
 

 (9)پیاپی  1396پاییز و زمستان ، 2شماره ، 4 دوره

  225 تا 203 فحاتص

 ریتقص بهی بر بزه ورشکستگی تأمل

 *2، محمد معین امیرمجاهدي1زاده وادقانی علیرضا محمد

 گروه حقوق خصوصی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران . دانشیار1

  كارشناس ارشد حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران .2

 (8/12/1396 :تاریخ تصویب - 6/3/1396: )تاریخ دریافت

 یدهچک
و  541مواد اش وفق از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه ریبه تقصورشکستگی 

مصوب قانون تعزیرات  671آن قانون صورت گرفته و ماده  543انگاری آن در ماده قانون تجارت و جرم 542

های ات تجارت و همچنین سیاست، مجازات کنونی این بزه را اعالم کرده است. با گذر زمان، مقتضی1375

گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و تقنینی، دستخوش تغییر می

جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز 

 ازجملهبا توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه )نبوده است.  ریتأث یبدر این موضوع 

عمدی یا غیرعمدی بودن و ...( و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری 

نماید ضمن بررسی دقیق تصویب الیحه جدید قانون تجارت، ضروری می رو داشتناشخاص حقوقی و پیشِ 

های مقرر بخش اول(، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازاتبزه )این  مفهوم و عناصر

 بخش دوم( پرداخته شود.) یوبر 
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 مقدمه
ی و سقوط آن، موجبب ورشکسبتگی سلب اعتبار تجار گرید یعبارت بهدیون بازرگان و  هیتأدتوقف در 

گردد. توقف، در مواردی ناشی از تقصیر بازرگبان اسبت. شخص بازرگان اعم از حقیقی یا حقوقی می

هزینه نامتعارف خانوادگی از سوی بازرگانی کبه در وضبعیت نامسباعد تجباری اسبت،  مثال عنوان به

در توقبف بازرگبان باشبد.  مبؤثرتوانبد مبی هبم آنموجب کاهش سرمایه و نقبدینگی او گتبته کبه 

مصبادیق حصبری ببزه  542و  541گذار با هبدف حمایبت از بلبکباران بازرگبان، ببی مبواد  قانون

قانون تجبارت، تقصبیر  543را جهت تعیین قلمرو این بزه متخص و در ماده  ریبه تقصورشکستگی 

مباه  6ی بیتبأدقانون مذکور مجازات حبس  543انگاری نموده است. در ماده شخص بازرگان را جرم

، ایبن مجبازات نسب  1375قانون تعزیرات مصوب  671ماده تا سه سال تعیین شده بود که با وضع 

تغییر یافت که با تصویب قبانون جدیبد مجبازات  حبس تعزیری درجه شش(سال )ماه تا دو  6شده و به 

ها از سال نکهیداباوجو. 1، قانون تعزیرات مذکور به قوت خود باقی مانده است1392اسالمی در سال 

وجبود  همچنبانگذرد، گوناگونی نظرات در مفهوم و جایگاه و عناصر این بزه وضع قانون تجارت می

کبه روشبن دارد و بالتبعِ دکترین، رویه قضاییِ متخصی نیز در این مورد تثبیت نتده اسبت. ننبان

جبا ببه کبار ان، جابهبازرگ« ورشکستگی»در کنار مفهوم « ریبه تقصورشکستگی »نبودن جایگاه بزه 

گذار در برخی مواد، عمدی یا غیرعمدی بودن این توسط قانون« توقف»و « ورشکستگی»بردن لفظ 

ی است که ببه ایبن اختالفبات مسائل ازجملههای تقنینی در گذر زمان، بزه و تغییر قوانین و سیاست

ق.م.ا،  143ق مباده دامن زده است. عالوه بر این، با پذیرش مسؤولیت کیفری اشبخاص حقبوقی وفب

 تأمب بر اشبخاص حقبوقی تجباری، نیازمنبد  ریبه تقصتطبیق و قابلیت اعمال مجازات ورشکستگی 

بخش اول(، به مسؤولیت کیفری اشخاص بزه )است. در همین راستا، پس از بررسی مفهوم و عناصر 

 یوبر  ریقصبه تو قابلیت اعمال مجازات ورشکستگی « بازرگان حقوقی»حقوقی تجاری تحت عنوان 

 بخش دوم( خواهیم پرداخت.)

 تقصیر بخش اول: توصیف ورشکستگی به
فصب  اول( عناصبر ) ریبه تقصبدر این بخش پس از دستیابی به مفهومی منطقی از بزه ورشکستگی 

 فص  دوم(.) ردیگمادی و معنوی این بزه مورد بررسی قرار می

                                                           

و « ق.ت»ببه ترتیبب ببا کلمبات اختصباری « 1392قانون مجبازات اسبالمی مصبوب »و « قانون تجارت»از این پس . 1

 معرفی می شوند.« ق.تع»به صورت « 1375قانون تعزیرات مصوب »و  «ق.م.ا»
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 تقصیر فصل اول: مفهوم ورشکستگی به
 953تقصیرِ بازرگان است. مفهوم حقوقی تقصبیر وفبق مباده  ،1ریبه تقصتگی عنصر اساسی ورشکس

همبان قبانون تعبدی را  952و  951قانون مدنی، اعم از تعدی و تفریط دانسته شبده اسبت و مبواد 

قرارداد یبا متعبارف ببرای  موجب بهتجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف و تفریط را ترک عملی که 

شبود، بنابراین تقصیری که بازرگان مرتکب می؛ الزم است، معنا کرده استحفظ مال و حق دیگری 

تبومم ببا اذن و عمب   رمتعبارفیغتواند فع  یا ترک فع  باشد. همچنین ببق مواد مذکور، عم  می

که از آن ببه  تقصیر از منظر کیفری .(114: 1386رحمدل، ) شدمتعارف غیر مأذون، تقصیر تلقی نخواهد 

تبرک فعب ( بحب  ) یمبباالتفعب ( و ببی) یابیاحتی تحت بیبورکل بهشود، می خطای جزایی یاد

نظامات دولتی و مانند آن حسب مبورد مصبادیق  تیعدم رعامهارت، شود و مسامحه، غفلت، عدم می

الزم به ذکر است که خطای جزایبی  ق.م.ا.(. 145تبصره ماده )شوند احتیابی محسوب میمباالتی و بیبی

شود و در جرایم با کیفیت عمدی، نیازمند علم و قصد مجرمانبه یم غیرعمدی مطرح میدر جرا صرفاً

با توجه ببه مجبرای خطبای  ریبه تقصهستیم. همین امر موجب شده که در تعریف بزه ورشکستگی 

 مطلقباً، ریبه تقصعمدی است، این شبهه به ذهن القاء شود که ورشکستگی جزایی که در جرایم غیر

توقف تاجر یا شبرکت تجباری از »را  ریبه تقصبرخی ورشکستگی  که یدرحالاست. بزهی غیرعمدی 

تأدیه دیون و تعهدات خود که مقرون به کیفیات غیرعمدی مصرحه در قانون ببه تتبخیص دادگباه 

اند که بازرگان در ورشکسبتگی بیان داشته صراحت بهبرخی دیگر . (286: 1392عرفانی، )اند دانسته« باشد

مباالتی یا افراط در امور تجارتی و خبانوادگی وءنیت ندارد و ورشکستگی او در نتیجه بیس ریبه تقص

وارد اسبت کبه  دست نیازااما بر این نظرات ایرادی  ؛(150: 1389قایم مقام فراهانی، )آمده است او به وجود 

ی صبرفاً تبوان آن را بزهبشود و نمبیعمدی نمیتبادر به کیفیات غیر ریبه تقصهمیته ورشکستگی 

عمبدی دفباتر خبود را  بور به. همچون مواردی که اگر بازرگانی 2عمدی و فاقد سوءنیت پنداشتغیر

که عم  وی، موجب ضبرر دیگبر بلبکباران اسبت، ابراز نکند و یا بعد از تاری  توقف، با اذعان به این

 ارائبه حیصبح ریبغفردی از آنان را بر سایرین ترجیح دهد و همچنین در موردی که صورت دارایبی 

مباهیتی دوگانبه قائب   ریبه تقص شود که برای بزه ورشکستگیکند. مواردی از این قبی ، موجب می

ق.ت مصبادیق تقصبیر احصباء  542و  541مورد باید با آن رفتار کبرد. در مبواد  برحسبشویم که 

؛ باشبدیلی نمبیتمث وجه چیه بهاند و باید قائ  شد که این مصادیق جنبه کامالً حصری داشته و شده

                                                           
1. Banqueroute simple 

جزایی و حقوقی را شاهد هسبتیم  ق.ت، ترکیبی از تقصیر 542و  541مواد  در مصادیق مصرحه از تقصیر بازرگان در. 2

را برای آن قای  شد که بررسی ماهیت و اوصاف و امکان آن ببه فرصبتی  "تجاریتقصیر "توان ماهیت خاص که می

 گردد و در نگارش حاضر، به این بزه از منطق مرسوم حقوق کیفری خواهیم پرداخت.بعد موکول می
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تلقی گبردد و یبا از مصبادیق خطبای جزایبی  رمتعارفیغبنابراین اگر عملی خارج از حدود اذن و یا 

 تقصیر مجرمانه بازرگان محسوب نخواهد شد. ق.ت نباشد، 542و  541باشد اما متمول مواد 

زه، ، برای تتخیص زمان تحقق این بریبه تقصپس از بررسی مفهوم و اوصاف بزه ورشکستگی 

 بررسی شود.  یتفص بهالزم است که عناصر تتکی  دهنده آن 

 تقصیر دهنده بزه ورشکستگی به فصل دوم: عناصر تشکیل
ق.ت و مباده  543و  542و  541گفته شد، عنصر قبانونی ایبن ببزه، مبواد  نیازا شیپگونه که همان

آن در  انگاای  جرمق.ت شمارش شده و  542و  541بی مواد  اعمال مجرمانهق.تع است.  671

که ببا  کنونی این بزه را اعالم نموده است مجازاتق.تع،  671ق.ت صورت گرفته و ماده  543ماده 

، بببزه گببرید یعبارت بببهباشبد. ق.ت منسببوم مببی 543وجبود قببانون اخیببر، مجببازات معبین در مبباده 

اسبت. بینبی شبده ق.تع شش ماه تا دو سبال حببس پبیش 671برابر با ماده  ریبه تقصورشکستگی 

عناصر تتکی  دهنده مادی و روانی بزه یادشده، مواردی هستند که گفتارهای بعدی بدان اختصاص 

 یافته است.

