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  مقدمه . 1
؛ دنيايي كه در آن اموال و توان كار ما ميكن يم متعدد زندگي يها تيمحدودي با ما در دنياي

 كما اينكه تمام كشورهاي ، به همين سبب دنياي بدون ورشكستگي متصور نيست،محدود است
در عين حال، در بسياري از موارد توقف .  جمعي را در قوانين خود دارندةدنيا احكام تصفي

رج از اختيار او از جمله تصويب مقررات آني در واردات و صادرات، عوامل خا ةنتيجبازرگان 
بروز بحران اقتصادي در سطح كالن كشور، تحوالت جهاني و غيرو است كه چون قابل 

، و از آنجا كه انعقاد معامالت رسد ينمنظر   طبعاً پيشگيري از آن هم ممكن به، نيستينيب شيپ
بازرگانان امري رايج است، بسياري از آنها دچار انباشت  نزد ژهيو بهاعتباري در سراسر دنيا، 

داشتن  با وجودانجام معامالت نسيه . رنديگ يم و در معرضِ بحران مالي قرار شوند ميديون 
 تحول در ةحق ديني كه وسيل.  سنگيني هم در پي داشته باشدمضرات تواند يمسري مزايا،  يك

نخست عدم پايبندي به تعهد و دوم : داشته باشد يدر پ آفاتي هم تواند يم، دشاقتصاد جوامع 
اين ناتواني .  ورشكستگي دومين آفت آغاز مداخله استدر حقوق. ناتواني در پرداخت دين

سبب دروني  به گفت اين ناتواني يا توان يماجمال  بهممكن است به اسباب متعددي رخ دهد؛ 
سبب بيروني  به يا شود يم ناشي از اشتباهات محاسباتي و عدم مديريت صحيحاغلب است كه 

 دين يهمچنين ناتواني در ادا. سازد يمو خارج از ارادة شخص كه اوضاع بازار را دگرگون 
، بدهكار آنچه را كه دارد، در رديگ يمدنبال دارد؛ طلبكار در موقعيت نامطلوبي قرار  بهعواقبي 

 افراد جامعه به انجام يرغبت يب دين خود، به طلبكار خواهد داد و اثر عمومي آن يازا
در اين شرايط . بار خواهد آورد بهنهايت ناتواني، ناتواني در  اقتصادي است و يها تيفعال

وجودآمده تا آنجا كه ممكن است مجموع طلبكاران، بدهكار و   حقوق ورشكستگي بهنابسامان
است كه اين تأسيس در پي يافتن پيشنهادهايي . جامعه را در بهترين شرايط نگاه دارد

جمله  در حقوق ايران نيز ناتواني بازرگان آثاري از.  ناتواني باشديها نهيهز كاهش ةرنديدربرگ
، امكان ابطال طرف يب مرجعي يمقام قائمممنوعيت وي از مداخله در اموال و حقوق مالي خود، 

ايي و يا فسخ برخي قراردادها، منع طلبكاران از اقدام مستقيم و انفرادي، تشكيل هيأت غرم
با اين حال جملة اين آثار كه ياد شد، منوط به احراز . دارددر پي فروش و تقسيم اموال را 

سؤال اساسي در اين پژوهش اين است كه ضوابط تعيين توقف چيست؟ . توقف بازرگان است
 درصدد پاسخ يا كتابخانه قضايي، دكترين و استفاده از منابع ي از آرايريگ بهرهنوشتار حاضر با 

 . استپرسشه اين ب
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  مفهوم توقف بازرگان .2

 قانون تجارت اين است كه شرايط اساسي الزم جهت اعالم ورشكستگي دو 412مستفاد از مادة 
 تشخيص ةقانونگذار، ضابط.  وجوهةنخست بازرگان بودن و ديگر توقف از تأدي: امر است

 شغل عنوان بهعمال تجارتي بازرگان را در مواد اول و دوم اين قانون، كه همان اشتغال به ا
 در دفتر ثبت تجارتي امارة نام ثبتدر حقوق فرانسه نيز . معمول است، معرفي كرده است

 اند موظف ، چراكه تمامي اشخاصي كه داراي عنوان بازرگان هستند،بازرگان بودن شخص است
 از هر واندت يمبا اين حال شخص ثالث و دستگاه اداري . ندكننام خود را در اين دفتر ثبت 

 نيز مانع آن نخواهد نام ثبت عدم ،دليلي براي اثبات خالف اين اماره استفاده كند، از سوي ديگر
 قانون 65 ة ماد1برابر بند . شد كه شخص با انجام عمل تجارتي، داراي عنوان بازرگان باشد

 روز 15 در دفتر ثبت تجارتي بايد طي نام ثبت فرانسه، شخص موظف به 1984 مي 30مصوب 
 در مقابل شخص ثالث و تواند ينم واال ،از شروع فعاليت به اين تكليف قانوني عمل كند

 اگرچهحال  در هر. )François Martin, 1999 :69(  بازرگان استناد كندعنوان بهادارات عمومي 
 با فقدان داليل اثباتي مواجه ييها تيموقعتشخيص بازرگان از غير بازرگان ممكن است در 

 مقنن تعريف آنجا كهولي ضابطة تشخيص وي در حقوق تجارت معين است، اما از  ،شود
 .محل اختالف استشدت  بهروشني از توقف ارائه نداده، اين موضوع از نظر مفهومي 

  
   در خصوص مفهوم توقف بازرگانشده ارائهضوابط . 2.1

؛ ديدگاه شود يميم  كلي تقسة توقف بازرگان به سه دستخصوصديدگاه حقوقدانان داخلي در   
نخست به ظاهر قضيه توجه دارد و صرف عدمِ پرداخت دين توسط بازرگان را توقف 

 لزومي به بررسي وضعيت مالي وي باشد، ديدگاه دوم صرف عدمِ آنكه يب ،كند يممحسوب 
 و معتقد است در اتخاذ تصميم در اين دعوا، بايد به شمارد ينمپرداخت دين را دليل توقف 

بايد وضع مالي بازرگان است همچنين گفته شده .  كلي اموال و ديون او توجه شودارزش
.  باشد كه نه در حال و نه در آينده نتواند بدهي خود را بپردازددكنندهيناامنحوي پريشان و  به

 كه  ينحو به ،داند يمديدگاه ديگري توقف بازرگان را منوط به از بين رفتن اعتبار تجارتي وي 
حقوق كشورهاي خارجي و  در . اعتبارِ تجارتي از او بايد بازرگان را متوقف دانستبا سلبِ

 سازمان ملل متحد الملل نيبراهنماي قانونگذاري حقوق ورشكستگي كميسيون حقوق تجارت 
؛ (UNCITRAL, 2005: 46) نيز دو معيار را براي اثبات توقف مورد توجه قرار گرفته است

ياد " Balance Sheet Test " ديون او را پوشش ندهد كه از آن بهنخست اينكه اموال بازرگان
 نتواند بپردازد كه  است، و دوم آنكه بازرگان بدهي را كه موعد پرداخت آن فرارسيدهكنند يم
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Cash Flow Test" "با عنوان 
 Cash""در واقع معيار ). (Fletcher, Ian, 2009: 3 شود يم شناخته 1

Flow Testسبت به جريان نقدينگي بازرگان است؛ توقف در جريان نقدينگي،  بيانگر توقف ن
 ,John (ديآ يبرنم نيد پرداختة عهد از ديسررس زمان در بازرگان كه دشو يموقتي ايجاد 

(Armour, 2001:3 . اين معيار در ارتباط با وجوهي است كه بازرگان براي پرداخت تعهدات
بازرگان بستانكاران زيادي داشته و بدهي خود به نقديِ خود در اختيار دارد؛ در شرايطي كه 

