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  چكيده

 كه هريك حسب مورد پيش شوند يماعسار و ورشكستگي امتيازات قانوني محسوب  مقولة دو      
شار  از ف، ديونشان نباشندةيتأد قادر به كه يدرصورتروي تاجر يا غير تاجر قرار دارند تا 
 توانند ينم قانون موجب  بهتجار و اشخاص حقوقي . تحميلي از سوي طلبكاران رها شوند

اين دو نهاد وجوه تمايز .  بايد درخواست ورشكستگي كنندناچار بهدادخواست اعسار بدهند و 
از جمله آثار صريح دادخواست اعسار اين است كه اگر در مهلت . ددارنو تشابهي با يكديگر 

در  تا تعيين تكليف دعواي اعسار هيعل محكومبه دادگاه تقديم شود، اجرائيه  ابالغ  روز از30
 كه آيا تقديم شود يمحال با توجه به سكوت قانونگذار اين پرسش مطرح . رديگ ينم قرار حبس

دادخواست ورشكستگي نيز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعي ورشكستگي را از حبس 
 آيا تقديم دادخواست ورشكستگي تنها در پرسشض پاسخ مثبت به اين ؟ با فرري خاي رهاند يم

 روزه از ابالغ اجرائيه واجد چنين اثري است؟ در اين مقاله بررسي خواهد شد تقديم 30مهلت 
 اعالم توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر ةمنزل بهدادخواست ورشكستگي 

 نيريبر ساران و منع رجحان يكي از بستانكاران متوقف به موجب اصل تساوي حقوق طلبكا
حق پرداخت ديون را ندارد و در صورت پرداخت طلب يكي از طلبكاران پس از توقف، اين 

نتيجه قدر متيقن اينكه  مورد از موارد صدور حكم اجباري به ورشكستگي به تقصير است؛ در
 از اجرائيه يا داخل در مهلت بايد اثر تبعي و اوليه تقديم دادخواست ورشكستگي تاجر پيش

 مالي يها تيمحكوماجراي نحوة  روزه را، منع اعمال ضمانت اجراي حبس مندرج در قانون 30
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  مقدمه. 1
از  يا دستهدر نظام حقوقي ايران با دو عبارت معسر و ورشكسته مواجهيم كه هر كدام براي 

 ةنحو قانون 6 مادةبراساس . شود مي استفاده ،افراد كه امكان پرداخت ديون خويش را ندارند
يا  مستثنيات دين، جز بهدليل نداشتن مالي  بهمعسر كسي است كه  مالي، يها تيمحكوماجراي 

 ناظر بر شمول مقررات اعسار اساساً. شدقادر به تأديه ديون خود نباعدم دسترسي به اموالش 
 در صورت ، استشدهراد غيرتاجر است و تجار كه مصاديق آن در قانون تجارت شناسايي اف

 ين دادرسيي قانون آ512مادة . عدم امكان پرداخت ديون بايد دعواي ورشكستگي اقامه كنند
 اعسار يه مدعك يتاجر. شود ينمرفته ياز تاجر دادخواست اعسار پذ«: دارد يم  اشعاريمدن

 يستگك بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشباشد يم يسدادر ةهزيننسبت به 
دادخواست اعسار از تجار و  مالي نيز يها تيمحكوماجراي  ةنحو قانون 15 مادةبرابر . »دهد

 بايد ، مدعي اعسار باشندكه يدرصورت ين اشخاص ا.شود ينماشخاص حقوقي پذيرفته 
آثار دو دعواي اعسار و ورشكستگي  .درسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنن

يكي از وجوه تمايز مهم ميان دادخواست اعسار و ورشكستگي كه موضوع . متفاوت است
 مالي، چنانچه يها تيمحكوماجراي  ةنحو اين است كه برابر قانون ،باشد مي حاضر ةنوشت

ين تكليف دعواي يه مطرح شود تا تعيئ روزه از تاريخ ابالغ اجرا30دادخواست اعسار در مهلت 
 .رهاند يم را از حبس هيعل محكوماعسار و صدور حكم قطعي به رد اعسار، 

 كه آيا تقديم دادخواست ورشكستگي  استنيا رسد يمپرسشي كه در اين ميان به ذهن 
 هيعل محكوم ، روزه مطرح شود30همان اثر دادخواست اعسار را داراست تا چنانچه در مهلت 

