم نيا تيماه نكهيا با رايز ،گردد يبرمي قانون نصوص نقص به شتريب
 انيب با مقنن  ديگر،عبارت به. است نشده حيتصر قانون در محاكم توسطي ضرر جهينت احراز
 اما دانسته الزم راي ضرر ةجينت وقوع است، تقلب  بهي ورشكستگ ةالزم كهي ضرر اعمال
  .است نكرده حيتصر را آن احراز

   
  دفاتر كردن مفقود )الف
 به آنچه. استي قانون دفاتري نگهدار و هيته به موظف بازرگان تجارت قانون 6 ةماد وفق
 اعمال معرف كه هاستآن مندرجات و محتوا ،ديافزا يمي تجار دفاتر كردن مفقود تياهم

 است تاجر بودن متقلب بر يا اماره ن،كرد مفقود رو ازاين. است خود ةيسرما به نسبت بازرگان
 كه است ذكر شايان.  استيكاف جرم تحققي برا بازرگان توسط دفاتر كردن مفقود صرف و

                                                            
 .نكند ذكريي دارا صورت در را خوديي دارا ازي قسمت ،كردني مخف قصد بهي بازرگان اگر. 1
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 و ستانحا ازي نحو به دفاتر كردن خارج دسترس از ،»كردن مفقود «لفظ وضع از مقنن هدف
 موافق ريتفس نوع نيا.  شود دفاتر به مراجعه امكان عدم موجب كه استي اقدام هر شامل نيا
 اما. است آن ديؤم زين طلبكاران حقوق از تيحما اصل و رسد يم نظر به قانونگذار نظر با

 عنصر ،است بوده بازرگان خالتد بدون كه آنجا از شود، مفقود بازرگاني تجار دفاتر چنانچه
  .دشو ينم محقق جرمي ماد

  
  يو خود ةليوس به بازرگان ييدارا ازي قسمت كردني مخف )ب

 كلي طور به هاآن با توجه به  اظهار نظرهاي گوناگون شده است كهدر مقام تبيين معناي اخفا
ل يه دلك يا آالت و ادواتيردن و نهان داشتن مجرم كرت است از پنهان  عبا گفت اخفاتوان يم
 يين جزاي قوان،در مورد اخفا. و امثال آناست ل شده يا از جرم تحصي  جرم بودهةليا وسي
 ،نسه فراي مثال در قانون جزايبرا. اند دهكر اتخاذ  راي گوناگونيها هي مختلف رويشورهاك

ه يكه و تري سور، لبنانيفريكه مقررات ك شده، حال آنيجرم مستقل تلقران، اخفا يمصر و ا
ه اخفاء مسبوق به توافق قبل از جرم باشد، آن را معاونت و اال جرم مستقل قلمداد كيصورتدر
، است در اين ماده گذارقانون بحث ما و مورد نظر  موضوعآنچهاما  .)102 :ق1427 ،يمرعش( ندكن يم

است كه بيانگر از دسترس ديان خارج ساختن اموال است؛ حال  »مخفي كردن دارايي «عبارت
كه نيازي را بازرگان آن را مخفي كند و چه براي حفظ منافعش آن دسته از اموال  شخص چه

 يرأ هم طبق يي قضاةيروچنانچه .  تحويل دهدبه اشخاص ديگر، 1 نداردبه تنظيم سند انتقال
كشور خريد مال بازرگان ورشكسته را از  دوم ديوان عالي ةشعب 25/8/1319 مورخ262- 261

 ةمشاهدبراي . 342 :1337 متين،( مصاديق از بين رفتن حق غرما و در حكم پنهان كردن دانسته است
  ).عنصر رواني همين مقاله، :ك. ريرأمتن 

 به و بخش كردني مخف رو ازاين ،است طلبكاران طلب ةپشتوان ورشكسته بازرگانيي دارا
 در »ييدارا« لفظ. است تقلب ةمجرمان عمل بر يا اماره و بارز مصداقيي دارا تمامي اول قيطر

 مقنن كه اند پنداشته گونه نياي برخ. است ،يمنف و مثبتيي دارا شامل خود،ي حاصطال مفهوم
 بازرگان شخص ضرر بهي منفيي دارا كردني مخف رايز دارد، مثبتيي دارا به نظر ،اخفا در

 نفع شهيهم ،يمنفيي دارا ياخفا از بازرگان انيز كه است ذكر شايان اما .)92 :1389 ،ينياسك( است
 نيا و رسند ينم خود طلب به طلبكاران از يا عده عمل نيا با بلكه ،ندارد دنبال به را طلبكاران
  .است طلبكاران حقوقي تساوي عني يورشكستگ حقوق بر حاكم روح برخالف

 ارتكاب زمان و است جرمانهم عمل ورشكسته، بازرگاني سو از كردني مخف عمل صرف
 ،يحجت( باشد گرفته صورت توقف خيتار از بعد ا يقبل نكهيا از اعم د؛نداري خاص ةمحدود آن

                                                            
 .يمسافرتي ها چك ا يطالجات مثل هستند، نقد وجوه حكم در كهي اموال ا ينقد وجوه مانند. 1
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 بدون چنانچه باشد، داشته تيسوءن خوديي دارا ياخفا در ديبا بازرگان نيهمچن ).28: 1385
 اما ،استي ماد عنصر تحقق موجب سد،يننو ييدارا حساب صورت در راي مال ،تيسوءن

 ننوشتن صرف كه است ذكر شايان. ستين جرم تحقق موجبي معنو عنصر فقدان علت به
 و ندارد تيسوءن با همراه مال كردني مخف با يا مالزمه ،ييدارا صورت دريي دارا ازي قسمت
 بتاريخ 261ة شمار يرأ. باشدي گريد جهات و اغراض به آني معرف ازي خوددار است ممكن

  ).342: 1337 ن،يمت( است مطلبي ايگو كشوري عال وانيد 2 ةشعب 31/1/1320
  

  يصور ةمعامل و مواضعه قيطر به بازرگان،يي دارا ازي قسمت بردن انيم از )ج
 صورت به و مواضعه وي تبان اثر در را خوديي دارا تاجر كه امر نيا ثبوت كه استي هيبد

 مثبت و بوده متقلبانه ليوسا به او توسل ازي حاك است، برده نيب از يظاهرساز وي صور
 ةسوءاستفاد ةويش دو به كيتفك به 549 ةماد از بند نيا نييتب براي حال. ستاو تيسوءن

  .ميپرداز يم بند نيا در مذكور بازرگان
  

  مواضعه )كي
 ،ي شاهروديهاشم( است سوم فرد هيعل نفر دو يپنهان قراري معنا بهي تبان و مواضعهي فقه لحاظ از 

 يتبان آن بر عقد از قبل هك ندا يشروط ،يتبان شروط. است شروطي سر ك يتابع و) 327 :ق1426
. )377 :ق1401 ،يبجنورد( است نشده شروط نيا از يركذ عقد هنگام به اما ،گرفته صورت توطئه و
 از منظور به گرانيد با متقلب بازرگاني تبان مواضعه از منظور ،يادشده ةماد از بند نيا در اما