 محدود است كه توان يا گونه به نتيجه گرفت نقدينگي او توان يمآنها را پرداخت نكرده باشد، 
.  تعيين توقف بازرگان، ترازنامه استيها وهيشيكي ديگر از .  تعهدات خود را ندارديايفا

 كه بدهي بازرگان از مجموع دارايي او تجاوز دابي يمي تحقق يتوقف مرتبط با ترازنامه در جا
 نكهيا نييتعي برا آن طبق در اعمال اين ضابطه سخن از ارزش دارايي بازرگان است و. كند

 كرد يا انهيگرا واقعي ابيارز اويي دارا از ديبا ريخ ا ياست خودي بده پرداخت به قادر بازرگان
 از كل يبدهي وقت ر؛يخ ا ياستي كافي كنوني بده پرداختي برا او اموال ايآ نمود مشخص و

 Julie(گردد يم محسوب متوقف بازرگان و شدهي منف ترازنامه كند، تجاوز كليي دارا

E.Margret, 2002: 9(. شود، مواجهي نگينقد در توقف باي بازرگان است ممكن اساس نيا بر 
  .نباشد متوقف ترازنامه به توجه با كه يدرحال

  
  ظاهري براي توقف بازرگان ةداليل ضابط. 2.2

توقف در تأدية بدهي عنواني است كه در «: اند داشتهپيروان اين عقيده در حقوق داخلي، اظهار 
در مورد افالس و اعسار، .  و با افالس و اعسار فرق داردشود يمكار برده  بهحقوق تجارت 

 ندارد در ن راآ توانايي پرداخت كند ينمشخص مفلس يا معسر كه بدهي خود را پرداخت 
 توقف از تأدية بدهي در حقوق تجارت ممكن است ارتباطي به وضع مالي و  كهيصورت

در مورد «طبق اين ديدگاه . )117 :1376ستوده تهراني، (» دارايي و توانايي پرداخت تاجر نداشته باشد
ون حال ي تاجر از بدهي او كمتر باشد، بلكه كافي است نتواند دييورشكستگي الزم نيست دارا

خود را از دارائي موجودش پرداخت كند تا متوقف تلقي شود، به همين دليل حتي اگر بعد از 
 است داده يمتقسيم اموال تاجر ورشكسته، معلوم شود دارائي او كفاف پرداخت ديونش را 

عبدالمجيد . )41 و 40 :1385اسكيني، ( »شود ينم االثر يملغ عليه او صادرشدهحكم ورشكستگي 
برخالف افالس، براي اينكه تاجر «: ي زنگنه از طرفداران اين نظر ابراز داشته استاعظم

كافي است كه تاجر . ي او كمتر از ديونش باشديورشكسته باشد الزم نيست كه مجموع دارا
 دارايي و بدهي هزيرا تحقيق و مطالع...  خود را پرداخت بكنديها يبده عادي طور بهنتواند 

                                                            
 .شود يم شناخته  "equity test" اين معيار در حقوق آمريكا با اصطالح. 1
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ل و در حقيقت تصفية كار تاجر است و اعالن ورشكستگي خود براي مستلزم رسيدگي كام
، كه يدرحال «:در واقع مطابق اين ديدگاه. )322 :1340 اعظمي زنگنه،( »باشد يمشروع به اين كار 

 دارد، در ورشكستگي، به سروكار) يا عدم كفايت دارائي( اعسار يا افالس با واقعيت عملي
صقري، ( » و صورت ظاهر يا مالئت ظاهري مطمح نظر استودش يمتوقف از تأدية ديون توجه 

1388: 91(.  
 : مطرح شودتواند يم زير يها استدالل  در تأييد نظر اين گروه از حقوقدانان 

 مؤيد نظري است كه مفهوم توقف را صرف عدم پرداخت 1 قانون تجارت413ةماد) الف
 كند يمتوقف در يك آن بروز پيدا  مهلت سه روز مناسب حالتي است كه چراكه ،داند يمدين 

، وگرنه بازرگان چگونه در اين مدت خواهد )65 :1391كاوياني، ( و احراز آن كار دشواري نيست
  توانست، افزوني ديون بر دارايي خود را تشخيص دهد؟

 نخست است كه مطابق آن ةآنچه با قواعد حاكم بر ورشكستگي منطبق است، نظري) ب
 تمايز قواعد يها شاخصه نيتر مهمت دين متفاوت است؛ يكي از توقف با عجز از پرداخ

افالس و ورشكستگي آن است كه در افالس به واقعيت مربوط به وضعيت مالي بدهكار توجه 
عبارت ديگر قانونگذار از  به لكن در ورشكستگي وضع ظاهري مورد مالحظه است، ،شود يم

في براي پرداخت ديون خود داشته باشند و بازرگانان توقع دارد در همة احوال، نقدينگي كا
 پرداخت دين از طريق فروش اموال منقول و غيرمنقولي كه بازرگان در اختيار ةامكان بالقو

 .)60 :1393عليخاني، ( دارد، مانع صدور حكم ورشكستگي نيست

؛ در اين ديدگاه دهد يم ناشي از ورشكستگي را كاهش يها نهيهز قبول ضابطة ظاهري، )ج
و اين همان  گرفت كمتري انجام خواهد ةي با سرعت باال و هزينياز توقف براي مقام قضااحر

؛ در واقع مقنن ديآ يمدست  به قانون تجارت هم 413 و 412چيزي است كه از جمع مواد 
 نزديك باشد كه يقدر بهدرنظر داشته است كه تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي 

 بايد پذيرفت هر بازرگاني كه در مقابل ديگري طلبكار محسوب 2.ستبتوان آن دو را يكي دان
 خود در مقابل اشخاص ديگر مديون است و بايد به تعهدات خود در مهلت مقرر، دشو يم

مناسب رو  ازاين ،كند يموار عمل   يا رهيزنجاين اساس توقف در طبيعت خود   بركند،عمل 
 ناشي از ورشكستگي بازرگان يها بيآسيان و  نخست و مداخلة فوري، زةاست با قبول نظري

  . گسترش دامنة ضرر و زيان گرفته شوديبه حداقل ممكن برسد و به اين نحو جلو

                                                            
 يا ساير تعهدات نقدي او حاصل  قروضة كه در تأدييا وقفهتاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ  «: قانون تجارت413 ةماد. 1

 »...شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده
 ».اگر در حكم ورشكستگي تاريخ توقف معين نشده باشد، تاريخ صدور حكم، تاريخ توقف است«:  قانون تجارت416 ةماد. 2
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 تحقيق و مطالعه در ميزان دارايي و بدهيِ بازرگان مربوط به مرحلة تصفيه است، )د
حميل هزينه به  آن تتبع بهارجاع امر به كارشناس جهت ارزيابي اموال بازرگان و رو  ازاين

 .خواهان، فاقد وجاهت قانوني است

 در موافقت با ضابطة ظاهري توقف است؛ كما باره  نيا قضايي صادره در ي بيشتر آرا)ذ
 قانون تجارت ورشكستگي 412 ةبر طبق ماد...  «:اينكه ديوان عالي كشور ابراز داشته است

 و با گردد يم دارد حاصل بر عهدهنتيجه توقف از تأدية وجوهي كه  تاجر يا شركت تجارتي در
 بوده و دليلي بر خواه فرجام واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي يها سفتهتوجه به 

استدالل دادگاه مبني بر اينكه ...  اقامه نگرديدهخوانده فرجامتأديه وجوه آنها از طرف شركت 
 نيست، خوانده فرجامركت  صرفاً دليل ورشكستگي شها سفتهانجام مزايده و عدم پرداخت وجه 