 3 مادة براساس هيعل محكوم برهاند؟ يا اينكه چنانچه دستور بازداشت را از جلب يا بازداشت
 صدور حكم مالي صادر شده باشد، تقديم دادخواست يا يها تيمحكوماجراي  ةنحوقانون 

  ؟دشو يمورشكستگي سبب رفع ضمانت اجراي حبس 
به موضوع آثار حكم ورشكستگي يا معامالت تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي اغلب 

داخته شده، اما وضعيت آثار تقديم دادخواست و اعالم توقف توسط خود تاجر يا سايرين پر
  توصيفي-  تحليليطور به در مباحث آتي از ابهام است كه پيامد آن چيست؟يا هالههمچنان در 

  .پردازيم مي پيرامون اين موضوع مسائلبه 

  اعسار و ورشكستگيو احكام مفهوم. 2

  عسار او احكاممفهوم . 2. 1
 عدم كفايت دارايي ةواسط به دادرسي كسي است كه ةاز هزين معسر« . م.د.آ. ق504مطابق مادة 

 ةنحوقانون  6  مادةدر » . آن نيستهيتأد موقت قادر به طور بهيا عدم دسترسي به مال خود 
 جز بهدليل نداشتن مالي  بهمعسر كسي است كه  : مالي نيز آمده استيها تيمحكوماجراي 
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 همين ماده عدم قابليت دسترسي به ةتبصردر . خود نباشد  ديونةيتأديات دين، قادر به مستثن
 تعاريف مذكور از جهات متعدد قابل نقد به نظر. مال در حكم نداشتن مال معرفي شده است

 زيرا عرفاً به هر ،افزوده شود »مالي« ةكلمقبل از  »هيچ مقدار«زيرا الزم است تا قيد . است
دهكار استطاعت مالي داشته باشد، به همان ميزان عنوان معسر بر وي صدق نخواهد ميزاني كه ب

 نيز از نظر عملي، در صدور حكم به مطلب يادشده ها دادگاه  استيضرور ،از سوي ديگر. كرد
برخي نويسندگان حقوقي در راستاي اين مطلب . دارد اين امر آثار عملي چراكه ،توجه كنند

 تعيين و در ضمن حكم به ثبوت قسط شيپ عنوان بهواردي، دادگاه مبلغي را  در ماند داشتهاشاره 
 مجموعي، حكم صورت به ها دادگاهاما در عمل بعضي . كند يماعسار مبادرت به تعيين اقساط 

 نسبت به ژهيو به اين نظر در عمل ةثمر. دهند يم كم با اقساط قسط شيپبه اعسار با تعيين 
، قسط شيپزيرا با احراز يسر مديون به ميزان  ، نيستشدنيانكارحبس و خسارت تأخير تأديه 

بنابراين به همان ميزان، خسارت تأخير . شود يمدر واقع تمكن وي نسبت به آن مبلغ احراز 
 شخص كه يدرصورتبر اين  عالوه. قابل مطالبه است. م.د.آ. ق522تأديه نيز مطابق مادة 

 صفري(حبس وي از اين جهت وجود خواهد داشت  را نپردازد، امكان قسط شيپموصوف مبلغ 
 اين امر توان ينم ، به اين موضوع توجه دارندها دادگاهالبته از آنجا كه برخي . )43: 1396 ،و همكاران

 قسط شيپ مكرر ديده شده كه در عمل با عدم پرداخت چراكه ، موجود پذيرفت روية عنوان بهرا 
 حكم اعسار به سقوط دين اساساً . شده استتوسط معسر حكم جلب صادر و مديون محبوس

شود، بلكه با تقسيط بدهي در واقع فقط مهلتي براي پرداخت دين به وي داده  نميمنجر معسر 
شود و به محض اينكه معسر به پرداخت بخشي از بدهي خود تمكن پيدا كند، ملزم به  مي

  .شود يميم دادخواست مطرح اين دعوا نيز بسان ساير دعاوي با تقد .پرداخت دين خواهد بود
 
  و احكام ورشكستگي مفهوم .2 .2

توقف از  ةنتيج ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در«:  قانون تجارت412 مادة برابر 
 براساس اين ماده براي ورشكستگي دو .»شود يم اوست حاصل ةبر عهدپرداخت مبالغي كه 