 هيعلي تبان تنها نه مقنن كه شود؛ ميتقس غرما نيب ديبا كه استي اموال ساختن خارج دسترس
 نيا به شروعي برا بلكه ،دانسته جرم 1375 ا.م.ق راتيتعز بخش 611ة در ماد را مردم اموال
 معامالت به مواضعه بارز مصداق عنوان به گذارقانون 1.است شده قائل مستقل مجازات زين جرم
 بلكه ،ستين مواضعه ازي جداي مفهومي صور ةمعامل معنا، نيا در .است كرده اشارهي صور
 زيني گريد قيمصاد مواضعهي برا توان يم نيبنابرا .)165: 1385 رحمدل،( است مواضعه ازي مصداق

 اي اهرتظ قالب در گريد اشخاص با ورشكسته بازرگاني تبان آن، قيمصاد از. گرفت نظر در
ي تبان ا ينيتأم قرار قالب در فيتوق ا يمتقلب بازرگان نزد موجود اموال كردني معرفي امان
 ازي برخ.  استيو كردن قلمداد بدهكار جهت متقلب، بازرگان هيعلي واهي دعوا طرحي برا

                                                            
 مردم اموال اي نفوس اي اعراض هيعل هك نديبنما يتبان و اجتماع شتريب اي نفر دو گاه هر: ياسالم مجازات قانون 611ة ماد. 1

 از حبس به مراتب حسب نشوند اقدام به موفق خود ةاراد بدون يول ،باشند دهيد كتدار هم را ياجرائ مقدمات و ندينما اقدام
 . شد خواهند ومكمح سال سه تا ماه شش
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 ةمواضع البته 1.اند شده شناخته جرم مستقالً متفرقه، نيقوان در خاص طور به اشاره مورد قيمصاد
. دكري تلق زين گرانيد اموال هيعل اقدامي برا گرفته صورت يها يتبان ليخ از توان يم را مذكور

 گونه هر و گردد يم طلبكاران حق متعلقي و اموال بازرگان،ي ورشكستگ با كه حيتوض نيبد
 گرانيد اموال هيعل اقدام قيمصاد از ،مزبور اموال ساختن خارج سدستر از جهتي تبان

 يا ماده در رو ازاين ،است ورشكسته تاجر كننده يتبان شخص چون اما ،شود يم محسوب
  .بود خواهد خاص قانون تابع و شده شناخته جرم جداگانه

  
  يصور ةمعامل )دو

 طيشرا وجود با كه است يا معامله )26 ش ،1361 ،خادم شيدرو :ك.ر شتريب ةمطالعبراي ( صوري ةمعامل
 است مغز يب ةپوستاساتيد ي برخ ريتعب به و اندمعاملهي واقع قصد فاقد نيطرف معامله،ي شكل

 قرارداد نيا بر عالوه. دشو يم باطل معامله قصد، نفقدا لحاظ به و )459 ش :2 ج ،1390 ،انيكاتوز(
 مربوطه مقررات و شورك مصالح برخالف و شود مي محسوب سيتدل ينوع ،يتبان و يصور
 ستيني صور كهرا ي نيد از فرار ةمعاملي مدن قانون 218 ةماد ظاهر .)270: ق1452 ري،منتظ( است

 عنصر دوي دارا كه يا معامله به منحصر را بطالن حكمي برخ همچون نكهيا نه. داند يم فذنا
 ةمعامل بطالن رايز ،)208 :1389 ،نايكاتوز( ميبدان باشد، »بودني صور« و »نيد از فرار قصد«

 دچاري صور ةمعامل حكم رتصو نيا در. شود يم نيد از فرار قصد وجود به ديمق ،يصور
 با صورت تعارض ليدل بهي صور ةمعامل بطالن داشت توجه ديبا نيا بر عالوه. شود يم ابهام
ي برخ كهچنان. ستين نيد از فرار قصد به معامله وصف بودني صور و است اتيهيبد از قصد

 قصد به معامله وصف بودني صور كه ريتفس نيا با انيكاتوز دكتر مرحوم د،يفق استاد همچون
 راي قو احتمال تينها در شانيا. اند داشته اعالمي نسب را بطالن ناچار به است، نيد از فرار

ي صور ةمعامل ةزيانگ فرار، قصد و است بودني صور به مستند بطالن كه اند پنداشته گونه نيا
 اما نافذ طرف دو نيب نيد از فرار قصد به معامله و باطلي صور ةمعامل جهينت در. است

 مصوب 2يمال يها تيمحكومي اجرا ةنحو قانون 4 ةماد و است ثالث مقابل در استناد رقابليغ
 حق طلبكاران صرفاً كه معنا نيا به .)461 ش :1390 ن،ايكاتوز( اند داشته انيب خود مستمسك را 1377

                                                            
ي برا اشخاصي تبان ،1307 مرداد سوم مصوب ،دكنن يمي تبانريغ مال بردني برا كهي اشخاص مجازات قانون مثالي برا. 1

 .است كردهي تلقي كالهبردار حكم در را آن و دانسته جرم را ريغ مال بردن
 اسناد موضوع يمال تعهدات و نيد يادا از فرار قصد با سك هر: 1377 مصوب .يمال تيمحكومي اجرا ةنحو نونقا 4 مادة .2

 او يبده پرداخت يبرا اموالش ةمانديباق هك ينحو به دهد انتقال يگريد به را خود مال ،يمال يها تيمحكوم ةيلك و االجراء الزم
 رندهيگ انتقال هكيصورتدر و شد خواهد ومكمح يريتعز حبس سال دو تا ماه چهار به بكمرت و يتلق جرم او عمل نباشد يافك
 دباش رندهيگ انتقال تيكمل در مال اگر صورت نيا در و گردد يم محسوب جرم كيشر باشد ردهك اقدام موضوع به علم با زين
 .شد خواهد فاءياست نيد ةيتأد بابت رندهيگ انتقال اموال از آن مثل اي متيق صورت نيا ريغ در و آن نيع
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 .)208 :1389 ان،يكاتوز( شود يم مؤثر زين شانيا به نسبت معامله هاآن ذيتنف با و دارند را معامله ابطال
 با كه گفت ديبا و است شده انيب م.ق 218 ةماد ظاهر برخالف جهينت نيا رسد يم نظر به

 نيد از فرار ةمعامل. كند بطالن اعالمي و مگر بود، خواهد مؤثر همچنان معامله نفع يذ سكوت
 رنافذيغ بري ليدل و است گرفته صورت يدرست به) 1307 مصوب( سابق 218 ةماد حذف. است نافذ

 ةمعامل اگر ،گريد عبارت به. ستين دست در نيد از ارفر ةمعامل دانستني نسب ا يمطلق بطالن اي
 درخواست هنوز طلبكاران و باشد داشته را حيصحي حقوق عمل ك يطيشرا ةهم مذكور