  .1»شود يم آراء شكسته اتفاق به...  قانون تجارت بوده و 412مخالف مادة 
 

   باطني براي توقف بازرگانةداليل ضابط. 2.3
عدم پرداخت يك ...  « و معتقدندكردهدر سوي مقابل، بعضِ حقوقدانان از نظرية دوم جانبداري 

 بلكه تاجر بايد واقعاً از پرداخت بدهي ،دينما ينم  تاجر را ورشكستهخود يخود بهيا چند دين 
با پذيرش معيارِ توقف واقعي جهت اعالم ورشكستگي . )13 :1391 عبادي،( »خويش ناتوان باشد

 اموال و دارائي تاجر يا شركت تجارتي اعم از منقول و ة گفت وقتي كليتوان يم «بازرگان
  .)372 :1391نيا،  رسائي(» نامند يم را ورشكسته  كافي براي پرداخت بدهي وي نباشد اورمنقوليغ

 : زير قابليت طرح دارديها استداللدر تأييد اين ديدگاه،  

 قانون تجارت، بايد به تفسير منطقيِ عبارت اين ماده 412 مادة قيمض تفسير يجا به )الف
د و با بررسي  اقتصادي و اجتماعي جامعه تطابق داشته باشيها تيواقع با كه  ينحو به ،دست زد

آيا وضع مالي بازرگان به د كر مشخص نامطلعكارشناسي دفاتر و استماع شهادت شهود و 
  . است كه صدور حكم ورشكستگي را ايجاب كند يا خيردكنندهيناامحدي پريشان و 

 قانون تجارت نيز بيشتر مناسب با بازرگاني سنتي 413مدت سه روز مذكور در مادة ) ب
 و شد يم يالملل نيب محلي، نه يها حوزهمحدود به اغلب ت بازرگان است كه در آن فعالي

درست . )44 :1393رحماني، (  بودريپذ امكان يراحت بهتخمين ميزان دارايي بازرگان در مدت كم 
است كه امروزه اين مدت كافي به مقصود نيست و رشد تجارت و حجم معامالت، گسترش 

 تجارتي بزرگ، محاسبة ميزان دارايي و ديون ياه شركتقلمرو فعاليت بازرگاني و ظهور 
حدي كه اجراي تكليف مقرر در اين ماده ديگر  به ، استساخته شيپبازرگان را دشوارتر از 

                                                            
 .39 :1385 به نقل از اسكيني، 26/12/1342 مورخ 3576 ةرأي شمار. 1
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 مهلت يعمالً ممكن نيست، با اين حال، اين موضوع بيشتر به لزوم بازنگري در مورد اعطا
  .گردد يبازممناسب 
يز موافق است، زيرا اعالم ورشكستگي در برخي نظر دوم با حفظ منافع طلبكاران ن) ج

به جريان نيفتادن روند سبب   در برخي موارد، طلبكاران به. مواقع به نفع طلبكاران نيست
 كه با پرداخت طلب يك يا چند طلبكار مانع صدور ننديب يمورشكستگي نفع خود را در اين 

 فعاليت ةزرگان قادر به ادام تشخيص داد باكه يدرصورتپس دادگاه . حكم ورشكستگي شوند
تجارتي است، بايد بتواند از صدور حكم ورشكستگي خودداري كند كه اين مهم جز با تفسير 

  .)49 :1392محمدزاده وادقاني، (توقف به ناتواني مالي بازرگان ميسر نيست 
ثير  از آن تأوضوح به طلبكاران نيست بلكه دولت و اجتماع نيز ةمسئل توقف بازرگان تنها )د

در وضعيت كنوني، ورشكستگي بازرگان به نظم عمومي اقتصادي كشورها گره . رنديپذ يم
كوشش جوامع پيشرفته اين بوده تا آنجا كه ممكن است از صدور حكم . خورده است

ورشكستگي بازرگان جلوگيري شود، حكمي كه الجرم به انحالل مؤسسه تجاري منجر 
ري دولت و مؤسسات بيكاري و تأمين اجتماعي را به  و بيكاري كاركنان آن و درگي1شود يم

 ضابطة عنوان بهكه پذيرش صرف عدم پرداخت دين در سررسيد، ) 30 :1393رحماني، (دنبال دارد 
 تنها نهبنابراين قبول ضابطة ظاهري، . تشخيص بازرگان متوقف با تمام اين مصالح مغايرت دارد

 بلكه صدور حكم ورشكستگي بازرگاني كه دهد ينم ناشي از ورشكستگي را كاهش يها نهيهز
مد است بدون بررسي دقيقِ وضعيت مالي او، هزينة اد و كماكان كارلاز لحاظ اقتصادي مو

  .كند يمكالني به اقتصاد جامعه تحميل 
ي صادره در خصوص توقف متشتت بوده و روية قاطعي در اين باره وجود ي قضايآرا) ذ
 تفصيلي نگاه ةبراي مطالع(  زماني، متفاوت بوده استيها برهه نيز در  كشوريعال وانيدمواضع . ندارد
صرف ادعاي توقف اعم ... «:چنانكه در يك رأي آمده است .) به بعد22  :1395 فراهاني، مقام قائم: كنيد به

از اينكه از جانب تاجر يا غير او اعالم شود كافي براي اعالم توقف نبوده، بلكه رسيدگي به 
دادگاه قرار جلب ...  و فعاليت كسي كه ادعاي توقف وي شده ضروري بوده و وضع تجاري

 شركت متوقف باشد به دادگاه اعالم كه يدرصورت... نظر كارشناس و حسابرسي صادر نموده تا 
 به تأييد شده صادر دادگاه عمومي حقوقي يك تهران 23 ة فوق كه از شعبةدادنام. 2»...نمايد
  .)310 :1378بازگير، ( ور رسيده است كشيعال وانيد 22 ةشعب

                                                            
 .1347 قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت ة اليح199 ة ماد3 و بند 1311 قانون تجارت 202 ةماد. 1
 . دادگاه عمومي حقوقي يك تهران23 ة شعب28/9/1369 به تاريخ 22801 ة شمارةدادنام. 2
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   سلب اعتبار تجارتي براي توقف بازرگانةداليل ضابط. 2.4
 سلب اعتبار تجارتي از ة سنتي، ابراز شده، ضابطةشد شناختهبر دو معيار  عالوهمعيار ديگري كه 

: ستيكي از حقوقدانان تمايل خود به پذيرش اين معيار را اعالم و بيان كرده ا. بازرگان است
 رديگ يماين اعالم زماني صورت . كند يم اعالم آن را حقوقي دارد و دادگاه ةورشكستگي جنب«

 ةپس توقف جنب. عبارتي ديگر متوقف باشد بهكه بازرگان به لحاظ تجاري فاقد اعتبار باشد و 
ترتيب شخص ورشكسته بازرگاني است  بدين.  حقوقي داردةتجاري داشته و ورشكستگي جنب

 :1392محمدزاده وادقاني، ( »...متوقف كسي است كه از او سلبِ اعتبارِ تجاري شده استمتوقف و 
مخدوش شدن حس اعتماد بين  موجبدر واقع عدم پرداخت دين در روابط بازرگاني . )51

 ي روابط است و با توقف در اداگونه نيا اصل حاكم بر نيتر ياساسبازرگانان و ضربه زدن به 
الزم است كه ... «.  كه اين اعتبار و اعتماد زائل شده استكند يم فرض دين قانونگذار چنين