 تقصیر گفتار اول: عنصر مادي ورشکستگی به
توان به ویژگی مرتکب اشاره کبرد ، ابتدا میریبه تقصدر راستای تبیین عنصر مادی بزه ورشکستگی 

که این ببزه، قی، بازرگان بودن مرتکب شرط الزم است. ننانکه در خصوص اشخاص حقیقی و حقو

گردد. این در حالی است کبه وجبود ایبن صبفت تنها در صورت ارتکاب از سوی بازرگانان محقق می

 خالی از مح  است. دهیبزه دبازرگان بودن برای 

رشکسبتگی در راستای معرفی جزئی دیگر از عنصر مادی بزه یادشده، الزم به ذکر است که بزه و

شود. منتها با این تفاوت که هرنند در غالب جرایم جرایم علیه اموال شناخته می ازجمله، ریبه تقص

، موضوع بزه، اموال ریبه تقصها مال غیر است، در خصوص بزه ورشکستگی علیه اموال که موضوع آن

اران اسبت؛ بازرگبان از خود بازرگان است. با توجه به این نکته که اموال بازرگان، وثیقه دیون بلبکب

 افراط و تفریط در مدیریت اموال خویش، منع شده است.

وسیله شرط اسبت؛ ویژگبی خاصبی  "دور از صرفه بودن"، جز در یک مورد که موردبح در بزه 

و کالهبرداری که متقلبانبه  به تقلبنیست. خالف ورشکستگی  موردنظربرای وسیله ارتکاب این بزه 

 است. بودن وسیله و بریق شرط

و بر مبنای آن، جرایم را به دو گروه مطلبق و  تبع بهنتیجه، جزء دیگری از عنصر مادی است که 

کنند. به این نحو که در فرض فقدان نیاز به تحقق نتیجه، بزه مطلق و در فرضی که مقید تقسیم می
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ی که بورکل به، حصول نتیجه برای تحقق بزه شرط باشد، بزه، مقید خواهد بود. فارغ از نند استثناء

نیاز به تحققِ ورود زیان به بلبکارانِ  بنا بربنگریم، مقید بودن این بزه،  ریبه تقصبه بزه ورشکستگی 

"ای بودن جرایم خطاییاص  نتیجه"بازرگان و نیز 
که بی مطلبی که در گفتار متهود است. ننان 1

این امر موافق غالب جرایم علیه اموال شود. ی اثبات میخوب بهخواهد شد، این ادعا  ارائهعنصر روانی 

اما اقتضای حمایبت از بلبکباران بازرگبان، سببب ؛ باشد که مقید به اضرار به سایرین هستندنیز می

مطلبق بیبان شبده  صورت بهگذار، موارد مصرح تقصیر بازرگان را جز در سه مورد که شده که قانون

مقیبد ببه  صبورت به لزومباًشود، زرگان ناشی میاست، در سایر موارد که از تقصیر و خطای جزایی با

ق.ت باید تلقی کرد. الزم به ذکر است کبه زمبان ارتکباب مبوارد تقصبیر  542و  541نتیجه از مواد 

تواند در تحقق این بزه از حی  قب  و بعد از دوران توقف دارای اثر باشد که در ذی  هبر بازرگان می

 مورد اشاره خواهد شد.

شبود ، حال این نیاز احساس میریبه تقصیات اجزاء عنصر مادی بزه ورشکستگی کل  ارائهپس از 

، مصادیق سایر اجزاء نامبرده از عنصر مادی این بزه نیز، در مبوارد «رفتار مجرمانه»که ضمن بررسی 

 مصرح قانون تجارت مورد واکاوی قرار گیرد.

فع ، تبرک  صورت بهح شده است، گونه که به تکرار در دکترین جزایی مطررفتار مجرمانه، همان

کنبد. فع ، ترکیبی از این دو، فع  ناشی از ترک فع ، حالت و یا نگهداری و داشتن ببروز پیبدا مبی

 542و  541آوریبم. ببه مبواد جهت بررسی رفتار مجرمانه مرتکب این بزه، به قانون تجارت روی می

ق.ت ببه بیبان مبواردی از رفتبار  541شبویم. مباده ق.ت که بنگریم، با دو رویه متفاوت مواجه مبی

 عنوان بهکند که می ریبه تقصمجرمانه پرداخته است که دادگاه را مکلف به صدور حکم ورشکستگی 

ق.ت  542(. مباده 1بند ) ردیگمورد بررسی قرار می ریبه تقصموارد الزامی صدور حکم ورشکستگی 

ها، دادگاه مخیر به صبدور صورت ارتکاب آننیز اشاره به آن دسته از رفتارهای مجرمانه دارد که در 

مبوارد اختیباری  عنوان ببهبازرگان مقصر است. به این دسبته از مبوارد،  ریبه تقصحکم ورشکستگی 

 (.2بند شد )پرداخته خواهد  ریبه تقصصدور حکم ورشکستگی 

 تقصیر مواید الزام دادگاه به صدوی حکم ویشکستگی به. 1بند 

ق.ت،  541و تحقق عنصر مادی یعنی وقوع یکی از مبوارد منبدرج در مباده با احراز تقصیر بازرگان 

« الزام»تقصیر بازرگان از « احراز»گردد. الزم به ذکر است که مرحله قاضی مکلف به صدور حکم می

صدور حکم مجزاست. به این معنا که مقام قضایی تا موفق به احراز تقصیر بازرگان نگردد، ملبزم ببه 

                                                           

ها شرط تحقق نیست، خاص جرایم عمدی در آن معتقدند جرایم مطلق که حصول نتیجه که حقوقدانان کیفرینننا. 1

؛ جبرج ببی 35: 1342؛ کتبابی، 370: 1382صباتعی، ) توان به صورت غیرعمدی پبذیرفتاست و بزه مطلق را نمی

 .45 و 46: 1395انی، (. جهت مطالعه بیتتر در خصوص اص  مذکور، ر.ک: محمدخ196 و 197: 1389فلچر، 
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شبود. شناخته مبی ریبه تقصببق ماده مذکور، بازرگان در موارد ذی  ورشکسته صدور حکم نیست. 

ی صدور قرار تعلیق تعقیب و... در جرایم با مجازات متابه بزه مبذکور، بورکل به هرنندگفتنی است، 

ببه ممکن است الزام صدور حکم را هدف قرار دهد و آن را نقض کند؛ اما در مورد ببزه ورشکسبتگی 

ب حفظ نظم عمومی اقتصادی و خاص بودن الزام وضبع شبده کبه در قبانون تجبارت ، به سبریتقص

توان قائ  به تخصیص در این زمینه نیست و نمی اعمال قاب است،  شده وضعقانون مستق   صورت به

 عام الحق، مخصص خاص سابق نیست. اصوالًزیرا ؛ بود

در ایام عادی بالنسبه به  محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه متارٌالیه که یدرصورت  .1
 ؛العاده بوده استعایدی او فوق

مجرمانبه کبه در ایبام  فعا  ارتکاب ایبن  زمانشود، گونه که از نص این بند برداشت میهمان

« ایبام عبادی»است. از قید  ریبه تقصدر تحقق بزه ورشکستگی  مؤثرباشد،  بازیگاناز سوی  عاد 

العباده ببرای است که اگر یبک وضبعیت غیرعبادی و فبوق توان کرد. تصور غالب آندو برداشت می

های زیاد باشد، این مبورد از شبمول بنبد بازرگان یا خانواده او به وجود آید که مستلزم صرف هزینه

تحقق این مورد از تقصیر، قب  از دوران توقبف  زمانکه  آنباشد. تصور دیگر یک این ماده خارج می

و هر دو برداشبت، ببه نحبو  ستینه تصور اخیر، منافی تصور غالب بازرگان نیز قاب  فرض است. البت

کبه ایبن تقصبیر او در ایبام عبادی و قبب  از  ادداشتاجتماع باید صورت گیرد. به عبارتی، باید در ی

 محقق گردد. موردنظردر توقف بازرگان باشد تا بزه  مؤثرتوقف، باید 

اسبت، « ایبام عبادی»اسب با تصبور غالبب از بودن مخارج که متن« العادهفوق»رسد قید به نظر می

ببق یک ضابطه شخصی باید سنجیده شود و ابتدا باید دید عایدی تاجر نه مقدار است و صَرف کبدام 

العباده ببودن مخبارج شخصبی و شود. تتخیص فوقالعاده محسوب میمبلغ با توجه به عایدی او، فوق

کنبد تواند ببا هبر دلیلبی آن را احبراز ت و دادگاه میخانوادگی بازرگان نسبت به درآمد او با دادگاه اس

العاده بودن مخبارج، دارای آزادی الزم به ذکر است، هرنند مقام قضایی در احراز فوق .(83: 1395اسکینی، )

گبذار ببین مخبارج  احراز، دادگاه تکلیف به صدور حکم دارد. در این بند، قبانون محض بهعم  است؛ اما 

شود و مخارج خانه که منظبور از آن مخبارج خبانواده شخص بازرگان صرف میشخصی که صرفاً برای 

توان دریافت کبه مخبارجی کبه بازرگبان ببرای هم می« شخصی»، تفکیک قائ  شده و از عبارت است

بنبابراین مفهبوم تقصبیر  ؛(121: 1386رحمدل، )باشد دهد متمول این بند نمیاعمال تجاری خود انجام می

احتیبابی، مخبارج است که بازرگبان، ببدون توجبه ببه درآمبد خبالص خبود و ببا ببیدر این بند، این 

ی را ا نبهیهزاش کرده باشد؛ بدون اینکبه وضبعیت اسبتثنایی، ننبین ای برای خود یا خانوادهالعاده فوق

 ایجاب کرده باشد.