 كه است درست. داشت مينخواه آن ندانستن نافذي براي مستمسك گريد باشند، نداده فيتوق
 هر بر بتوانند طلبكاران كه ستين معنا بدان ،ودش يم محسوب طلبكاران عام ةقيوث ونيمد اموال
 و حيصح نيد از فرار قصد به معامله كه ديآ يم نظر به پس. بگذارند دست فيتوق از شيپي مال

 منعقد نيد از فرار قصد به و يصور نحو بهي معامالت سابق 218 ةماد حذف از پس. باشد نافذ
 ن،يد از فرار قصد به معامله نوعاًي عني ؛بود هاآن بودني صور معامالت، نيا مشكل .شد يم

 پس 1.ستين ضرر متضمن هموارهي واقع ةمعامل اال و باشدي صور نحو به كه است مضري وقت
 نيع و خاص ليدل بنابر زين 2م.ق65 ةماد نكردن حذف. است درست هم ديجد ةماد وضع

 ،است نافذ نيد از فرار قصد به معاملهي كل صورت به رايز ،است وقف باب در فقها عبارت
ي مال يها تيمحكوم ي اجراةنحو قانون 4 ةماد مورد در. كنند بطالن اعالم انيد كهيزمان مگر

 ةنحو ديجد قانون 21 ةماد و است بودهي قوقح نظران صاحب مدنظر كه منسوخ، 1377 مصوب
 بر عالوهي نقدي جزا دنكر اضافه از ريغ كه 1394 مصوب 3يمال يها تيمحكومي اجرا

ي فريك حقوق موضوع ماده نيا اول، كه گفت ديبا ،ندارد يقبل قانون باي تفاوت حبس، مجازات
 بهي قبل قانون رايز ،است نيد از فرار قصد بهي واقع معامالت صحت بر دال دوم، ؛است

 تعهدات« عنوان حذف با ديجد قانون و بود منحصر االجرا الزم اسناد وي قطع يها تيمحكوم
 راديا دچار معامله نفس اگر. است دهكر تر تنگ را حصر ةريدا »االجرا الزم اسناد موضوعي مال

 ةمعامل ون،يمد اگر معوض معامالت خصوص در نيهمچن. ستمعنا يب آن كردن محدود است،

                                                            
 در. است انيد به ضرر متضمن ،باشد شده منعقدي واقع صورت به كه نيد از فرار قصد به هبه كه شود انيب است ممكن .1

 حق انيد به ونيمد تصرف و دخل گونه هر از قبل نكهيا ضمن. است داشته اعالميي ها راه مقنن مذكور ضرر دفعي راستا
 تنها نه را معامله ن،يد از فرار قصد به متهب علم اثبات با كه است ذاشتهگ باز را ريمس نيا انيدي برا دهد، يم را مال فيتوق

 .كند اقدام زين1394. م.م.ا.ن.ق 21 ةماد استناد بهي وي فريك بيتعقي برا بلكه كند فسخ
 .است انيد ةاجاز به منوط باشد شده واقع واقف انيد اضرار علت به كهي وقف صحت. 2
 ونيد پرداختي برا اموال ةمانديباق كهي نحو به نيدي ادا از فرار ةزيانگ با ونيمد ةليوس به نحو هر بهي گريد به مال انتقال. 3
 مجازات دو هر ا يبه محكوم نصف معادلي نقدي جزا ا يشش ةدرجي نقدي جزا اي يريتعز حبس موجب اشد،نبي كاف
 آن نيع صورت نيا در. است جرم كيشر حكم در باشد كرده اقدام موضوع به علم با زين هيال منتقلٌ كه يصورتدر و شود يم

 فاءياست آن محل از ٌبه محكوم و اخذ مهيجر عنوان به رندهيگ انتقال اموال از آن متيق ا يمثل انتقال، ا يتلف صورت در و مال
 .شد خواهد
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 طلبكاران به تواند يم را معاملهي افتيدر ثمن باشد، نيد از فرار قصد به ولو كند يم منعقدي واقع
 بر عالوه. ندارددر پي  را انيد ضرر و استي اموالي دارا نوزه استصحاب اصل بنابر. بپردازد

 طلبكار و زند يم هم بر را معاملهي صورت در ،يكنون قانون 21 ةماد وي قبل قانون 4 ةماد نيا
 بهي واقع ةمعامل اگر كهيصورتدر باشد؛ آگاه و عالم هيال منتقل كه رديبگ پس را مال تواند يم

 و نفوذ بر زين اصل .دركمي ثيرأت يب ديبا هيال منتقل جهل و علم داشت، اشكال نيد از فرار قصد
 انيب مقام در م.ق 218 ةماد كه است نيا بر دال موارد نيا ةهم. است منعقده معامالت صحت
 تيوضع بنابر زين تجارت حقوق ةحوز در. ستين نيد از فرار قصد به معاملهي حقوق تيوضع

 متضمن كه يا معامله هم آن ،يو توقف از قبل نيد از فرار قصد به معامالت تاجر، خاص
 صرفاً. باطل نه است شده اعالم فسخ قابل باشد، معامله نيح متيق ربع از شيبي ضرر
 در ،اند شده منعقد توقف خيتار از بعد كه تجارت قانون 423 ةماد 3 بند موضوع مالتمعا

. شوند يم قلمداد باطلي صور معامالت همچون است، انيد حال به مضر نكهيا احراز صورت
  . است نظر نيا ديؤم زين 1370 مورخ 561ة يرو وحدت يرأ

 ةيرو و حقوقدانان غالب نظر هرچند ز،يني صور معامالت ةيكل به بطالن حكم اطالق
 وجه سه به اغلبي صور معامالت رايز ،دارد تأملي جا فرانسه حقوق در است، رانيا ييقضا

 ،»حذف «انهيمخفي قرارداد با را آن آثاري ظاهر يقرارداد انعقاد با واقع در. شوند يم مشاهده
 توافق مقابل در ،شود يم گفته زيني ظاهر آن به كهي صور قرارداد. كنند يم» جا هجاب «اي» رييتغ«

 متظاهرانه عمل همچون گوناگون اشكال بهي صور قرارداد. رديگ يم قرار محرمانه سند اي يمخف
 عمل كه آنجا. رديگ يم صورت واسط شخص به توسل و داد قرار صورت رييتغ ،)يدروغ(
 ديجدي حقوق تيوضع نشدن جاديا وي واقع قصد عدم ةواسط به است، يدروغي كل طور به
 نسبت تقلب علت به را گريد نوع دو اما. است مطلق بطالن به  محكوم ،)قانون به نسبت تقلب(
 از زيمتماي صورت قرارداد، كه آنجا. ميبداني نسب وذنف عدم به محكوم ميتوان يم ثالث، حقوق به
 نيا اما ،شود يم جادياي ديجدي حقوق تيوضع هبه، تيماه با عيب انعقاد همچون دارد، تيماه