] ورشكستگي[دادگاه با انجام يك بررسي دقيق از وضعيت تاجر اقدام به صدور اين حكم 
ست و احتماالً دارايي منفي او ها يبدهمعموالً بازرگان فاقد اعتبار دچار عدم پرداخت ... نمايد
يعني ممكن است با وجود عدم .  هم بين آنها نيستيا مالزمهاست اما بر دارايي مثبت او  افزون

 در حالت تجاوز دارايي منفي از نيچن همپرداخت بدهي، بازرگان متوقف باشد يا نباشد، 
 دادگاه بايد وضعيت تجاري اعتباري بازرگان را مالك رسد يمنظر  بهبنابراين . دارايي مثبت

در حقوق برخي كشورها همانند . )51 و 50 :1392ه وادقاني، محمدزاد( »صدور حكم خود قرار دهد
. 2 و ها پرداختتوقف . 1 :دشوبلژيك نيز معتقدند براي حصول توقف دو شرط بايد جمع 

علماي حقوق تراز اول اين كشور در بيان مفهوم سلب اعتبار اظهار . سلب اعتبار از ورشكسته
ه صبر و شكيبايي خود را براي وصول مطالبات از از بين رفتن اعتماد بستانكاران ك«: دارند يم

، دارند ينم كه جز در مقابل وجه نقد كاال ارسال كنندگان پخش يا توليدكنندگان و اند دادهدست 
 بايد در نظر داشت كه امروزه بدون كمك و دهند ينم گذشته اعتبار برخالف كه ها بانكيا 

پس در تشخيص ورشكستگي، . مه فعاليت نيستند تجاري قادر به ادايها بنگاهاعتبارات بانكي، 
 :1388پروفسور كوبن ، به نقل از صقري، ( » استتر مهم ها پرداختمفهومِ سلبِ اعتبارِ بانكي از توقف 

 ةمقايس گفت كه توقف تنها يك مفهوم حسابداري نيست كه از توان يم در تقويت اين نظر .)84
ن است عناصري در طول عمر تجاري بازرگان دست آيد و ممك بهسادة بين دارايي و ديون 

 مانند اعتبارات موقت براي ، ارائه نشودها حسابپديد آمده باشد كه به هيچ شكلي در 
به همين خاطر در موقعيتي كه دارايي از ديون . مؤجل يها چك خاص يا صدور يها پروژه

راي پرداخت دين استفاده  بتواند يمكمتر شده اما بازرگان يك ذخيرة اضافي از اعتبار دارد و 
 و 492 ،483 بعضِ احكامِ قانونگذار از جمله آنچه در مواد بسا چه. دهد ينمكند، توقف روي 

 صراحت به؛ در اين مواد دكن قانون تجارت به آن اشاره شده است، به تأييد اين نظر كمك 575
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انعقاد قرارداد ب مانع از لاعالم شده كه محكوميت شخص بازرگان به جرم ورشكستگي به تق
ارفاقي بين طلبكاران و بازرگان ورشكسته است و حتي اگر بعد از انعقاد قرارداد، وي به اين 

در واقع آنچه مدنظر قانونگذار در وضع اين حكم بوده، . قرارداد باطل است ،دشواتهام محكوم 
 از شخص  از ضابطة سلب اعتبار تجاريتيتبعبر اعمال يك نوع مجازات مدني، همان  عالوه

 يا گونه به ،زند يمبازرگان است، زيرا نوع اعمالي كه در ورشكستگي به تقلب از بازرگان سر 
ممكن است ايراد .  به وي اعتماد نخواهد كردوكار كسباست كه ديگر هيچ بازرگاني در امر 

 پاسخ توان يم قبل و بعد صدور حكم ورشكستگي خَلط شده است، ولي ةگرفته شود دو مرحل
بازرگان از مداخله در اموال خود است و دن كركه در هر دو موقعيت، صحبت از ممنوع داد 

امتياز عمدة .  تجاري استوكار كسبنتيجة هر دو واداشتن از ادامه يا بازگشت به مسير عادي 
 .دشو يماين نظر آن است كه مانع از صدور برخي احكام ورشكستگي كه مبتني بر تباني است، 

  
  ي در ساير كشورهاي قضاةن و رويموضع قواني. 3
 مرسوم براي اثبات توقف استفاده ةدر حقوق ورشكستگي كشورهاي ديگر نيز از هر دو ضابط 

، متوقف كسي است كه )BIA( شده است؛ براي مثال مطابق قانون ورشكستگي و اعسار كانادا
يد ناتوان است هنگام سررس بهبه هر دليل از پرداخت ديون جاري خود در روال عادي تجارت 

  11.يا مجموع دارايي وي در ي ارزيابي منصفانه براي پرداخت ديونش كافي نيست
 ة دچار اختالف بودند، كميتها سال در تعيين معيار توقف ها دادگاهدر نظام حقوقي استراليا  

به هر دو معيار معمول جهت احراز  كرد، قانوني كه ارائه سينو شيپ در 2اصالح حقوق استراليا
؛ اين كميته بيان كرد )Australian Law Reform Commission, 1988: 69( توقف اشاره كرده بود

 طيشراي، در يهريك از معيارهاي عدم پرداخت دين در سررسيد و فزوني ديون بر دارا
 جهت اثبات توقف مفيد واقع شود و الزم نيست يك روش را بر ديگري تواند يم، يا ژهيو

 موافق ديدگاه كساني بود كه معتقد بودند هر دو معيار ارتباط نزديكي با اين نظر. ترجيح داد
 يياعتنا يب با 95Aدر بخش  20013 استراليا مصوب يها شركتبا اين حال قانون . يكديگر دارند
 مزبور، وسيلة اثبات توقف شركت را صرفاً معيار عدم پرداخت دين سررسيدشده ةبه طرح كميت

                                                            
1. Bankruptcy and Insolvency Act Canada 1985; insolvent person means (a) who is for any 
reason unable to meet his obligations as they generally become due, (b) who has ceased 
paying his current obligations in the ordinary course of business as they generally become 
due, or (c) the aggregate of whose property is not, at a fair valuation, sufficient, or, if 
disposed of at a fairly conducted sale under legal process, would not be sufficient to enable 
payment of all his obligations, due and accruing due. 
2. The Harmer Committee draft legislation 
3. Corporation act 2001 
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كار رفت؛ براي  ه ورشكستگي، معيار ظاهري بيها پرونده اين مقرره در  با تصويب1.اعالم كرد
 دادگاه فدرال استراليا بند Melbase Corporation Pty Ltd V Segenhoe Ltdنمونه در دعواي 

 بيش از اينكه ضابطة 95 ةبند الف ماد... «: تفسير كردگونه نيا را ها شركت قانون 95 ة ماد»الف«
 در پروندة ديگر .)Morison, 2010: 7(» پردازد يمكند به ضابطة جريان نقدينگي ترازنامه را تعيين 

توقف بازرگان با ضابطة ظاهري سنجيده شد؛ در اين پرونده  Bank of Australasia v Hallبه نام 
 قاضي گريفيس

)Griffith CJ( ي اين نيست كه آيا بدهكار در صورت اعطامسئله اظهار كرد؛ 
 بدهي را با دارايي خود بدهد يا خير، بلكه اين است كه آيا وي در انستتو يمزمان به وي 
 اين .)Morison, 2010: 7(  با موجوديِ نقدي خود ايفاء دين كند يا خيرتواند يمحال حاضر 

 به آن را يسادگ به نيست كه بتوان يا مسئلهقاضي بر اين اعتقاد بود كه توانايي پرداخت دين 
اما در تحوالت بعدي روية قضايي استراليا در مورد مفهوم توقف، .  دادترازنامة بدهكار ارجاع