  
 209                                                                                          تأملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر      

 

یبرا ز؛ این بند، بدیهی است که باید از موارد بارز تقصیر و خطای جزایی بازرگان محسبوب شبود

العاده، تضییع وثیقه بلبکاران است و این یک ضرر ملموس در عبرف اولین اثر متصور از مخارج فوق

نتیجه این عمب ، ببزه دانسبتن  عنوان بهگردد. از همین روست که تحقق ورود زیان تجاری تلقی می

 ماند.بنابراین در مقید بودن این فع  مجرمانه تردیدی باقی نمی؛ این عم  خواهد بود

محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که  که یدرصورت .2
 در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛

 صبورت به« صرف مبالغ عمده در معامالت موهوم و...»از  عبارت استرفتار مجرمانه این بند که 

را « شخصی»رسد در تفسیر این بند، معیار و ضابطه نظر میکند. عالوه بر این، به فع  بروز پیدا می

نظر قرار داد و قائ  به این شد که صرف مبالغ عمبده توسبط بازرگبان ببه میبزان سبرمایه و باید مد

موقعیت تجاری او بستگی دارد. ممکن است بازرگانی با داشتن سرمایه بسیار زیاد مببالغی را صبرف 

قرار نگیرد و تاجری دیگر با سرمایه کمتر همان مبالغ را صرف کند معامالتی کند و متمول این بند 

مبالک موهبوم ببودن معاملبه، عبرف  نینن همشناخته شود.  ریبه تقصو به همین خابر ورشکسته 

 خاص تجار است.

ترین فرض متمول ایبن بنبد، فبروش سبهام از بریبق ببورس ببق نظر برخی حقوقدانان، رایج

زیبان زدن ببه بلبکباران ببوده  منظور بهکند که ارتکاب این عم  رقی نمیف (96اسکینی، پیتبین: ).است

است یا به دست آوردن سود برای پرداخت بلب آنان. جلوگیری از ننین اقدامی به این دلی  اسبت 

اش از انجام دادن هرگونبه عملبی کبه موجبب ببدتر که بازرگان با توجه به وضعیت نامطلوب دارایی

تحقق نتیجه ورود زیان در اینجا شرط است و بزهی مقیبد  ؛ اماداری کندشود خودشدن وضعیت او 

گونه که شرط مقدماتی بزهکار شناختن بازرگبان، متوقبف ببودن یبا متوقبف را شاهد هستیم. همان

شدن در اثر تقصیر وی است و محال است بازرگانی متوقف گردد و به بلبکاران زیبانی وارد نگبردد. 

الت موهوم و معامالتی که سودآور بودن آن اتفاقی است، ضبرر بلبکباران را معام نوعاً کهمضاف این

حتی اگر وضبعیت مبالی تباجر مطلبوب ببوده »به دنبال دارد. پس این نوع اظهارات از برف برخی، 

خبالی از )همبان(؛ «باشد، صرف ارتکاب اعمال مندرج در ماده مذکور برای احراز تقصیر او کافی اسبت

، منوط به احراز توقف بازرگبان اسبت و مطلبوب ریبه تقصدور حکم ورشکستگی زیرا ص؛ ایراد نیست

منافات دارد، بلکه با حفظ نظبم  ریبه تقصبا صدور حکم ورشکستگی  تنها نهبودن وضعیت مالی تاجر 

های تجاری، جهت سرعت و رونق بختی و پویبایی نظبام تجباری تجاری و منعطف دانستن سیاست

تواند قب  از تاری  توقف باشد اما ایبن تقصبیر بایبد نند زمان ارتکاب مینیز، سازگار نیست. پس هر

 در توقف بازرگان باشد تا امکان بزه دانستن عم  بازرگان فراهم شود. مؤثر

دانند های امور موهوم در عرف تجاری مییی را از نمونهآزما بخت تیبلبازی و خرید برخی بورس

رسد، ننانچه تاجری با محاسبات دقیق جهت تحصی  منافع از ر میاما به نظ؛ (820ص : 1395دمرنیلی، )
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کند و حتی اگر با این تفکر که شرکت در بورس گذاری در بورس ابمینان عرفی پیدا بریق سرمایه

یکی از امور رایبج و پرسبود فعلبی  اتفاقاًکه است ]و خرید و فروش سهام، اغلب موارد با سود همراه 

متمول این بند نخواهبد  قطعاًبه خرید و فروش سهام نماید، ننین شخصی [، اقدام استهمین امر 

. شبمار آوردمحبض ببه  اتفاق بهبازی را از مصادیق معامالت موهوم و منوط توان بورسشد. پس نمی

شاید بتوان در مورد بعضی سهام به لحاظ وضعیت ویژه آن، این نظر را پذیرفت. البتبه الزم ببه ذکبر 

تبوان بازی، خرید و فروش سهام است که در این صورت نمیالح اقتصادی بورساست منظور از اصط

این عم  را موهوم دانست زیرا تفکر غالب از شرکت در بورس، سودآوری همبراه ببا زیبان اسبت نبه 

 اینکه سودآوری منوط بر اتفاق محض باشد.

تر از مظنه روز تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازل  قصد بهاگر   .3
کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصی  وجهی نماید 

 اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به بریق دیگر باشد؛
باشد. لذا بهتبر در این بند، توقف می« ورشکستگی»در ابتدا الزم به ذکر است که منظور از لفظ 

« انداختنِ اعالم توقف ریتأخ قصد به» صورت بهرو، این لفظ است که در متن الیحه تجارت پیشِ آن 

 اصالح گردد.

انبداختن اعبالن توقبف، ایبن اعمبال از سبوی  ریتبأخ قصد بهدر ادامه باید بیان شود که هرنند 

د. به عبارتی، او محقق گرد موردنظرگیرد؛ اما الزم نیست نتیجه ویژگی مرتکب( صورت میبازرگان )

خریدن باالتر یبا فبروختن »فع   صورت بهشود. این رفتار مجرمانه مطلق ظاهر می صورت بهاین بزه 

توان انجام این رفتار مجرمانه را قبب  یابد. از سیاق نگارش این بند، میبروز می« از مظنه روز تر نازل

منوط به احراز  ریبه تقصشکستگی اما باید توجه داشت که صدور حکم ور؛ از تاری  توقف فرض نمود

 توقف بازرگان است.

آوردن وجبه همچبون صبدور ببرات سازشبی و  ببه دسبتتوس  به وسای  دور از صرفه جهبت 

زیبرا ؛ وسیله ارتکاب بزه ذی  اجزاء عنصر مادی این بزه مطرح گردد عنوان بهتواند استقراض و ... می

 خواهد بود. مؤثرقق این بزه یا برق متابه در تح توس  به وسای  دور از صرفه

تر شدن اوضاع بازرگبان است که نون این اعمال باع  وخیم قرار نیازامنطق نهفته در این بند، 

زیبرا در عبرف ببازار گباهی ؛ گذار ممنوع شده استگردد، از سوی قانونو از بین رفتن دارایی او می

اعتباری( یبا ) هینس بور به، اموالی را انداختن توقف خود ریتأخشود که بازرگان جهت به متاهده می

از قیمبت روز  تر نبازلخبرد و سب س ببه قیمبت به قیمت باالتر از قیمت روز می بلندمدتبا اقساط 

تبا از ثمبن معاملبه ببرای مبدتی کنبد می« زیرفروشی»فروشد و در اصطالح عرفی نقد می صورت به

بنابراین اگر بازرگانی این اعمال را با قصبد ؛ شودخود می استفاده کند که درواقع موجب ازدیاد دیون
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رهایی خود از خطر توقف و ورشکستگی انجام دهد، ننین شخصی نیبز جهبت توسب  عامدانبه ببه 

 وسای  دور از صرفه، مجرم است.

که هر عم  دیگبری کبه ببه  استدر انتهای این بند، مبین این مطلب  "به بریق دیگر"عبارت 

تر شدن اوضاع اختن توقف از سوی بازرگان انجام گیرد و باع  وخیمتتخیص دادگاه برای تأخیر اند

، مبواردی «برق دیگر»(، متمول این بند خواهد شد. منظور از 1مانند صدور برات سازشیگردد )او 

 باشد.توقف می ریتأخمث  گرفتن وام با بهره باال است که بریقی دور از صرفه جهت 

 ی  توقف بر سایرین ترجیح داده و بلب او را پرداخته باشد.اگر یکی از بلبکارها را پس از تار  .4
است کبه شبرط ببزه « ترجیح»گویای زمان ارتکاب فع  مجرمانه « پس از تاری  توقف»عبارت  

 هرگونبهدارایبی بازرگبان وثیقبه بلبب تمبامی بلبکباران اسبت،  ازآنجاکهانگاشتن این عم  است. 

م غرمایی باشد. پرداخت بلبب یبک یبا ننبد نفبر از پرداخت پس از تاری  توقف، باید بر اساس سه

اسبت[  بلبکارانکه همان رعایت تساوی حقوق ] یورشکستگبلبکاران، خالف روح حاکم بر حقوق 

ق.ت باب  است، بلکه از موارد تقصیر بازرگان هبم  423ماده  موجب به تنها نه. ننین پرداختی است

از  کبه نیهمبازرگان صورت گیرد، بلکبه شود. الزم نیست پرداخت بلب توسط شخص محسوب می

جانب او باشد، کافی است. همسو با نظر برخی، باید بیان داشت کبه صبرف پرداخبت بلبب یکبی از 

 (.98همبان: کنبد )بلبکاران ولو اینکه به ضرر سایرین نباشد، برای احراز تقصیر بازرگبان کفایبت مبی

داشت که دارایی بازرگان ظرفی واحد اسبت  ، باید بیانریتقصکفایت این عم  در احراز  دییتأضمن 

پرداخت در شرایط بعد از توقف که گویای وضبعیت نابسبامان تجباری اسبت، ضبرر سبایر  هرگونهو 

مبورد خواهد داشت و فرض اینکه پرداخت بلب به ضبرر سبایرین نباشبد، ببی به دنبالبلبکاران را 

 عنوان ببهتبوان آن را م خواهد بود اما نمبیورود زیان به بلبکاران یکی از آثار این اقدا هرننداست. 

شود، این مورد از مبوارد معبدود گونه که در گفتار عنصر روانی بیان مینتیجه این بزه دانست. همان

ی ببودن جبرایم ا جبهینتنیبازی ببه تبعیبت از اصب   ببعاًتقصیر است که عمدی بزه ورشکستگی به

رسبد می نظرنیست. پس به  د به نتیجه خاصیمقی خطایی ندارد. از سیاق بند هم متخص است که

 از موارد مطلق باشد.