 صورت تغيير. است گرفته قرار آن انيجر در ثالث كه استي تيوضع از متفاوت تيوضع
 مرتبط قرارداد تيهما به صورت تغيير كه يوقت. دباش داشته جزيي اي كلي ةجنب تواند يم
 ثمن محرمانه سند برابر اما دارد، عيب از تيحكاي ظاهر سند مثال رايب. داردي كل ةجنب ،شود يم
ي حقوق ةحرب نيا. است شده ميتنظ عيب شكل به هبه ،گريد عبارت به. شد نخواهد افتيدر

 از يا پاره به صورت رييتغ كه يوقت. رود يم كار بهي دولت حقوق پرداخت از فراري برا عمدتاً
 سندي طي ظاهر سند در مقرر متيق شيافزا مثال رايب. دارديي جز ةجنب ،دشو مربوط شروط

ي صور قرارداد از هدف سرانجام. است يثبت حقوق پرداخت از فرار آن، از هدف كه محرمانه،
 ،يظاهر سند در. باشد گريديي دارا بهيي دارا ك يبه مربوط آثاريي جا هجاب و رييتغ تواند يم



  
   1396 انتابست ،2شمارة ، 47 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه                                      334 

 فتهگ. دشو يم توافق متعهد ا ينفع يذ عنوان به "ب" شخص محرمانه سند در و "الف" شخص
 عمدتاً صوري روش اين. است واسط "ب" شخص با رابطه در "الف" شخص كه شود يم

. است مواجهي نسب تياهل دمع با قراردادها انعقاد در كه ممنوعي است موارد زدن دور براي
 پزشك توسط بالعوض ةهب گونه هر افتيدر فرانسه،ي مدن قانون 909 ةماد برابر مثال رايب

 ماريب شخص ةهب تيممنوع نيا از فراري برا. است ممنوع درمان تحتي متوفا ماريب از معالج
 به را آن كه شود يم متعهد ثالث شخص محرمانه سند برابر و رديگ يم صورت ثالث شخص به

 عمل عمدتاً كه شد مشخص بيترت نيبد .)Boris(S ),1972, No 1688-1726( كند منتقل پزشك
 حقوق به نسبت ا يقانون به نسبت تقلب خواه. رديگ يم صورت متقلبانه اهداف با ،يصور
 مثال رايب. رديگ صورتي رازدار هدف باي صور عمل است ممكن هرچند ؛باشد ثالث

 و سخاوت يخواه ينم كه ليدل نيا به. است هبهي اصل هدف كه يدرحال عيب عقد كردن وانمود
. است نادر حالت نيا دري صور عمل به توسل هرچند ؛يساز آشكار را خود مساعدت

 اما. ستيني رموجهيغ توقع محرمانه، سند وي ظاهر سند از اعم اتيعمل ابطال توقع نيبنابرا
يي اجرا ضمانت نيچن و ندمتعدد ،يصور اتيعمل در ريدرگ منافع كه داشت دور نظر از دينبا

 است؛ اعتباري داراي ظاهر سند د،يترد يب ،گرا شكل يها نظام در. رسد ينم نظر به مناسب چندان
 يها نظام در. است فاتيرتش انجام ازي ناش بلكه ،ستين ها اراده تبادل ازي ناش مقررات، رايز

 اراده استقالل اصل سو ك ياز. است مشكلي صور اعمال بر حاكم نظام نييتع اراده، بري متك
 نيطرفي واقع ةاراد بهي متك كه دارد) يظاهر سند نه و( محرمانه سند تنها صحت از تيحكا
 ظاهر تيوضع به نتوانند ثالث اشخاص انچهچن گر،يدي سو از. است مقررات منشأ و است
 نظر به مالحظات نيا به توجه با هياول نگاه در .شد خواهد متزلزلي قرارداد تيامن كنند، اعتماد

 سند صحت و نيطرف روابط در محرمانه سند صحت همچون را يا دوگانه جينتا كه رسد يم
. ستين مطلق اصل، دو نيا از كي چيه اما. ميباش هدشا ديبا ثالث اشخاص به نسبتي ظاهر

 ليدال بهي مواقع در رايز ست،ين مطلق) نيطرف روابط در محرمانه سند صحت (نخست ةجينت
 ،ستين مطلق زين دوم ةجينت. ميبدان اثر يب ديبا را اتيعمل تمام گاه و محرمانه سند گاه خاص،

 نظر به كه است نيچن نيا. شود مي استفاده ثالث هيعل اتفاقاً ،يظاهر سند كه ديآ يم شيپ رايز
 است مواجه اشكال باي صور معامالتي براي كل حكم صدور فرانسه، حقوق در نظران صاحب

)ibid(.  
  
  
  
  
  



  
 335        بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه                                                                              

 به تقلب، طور به ،)ترازنامه(قروض ويي دارا صورت  ا ياسناد ةليوس به دخو دنكر قلمداد ونيمد )د
  ستين ونيمد قتيحق در كهي زانيم
ي ورشكستگ به ،هاآن آوردن فراهم در تقلب و بودني عمد لحاظ از باال در نامبرده اتيفيك

 .دهد يم تقلب  بهي ورشكستگ مجرمانه عنوان
ي برا قروض، و1ييدارا صورت اسناد، در ورشكسته بازرگان تقلب از گذارقانون منظور

از  منظور. استي ساختگ وي رواقعيغ اسناد جاديا ،يرواقعيغ زانيم به خود كردن قلمداد ونيمد
يي دارا بر افزودن اب ورشكسته بازرگاني عني ؛است بازرگاني منفيي دارا قسمت، نيا در ييدارا
 در »قروض« لفظ بردن كار به. دهد يم نشاني واقع مقدار از شيب را شيخوي بده خود،ي منف
 كه باشد ييها اقرارنامه صورت به تواند يمي ماد عنصر نيا. است نظر نيا ديؤم »ييدارا« كنار

 نيا است ممكن هرچند. ندكن ادعو ةاقام ه،يتصف ريمد هيعل تا دهد يم گرانيد به متقلب بازرگان
ي تلق كردن قلمداد ونيمد شاخص موارد ازي ك يكه آنجا از ،شود مطرحي تبان عنوان به عمل

 ا يونيد زانيم به بتنس تقلب ارتكاب. رديگ قرار توجه مورد قسمت نيا در است بهتر ،شود يم
 حيصح روند در اختالل موجب است، طلبكاران تضرر موجب نكهيا بر عالوه طلبكار اشخاص

 با گذارقانون. است كردهي انگار جرم را عمل نيا قانونگذار ليدل نيهم به. شود يم زين هيتصف
 حكم صدور خيتار از كه است كرده مكلف را اشخاص تتجار قانون 419 ةماد وضع

 اعالم زين ت.ق420 ةماد در. ندكن ادعو ةاقام ه،يتصف ريمد تيطرف به بازرگان،ي ورشكستگ
 نيا با. است دادگاه ةاجاز به منوط ثالث، عنوان بهي دعاو در بازرگان حضور كه است داشته
 بازرگان جلب وي صوري دعاو طرح بري مبن ها يتبان ازي اريبسي برا راه نه،هوشمندا وضع