اين ايده  Rees v Bank of New South Walesدستخوش تغييرات شد؛ قاضي بارويك در پروندة 
 شاخص اصلي توقف قلمداد عنوان به، ديگر الوصول عيسررا القا كرد كه دسترسي به پول نقد و 

 يريگ جهينت به درنظر گرفته شود، طيشرار يگر فارغ از سا، بلكه موضوع توقف اشود ينم
از نظر اين قاضي براي تعيين اينكه . شود يممنجر غيردقيقي از وضعيت شركت و فرد بازرگان 

 يا خير نيازي نيست كه وي داراي وجوهي نقد باشد استبازرگان قادر به پرداخت دين خود 
بلكه بايد بررسي شود بازرگان در زمان سررسيد تا تعهدات خود را از محل آنها ايفا كند، 

نيز  Sandell V Porter ةپروند.  خود بدهي را بپردازد يا خير2 واقعييها ييدارا از طريق تواند يم
 در اين پرونده اعالم شد ناتواني يك شركت چراكهدر روية قضايي استراليا شاخص است، 

ي دليل بر ناكافي بودن جريان نقدينگي ياتنه بهتجارتي براي پرداخت ديون خود در سررسيد 
 در .  ماليِ شركت بايد به ترازنامة شركت مراجعه كنديكلنيست و دادگاه براي تعيينِ وضعيت

 1924 قانون ورشكستگي مورخ 122 اخير دادگاه عالي مفهوم توقف را با توجه به مادة ةپروند
رداخت دين از طريق وجوه شركت در  به معناي ناتواني پ122 ةورشكستگي در ماد. تعيين كرد

سررسيد است، اما وجوه بدهكار محدود به منابع نقدي وي نيست؛ اين وجوه همچنين شامل 
 ارزيابي دارايي واقعي وي از روشي چون فروش، رهن يا وثيقه ةمواردي است كه در نتيج

توجه به وضعيت كليِ بنابراين توقف بايد با . دشو يمگذاردن اموال در زمان نسبتاً كوتاه حاصل 
مالي در تماميت خود تعيين شود و نه صرفاً بر مبناي مداركي كه دال بر كمبود موقت نقدينگي 

 حيطة به 95 ةماد »الف« بند كه استنباط كردند  استراليايها دادگاهدر واقع در ادامه . است

                                                            
1. Section 95A of the Corporations Act provides: “95A (1) A person is solvent if, and only if, 
the person is able to pay all the person’s debts, as and when they become due and payable. (2) 
A person who is not solvent is insolvent”. 
2. realizable assets 
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دارد؛  وجود مسئله ينا براي دليل دو  وپردازد يم) ظاهري( نقدينگي ضابطة جريان از يتر عيوس
 دوم ،كند ينم بيان نقدينگي  جريانةضابط به را خود قصد مذكور صريحاً ةماد اينكه نخست
 اي شده متوقف جهت انحالل شركت اينكه تعيين در( ها شركت قانون 459 ةماد »الف« بند آنكه
 مذكور ةماد 2 بند  همچنين.كند يم شركت احتمالي و آتي تعهدات به توجه از صحبت )خير

 مورد بايد تعهدات شركت جز به ديگري مسائل شركت كي توقف تعيين براي كند يم عنوان
 بر اعمال عالوه كه خواهد بود اين 95 ةماد »الف «بند از تفسير كي بنابراين. گيرد قرار مالحظه

 توسط بعدها ديدگاه  اين.گرفت درنظر نيز را ديگر يها شاخصه بايد نقدينگي جريان هةضاب
 اين  در.)Morison,2010: 14(شد  تأييدLeslie v Howship Holdings دعواي  در فدرال دگاهدا

. الزم دانست توقف تعيين براي را شركت يها ييدارا ميزان بررسي  ١سكويل قاضي دعوي
 شركت دموجو منابع همچنين شركت و مالي و وضعيت تجاري واقعيات كرد بايد اشاره دادگاه

 Re Bond Corporationدر پروندة  Sandel V Porterرأي 2 .دشو بررسي اعتباري منابع جمله از

Holdings Ltd   نيز توسط قاضيIPP او رويكرد دادگاه عالي، در ارزيابي توانايي . اعمال شد
 :Morison, 2010(  را قبول كردها ييداراپرداخت بدهكار از طريق منابع مالي و نيز استفاده از 

 نقش آن در طول ،شود يمدر روية قضايي استراليا كمتر به ضابطة ترازنامه استناد با اينكه . )14
 ديگري براي يها شاخصهدنبال  بهبنابراين در موردي كه دادگاه .  شده استتر پررنگزمان 

 از ضابطة ترازنامه استفاده ،ي پرداخت ديون استياعمال درست ضابطة نقدينگي در احراز توانا
 Dunn V ةپرونددادگاه تجديدنظر در ولز جنوبي نيز در  .)Morison, 2010: 9( شود يم

Shapowloffدر اين پرونده .  هم ضابطة جريان نقدينگي و هم عناصر ترازنامه را مدنظر قرار داد
الزم است ابتدا بررسي كنيم كه توانايي پرداخت به «:  اعالم كرد)Mahoney JA( قاضي ماهوني
ر اين نيست كه آيا شركت در زمان موردنظر قادر به پرداخت دين  موردنظمسئلهچه معناست؟ 

بايد عالوه بر ارزيابي دارايي و } بلكه{كند يم پيدا آن رابوده است و يا در آينده توانايي 
تعهدات شركت و همچنين ماهيت و شرايط فعاليت شركت، آنچه توانايي پرداخت در آينده را 

 بايد تعهدات شركت مورد مسئلهدر ذيل اين ...شود  واقعي برآورد طور به كند يممشخص 
مالحظه قرار گيرد اما مبناي آن نبايد صرفاً جريان نقدينگي شركت در زمان انجام معامله و يا 

   ).Morison, 2010: 8( » دين قابل پرداخت است، باشد كهيزمان در
 قرارهاي يض در بع،Sandell V Porterمفاهيمي نزديك به معيار مندرج در پروندة 

 كه در آنها به كارشناس تكليف شود يم ايران نيز ديده يها دادگاهكارشناسي دعاوي توقف در 
و ميزان ديون و دارايي ) تاجر(تا با مطالعة پرونده و مالحظه دفاتر تجارتي خواهان...« گردد يم

                                                            
1. Sackville 

 .شد نيز تأييد Standard Chartered Bank Ltd v Antico مهم پروندة در ديدگاه اين. 2
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سبت اموال قابل  و داليل مديونيت خواهان، اعالم دارد كه به نالحال يفقابل تبديل به نقدينگي 
 مطابق اين شاخص، 1.»... يا خيرباشد يمتبديل به نقدينگي، آيا بدهي خواهان مستغرق در آن 

 بلكه ، كه وابسته به احتماالت نباشدرديگ يمرة دارايي قرار يمالي در اين ارزيابي لحاظ و در دا
هرگونه ترديد مالي كه در دسترس بوده و امكان فروش و تبديل آن به وجه نقد به دور از 

 به ديگري منتقل شود و اين تواند يممطابق اين عقيده، اگرچه در حقوق مدني طلب هم . است
 به نقدينگي را ندارد، در زمرة الحال يفانتقال معوض باشد، با اين حال چون قابليت تبديل 

بازرگان كه ، اموالي از مذكور صادركنندة قرار كارشناسي ةبرابر عقيد. ديآ ينمدارايي بازرگان 
 در زمرة اموال بازرگان ، به نقد را نداردالحال يفديگري بر آن حق عيني دارد و قابليت تبديل 