است. هر نوع پرداخبت در دوران  عرض هماعم از بلبکاران با وثیقه و عادی و « بلبکارها»لفظ  

بعد از توقف، باید توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت گیبرد و ایبن امبر از اختیبارات بازرگبان 

بلبکاران و پرداخت بلبب او در دوران توقبف، نبوعی تقصبیر بازرگبان  خارج است. ترجیح فردی از

 کند.می ریبه تقصاست که دادگاه را مکلف به صدور حکم ورشکستگی 

                                                           

برات سازشی براتی است که بازرگانان بدون اینکه معامله ای انجام داده باشند صبرفا جهبت تحصبی  اعتببار در ببین . 1

 یکدیگر صادر می کنند که اعتبار و پتتوانه واقعی ندارد.
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هبا، دادگباه مکلبف ببه صبدور رمی پس از بررسی مواردی کبه در صبورت تحقبق هریبک از آن

دازیم که صدور حکم، منبوط پرعلیه بازرگان است؛ اکنون به بیان مواردی می ریبه تقصورشکستگی 

. لذا ممکن است بازرگان مقصر شبناخته بلبد یمبه تحقق مورد نیست، بلکه صالحدید دادگاه را نیز 

ببه شود اما محکوم نگردد. پس در این موارد، دادگاه در صبدور یبا عبدم صبدور حکبم ورشکسبتگی 

 مخیر است. ریتقص

 تقصیر بهمواید تخییر دادگاه به صدوی حکم ویشکستگی  .2بند 

اند. در این موارد دادگاه با بررسی وضبعیت ق.ت احصاء شده 542گانه ماده های سهاین موارد در بند

 .استبازرگان  ریبه تقصبازرگان، مخیر به صدور حکم ورشکستگی 

که  کرده باشددر مقاب ، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی  آنکهاگر به حساب دیگری و بدون   .1
 العاده باشد؛ها، آن تعهدات فوقاو در حین انجام آن نظر به وضعیت مالی

فعب  و از  صبورت بهاگر تعهد کردن را نوعی مقید کردن اموال بازرگان قلمبداد کنبیم، همیتبه 

تضبرر  شرط )به دینماشود. تعهداتی که بازرگان پس از تاری  توقف میاحتیابی تلقی میمصادیق بی

هایی کبه نظبر ببه و بالاثر هستند و از بین این تعهدات، آن ق.ت باب  423ماده  حکم بهبلبکاران( 

العباده تلقبی گردنبد، از مصبادیق تقصبیر بازرگبان هبا فبوقوضعیت مالی بازرگان در حین انجام آن

محسوب شده و ممکن است ببق تتخیص دادگاه موجب تعقیب کیفری بازرگان شوند. برای مثبال 

فت است، به نفع شخص ثال  ضبمانت کبرده باشبد و یبا اگر بازرگان سند تجارتی که مبلغ آن هنگ

العاده به شبمار تواند فوقباشد، این تعهد می گرفته برعهدهکفالت متهمی که تعهد خود را ایفا نکرده 

العباده ببودن آن را فبوق تباًینهاو  دادگاه عدم تناسب میان وضع مالی بازرگان و تعهبد که نیهمآید. 

-احتیابی است. به نظر نمبیزیرا از مصادیق بارز بی؛ مذکور را صادر کندتواند حکم احراز نماید، می

کنبد در صبورت زیرا منطق حقوقی حکم می؛ متعلق به دوران بعد از توقف باشد صرفاًرسد این بند، 

العاده بودن تعهد، حتی اگر تاری  آن پبیش از تباری  توقبف اسبت، در صبورت تبأثیر در توقبف فوق

حکم بزهکاری موجود باشد. همین نکته باع  گردید کبه ببه دنببال سیاسبت  بازرگان، امکان صدور

الیحبه تجبارت  1201مباده  بنا بر، این بند ریبه تقصدور حکم ورشکستگی ص حذف موارد اختیاری

.ت، ق 542امبا گویبا بنبد اول مباده ؛ حبذف گبردد ریببه تقصبموارد بزه ورشکستگی  17/3/1393

ننانچه در دوران  ،اگر این نوع اعمال زیرا؛ شودف بازرگان هم میی شام  دوران پیش از توقدرست به

و این نکته ببا منبوط  تلقی شود بزهباید  ،وضعیت توقف باشد در اما مؤثر ،توقف هم واقع نتده باشد

با محرز بودن توقف، مغایرتی ندارد. لذا حبذف ایبن بنبد در  ریبه تقصبودن صدور حکم ورشکستگی 

 است. قادموردانتالیحه مذکور، 

 این قانون رفتار نکرده باشد؛ 413و مطابق ماده  شده متوقفاگر عملیات تجارتی او   .2
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تاجر باید در ظرف سه روز از تاری  وقفه کبه در تأدیبه قبروض یبا سبایر »ق.ت  413برابر ماده 

تعهدات نقدی او حاص  شده است توقف خود را به دفتر محکمه ببدایت محب  اقامبت خبود اظهبار 

 «.دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید حساب ورتصنموده 

ترک فعب   صورت به، «عدم تسلیم»و « عدم اعالن توقف» یعناین بند، ی موردنظررفتار مجرمانه 

. این ترک فع  اگر بعد از سه روز از تاری  توقف بازرگان اسبتمرار استمباالتی بازرگان و مصداق بی

جزئبی از  عنوان ببهشود. به عبارتی زمان ارتکباب، محقق می ریبه تقصشته باشد، بزه ورشکستگی دا

روزه مقرر در مباده عنصر مادی، بعد از گذشت سه روز از تاری  توقف موردنظر است. البته مهلت سه

بازرگانبانی این قانون، جهت تهیه صورت دارایی و ارائه آن به همراه دفاتر به دفتر دادگاه ببرای  413

ببه همبین دلیب ، ممکبن اسبت . اسبتها باالست، مدت غیرمعقولی که حجم دارایی و معامالت آن

گبذار مبدت روزه شوند. بهتبر آن اسبت کبه قبانونها در مواردی قائ  به تمدید این مهلت سهدادگاه

 ی کند.نیب شیپتری را معقول

هرگاه بازرگان عذر مبوجهی ببرای ، ننین در صورت عدم تمدید مهلت مزبور از سوی دادگاههم

 .(85همان: بود )عدم اعالن توقف خود، ظرف مدت سه روز داشته باشد، قاب  مجازات نخواهد 

هبا ببار که معامالت قب  و بعد از تاری  توقف بازرگان و آثار و احکامی کبه ببر آنبا توجه به این

ممکن است به ضرر بلبکاران یا اشبخاص  تاری ، نیازا پسشود تفاوت بارزی دارند، معامالت وی می

اگر توقف بازرگان به ابالع دادگاه و بلبکاران و اشخاص ثال  نرسد، ممکن اسبت آثبار ثال  باشند. 

از مصبادیق تقصبیر او  ترک فع  بازیگانبه همین علت، این . داشته باشدی به همراه ریناپذ جبران

 جهبت نیازاقصر شناخته شود؛ نه اینکه مبتهم را م صرفاًشود که بازرگان شناخته شده و موجب می

 دیبمؤ 16/1/1336مورم  9060که حکم شماره ق.ت محکوم نماید. ننان 542ماده  2بند  موجب به

 .(1222ش : 1337متین، )است این قول 

اعبالن . این عبدم ستینالبته بزه انگاشتن این ترک فع  بازرگان، منوط به تحقق نتیجه خاصی 

باشبد. بلکبه نظر صحیح تر، مبتنی ببر تقصبیر نمبی بنا برو دفاتر،  حساب صورتسلیم توقف و عدم ت

؛ جهت بزه شناختن این ترک فع ، باید رفتبار مجرمانبه مبتنبی ببر آگباهی و قصبد مجرمانبه باشبد

زیرا این بنبد، ؛ بنابراین مطلق انگاشتن آن با اص  مقید به نتیجه بودن جرایم خطایی تعارضی ندارد

 شود.وجهه عمدی این بزه است که در گفتار بعد بدان پرداخته می مصداقی از

 1304خرداد  12فروردین و  12و  1303دلو  25اگر از تاری  اجرای قانون تجارت مصوب   .3
ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی
متروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی باشد )عین نکرده قروض و مطالبات به بور صحیح م

 باشد(.نتده
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-مبباالتی و سبه ق.ت بازرگان مکلف به داشتن و حفظ یک تعداد دفتر است. ببی 6ببق ماده 

که موجب محرومیت او در دعاوی تجاری در استناد به انگاری تاجر در ادای این تکلیف عالوه بر این

تقصبیر تواند موجب محکومیت وی به بزه ورشکستگی ببهعنوان دلی  است، می دفاتر به نفع خود به

مباالتی بازرگبان و ببه صبورت بنابراین، رفتار مجرمانه مذکور در این بند نیز مصداقی از بی؛ نیز شود

1ترک فع  است.
 