 ازي كنش و هياولي ريشگيپ از يا نمونه نيا. ماند خواهد مسدود ،يدادرس به ثالث عنوان به
  .است ميجرا

ي ورشكستگ نشد روشن از بعد حلةمر به ناظر تجارت قانون 420و 419 مواد حكم
 وي ورشكستگ حكم صدور از شيپ بازرگان اگر كه شود يم مطرح سؤال نيا اما ،است بازرگان

 خود منافع حفظي برا ،باشد شده روشني وي ورشكستگ طلبكاراني براي حت آنكه از پيش
 كند؛ قلمدادي واقع مقدار از شيب را خودي بده ،يرواقعيغ اسناد ميتنظ با متقلبانه طور به

ي دعاو طرح جهت ثالث اشخاص باي تبان ينوع نيا بود؟ خواهد صورت چه به تيوضع
ي واقع زانيم از شيب ش،يخو كردن قلمداد ونيمدي برا تقلب بارز مصداق كه استي واه

 نكهيا از اعم زين و ريخ ا يستا شده صادر او تقلب  به يورشكستگ حكم نكهيا از اعم. است
  .)167 :1385 ،رحمدل( ريخ ا يباشد شده روشن طلبكاراني براي وي ورشكستگ

                                                            
 آنان در را خود متقلبانه طور به كه استي گريد اسناد اي تجارت قانون 414و413 مواد موضوع ييدارا صورت از منظور. 1

 .استي واقعريغ كه كند يم اعالم راي رقم ا ينبوده دهكارب كه يحالدر كند، يمي معرف بدهكار
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 يروان عنصر. 2

 ةمتقلبان اعمال ارتكاب قصدي معن به عام، تيسوءن وجود بر عالوه تقلب  بهي ورشكستگ بزه
ي معن به خاص تيسوءن ازمندين خود، دادن جلوه ورشكسته منظور به ت.ق 549 ةماد در مذكور
 عنصر است، تقلب مفهوم از برگرفته كه اضرار قصد و باشد يم زين طلبكاران به اضرار قصد
 دادن جلوه ورشكستهي برا بازرگان تيسوءن احراز نيبنابرا. دهد يم ليتشك را جرم نياي معنو
 وانيد 2 ةشعب 261 ةشمار حكم دريي قضا ةيرو. استي ضرور تقلب  بهي گورشكست در خود
  :دارد يم انيب كه است نظر نيهم ديمؤ كشوري عال

 را خوديي دارا ت،يسوءن با ورشكسته تاجر كه است نيا تجارت قانون 549 ةماد موضوع"
 به مقرون مال نمودني مخف با مالزمه خود،ي يدارا ازي قسمت ننوشتن تنها، و دينماي مخف

 دادگاه نيبنابرا باشد،ي گريد اغراض با آني معرف ازي خوددار است ممكن و ندارد تيمسئول
ي يدارا صورت داشتني مخف منظور به را خودي يدارا از قسمت آن نكهيا جهت ازي ستيبا
 صادري مقتض حكم سپس و نموده نظر امعان وي دگيرس بوده،ي گريد منظور به اي اوردهين

  .)342 :نهايكي حقوق ويآرش("كند
 مباحث در كهگونه همان اما ،)169: 1385، رحمدل( دانند يمي كاف را عام تيسوءن مؤلفاني برخ

يي دارا صورت در را خوديي دارا ازي بخش تينسوء بدون بازرگان چنانچه ،گفتيم نيشيپ
ي تكافو به قائل اگر آنكه  حال. ستين ممكن تقلب  بهي ورشكستگ حكم صدور اورد،ين

 ازي عمل اگر كه همچنان. ميكن اعالم مجرم را فرد موارد دست نيا در ديبا ،ميباش عام تيسوءن
 امكان گريد كه يا گونه به هاآن رفتن سرقت به ا يفاترد شدن مفقود همچون باشد، خارج او ةاراد
  .داشت نخواهد را متهم به انتساب تيقابلي ماد عنصر ،برود نيب از شانافتني

 در يفريكريغ متن كي در هرچند جرم نيا مورد در يمعنو عنصر انيب مقام در گذارقانون
 مادة در تقلب از مراد رسد يم نظر به ،است كرده اشاره تقلب مفهوم به تجارت قانون 549 مادة

 بازرگان گر،يد عبارت به. است» اضرار قصد«ي عن يقانون، خالف قصد از فراتري زيچ مزبور
 به دنيرس از را ارانكطلبه ك دهد انجام قصد نيا با را زبور ممادة در وركمذ اعمال ةيكل ديبا
 در نيبنابرا. است خاص تيسوءن وجود لزومي معنا به نيا و سازد محروم خود يقانون قح
 ،ريتقص  به  يورشكستگ به نسبت كهاست  تقلب جرم،ي معنو عنصر ،يورشكستگ نوع نيا

 با بازرگان ديآ عمل به كاشف كه بود خواهد نحو نيبد آن اثبات. دشو يمي تلق تر ياجتماعضد
 ةماد ةچهارگان موارد ازي ك يارتكاب به طلبكاران اضرار منظور به خود، توقف حالت از اطالع
   .)463 :1370 ،يصقر( است دهكر مبادرت تجارت قانون 549

 محكوم سال پنج تا ك ياز حبس به عمل نيا نامرتكب 1375 راتيتعز 670 ةماد وفق
رو  ازاين. است سال پنج تا ك يجرم نياي برا شده نييتع مجازات حداكثر و حداقل. دنشو يم
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 در جرم نيا نامرتكب. شود يم محسوب پنج ةدرجي ريتعز حبس 1392ا .م.ق 19 ةماد براساس
 ةماد »پ« بندهمان قانون 26ماده  در شده ينيب شيپي تبع يها مجازات  به ،تيمحكوم صورت

محكوم ) سابقي اسالم مجازات قانون مكرر 62 (1392 مصوبي اسالم مجازات قانون 25
 ا.م.ق 23ة ماد موضوعي ليتكم يها مجازات مشمول تواند يم رتكبم ضمن اينكه. شد خواهند

  .رديگ قرار زين
  

  يكالهبردار و تقلب  بهستگي كورش :گفتار دوم
دو  نيا. بود يالهبردارك و يستگك ورشمختص 1304 مصوب يعموم مجازات قانون فصل نهم

 و يستگكدر ورش«   تحت يك عنوان1362 سال در راتيتعز قانونبا تصويب  جرم
و  ، اختالسارتشا نابكمرت  مجازاتديتشد قانون بي تصوبا اما.  استشده آورده» يكالهبردار

 ياسالم مجازات در قانون. شد مجزا بيان طور به يهبردارالك امك اح1367 سالدر  يالهبردارك
 دو جرم نيا هك با وجود اين، ظاهر آن است. گر جدا شدنديديكاز  دو جرم ني ا1370
 نيا يالهبرداركدر  لهيوس بودن  متقلبانه وتقلب  به يستگكدر ورش تقلب وصف .ندا خانواده هم
 بتاريخ 205 ةشماري اصرار يه ديوان عالي كشور در رأكچنان. كند يم تيرا تقو بيقرت

 يستگكورش جرم انكار به با توجه«:  بيان كرده استگونه نيااين دو جرم را  ةرابط 26/2/1349 
 خصوص و عموم ةرابط جرم دو نيب د گفتياب يالهبردار كجرم انكا ار بآنة رابطو  تقلب  به

 يخاص نوع تقلب  به يستگكو ورش عام يالهبردارك جرم هك حيتوض نيبا ا. داردد وجوق مطل
 :هانيكي حقوق ويآرش( »است ردهك نيمع آن يراب يخاص  مجازاتقانونگذار هك است يالهبردارك از

180 -179(. 