منشأ ) همانند رهن( مگر نسبت به همان ديني كه براي ايجاد عقد تبعينشد، ارزيابي نخواهد 
 با اين تواند ينمبوده است؛ بنابراين اگر كل ديون بازرگان شش ميليارد تومان باشد، كارشناس 
اگرچه در رهن -استدالل كه چون بازرگان داراي ملكي است كه ده ميليارد تومان ارزش دارد 

  2. نتيجه بگيرد كه اين شخص ورشكسته نيست- بانك است
 فصل نخست با عنوان مقررات عمومي، از هردو 101قانون ورشكستگي آمريكا در بخش 

 يا دوگانه اين قانون، ضابطة 101 بخش 32بند  3.معيار گردش وجوه و ترازنامه ياد كرده است
است؛ در مورد نخست صرف عدم پرداخت دين و ده كردر مورد شهرداري و غير آن مقرر را 

 4.در مورد اشخاص حقيقي و شركت تجارتي افزوني ديون بر دارايي ضابطه احراز توقف است
 :دارد يمه كرده و مقرر از معيار گردش وجوه استفاد ٥قانون متحدالشكل تجارتي آمريكا

متوقف كسي است كه از پرداخت ديون خود در جريان عادي تجارت ناتوان گردد يا قادر به «
 برابر .6»پرداخت ديون خود در سررسيد نباشد يا مطابق قانون ورشكستگي فدرال متوقف باشد

 نوانع به) ي خالصيدارا( و باطني) گردش وجوه( قانون اخير همزمان دو معيار ظاهري
 به اين صورت ،كار رفته است بهرويكردي متفاوت نيز در نيوزلند  .شوند يمجايگزين معرفي 

                                                            
 . دادگاه عمومي حقوقي تهران27 ة شعب8909980228700277 ةقرار كارشناسي صادره در پروند. 1
به تاريخ  2324 ة شمارةمفيد كالنتريان در جمع كارآموزان وكالت، نسخ  هدف و اقتصاد سخنراني آقاي سيدةروزنام. 2

14/12/1390 
 كه در سال 1978مصوب  (united states code)  يازدهم قوانين اياالت متحدة آمريكاخصوصقانون ورشكستگي در  .3

 .، جاي دارد است مورد آخرين اصالحات قرار گرفته2005
4. (A) with reference to an entity other than a partnership and a municipality, financial 
condition such that the sum of such entity's debts than all of such entity's property, at a fair 
valuation … 
5.United States Uniform Commercial Code 
6. a person is "insolvent" who has either ceased to pay his debts in the ordinary course of 
business or can't pay his debts as they become due or is insolvent within the meaning of the 
Federal Bankruptcy Law  
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 كه هم معيار دارايي خالص و هم معيار دشو يمكه تنها جايي يك شركت متوقف محسوب 
 ).Duns, 2000: 28( گردش وجوه اعمال شده باشد

  
   و نظر منتخبهانقد نظر. 4

ر ظاهري آن است كه از افزايش بدهي و كاهش اموال بازرگان كه  معيايريكارگ بهاز مزاياي 
، با گرددافراد بيشتر در هيأت غرمايي  كردنمنتهي به ضرر طلبكاران بدون وثيقه و درگير 

 كند يممداخلة سريع، جلوگيري 
(UNCITRAL, 2005: 46)  و مانع از اين خواهد شد كه بازرگان

 مدت كوتاههمچنين ضابطة باطني ممكن است در . دهد خود ادامه پرضرربه فعاليت مشكوك و 
 چراكه با به خطر انداختن ،ولي در اصل به ضرر آنهاستكند، موقعيت شغلي كارگران را حفظ 
. دهد يممد هدر ا انساني كارگران را در بنگاه تجارتي ناكارةوصول حقوق و دستمزد، سرماي

 تا شود يم بازرگاني سالم طيمحد اقتصادي كه موجب ايجا-  برقراري نظم تجارتينيهمچن
 در گرو اعمال سياستي ،بازرگانان با اطمينان و رغبت به انعقاد قراردادهاي اعتباري بپردازند

  :1392 عليخاني،(  نسبت به مديون است كه با اتخاذ اين رويكرد برآورده خواهد شداغماض يب
بجا به اعتبار بازرگان بدهكار اجتناب  اعتقاد به معيار باطني از ورود لطمة نا، از ديگر سو).59
همچنين . دهد يم كاهش آن را بنگاه تجارتي و بيكاري كاركنان مورد يب و تعطيلي ورزد يم

ت بسيار واگرچه معيار سلب اعتبار تجارتي در جهت پي بردن به توقف بازرگان، از ق
 بايد احراز يا لهيوسه چه  با اين حال، اينكه اين سلبِ اعتبارِ تجاري چگونه و ب،برخوردار است

 رسد يمنظر  به. بردت نظرية فوق را در مرحلة اجرا رو به ضعف و ابهامي است تا ق،شود
 مؤسسات اعتبارسنجي عمل تحت نظر اين معيار در كشورهايي كه بازرگانان در آن، يريكارگ به
 ارك ديده نشده اجرايي آن تدراهكار ولي در كشوري كه بستر و ،، مطلوب خواهد بودكنند يم

 معموالً ها بانكبا اين حال بايد پذيرفت اگرچه . انجامد يم بست بن آن به كار بستن هب، است
مالي اعتماد عمومي سسة ؤمكه بانك يا  يي، ولي در جارنديگ يمتحت نهاد بازسازي قرار 

 را از دست داده و مشتريان براي برداشت وجوه خود به سمت آن سرازير گذاران سپرده
در اجراي . در زماني پيش از آن بانك يا موسسة مزبور متوقف شده است شك بي، اند دهش

 از آن تفسير شود كه با واقعيات موجود جامعه هماهنگ باشد، در كشوري يا گونه بهقانون بايد 
 تعهدات نقدي خود تأخير دارند، اتخاذ ضابطة ظاهري ينظير ايران كه بازرگانان معموالً در ايفا

 يها يورشكستگ دارد كه يدر پ عمليِ جامعه در تعارض است و اين نتيجه را يها تيقعوابا 
 افزايش يابد و طلبكاران سودجو را نيز به فكر گرفتن امتيازات ناروا از بازرگان شدت بهكاذب 

 خصوصات بسيار شديدي كه قانونگذار تجارت در رنگاه اجمالي به مقر. مديون بيندازد
رگان متوقف و طلبكاران درنظر گرفته است، ذهن دقيق را به اين موضوع ورشكستگي براي باز
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، براي مقابله و مديريت بحراني رانهيگ سخت كه قطعاً اين مقررات دقيق و سازد يمرهنمون 
 كه بين اين آثار  استنيادنبال  بهجوگر و بنابراين ذهن جست. است با همان درجة اهميت

، تناسبي برقرار طلبد يم شدت عمل را گونه نياثار است و  سببِ اين آآنچهبعضاً سهمگين و 
 اداري دادگاه و يها نهيهزهدف اقتصادي قواعد حقوقي نيز به حداقل رساندن ميزان . كند
 باشد و هم ها نهيهز ناامني و ة منشأ فزايندتواند يممرجع قضايي هم  «: اشتباهات آن استةهزين

، چنانچه رويكرد )135 :1390اسدي، شهريور بني:  داگالس، به نقل ازنورث،.سي( » حامي حقوق افرادتواند يم
 خود را يها پرداختنخست توسط روية قضايي پذيرفته شود، بازرگاني كه وجود تأخير در 

 كند، با سنجيدن ريسك حاصل از فعاليت تجارتي، به احتمال فراوان دست ينيب شيپ تواند يم
ديشة صدور حكم ورشكستگي به صرف عدم پرداخت از تجارت خواهد كشيد يا اينكه از ان