اس ترتیببی دفباتر و انعکبموارد مذکور در این بند را باید منحصر به نداشتن دفتر، نقص یبا ببی

مندرجات غیرحقیقی راجع به وضعیت بازرگان در صورت دارایی دانسبت کبه رای شبعبه دو دیبوان 

توان مؤید حصری بودن موارد ذکر شده را نیز می 15/8/1330به تاری   3360عالی کتور به شماره 

2این ماده دانست. 3در بند 
 

ثر در توقف وی باشد تا قابلیبت مباالتی بازرگان باید موالزم به ذکر است که این ترک فع  و بی

محکومیت وی فراهم باشد. پس هرنند زمان ارتکاب این موارد تقصیر بازرگبان متعلبق ببه قبب  از 

 تواند باشد، اما حین صدور حکم به بزهکاری بازرگان، توقف وی، شرط است.تاری  توقف هم می

امبا ؛ شبودبرداشبت نمبیخاصبی  از بررسی ظاهر این بند، برای تحقق بزه، شرط ببودن نتیجبه

گونبه مبوارد نیبز ببه همچون سایر موارد تقصیر بازرگان که در مطالب قب  صحبت شد، باید در این

روح حقوق ورشکستگی که همان حمایت از حقوق بلبکاران است، جهت تفسیری همسو ببا اصبول 

ها را مضبر ببه حبال تیمباالگونه بیگذار، نوعا ارتکاب اینحقوق کیفری توجه نمود. به عبارتی قانون

مباالتی را باید ببرای ببزه دانسبتن بنابراین احراز نتیجه ورود زیان از این بی؛ بلبکاران دانسته است

ای بودن جرایم خطایی، این بند را مقیبد اعبالم داشبت. این عم  احراز نمود و موافق با اص  نتیجه

 ا به دنبال دارد.که متوقف بودن بازرگان، الجرم ضرر بلبکاران رمضاف این

تقصیر، سعی بر آن داریم تا با تبیین عنصر روانبی پس از توضیح عنصر مادی بزه ورشکستگی به

 تقصیر متخص گردد.این بزه، تاثیر این عنصر در تحقق بزه ورشکستگی به

                                                           

ای ه صبورت رفتبار مجرمانبهتوانبد ببمبی« نداشتن دفتبر»گونه استدالل کرد که توان از منظری دیگر اینهرنند می. 1

کبه ترک وظیفه داشبتن دفباتر(، بخبواهیم آن را بگنجبانیم. ننبانفع  )که ذی  ترک مستق  برح شود، بدون آن

 شود.، امروزه فارغ از دسته بندی های فع  و ترک فع ، به صورت رفتار مجرمانه مستق  شناخته می«داشتن»

ناظر به مواردی است که تباجر دارای دفتبر نببوده یبا دفتبر نباقص  ت،قانون تجار 542شق سه ماده »ببق این رمی . 2

کند و نبون راه تحقیبق در ایبن قسبمت بسبته نیسبت و داشته باشد نه اینکه دارای دفتر بوده ولی اساساً ابراز نمی

 ممکن است به وسائ  قانونی قضیه را کتف نموده و در صورت بروز دفتر، حقیقت روشن شود لذا صبدور حکبم ببه

 بعد(. به 343متین، پیتین: ص «)تقصیر قب  از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بودورشکستگی به
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 گفتار دوم: عنصر روانی
قسبم نخسبت . ببه تقلببو  ریببه تقصببندی معمول از ورشکستگی عببارت اسبت از عبادی، تقسیم

شبوند و . تنها مورد دوم و سبوم ببزه محسبوب مبیستینمجرای مداخله حقوق کیفری  وجه چیه به

هبا شبده هبای آنهایی به همراه دارند. وجوه افتراق مورد دوم و سوم، موجب تفاوت مجازاتمجازات

 ریتقصب به یورشکستگاز  بیش مراتب به به تقلباست و نیز دید منفی جامعه نسبت به ورشکستگی 

گونه به ذهن القاء شبود کبه در ممکن است این ریبه تقصبزه ورشکستگی  عنوان بهباشد. با توجه می

آن غیرعمبدی اسبت و نیبز  تبع ببههمه مصادیق خود، یک بزه مبتنی بر تقصیر و خطبای جزایبی و 

افراط و تفبریط در مباالتی و یا بیاحتیابی، بازرگان در ارتکاب آن سوءنیت نداشته و تنها از روی بی

توان مبواردی بور که در ابتدای سخن ذکر شد، نمیاما همان؛ اداره امور خود، مرتکب آن شده است

پبس از تباری  توقبف و پرداخبت بلبب او را  هبم آنهمچون ترجیح یکی از بلبکاران ببر سبایرین، 

بایبد حسبب عمدی بودن ایبن ببزه، غیرعمدی و بدون سوءنیت پنداشت. پس در بح  عمدی و غیر

ایبن مطلبب،  دییبتأمورد حکم مقتضی صادر کرد و احراز سوءنیت یا تقصیر را به دادگاه سب رد. در 

نسبت به حبذف ایبن مبورد )تبرجیح فبردی از  1393تجارت گذار در الیحه توان به اقدام قانونمی

اشاره  تقلببه و گنجاندن آن در موارد ورشکستگی  ریبه تقصبلبکاران( از دایره شمول ورشکستگی 

، مبوارد ریبه تقصو  به تقلباز دو بزه ورشکستگی  هرکداماما ؛ (13931تجارت  حهیال 1207 و 1200)مواد کرد 

ای ، هیچ خدشهریبه تقصعمدی و غیرعمدی( دانستن ورشکستگی ) یوجهخاص خود را دارند و دو 

 کند.حیطه تعریف شده این دو بزه وارد نمی به

احتیبابی یبا ق.م.ا، تقصیر عبارت است از اینکه مجرم در نتیجه ببی 145مستفاد از تبصره ماده 

مباالتی، مرتکب عملی شود که ببق قانون ممنوع است یا از انجبام دادن عملبی کبه قبانون او را بی

 امتناع کند.مکلف ساخته است، 

ی تلقی رعمدیغخود، همواره باید به سبب عنوان  ریبه تقصاین تبصره، جرایم ورشکستگی  بنا بر

کبه ببه بیبان قواعد حقوق کیفری نیز ممکن است این تصور به ذهن القاء شود. ننبان بنا برشوند و 

شوند و س س در میبان گذاری، نخست تمام جرائم مطلق، عمدی محسوب میبرخی، در مقام قانون

و تنها در حاالت استثنایی و البته  ی رفتارهای عمدی استبزهکارجرائم مقید به نتیجه نیز، اص  بر 

                                                           

 را قبانون ایبن 957 مباده موضبوع یکی از معامالت توقف به علم با توقف تاری  از بعد متوقف تاجر هرگاه -1207 ماده. 1

-حکبم کبهصبورتی در ب بردازد، را او بلبب و دهبد تبرجیح بر دیگر بسبتانکاران را بستانکاران از یکی یا و دهد انجام

 از شش متروط بر اینکه بیش شود، می محکوم تقلب به ورشکستگی برای مقرر مجازات به صادر شود او ورشکستگی

 عم  891و  890 مواد در تکلیف مقرر به که تاجری مورد در است باشد. همچنین نگذشته دین پرداخت تاری  از ماه

 از پبس یا و شود کیفرخواست صادر او علیه و گیرد قرار تحت تعقیب تقلب یا تقصیربه شکستگیور اتهام به یا و نکند

 .نماید خود تصرف اموال در توقف تاری 
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غیرعمدی به رسبمیت شبناخته اسبت کبه  صورت بهگذار، برخی از جرائم مقید را قاب  توجیه، قانون

از همبین رو  (45 :محمبدخانی، پیتبین.)نامیبد« ای بودن جبرائم خطباییاص  نتیجه»توان این امر را می

« ریبه تقصورشکستگی »رسد اما به نظر می؛ ممقید باید ب ذیری صورت بهجرائم غیرعمدی را همیته 

بیان شد، شام  وجوه عمبدی و   یتفص بهق.ت که 542و  541مواد  بنا برآن،  عنوان بهفارغ از توجه 

توانبد حسبب مبورد، جنببه عمبدی و یبا مبی ریبه تقصورشکستگی  گرید عبارت بهغیرعمدی است. 

ببه ی این است کبه مبوارد عمبدی ورشکسبتگی بنداثر این تقسیم نیتر مهمغیرعمدی داشته باشد. 

قرار گیرند. درستی این مطلب با توجه به  23توانند متمول مجازات تکمیلی موضوع ماده می ریتقص

 است. دییتأق.م.ا مورد  144ماده 

پردازیم و سب س عنصبر روانبی سبایر گانه عمدی بودن مصادیق این بزه میدر ابتدا به موارد سه

 شود.م میموارد غیرعمدی اعال

عنصر معنوی جرائم عمدی متتک  از دو جزء اساسی علبم و سبوءنیت اسبت. علبم ببه معنبای 

گذار و دانش الزم نسبت به موضوع بزه و حکبم آن ی قانونامرونهی نقض سو بههدایت آگاهانه اراده، 

واسبتنِ شود و نیبز خباشد و سوءنیت به معنای خواستن انجام عم  که به سوءنیت عام تعبیر میمی

جزئی از عنصر روانی مطرح  عنوان بهشود. البته انگیزه نیز تحقق نتیجه که سوءنیت خاص نامیده می

مبورد « انگیزه در عنصبر روانبی ریتأثعدم »اص   که یبور بهی در تحقق بزه ندارد. ریتأثشود اما می

 (.222: 1381باهری،)است تصریح برخی حقوقدانان نیز قرار گرفته 

شود، علم به موضبوعِ عملبی که متعاقباً مطرح می ریبه تقصعمدی بزه ورشکستگی در مصادیق 

اعمال خود جهت تحقبق  حکم بهدهد، شرط است؛ اما علم خود انجام می اموالکه بازرگان نسبت به 

دانبد و هبم امباره علبم ببه زیرا هم عرف تجاری، بازرگان را مطلع به امور خود می؛ بزه شرط نیست

 ، در ادامه به تبیین سوءنیت خواهیم پرداخت.رو نیازاده، مؤید این مطلب است. شقوانین وضع

.ت و بنبد دوم ق 541مباده  و نهبارم، بند سوم ریبه تقصگانه عمدی بزه ورشکستگی موارد سه

گونه که در مباح  گفتار قب  بیان شد، در هر سه مبورد مبذکور، ببرای .ت است. همانق 542ماده 

 باشند.بروز نتیجه خاصی شرط نیست و از جرگه جرائم مطلق می ،موردبح تحقق بزه 

است. ایبن بنبد تنهبا « انداختن تاری  توقف ریتأخ قصد به».ت حاوی قید ق 541بند سوم ماده 

ی توس  به وسبای  دور از صبرفه و اراده انجام فع  مجرمانه»موردی است که عالوه بر سوءنیت عامِ 

منبدرج در ایبن بنبد، « قصبد». منظبور از هستوءنیت خاص نیز ، دارای س«نامتعارف دوفروشیخر

سوءنیت خاص بازرگان برای به تأخیر انداختن تاری  توقف خبود، از بریبق خریبد بباالتر و فبروش 

 از مظنه روز و نیز توس  به وسای  دور از صرفه است. تر نازل

فبرض مطلبق ]جبرائم  گاه درممکن است این شبهه به ذهن القاء شود که هیچ کهنکته مهم آن

که برخی [، سوءنیت خاص وجود ندارد و سوءنیت همیته ناظر به جرائم مقید است. ننانموردبح 
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اند و مطبابق نظبر ایتبان، بزرگان، تفاوت سوءنیت و انگیزه را به مطلق و مقید بودن بزه ارتباط داده

رسد که هرنند در اما به نظر می (167و  33: 1385آقایی نیا، .)سوءنیت خاص در جرائم مطلق وجود ندارد

گیرد، اما ایبن ببه گذار تعلق میقانون موردنظر جرائم عمدی مقید، سوءنیت خاص همیته بر نتیجه

معنای آن نیست که در جرائم مطلق، سوءنیت خباص را منتفبی ببدانیم. سبوءنیت خباص همیتبه 

عنصر مادی نیبز  ازنظرکه این ای متخص است؛ فارغ ازگر تمای  مرتکب به دستیابی به نتیجهنتان

کالم با برخی، بین سوءنیت خاص و نتیجبه هم درواقعتحقق واقعی آن نتیجه، شرط وقوع بزه باشد. 