 تساوي كل، نبايد گمان تقلب  به بودن كالهبرداري و ورشكستگي خانواده هماما صرف 
  :ندا اين دو جرم از جهات زير متفاوت.  را ايجاد كندهاآنحاالت عناصر مادي 

  بهكستگي ر ورشد، اند مشتركهرچند اين دو جرم، در توسل به وسايل متقلبانه  )يك
 قانون تجارت است، ولي در 549 ةماد، موارد محدود به همان چهار مورد مصرح در تقلب

 ة اصراري شماريرأه كچنان. كالهبرداري توسل به وسايل متقلبانه شامل هر نوع وسيله است
  .بر همين مبني صادر شده است اخيرالذكر نيز 26/2/1349 بتاريخ 205

 نسبت به كالهبرداري داراي شرط تقلب  به كه ورشكستگي آن استوجه فارق ديگر  )دو
حال آنكه در كالهبرداري هر شخص در هر حالتي . اختصاصي بازرگان بودن مرتكب است

 .)463: 1376 ،يصقر(  مرتكب كالهبرداري شودتواند يم

 يالهبرداركو  ، اختالسارتشان ابكمرت د مجازاتيشد ت قانون1 ةمادف يتعربراساس  )سه
 به معنا توسل نيو در ا» ري غمال و بردن متقلبانه ليوسا به از توسل ست اعبارت يالهبردارك«
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 افتهي انجام عمل صورت نير اي در غ،ر باشديغ مال بر بردن د مقدميبا متقلبانه ليوسا
تحصيل مال  جمله ازي گريد ةمجرمان عنوان مشمول است نكد و ممبو خواهد نيالهبردارك
گر ا. ستين صورتن يا معموالً به تيضع وتقلب  به يستگكدر ورش يول. امشروع باشدن

 الكاز اش يكي د و بهكن تيفعال تجارت در قالب يگريد مال قصد بردن از ابتدا به يشخص
. الهبردار خواهد بودكز ي نيشخص ني چن،ر را ببرديغ و مال اقدام يالهبرداركظر در د نمور
 متقلبانه ةليوس ني ا واست لهيس وبودن متقلبانه ،ست االزم يالهبردار كتحقق يبرا آنچه چون

در  يريفرد تأث تيباشد و شخص تجارت  قانون549 در مادة مندرج قياز مصاد يكي تواند يم
 صاحبه ب هاآن ليباشد تا از تحو ر تقلبكف به مردم موال الياز تحص پس راگ يول. دارد نآن
 عمل صورت ني در ا،دهد  را انجام549 ور در مادةكمذ قي مصاداز يكيد و ورز يخوددار مال
فارق  توان ي مرو ازاين. خواهد بود بيتعقل ابق تقلب  به يستگكورش عنوان حت تيو
در  يعني ؛ديده متقلبان لياوس به توسل و تأخر را در تقدم تقلب  به يستگكو ورش يالهبردارك

 خصوص به .استمال  لي مؤخر بر تحصاغلبيل متقلبانه توسل به وسا ،تقلب  به  يورشكستگ
 ممكن است مانع از آن شود كه ، بلكهشود ينم مال كسي برده تقلب  به در ورشكستگي نكهيا

 . دست يابد،كسي به دارايي كه حق اوست

 مرتكب با مانورهاي متقلبانه موجب فريب افراد و موفق به يدر جرم كالهبردار )چهار
 در جرم ورشكستگي به تقلب، بازرگان درصدد اغواي افراد آنكه، حال دشو يمبردن مالشان 

قانون تجارت موجبات  549 ةماد بلكه با يك سلسله اعمال ارتكابي مذكور در ،ديآ يبرنم
  .سازد يم تضييع حقوق افراد را فراهم

 
  اناطه قرار رصدو و تقلب  به يستگكورش: گفتار سوم

ترديد محل  از ديرباز ريتقص  به و تقلب  به  يورشكستگهنگام بروز جرايم  بهصدور قرار اناطه 
.  استوده عدم صراحت متون قانوني بعموماً ،منشأ اين اختالف نظر. وده استعلماي حقوق ب

 ي و آرايگذارقانونالي سير تاريخي ررسي اجمرسيدن به نتيجه در اين زمينه نيازمند ب
 13 ةماد در قانونگذار 1378، در سال 1392ك .د.پيش از تصويب قانون جديد آ. ستها دادگاه

 هك يامر به است منوط ميشود اتخاذ تصم مشخص يدگيرس ضمن گاه هر« :اعالم داشت
 دادگاه در همان آن به يدگيرس ةا اداميو  است يگريد دادگاه تير صالحد آن به يدگيرس

 در قبالًاين ماده » ...صادر و باشد قرار اناطه يم يدادرس نيگر آئي دفاتيتشر تيرعا مستلزم
 منوط ممته ريقص تثبوت گاه هر« :بيني شده بود پيشين صورت ك اسبق به ا.د.آ. ق17 ةماد

 و تيكمال حق مثل است يحقوق مكمحا صيخصا از آن بوت ثو مهكمحا هك يمسائل به است
 مهكاز مح يقطع مكماند تا ح يم علق مشده بيشود و اگر تعق ينم بيتعق يامر جزائ ،افالس
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ناظر  ،افالس ا عبارتيآ هكبود  طرح مبحث ني ا17 مادة تيمكحا در زمان. »حقوق صادر شود
 محاكم كيفري در الحيت ص به اختالف نظر در اين ابهام،عتاًيطبا خير؟ ي است يستگكورش به

 كه 1378ك .د.آ.ق 13 ةماد.  شد منجردور قرار اناطه قابليت ص،احراز ورشكستگي و بالتبع
 و برداشتند عبارت تغييراتي در  از لحاظ ظاهري در حد چصرفاً ،شد يمالحق محسوب 

 ،اشاره شده بود» دادگاه حقوق« قانون اسبق به 17 ةماددر . تغييري ماهوي صورت نگرفت
كيفري  غيرةرا بيان كرد كه شامل هر محكم» دادگاه ديگر« كلي طور به 13 ةماد كه يدرحال

در مدت مقرر  ادعو مذكور براي عدم طرح 17 ةماد برخالف 13 ةمادن بر اي عالوه. شود يم
اين  . بهتري داشتميتنظ 13ة ماد گفت توان يم مجموعدر ضمانت اجرا تعيين كرده است كه 