 و در ابدي يم كوتاه سوق يها افق اندك، به ةدينِ سررسيد شده و تبعات آن، با داشتن سرماي
 خواهد شد، چه اينكه تصميمات قضايي و تفسير 1اقتصاديمدي اكارنهايت موجب كاهش 

ترتيب در   و بديندهد يم بنگاه اقتصادي شكل و سمت و سو يها استيسقضات از قوانين به 
 اتخاذ معيار عدم .)136  :1390اسدي،  بني( شود يم كلي مؤثر واقع طور بهعملكرد اقتصادي جامعه 

پرداخت دين سررسيد شده سبب ركود سرمايه و عدم گسترش تجارت خواهد شد، چراكه 
 كه ضمانت كند يم ينيب شيپبازرگان هميشه احتمال ناتواني موقّت در پرداخت ديون خود را 

اسدي،  بني( دنبال دارد بهاجراي سنگين ممنوعيت مداخله در اموال و فروش آنها و تصفيه ديون را 
 كه يا سفتهكار بستن نظري كه مطابق آن صرف واخواست  ه بنا به مراتب باال ب.)136 :1390

ا ، سختگيرانه و مخالف بشود يمتوقف محسوب ده كربازرگان صادر، ظهرنويسي يا ضمانت 
  .قواعد حاكم بر ورشكستگي است

 از پس امروزي، پيچيدة روابط در مثبت، دارايي بر منفي دارايي فزوني ةضابط سو ديگر از  
 بازرگان كه كاالهايي استرداد احياناً و اشخاص از مديون مطالبات وصول و اموال دقيق شناخت

 بود، خواهد ريپذ امكان ،دو اين ةمقايس و بازرگان ديون برآورد از پس و دارد ديگري نزد
 اين پذيرش همچنين. رديگ يم قرار تضاد در تجارت حقوق در سرعت اصل با كه مطلبي
 روزهاي تا فعلي زمان از الجرم توقف تاريخ تعيين براي كارشناس كه است آن مستلزم ضابطة
 خير؛ ا ياست بوده مستغرق او ديون در بازرگان دارايي كه سازد معين آن را روز هر گذشته

 اخير ضابطة در اينكه به توجه با. است ترديد محل آن امكان اجرايي جهت از كه موضوعي
 براي سپس و رديگ يم نتيجه و بررسي حاضر حال در را ديون در دارايي استغراق كارشناس

 تجارتي اسناد شدن مواجه زمان نظير ديگر ليوسا به و گردد ميبر عقب به توقف تاريخ تعيين
 بايد حال عين در .انجامد يم دروني تناقض ك يبه آن اجراي ،شود يم متوسل داختپر عدم با

                                                            
1. Economic Efficiency 
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 ،)Goode, 1990: 30( نيست دقيقي امر تعهدات برآورد و دارايي ارزشگذاري موضوع دانست
 به توان يم تقويم دشواريِ براي. كرد ينيب شيپ بازار در را كاال ك ياياز مابه توان يم دشوار زيرا

 نهايي قيمت و پيشنهادي قيمت بين تفاوت شاهد و زد مثال را هنري اثر ك يدنگذار مزايده
 مخمصة ك يگرفتار وقتي بازرگان داراييِ ارزشِ ميزان كه داشت توجه بايد آن بر عالوه. بود

 مناسب زمان در و طلبكاران فشار بدون كه بود خواهد زماني از كمتر بسيار ،است اقتصادي
 طور به تواند يم كارشناسان بين ارزشگذاري كه است آن ديگر ةكنند ننگرا ةمسئل. شود تقويم
 چراكه ،دارد مشابهي مشكل نيز ها يبده تخمين همچنين .باشد متفاوت كديگر يبا توجهي قابل

 دقيقي برآورد نتوان كه باشد داشته جريان در حقوقي دعاوي مانند آتي ديون تواند يم بازرگان
 واقعي نتايج اموال ارزشگذاري هم ايران ناپايدار اقتصاديِ بازار در. آورد عمل  به آن ميزان از
 الملل نيب تجارت حقوق كميسيون ورشكستگي حقوق قانونگذاري راهنماي در. ندارد پي در

 تحت اطالعات بر اينكه و ارزيابي مشكالت جهت به ترازنامه ضابطة نيز متحد ملل سازمان
 مراتب به بنا. )UNCITRAL, 2005: 46( است گرفته قرار ادانتق مورد است كيتم بدهكار كنترل
 چيزي نه بود، خواهد قرينه ك يحد در فقط نيز دارايي بر ديون فزوني اثبات ،ادعو اين در باال،
  .آن از بيش

 مفهوم توقف نبايد چنان سختگيرانه باشد كه كوتاهيِ اندك بازرگان، رسد يمنظر  به  
 نبايد توقف مجموعة ،ليت اقتصادي شود و از طرف ديگرموجب اخراجِ وي از چرخة فعا

 از عناصر باشد كه احراز آن چندان طوالني شود كه تأسيس ورشكستگي را به كل از يا دهيچيپ
  .)65 :1393، عليخاني(اثر و فايده مطلوب بيندازد 

 مورد بايد زير موارد بازرگان توقف از آل دهيا تعريفي در رسد يم نظر به باال مراتب به بنا 
  :گيرد قرار توجه

رغم نزول   وضعيت فعاليت بنگاه تجارتي از اين جهت كه رو به سقوط است يا علي)الف
 باشد؛ كارشناس به اين پرسش موردنظر كند يم صعود وكار كسبسابق به سمت بهبود فعاليت 

اليت بازرگان پاسخ دهد كه آيا درآمد بنگاه تجارتي بيشتر از مخارج آن است يا كمتر؟ ادامة فع
 هزينه آورد يم دست به؟ اگر پاسخ اين باشد كه بازرگان بيش از آنچه آور انيزسودده است يا 

 است يا دار ادامه فعاليت بنگاه تجارتي، طيشرا، معلوم سازد آيا اين وضعيت با لحاظ كند يم
قف  ضابطة تعيين تونيتر ياساس اقتصادي، - در يك تحليل حقوقيرسد يمنظر  به 1خير؟

  .بازرگان همين مورد است

                                                            
طور دقيق به ضرورت مستمر بودن عدم تعادل موجود بين درآمد و هزينة  هميان حقوقدانان ايراني دكتر كورش كاوياني، ب. 1

توقف ممكن است از اختالفات جزئي  مصاديق ة كردن دايرتر تنگاز نظر اين مؤلف براي . ره كرده استبنگاه تجارتي اشا
 .68 :1391 كاوياني،: ك.ر . باشد، عدم تعادل تلقي گرددها نهي درصد هز80 نظر نموده و اگر درآمد كمتر از صرف
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كه علت يي تعداد و ميزان ديون پرداخت نشده و علت آن مدنظر باشد، پس در جا) ب
 از ،كند يمعدم پرداخت ناتوانيِ بازرگان نيست، منطق حاكم بر حقوق ورشكستگي ايجاب 

  .)65 :1393، عليخاني( صدور حكم توقف وي خودداري شود
؛ مدت تأخيري هم كه در دشو لحاظ ،ر افتاده است مدتي كه در پرداخت دين تأخي)ج

 تيپراهمپرداخت دين سررسيد شده روي داده است نيز در قضاوت نسبت به درجة ناتواني 
، زيرا در عرف هر تجارتي تأخير در پرداخت دين تا حدي قابل اغماض است رسد يمنظر  به

حراز ناتواني بازرگان ولي اگر اين مدت از حد متعارف تجاوز كند، شاخصي مناسب در ا
  .)65 :1393، عليخاني(خواهد بود 

 دين ميزان و مدت شاخص به نيز انگلستان و مالزي نظير ديگر كشورهاي حقوق در
 است شده توجه نشده پرداخت