آوری نیست که اولی مربوط به رکن معنوی و دومبی مرببوط ببه رکبن ی الزامرابطه رو ازآنمجرمانه 

همین بند از مبوارد  ازجملهگذار قانون بسا نه (73: 1390؛ پوربافرانی، 537: 1392میرمحمدصادقی، )است مادی 

کبه هبدفی رکن مادی، بزه را مطلق بداند، درحبالی ازنظر، ریبه تقصالزامی صدور حکم ورشکستگی 

، سوءنیت خاص، همیته قصد رسیدن ببه گرید یعبارت بهخاص را شرط نتیجه عنصر روانی نیز بداند. 

کبه با توجه به وجود نتیجه، بر آن منطبق است. درحالی نتیجه است؛ البته در جرائم مقید، این قصد

، تنهببا وجببود آن در ذهنیببت مرتکببب کببافی خواهببد موردبحبب در جببرائم مطلببق همچببون بنببد 

را انگیبزه « انبداختن توقبف ریتبأخقصبد ببه »با استدالل فوق، نظبری کبه  (95)محمدخانی، پیتین: بود.

 گردد.دانند، نقض می می

)بنبد سبوم ق.ت  541د بدان توجه شود، این است که مطابق بند سه ماده ای که باینکته تیدرنها

توان دریافت که اگر ثابت شود بازرگبان می« تأخیر انداختن قصد به»از عبارت  (1الیحه تجبارت 1200ماده 

-انجام داده است، عم  عمبدی او،  "تأخیر انداختن اعالم توقف قصد به"اعمال مندرج در این بند را 

 شناخته خواهد شد. ریبه تقص ورشکستگی

ق.ت است. تبرجیح دادن فبردی از بلبکباران، پبس از  541مورد عمدی دیگر، بند نهارم ماده 

بنبابراین عنصبر روانبی ایبن ؛ بودن عم  اوست و آگاهانهاعالم توقف بازرگان، آشکارا گویای عامدانه 

ز بلبکاران است. فارغ از توجبه متتک  از سوءنیت عامِ خواستن و ترجیح ارادی فردی ا صرفاًمورد، 

، بزه محقق و پس از احراز این امبر، «ترجیح»ی به نتایج این عم ، صرف ارادی بودن رفتار مجرمانه

 گردد.حکم مربوط صادر می الزاماً

ق.ت است کبه وفبق ایبن  542، بند دوم ماده ریبه تقصمورد آخر موارد عمدی بزه ورشکستگی 

آگاهی و توجه، ظرف مهلت مقرر در قانون، از اعالن توقبف خبویش،  تیهادرنبند، بازرگان عامدانه و 

ورزد. خود به دفتر محکمه امتناع می دارایی و کلیه دفاتر تجاری حساب صورتخودداری و از تسلیم 

تجار دیگبر هسبتند،  غالباًوی، با کتمان وضعیت توقف خود، وضعیت مالی بلبکارانش را که  درواقع
                                                           

 مظنبه از فروشی نبازلتر یا باالتر خریدی خود توقف اعالم انداختن تأخیر قصد به که صورتی در -1200بند سوم ماده . 1

 اسبتقراض، راه از اینکبه از اعبم نماید تحصی  وجهی تا برد کار به ای صرفه از دور  وسای قصد همان به یا و روز کند

 باشد. دیگر بریق به یا و برات صدور
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. به سبب همین سوءنیت عام او در خواستن کتمان حقیقت است که مقبنن عمب  اندازدبه خطر می

-انگاری نموده است. عمدی دانستن این سه مورد، موافق اص  عمدی بودن جرائم نیز مبیاو را جرم

 باشد.

، متناسب با نام این بزه، نتأت گرفته از تقصیر بازرگان کبه ریبه تقصسایر موارد بزه ورشکستگی 

باشد. ببه همبین خبابر، از ایبن مبوارد فع ( است، می) یابیاحتترک فع ( و بی) یمباالتاعم از بی

ی، رعمدیغشود که عنصر روانی جرائم یاد می ریبه تقصمصادیق غیرعمدی بزه ورشکستگی  عنوان به

تقصیر جزایی یا همان خطای کیفری است و دیگر صحبت از سوءنیت عام و خاص، جایگاه و موردی 

ببه گذار قانون تجارت وارد است که برای موارد عمدی ببزه ورشکسبتگی ا این نقد، بر قانونام؛ ندارد

که برگرفته از عمد و نیتِ سوءِ قبلی بازرگان است، مجازاتی برابر با موارد غیرعمدی که ناشی  ریتقص

پایبان احتیابی وی است، تعیین کرده است. در اینجا صحبت از عنصر روانبی ببه مباالتی و بیاز بی

 رسد اما ذکر یک نکته خالی از فایده نیست.می

دانسبتیم، مستند این امر که ما در مقاله، مقدمه بزهکار دانستن بازرگان را متوقف بودن وی مبی

ممکبن اسبت  منظور متوقف اسبت(ویشکسته )تاجر »دارد: ق.ت است که بیان می 542صدر ماده 

، مستلزم صبدور ریبه تقص، صدور حکم ورشکستگی گرید یعبارت به«. اعالن شود ریبه تقصورشکسته 

کند. با توجبه ببه حکم ورشکستگی بازرگان نیست و صرف احراز توقف یا محرز بودن آن کفایت می

که اگر بازرگبان، اعمبال منبدرج در ایبن مباده را انجبام دهبد، دادگباه مخیبر ببه صبدور حکبم این

را بررسی نموده و اگر موفق به احراز تقصیر  اوست، دادگاه باید وضعیت متهم ریبه تقصورشکستگی 

توانبد حکبم بازرگان شد، ببدون نیباز ببه صبدور حکبم ورشکسبتگی از سبوی دادگباه حقبوق، مبی

شبرط  بباوجوداو را صادر کند. در فرض عدم توفیق در احراز تقصیر بازرگان،  ریبه تقصورشکستگی 

ر صالحیت دادگاه حقوقی اسبت[، ببرای که احراز این شرط دبازرگان ]توقف یا همان سقوط اعتبار 

زیبرا احبراز سبقوط اعتببار ؛ ی به دادگاه حقوقی ارجاع داده خواهد شدعاد یورشکستگصدور حکم 

باشد و به سخن برخبی تجاری و توقف امری تخصصی است که از صالحیت مراجع کیفری خارج می

د و موجبات محکومیت نباید اص  صحت را فدای اص  سرعت و گردش ثروت در حقوق تجارت نمو

ی اصبراری رمببا اسبتناد ببه  عمبدتاًرویه کنونی  .(29: 1392عرفانی، ) کردعجوالنه فراهم  بور بهافراد را 

و  ببه تقلببقائ  به عدم لزوم صدور قرار انابه در بزه ورشکسبتگی  26/2/13491  مورم 205شماره 

                                                           

  اسببق(کیفبری )  دادرسبی  آئبین  قبانون 17  مباد »  که  است  شده  اشاره 26/2/1349  مورم 205 اصراری شماره  رمی. 1

  در پرداخبت  وقفبه  موضبوع  به  رسیدگی  شده  حقوق شناخته  دادگاه  ر صالحیتد  مورد ندارد... آنچه  به  اساساً شمول

ببزه   ارکبان  ببه  با رسیدگی  قطعی  مالزمه  باشد که می  پرداخت در سررسید دین  قدرت  سلب  علت  به  بازرگانی  دیون

  تقلبب  ببه  رسبیدگی  در مقبام  نهد و آنباش  جزا نیازمند صدور قرار انابه  ندارد تا دادگاه  تقلب به  ورشکستگی  خاص

بیتتر   میزان  وجود کمبود به  و یا تظاهر به  کمبود موجودی  داشتن  بدون  ورشکستگی  دارد، احراز تظاهر به  ضرورت
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ه در جرایم ورشکستگی، ر.ک: محمدزاده، امیرمجاهدی، بررسی تفصیلی مسئله اناب )جهت.باشندمی ریبه تقصورشکستگی 

نظریببه متببورتی شببماره بببی  ،هیاداره کبب  حقببوقی قببوه قضببائ راًیبباخ، نیببباوجودا( 338-341: 1396

منبوط  1و تقلب بازرگان را به نحبوی ریبه تقصصدور حکم ورشکستگی  4/12/1393ب  3030/93/7

و « توقبف»شی از عدم مداقه در تمایز مفاهیم به صدور حکم ورشکستگی دانسته است که این امر نا

که وضبعیت حقبوقی ] یورشکستگو عدم توجه به جایگاه این جرایم در کنار مفهوم « ورشکستگی»

 2باشد.[، می(33: 1391و سماواتی،  17: 1392توضیحات بیتتر ر.ک: محمدزاده، )است ویژه تجار 

 بخش دوم: بازرگان حقوقی و اعمال کیفر بر آن
ق.م.ا،  143های تجارتی با وضع مباده ص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ازجمله شرکتدر خصو

. بباوجوداین، تحقبق 3دیگر هیچ تردیدی بر اص  مسؤولیت کیفبری در جبرایم معبین وجبود نبدارد