ي تغييرات با نوعي رجعت به برخ ةمشاهد ضمن 1392ك .د.آ.ق 21 ةماد در  كه استيحالدر 
 در صورتي صدور قرار جديد قانون 21 ة زيرا برابر ماد،1ك مواجهيم.د. قانون اسبق آ17 ةماد

 اناطه الزم دانسته شده كه رسيدگي به مورد در صالحيت مرجع كيفري نباشد و در صالحيت
ه  ب640 ةشمار ةروي وحدت يأراين قرار به تبعيت از  ،1 ةتبصربرابر . باشد» دادگاه حقوقي«

ل  احراز مالكيت امواجديد قانون 21 ةماد 2 ةتبصر و برابر  قابليت اعتراض دارد18/8/78تاريخ 
 ةشمار ةروي وحدت يرأ، به تبعيت از يستنتحقيقات بيشتري منقول را كه نيازمند رسيدگي و 

به تمثيل خصايص اين نكته .  از موارد صدور قرار اناطه ندانسته است1368/ 2/8 مورخ 529
 اما ،دارداشاره ك در مورد بحث مالكيت .د. قانون اسبق آ17 ةمادمحاكم حقوقي مذكور در 

  .همچنان در مورد بحث افالس و ورشكستگي مسكوت مانده است
 اعسار يگذارقانون توجه به تحوالت  توضيح است كه باشايان افالس در مورد مفهوم
: 1394 مالي يها تيمحكوماجراي  ةنحو قانون 15 ةمادو برابر ده شجايگزين افالس 

 كه يدرصورتاين اشخاص . شود دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي«
  .»رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنندمدعي اعسار باشند بايد 

                                                            
 كه باشدي ليمسا اثبات به منوط متهم تيمجرم احراز گاه هر« 1392 مصوبي فريكي دادرس نييآ قانون 21 ةماد برابر. 1
 قرار صدور با و نفع يذ نيييتع با است، يحقوق دادگاه تيصالح در و نباشدي فريك مرجع تيصالح در آنها بهي دگيرس

 نيا در. شود يمي گانيبا موقت صورت به پرونده و معلق متهم، بيتعق صالح، مرجع ازي قطعي أر صدور هنگام تا اناطه،
 هئارا را نآي گواه و نكند رجوع صالح دادگاه به موجه عذر بدون اناطه قرار ابالغ خيتار از كماه يظرف نفع يذ گاه هر صورت
  . كند يم اتخاذي مقتض ميتصم و دهد يم ادامهي دگيرس بهي فريك مرجع ندهد،
 كه يصورتدر. برسد دادستان نظر به روز 3 ظرف ديبا د،وش يم صادر بازپرس توسط اناطه قرار كهي موارد در - 1 ةتبصر

  .ديآ يم عمل به قانون نيا 271 ةماد طبق اختالف حل نباشد موافق قرار نيا با دادستان
  .هستندي مستثن ماده نيا شمول از منقول اموال - 2 ةتبصر
   ».شود ينم محسوب زمان مرور مواعد جزء ،شود يمي گانيبا موقت صورت به پرونده كهي مدت - 3 ةتبصر
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 دارد يم نيز بيان يدر امور مدن نقالبو ا يعموم يها دادگاه يدادرس نييآ  قانون512 مادة
 ةنيهز به اعسار نسبت يمدع هك يتاجر. شود ينم رفتهيپذ عسار ااز تاجر دادخواست« كه

  . »دهد يستگكورش  دادخواستدي باتجارت قانونت رراباشد برابر مق يم يدادرس
 شمار به ييباً جزيتقر يامر هك يقيحق اشخاص ه بنسبت  در مورد افالسقانونگذار كه يوقت

 ناظر به هك يستگكدر مورد ورش ياول قيداند، به طر يم الزمرا   اناطه صدور قرار،رود يم
 قاتيتحق انجام مستلزم احراز آن هك است يا دهيچيپم و مفهو است ياشخاص حقيقي و حقوق

 .)14 :1385، رحمدل( رديگ ار صورتك نيد ايبا ،شتر استيب

در  يستگكايشان معتقدند ورش. ندهست هصدور قرار اناط لزوم معتقد به حقوقدانان برخي
 يمكح هك است نيبر ا منوط ييجزا بيو تعق است حاً از موارد اناطهي صررانياي رسداد قانون
ز ين ييقضا ةيدر رو .)88: 1380،ي فراهان مقام ميقا( باشد صادر شده يحقوق از دادگاه آن صوصدر خ
، مثال يبرا. شود يم مشاهده يستگكدر مورد ورش دور قرار اناطهصم لزو از عدم يكحاي آرا

  قانون17 مادة «هك است شده  اشاره26/2/1349  بتاريخ 205 ةشماراصراري  يهرچند در رأ
 حقوق شناخته دادگاه تيدر صالح آنچه. ..مورد ندارد بهل اساساً شمو يفريكي درسدا نييآ

ر  دپرداخت قدرت سلب علت هب يبازرگان ونيد ر پرداخت دوقفه موضوع هب يدگيرس ،شده
 تقلب  به يستگكرشو خاص جرم انكار به يدگيبا رس يقطع ةمالزم هكباشد  يم ني دديسررس

 ضرورت تقلب به يدگيرس در مقام آنچهباشد و  اناطه صدور قرارازمند يجزا ن ندارد تا دادگاه
 مبود بهكوجود  ا تظاهر بهيو  يمبود موجودك داشتن ونبد ،يستگكورش دارد، احراز تظاهر به

 ليوسا به توسل قياز طر سوءاستفاده، احراز قصد حال هر  در وآن يشتر از مقدار واقعيب زانيم
. »...شده شناخته ييجزا يدعو به يدگيرس مرجع تيدر صالح لاالصو يعل هكباشد  يم متقلبانه

 صدور قرار اناطه الزم نيست، ريتقص  به و تقلب  به در رسيدگي به جرايم ورشكستگي پس
 هك وجود دارند  موردنياز در ين يمخالف يآرا يول. دكنقط بايد احراز سوءنيت بلكه دادگاه ف

 1.دارند اناطه قرارصدور  بر لزوم داللت

 صدور قرار لزوم عدم به قائل ييقضا ةيرو ،ياصرار يرأ نيتناد هماس  به، ظاهراًلحا ني ابا
 موارد لزوم يليتمث قيمصاد د حذفي شا.است و تقصير تقلب  به يستگكدر موارد ورشه اناط

اين نظر از آن . ردك يتلق هينظرن يد اييبر تأ يا نهيرق را بتوان ي فعل21 در مادة  اناطهصدور قرار
 مكصدور ح از بهين هك ستين ستهكورش در واقع يتاجر نيچن هكت جهت قابل توجيه اس