)Abyratne, 2000: 197(، بيان از شود گفته است ممكن اگرچه 
 بايد ا يسررسيد تاريخ از روز سه تمد در بازرگان شود يم استفاده نيز تجارت قانون 413 مادة
 اما ،)66 :1393 ،عليخاني( دارد اعالم اقامت محل دادگاه به را خود توقف ا يكند ادا را خود دين

 در نيز خارجي حقوقي يها نظام و نيست متناسب كنوني موقعيت در مدت اين است پرواضح
 را عرفي معيار بايد كارشناس رسد يم نظر به رو ، ازايناند كرده روز به را خود مقررات مورد اين
  .دهد قرار مدنظر تجارتي فعاليت نوع و صنف به توجه با

توقف، وضعيت «:  گفتتوان يمبنا به مراتب باال، در مقام بيان مفهوم توقف بازرگان 
بازرگاني است كه بر اثر ناتواني، قادر به پرداخت ديون مورد مطالبه در مهلت متعارف نيست و 

اني كه با معيار نسبت سود و زيان بنگاه تجارتي و مدت تأخير در پرداخت و ميزان و اين ناتو
، يك گردد يم احراز و به قاضي معرفي صالح يذ كارشناس لهيوس به بالپرداختتعداد ديون 

  ».وضعيت ماندگار است
 در مورد نحوة تعيين تاريخ توقف، بايد اذعان كرد تصميم در مورد اينكه بازرگان در يك
روز خاص متوقف است يا خير امري دشوار و غيردقيق است، مشخصاً اگر پذيرفته شود كه 

الزم است به اين نكته توجه شود . دهد يمو در طول زمان روي  يستنتوقف يك حالت آني 
به عقب بردن غيرمتعارف زمان توقف، با اصول متعدد حقوقي از جمله حفظ امنيت معامالت 

كه از ساليان دور با بازرگان روابط را وسيعي از افراد هاي  گروه و رديگ يمدر تعارض قرار 
 و ها دادگاه آن طرح دعاوي متعدد در ة كه نتيجدهد يم تحت اثرات منفي قرار ،اند داشتهمعاملي 
 يبا اينكه در وضع كنوني ظاهر آرا.  سنگين بر دولت و اشخاص مرتبط استيها نهيهزتحميل 
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 تا هر زماني كه بخواهد تاريخ توقف را به تواند يمدارد كه قاضي  حكايت از اين ها دادگاه
 اين عقيده آن است كه دعاوي ة فايد2.، بايد محدودة معقولي براي آن تعيين كرد1عقب ببرد

متعدد توقف كه از طرف برخي از بازرگانان فقط براي شانه خالي كردن از پرداخت خسارت 
  .هش چشمگير خواهد داشت نيز كاشود يم طرح 3تأخير تأديه دين

  يريگ جهينت. 5

 از تحليل شواهد ازين يب مرسوم كامل نيست و مقام قضايي را يها ضابطه از كي چيه  به نظر 
احراز توقف بازرگان كارشناس بايد  منظور بهبه نظر . كند ينمديگر در وضعيت بازرگان بدهكار 

 يا خير؟ اگر استه پرداخت ديون عادي تجارت، بازرگان قادر بيند افربگويد آيا با حفظ 
 مداوم از درآمد صورت به بنگاه تجارتي يها نهيهزكه د شوتحقيقات كارشناسي به اين منتهي 

 وكار كسب و با روند مزبور بنگاه تجارتي در زمان متعارف به وضع عادي كند يمآن پيشروي 
 دليل اثبات توقف نيتر مهم، اين 4شود يمبرنخواهد گشت و به خود بنگاه تجارتي لطمه وارد 

در واقع .  خواهد شدمنجر  قطعيت در ثبوت توقف بههمراه ديگر امارات بهبازرگان است كه 
سودآوري از ابزارهاي تعيين كارايي فعاليت بازرگان و الزمة تداوم حيات اوست و بديهي 

منطقي  و صرفه به اقتصادي حاصل نيست جواز ادامة فعاليت بازرگان ييكاراكه  يياست جا
 لزوم ،در عين حال مشكالت اثباتي كه براي احراز توقف بازرگان وجود دارد. نخواهد بود

؛ وضع كند يموجود اماراتي را براي كنترل و رسيدگي شفاف در دعواي ورشكستگي توجيه 
امارات قانوني نيز در دادرسيِ دعوايِ ورشكستگي در كاهش سختي اثبات مؤثر است و قوانين 

  5.اند پرداخته به اين موارد خارجي بعضاً

                                                            
الك تاريخ توقف زمان وقفه در اداي ديون است، م"13/2/1317 سوم ديوان عالي كشور به تاريخ ة شعب14752 ةحكم شمار. 1

 نفع يذبنابراين هر موقعي را كه دادگاه زمان وقفه تشخيص دهد همان موقع را بايد تاريخ توقف معين كند و تقاضاي اشخاص 
 بلكه ،ز استالبته منظور واقعي اين نبوده كه سرايت تاريخ توقف به گذشته بي حد و مر. "ثر بگيردؤرا در اين موضوع نبايد م

 .كننده است  بوده كه به موجب آن تقاضاي اشخاص تعيينيا دهيعقمقصود رد 
 تواند ينموجه  هيچ دادگاه به"1390 قانون تجارت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي مصوبة اليح902 ةماد. 2

 ."ي تعيين كندأتاريخ توقف را بيش از شش ماه قبل از تاريخ ر
 خسارت ة طلبكاران ورشكسته حق مطالب14/12/1347 ديوان عالي كشور به تاريخ 155 ة شمارةي وحدت رويأبه موجب ر. 3
 . ايام بعد از تاريخ توقف را ندارندةخير تاديأت
اگر بازرگان برخي شعب خود را تعطيل كند يا تعدادي از  به نظر. لطمه به خود بنگاه تجارتي يعني ناقص كردن آن .4

 و حتي در بعضي موارد حركت رو به جلوست؛ همانند باغباني دشو ينم لزوماً نقص محسوب ، اخراج نمايدكارگران خود را
 .نديچ يمكه شاخ و برگ درختان را براي رشد و ادامة حيات سالم درخت 

است كه يك  استرليا، امارة قابل انكاري را براي توقف ايجاد كرده و آن جايي يها شركت قانون 558e4براي نمونه بخش . 5
 .شركت از نگهداريِ سوابقِ حسابداري مناسب خودداري كند
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در بازارهاي رقابتي امروز ممكن .  توقف استمرار آن استريناپذ ييجدابه نظر خصيصة 
دست آوردن سهم بازار  بهت را براي تبديل شدن به قدرت تجاري و قاست بازرگان زيان مو

 دارد در  بر توقف نخواهد بود؛ براي مثال ترديد جدي وجوددال ولي اين موضوع ،تحمل كند
 مدت كوتاه يا پروژهكه بازرگان دچار نقصان منابع نقدي است ولي وجوه خود را در  ييجا

 1. معقول بر سودآوري آن وجود دارد، دادگاه او را متوقف بشناسدليدال كرده كه يگذار هيسرما
 سازمان ملل متحد الملل نيبراهنماي قانونگذاري حقوق ورشكستگي كميسيون حقوق تجارت 

  با كمبود، دشوار مالي بازرگان استطيشراكه حاكي از را  تأكيد دارد نبايد مفهوم توقف نيز
كميتة اصالحات حقوق استراليا نيز در . )UNCITRAL, 2005: 46( موقت نقدينگي خلط كرد

 بايد در آن وضعيت باقي ، بيان كرده است، براي اينكه يك شركت متوقف باشدياظهارنظر
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