هبای متعبدد های تجارتی موجب برح پرسشها نسبت به شرکتمسؤولیت کیفری و اعمال مجازات

در مسبؤولیت "ق.م.ا:  143باشبد. براببر مباده رویه قضایی و دکتبرین مبیبر عهده  است که رفع آن

کیفری، اص  بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری 

در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت  یااست که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام 

 "اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت 

عنوان مصداقی از اشخاص حقوقی به دو شبرط  های تجاری بهبنابراین، مسؤولیت کیفری شرکت

در راسبتای  یاا ارتکباب ببه نبام -2ارتکاب بزه توسط نماینده قانونی شرکت؛  -1وابسته شده است: 

با توجه به آثار فراگیبر و در این صورت، عالوه بر مجازات شخص حقیقی مرتکب بزه،  منافع شرکت؛

                                                                                                                                              

  االصبول علی  باشد که می  متقلبانه  وسای   به  توس   از بریق  استفاده، احراز قصد سوء و در هر حال  آن  از مقدار واقعی

 ...«. شده  شناخته  جزائی  دعوی  به  رسیدگی  مرجع  در صالحیت

حال حاضر دادگباه عمبومی  شود که درمحکمه بدایت اعالم می ت، ورشکستگی تاجر به حکم.ق 415موجب مادّه  به. 1

 یحقبوق عمبومی دادگباه صبالحیت حقوقی، جانتین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکسبتگی، در

توانبد تباجر ورشکسبته را ببه اتهبام ارتکباب مبی مدیرتصبفیه یبا دادستان ورشکستگی، حکم صدور از پس و است

در مرجع کیفری تعقیب نمایبد و ننانچبه قبب  از صبدورحکم ورشکببستگی توسبط وتقصیر ورشکستگی به تقلب 

 .از موارد صدور قرار انابه است تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورددادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به

تفکیک میان اعسار و ورشکستگی در نظام حقوقی آمریکا نیز متهود است ننان که در مورد اعسار باید فرم انصاف و . 2

 (Martin(N) with Paley(S),2006: 215)در مورد ورشکستگی، ترازنامه یا فرم ورشکستگی تکمی  گردد.

جهت بررسبی تفصبیلی نقبدهای  ایران اگرنه پسندیده است؛ اما خالی از نقد نیست.این نوآوری نظام حقوق کیفری . 3

وارد شده، خصوصا در مورد عدم امکان اجرای مجازات مناسب در مواقعی که شخص حقبوقی مبتهم ببه شبروع ببه 

 به بعد. 90 ص :1393گردد، ر.ک: شمس ناتری، جرم و یا معاونت در جرم و ... می
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 1شبود.ق.م.ا محکوم می 20موارد مصرح در ماده  شدت بزه ارتکابی، شرکت نیز به یک یا دو مورد از

پرسش نخست در مورد شرط اول این است که نماینده قانونی شبرکت کیسبتد در پاسب  ببه ایبن 

قانون یا قرارداد، اختیباراتی موجب  دارند، نماینده قانونی، کسی است که یا بهپرسش برخی اظهار می

به او داده شده تا برای شخص حقوقی، کار یا کارهایی را انجام دهد؛ مث  مدیرعام ، هیبأت مبدیره، 

تنها عم  هریک از ارکان شبرکت، بلکبه عمب   در این دیدگاه، نه (.67: 1392 .)اردبیلبی،وکی  شرکت و ..

توانبد بباوجود سبایر شبرایط الزم، و، مبیهریک از کارکنان شرکت بدون توجه به موقعیبت شبغلی ا

این دیبدگاهی اسبت  (155: 1394موسوی مجاب، ).شخص حقوقی( شود) موجب مسؤولیت کیفری شرکت

قانون جزایی  121-2تصریح ماده  های حقوقی ازجمله فرانسه حاکم است. البته بهکه در برخی نظام

حقوقی، به حساب شخص حقوقی انجام اعمالی که نماینده یا رکن شخص  "که از عبارت  این کتور

در این نظام، هر یک از ارکان شرکت، ازجمله هیأت  .(83: 1388اللهی، فرج) استفاده کرده است "دهدمی

کننبد، موجبب مدیره، مدیران، مجامع عمومی و نمایندگان شرکت که به حساب شبرکت عمب  مبی

قد عنوان نماینده باشد و مرتکب ببزه گردند. پس اگر کارمند و مدیر، فامسؤولیت کیفری شرکت می

هبای دوگانبه بایبد دیگر، برابر قبانون، ویژگبی عبارتی شود، مسؤولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و به

وجود داشته باشد تا مسؤولیت کیفری شرکت مطرح گردد، یعنی شبخص بایبد عنبوان نماینبده یبا 

در  .(84پیتبین: ) ، عمب  را انجبام دهبدرکنی از ارکان شرکت را داشته باشد و به نام و حساب شرکت

کند یا در جهت منافع شخصی مرتکب حاالتی که رکن یا نماینده، از حدود اختیارات خود تجاوز می

 پیتین(.) شود، مسؤولیت کیفری شرکت، منتفی استبزه می

که مقرر  1347الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  125گفتنی است که برابر ماده  

مدیرعام  شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، "شته است: دا

یبن مباده درصبدد بیبان یکبی از ا "نماینده شبرکت محسبوب و از ببرف شبرکت حبق امضبا دارد.

بدین ترتیب، مدیرعام  در  .(21: 1394شبریفی، ) که مقید حصر باشدهای نمایندگی است، بی آن مصداق

هبا، تعیبین آن شود. در سایر شرکتی یکی از ارکان شرکت و نماینده آن محسوب میشرکت سهام

بر  باشبد، ببا تکیبهکه در عم  هم مرسبوم مبی الزامی نیست. باوجوداین، در صورت تعیین، همچنان

برده، نماینده شرکت محسوب شبده و در صبورت عبدم تعیبین، هبر وحدت مالک ماده یاد شده، نام

امه و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، به نام یا به حساب شرکت عم  شخصی که وفق اساسن

                                                           

 مصادره ک  اموال.  .2انحالل شخص حقوقی.  .1ق.م.ا از این قرارند:  20حقوقی بنابر ماده های اشخاص مجازات. 1

. ممنوعیبت از دعبوت 4فعالیت شغلی یا اجتماعی به بور دایم یا حبداکثر ببرای مبدت پبنج سبال.ممنوعیت یک یا نند  .3

وعیت از اصبدار برخبی اسبناد تجباری . ممن5عمومی برای افزایش سرمایه به بور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. 

مجبازات ایبن مباده در مبورد  -. انتتار حکم به وسیله رسانه ها. تبصبره7. جزای نقدی 6حداکثر برای مدت پنج سال. 

 شود.کنند، اعمال نمیاشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می



  
 221                                                                                          تأملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر      

 

بنابراین، کارکنان و یا حتی ارکان شرکت ازجمله مجبامع  شود؛کند، نماینده شرکت محسوب میمی

توانند متمول عنوان نماینده قانونی قرار گرفته و نقتی ایفا کنند؛ مگر به لحاظ نقبش عمومی، نمی

هبای گیرنده شرکت. البته با توجبه ببه واقعیبت عنصر معنوی بزه از جهت قوه تصمیم ها در اثباتآن

هبا، پیچیبدگی حباکم ببر سباختار نفبوذ و قبدرت، تنبوع و ای شرکتی زنجیرهموجود، یعنی جنبه

ق.م.ا، صبراحتاً در کنبار  143کرد کبه قانونگبذار در مباده ها در عصر حاضر ایجاب میگستردگی آن

شد تا راه گریز از مجازات اعمال مجرمانبه ایبن ارکبان مسبدود ارکان شرکت نیز می نماینده، متذکر

 .vidal Dominique, 2010: 313)) گرددگمان، واژه نماینده، شام  مدیر تصفیه نیز میگردد. بی

نماینبده شبخص حقبوقی،  "قبانونی ببودن"رسد وصبف با توجه به مطالب ذکر شده، به نظر می

هبای تجباری و سبایر اشبخاص حقبوقی اسبت. ببه های شرکتبق با پیچیدگینیازمند تفسیری مطا

های تجاری را که در عمده موارد قدرت و نفوذ بیتبتری نسببت نماید ارکان شرکتعبارتی الزم می

 "نماینبده قبانونی"افرادی نون مدیرعام  شخصیت حقبوقی تجباری اسبت، متبمول  به نمایندگی

ر حقوق جزا معتبر ندانیم، نقد بزرگی ببر قبانون مجبازات اسبالمی بدانیم. اگر این تفسیر موسع را د

ناپبذیری ببه دنببال دارد و ببه عببارتی  وارد خواهد بود که در عم  نیز آثار مخرب اقتصبادی جبران

 اقتصادی است.-خالف نظم عمومی تجاری

های ق.م.ا جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ازجمله شرکت 143شرط دومی که در ماده 

شده است، این است که عم  نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شرکت باشبد.  جارتی مطرحت

های تجاری این است که عم  نماینبده قبانونی پس شرط دوم جهت احراز مسؤولیت کیفری شرکت

 ای مصبوببه نام یا در راستای منافع شرکت صورت گرفته باشد. همین شرط، در قانون جرایم رایانه

در راستای منافع شخص حقبوقی آمبده اسبت. منطبق حقبوقی و بررسبی  وبا عبارت به نام  1388

 کنبدای را تأیید مبیگذار در جرایم رایانههای حقوق خارجی، رویکرد قانونتطبیقی موضوع در نظام

نبد، در زیرا نماینده قانونی در فرض اخیر، الزاماً باید به نام شخص حقوقی عمب  ک ؛(1388:84اللهی،فرج)

غیر این صورت، یعنی اگر نماینده قانونی رفتاری مجرمانه با انگیزه شخصی به نبام خبود یبا شبخص 

. (212 ،ص1392شبریفی،) حقوقی انجام دهد، تحمیب  مجبازات ببه شبخص حقبوقی غیرمنصبفانه اسبت

که مسؤولیت کیفری شرکت تجارتی در صورتی مطرح است که  بنابراین، تردیدی وجود ندارد در این

تنها رفتار مجرمانه باید توسط نماینده قانونی شرکت و به نام شرکت صورت گیرد، بلکه رفتار بایبد  نه

 در راستای منافع شرکت صورت گرفته باشد و نه با انگیزه و منافع شخصی نماینده.