خود را  تقلب به هكبل ،ستين ستهكاو ورش هك است آن مقنن فرض .او باشد يستگكورش

                                                            
 يانتظام يعال ةمحكم ،ييقضا نيمواز ،30/7/1309 مورخ 752 ةشمار حكم و 26/7/1309 مورخ 746 و 745 ةشمار حكم. 1
 قسمت ن،يمت( كشوري عال وانيد 2 ةشعب 25/10/1327 مورخ 2642 ةشمار حكم نيهمچن .)951ش ،يفريك قسمت ن،يمت(
 .52 :1385 ،)ميتنظ (پور يمهد: ك.ر وانيد قضات مخالف هاينظري بررسي برا. )342 :يفريك
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شده و  ارائه يها دگاهيد به با توجه رسد يمنظر  هباما  ،)14 :1385 رحمدل،( ندك يوانمود م ستهكورش
بدين گونه كه در صدور قرار . د باشدبا هر مور حده يعلبرخورد ،  مختلف بهترين راهيآرا

او  ت و اختالف در بازرگان بودن فرد نيس، در موارديكهچنان. اناطه قائل به تفكيك شويم
 محرز است كه گونه آن يا ورشكسته بودن بازرگان كند يمانه خود را ورشكسته وانمود متقلب

، در اين صورت دادگاه كيفري بدون صدور قرار اناطه شود ينمنيازي به صدور قرار اناطه ديده 
ل به صدور  زيرا اگر قرار باشد رسيدگي كيفري در هر حا،به احراز سوءنيت كيفري بپردازد

 اعمال كيفر مقرر در قانون عمالًحكم قطعي ورشكستگي از جانب دادگاه حقوقي موكول شود، 
 براي اثبات يا عدم اثبات كسر دارايي بر بدهي و احراز توقف كم دست چراكه ،دشو يم معنا يب

 چندين سال معمول موجود گاهي ةروي صدور يا عدم صدور حكم ورشكستگي طبق تاًينهاو 
بنابراين در . )بعد به44ة شمار، يصقر :رك ها پرداخت توقف در(  و گذشت زمان الزم استافتد يمفاصله 

 موجود دادگاه بايد در اين مقوله قائل به تفكيك ةشرايط فعلي قانون تجارت و با توجه به روي
چنانكه اين نظر در ميان قضات نيز . دوم صدور قرار اناطه و عدم لزوم آن شموارد لزو

 همچنين  داير بر تاجر بودن وتواند يممالك تفكيك  ).54 :1385 ،)ميتنظ( پوريمهد( طرفداراني دارد
 يا توقف دد واقع گرترديد به اين معنا كه اگر تاجر بودن مورد ،1 تاجر باشدتوقفمحرز بودن 

 به ،غالب قضات ةرويهمگام با بايد در غير اين صورت . دينما يممحرز نباشد، قرار اناطه الزم 
 شايان.  باشيماناطه قرار به عدم لزوم صدور قائل 26/2/1349 بتاريخ 205 اصراري يرأاستناد 

 542و  541 ،549  جرايم ورشكستگي در مواديانگار جرم در مقام ذارگقانون هرچند ذكر است
ظ ورشكسته  متذكر لف،قانون تجارت ةاليح مندرج در 1208 و1202و مواد قانون تجارت 

صدور حكم  ةالزمكه همواره د كر اين برداشت را توان ينم وجه چيه بهاز اين كلمه ، شود يم
اول به اين دليل كه . كيفري بازرگان به جرايم مذكور، صدور قبلي حكم ورشكستگي است

  اينكه دوم؛اند بردهكار  هجا ب هلفظ توقف و ورشكسته را جاببارها  گذارقانونحقوقدانان و نيز 
، هرچند مركب ند عناوين كيفري خاص تجارتقلب  به و ريتقص  به ورشكستگي ةعناوين مجرمان

هيچ التزامي ميان ورشكستگي و مجرم ورشكسته .  تقلب با ورشكسته است واز كلمات تقصير
 قانون تجارت يرو  شيپ ةاليح در تواند يم گذارقانون كهچنان.  بودن وجود نداردتقلب  به

  . ببردكار به آن يجا بهرا  همچون تاجر متقلب و مقصر ي ديگرعناوين
  

                                                            
 .باشد تاجر زمان آنيي دارا برابر نيچند طلبكاران، از يفرد طلب صرفاً كهي مورد همچون .1
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  جهينت
 و تقصير براساس اصل ايراد تقلب  بههمچون ورشكستگي  رخي از جرايمانگاري بمبناي جرم

م به اقتصاد جامعه صدمه يجران نوع به سايرين و اجتماع است و از اين جهت كه اي 1ضرر
ز ات يحما ضمن اعمال، نيا يانگار  از جرمگذارقانون هدف. شوند يم جرم تلقي ،كند يمرد وا

 ليو تحص يقتصاد اشرفتي پمنظور به هك است ياز افراد تيحما ،شورك اقتصاد و تجارت
 به  وتقلب  به  يورشكستگ ، جرمميجرااين  ةجملاز . نندك يم يگذار هيسرما به اقدام ،سود

 ميخاص از كالهبرداري از جمله جرا نوعي عنوان به ،تقلب  به يستگكورش. است ريتقص 
اگر افراد . د قرار دهديتهد شور را در معرضك اقتصاد ثرمؤ ينحو بهتواند  يماست كه  يداقتصا
 ،غما خواهد رفتي ار بهكاز بازرگانان ناب يبرخ وسطت آنان ةيسرما هك احساس كنند جامعه
 شيرا افزا يگذار هيخطر سرما يامر ني چنرايز ،خواهند داشت يگذار هيسرما به يمترك رغبت

بنابراين  .و بالتبع ركود اقتصاد است ينيايجاد بدب يهايخطر نيچن شيافزا ةجينت. دهد يم
  .برخورد قاطع با جرايم ورشكستگي مفيد فايده براي اجتماع است

ذكر  شاياندر مورد لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه در رسيدگي به جرايم ورشكستگي، 
قرار  صدور لزوم عدم به  قضايي قائلة روي به پيروي ازتوان يمشده، ارائهبر تفصيل است كه بنا

زيرا  ، به ماهيت عمل بازرگان توجه داشتبود و در مقام تفسير بايدي ستگكدر مورد ورش اناطه
گي را  ورشكسته نيست، بلكه پوشش ورشكستاصالتاً، وي تقلب  بهدر مواردي از ورشكستگي 

بر  زمينه نيز در اين گذارقانونفرض . براي فرار از پرداخت طلب طلبكاران انتخاب كرده است
 به قائل كه بتوان رسد يمنظر  به.  بازرگان، در متوقف جلوه دادن خويش استةعمل متقلبان

ن بودن شخص نيست و او در مواردي كه اختالف در بازرگا. تفكيك موارد گوناگون شد
، شود يم و مرتكب اعمال مندرج در قانون تجارت كند يممتقلبانه خود را متوقف وانمود 

برعكس، در مواردي كه در بازرگان بودن شخص يا در . لزومي بر صدور قرار اناطه نيست
حقوق است محرز بودنِ توقف شخص اختالف است، احراز موارد اخير در صالحيت دادگاه 

  .رسد يمنظر  به قرار اناطه ضروري كه در اين صورت صدور
  

   و مĤخذعمناب
  فارسي) الف
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1. Principle Of Harm 
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