های تجارتی مطبرح اسبت، دوره زمبانی آن پرسش دیگری که در مورد مسؤولیت کیفری تتک 

کبه شخصبیت حقبوقی شبود. گذشبته از ایبنبه شخصیت حقوقی تتک  مربوط میهم  که آن است

باشد، در سایر مبوارد نیبز نقطبه های متارکتی مبهم میهای تجارتی ازجمله شرکتبعضی از تتک 

 آغاز و پایان شخصیت حقوقی خالی از بح  نیست.
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رخبی کتبورها گانه تجباری ایبران، ببرخالف آنچبه در بهای هفتگفتنی است، در مورد شرکت

یبک، تباری  ثببت،  داننبد، در هیچمعمول است و زمان ثبت آن را نقطه شروع شخصیت حقوقی می

براببر مباده  1گبردد.تاری  تتکی  شرکت نیست و شخصیت حقوقی، پیش از زمان ثبت، محقق مبی

ی آن موجود اسبت. ببا ق.ت، بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی در دوران تصفیه تا خاتمه 208

هبا بایبد گفبت مسبؤولیت کیفبری اده از وحدت مالک این ماده و تسری آن ببه سبایر شبرکتاستف

باشد. در صبورت تببدی  و یبا های تجارتی از زمان تتکی  تا پایان عملیات تصفیه مطرح میشرکت

ها، به لحاظ مسؤولیت کیفری بایبد گفبت در تببدی  شبرکت، شخصبیت حقبوقی، ادغام این شرکت

ت کماکان مسئول عواقبب کیفبری پبیش از تببدی  اسبت. در صبورت ادغبام تداوم دارد. پس شرک

سو، توجه به این نکته که عم  ادغام  های متفاوت شد. از یکها، باید قائ  به تفکیک وضعیتشرکت

شود یا خیر و از سوی دیگر توجه به اینکبه شبرکت ادغبام موجب محو شخصیت حقوقی شرکت می

نماید. در حالتی که وضبعیت ادغبام موجبب محبو شخصبیت زم میکننده و یا ادغام شونده است، ال

باشبد. در غیبر ایبن شود، بنابراین، شرکت، پاسخگوی عواقب کیفبری اعمبال خبود مبیحقوقی نمی

که شرکت ادغام کننده، همچنبان دارای شخصبیت حقبوقی اسبت، بنبابراین، صورت، با توجه به این

امبا شبرکت ادغبام شبونده در زمبان ادغبام  ز است؛مسؤولیت کیفری پیش و پس از مرحله ادغام نی

شود. هرننبد از جهبت حقبوقی شبرکت ادغبام کننبده، منح  و بنابراین فاقد شخصیت حقوقی می

پاسخگوی تعهدات شرکت ادغام شونده است، اما از جهت کیفبری، ببه دلیب  اصب  شخصبی ببودن 

. همبین اسبتدالل (180:ی، پیتینشریف) ها، شرکت ادغام کننده از مسؤولیت کیفری مبری استمجازات

در حالتی از ادغام که موجب محو شخصیت حقوقی نند شرکت و به وجود آمبدن شبرکتی جدیبد 

هبای گوی اعمال مجرمانه شرکتشود نیز صادق است، یعنی شرکت جدید از جهت کیفری پاس می

اسبت کبه بسبتن راه  روشبن. (182 و 181:پیتین) های جدید نخواهد بودمنحله و ادغام شده در شرکت

ی ادغام، از بریبق مقبررات های بزهکار نسبت به روی آوردن به شیوهفرار و گریز از مجازات شرکت

 بینی و مسدود گردد.ها باید پیشحاکم بر ادغام شرکت

با توجه به توضیحات صورت گرفته در خصوص قیبود مرببوط ببه مسبؤولیت اشبخاص حقبوقی 

ن داشت که هرنند امکان بار کردن مسؤولیت بر بازرگان حقوقی وجود گونه بیاتوان اینبازرگان، می

ق.م.ا، مجبازات مناسبب اقتضبائات  20هبای تعیبین شبده در مباده دارد، اما با توجه به نوع مجازات

                                                           

(، پبس از تتبکی  مجمبع عمبومی 1347 الیحبه اصبالحی 22 و 17 مبواد برابر) های سهامی عام و خاصدر شرکت. 1

گیبرد. همچنبین در شبرکت ببا شخصیت حقوقی شرکت شک  مبی مؤسس و اعالم قبولی سمت مدیران وبازرسان،

ق.ت، پبیش از ثببت،  185ق.ت و در شرکت نضامنی و نسبی به موجب ماده  96مسؤولیت محدود، به موجب ماده 

و شخصیت حقوقی است. البته برخی در حقوق ایران معتقدند که شخص حقبوقی از تباری   دارای موجودیتشرکت

 (30 الی 18 :1390پاسبان، ) گرددثبت آن ایجاد می
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کبه تقصیر قاب  اعمال نیست. مضباف ایبن شخص حقوقی در جرائم مختلف خصوصاً ورشکستگی به

مواد ق.م.ا، متناسب با قواعد و ضوابط نمایندگی ترسیم نتده اسبت قلمرو نماینده قانونی مذکور در 

که مفرهای متعبددی ببرای اشبخاص حقبوقی از تحمب  کیفبر همچنبان وجبود دارد کبه و نیز این

 بلبد.ازپیش می گذار را بیشهوشیاری قانون

 گیري  نتیجه

ایراد صبدمه و ضبرر ببه ، ریبه تقصانگاری موارد تقصیر بازرگان تحت عنوان ورشکستگی مبنای جرم

اسبت   از افرادی  حمایت  کتور،  از اقتصاد و تجارت  عالوه بر حمایت  نیز  اقتصاد و اجتماع است. هدف

را   گذاری جرایمی، خطبر سبرمایه  کنند. ننین می  گذاری سرمایه  به  سود، اقدام  تحصی  منظور به  که

 ت از جرایم شایسته اداره بهتر اجتماع است.بنابراین برخورد قابع با این دس؛ دهند می  افزایش

دریبافتیم کبه ایبن ببزه،  ریبه تقصپس از بررسی دقیق اجزاء عنصر مادی و معنوی ورشکستگی 

غیرعمدی و مبتنی بر تقصبیر نیسبت، بلکبه در مبواردی عمبدی و  صورت بهخالف عنوانش همیته 

مطلبق و سبایر مبوارد غیرعمبدی  رتصو بهی عمدی این بزه، گانههمراه با سوءنیت است. موارد سه

انبد. در همبین ، مقید به حصبول نتیجبه وضبع شبده«ای بودن جرائم خطایینتیجه»همسو با اص  

کبه راستا، دریافتیم که همیته مطلق بودن بزه به معنای منتفی بودن سوءنیت خاص نیست. ننبان

ت را شبناختیم. هبر دو ، مصداقی از جرائم مطلق را که دارای سبوءنیت خباص اسبموردبح در بزه 

شود که با اعتماد سرمایه خود را در اختیبار ی این بزه، موجب زیان افرادی میرعمدیغحالت عمد و 

گبذار قابب  سبرزنش و دارای جنببه کیفبری و . این تقصیر از ناحیه قانوناند قرار دادهبازرگان مقصر 

تجارت، نسبت ببه میبزان مجبازات  رویِاما جای آن دارد که در الیحه پیشِ ؛ انگاری شده استجرم

در الزام و  ، تمایز قائ  شود و یاریبه تقصکیفیات عمدی، نسبت به موارد غیرعمدی بزه ورشکستگی 

 تخییر صدور حکم به این بزه، به نقش اراده مرتکب نیز توجه شود.

بایبد در  دارد: در ابتدا بازرگبان شرط شیپعامد یا خابی(، نند مقصر )بزهکار شناختن بازرگان 

که بازرگان، مرتکب موارد مصرح در قانون تجبارت، حین صدور حکم بزهکاری، متوقف باشد. دوم آن

عمبد یبا خطبای( وی احبراز ) ریتقصبکه حسب مورد قب  یا بعد از تاری  توقف شده باشد. آخر این

رشکسبتگی ، صدور حکم بزهکار بودن بازرگان، مالزمه قطعی با صبدور حکبم وگرید یعبارت بهگردد. 

، ریببه تقصببرای صدور حکبم ورشکسبتگی  رو نیازاوی ندارد و صرف محرز بودن توقف کافی است. 

مرجع کیفری باید ارتکاب تقصیر توسط بازرگان متوقف را احراز نماید و جز در مواردی که نیازمنبد 

الزم نیسبت. ببه باشد، صدور قرار انابه به مراجع حقوقی احراز توقف یا اثبات بازرگان بودن فرد می

 عبارتی در مواردی که توقف آشکار و محرز است، نیاز به صدور قرار انابه جهت احراز توقف نیست.
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، دارای مسبؤولیت کیفبری شبناخته گبذاری نبوین جزایبیرویه قانون بنا براشخاص حقوقی نیز 

د جهبت موانبع موجبو ازجملههای اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی، شوند. ناهمخوانی مجازات می

قابلیت اجرای کیفر بر بازرگان حقوقی است. عالوه بر این، وجود مفرهبای متعبدد از تحمب  عواقبب 

 بلبد.گذار کیفری را میکیفری از اهم مواردی است که بیش از هر نیز صراحت قانون

 منابع

 الف( فارسی
 جرائم علیه اشخاص، صدمات معنوی، تهران: میزان.، )1385(آقایی نیا، حسین  .1

 ، تهران: سمت.21 چ ،5حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ج ، )1395( کینی، ربیعااس .2

 ، تهران: میزان.28چ ، 2ج حقوق جزای عمومی،  ،)1392( اردبیلی، محمدعلی .3

 تقریرات(، تهران: نتر رهام.) یعمومحقوق جزای  ،)1381(باهری، محمد،  .4

 یت و آسایش عمومی، تهران: نتر جنگ .جرائم علیه امن ،)1390( پوربافرانی، حسن .5

 ی، تهران: دادستان.کنون ینظم حقوققانون تجارت در  )1395(علی،  ، محسن و حاتمی،قرایی دمرنیلی، محمد؛ .6

 ، تهران: انتتارات دادگستر.4حقوق تجارت  ،)1395(ستوده تهرانی، حسن  .7
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