 412 مادةورشكستگي براساس با آنكه . بودن شخص است شرط اول تاجر :شرط الزم است
مصاديق  ةدامن. م.م.ا.ن. ق15 مادة مخصوص تجار است؛ اما 1311قانون تجارت ايران مصوب 

دادخواست اعسار از تجار و : كند يممقرر و  دهد مياعمال مقررات ورشكستگي را گسترش 
 مدعي اعسار باشند، بايد كه يدرصورتاين اشخاص . شود ينماشخاص حقوقي پذيرفته 

 صرف شخصيت القاعده يعل كه يدرحال. رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند
حدي  به اهميت بحث .بودن آن شخص نخواهد داشت  داللتي بر تاجرالزاماًداشتن  حقوقي

 يها يژگيو از ، معتقدند، اين قاعده كه ورشكستگي خاص تاجر استاستادانبرخي است كه 
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اينكه  عقيده دارند، استاداناين اساس برخي  بر. )22: 1386اسكيني، ( حقوق ايران دانسته شده است
محسني، (  استيپردردسر سخن نو اما ، دادخواست اعسار بدهندتوانند ينماشخاص حقوقي هم 

حقوق  ةحوز اشخاص حقوقي ةست ددودر نظام حقوقي ما به  اشخاص حقوقي .)150: 1397
 و تشكيالت دولتي و بلدي در مؤسسات. شوند يمتقسيم  حقوق خصوصي ةحوزعمومي و 

حقوق خصوصي خود به  ةحوز و اشخاص حقوقي رنديگ يمحقوق عمومي قرار  ةحوز ةرست
: 1384، زاده قاسمصفايي و ( شوند يم و موقوفات تقسيم ي غيرتجارمؤسسات تجاري، يها شركت

شخاص حقوقي تاجر  است كه آيا مراد قانونگذار انيا شود يم كه در اينجا مطرح يسؤال .)154
   است؟ مدنظراشخاص حقوقي  ةهماست يا 

تجار حقيقي  »تجار«واضح است كه حكم مذكور در اين ماده مبين آن است كه منظور از 
مندرج در  »اشخاص حقوقي«است و عبارت )  تجارييها شركت(و تجار حقوقي ) ها انسان(

ند امروزه از نظر عملي ظهور  هرچ. ناظر بر اشخاص حقوقي غيرتاجر استصرفاً مذكور مادة
 كلي نفي صورت بهامكان درخواست اعسار را از اشخاص حقوقي غيرتاجر . م.م.ا.ن. ق15مادة 

، انديشة مذكور از نظر رسد يمنظر  به، اما اند شده ملزم به درخواست ورشكستگي آنهاكرده و 
آوري  كه دليل اطمينان زمانيتا . ت. ق588زيرا اوالً با توجه به ظهور مادة  ،علمي قابل نقد است

بر تخصيص يا تخصص موضوع وجود نداشته باشد، اشخاص حقوقي نيز از همة حقوق و 
كه ظهور در ... و» كسي«يا » فردي«تكاليف اشخاص حقيقي برخوردارند و از واژگاني مثل 

با توجه به اينكه اشخاص تاجر با توجيه . شخص حقيقي دارند، بايد الغاي خصوصيت كرد
 آنها، اين تخصيص نسبت به اند شدهطقي خاص در جاي خود، از شمول عنوان معسر خارج من

پذيرفتني است؛ اما نسبت به اشخاص حقوقي غيرتاجر از نظر تحليل و مباني علمي، هيچ دليل 
 موقت برخوردار صورت به كم دستمنطقي وجود ندارد كه آنها نتوانند از امتيازات اعسار، 

حتي اشخاص حقوقي غيرتاجري كه از . م.م.ا.ن. ق15طالق آغازين مادة ثانيا طبق ا. شوند
 يجا بهو ند كن درخواست اعسار توانند ينم ها يشهرداربودجة دولتي برخوردارند و همچنين 
چنين  رب، ناظر قانونگذار بعيد است منظور كه يدرحال. آن بايد درخواست ورشكستگي كنند

به دولت و عدم تأمين و  محكومقانون نحوة پرداخت زيرا طبق  ،اشخاص حقوقي بوده باشد
 دولتي بايد طبق فرايند خاصي محكوم به مالي مؤسسات، 1365توقيف اموال دولتي مصوب 

 منع توقيف اموال در زمينة هم قانون ها يشهردارنسبت به .  ماهه بپردازند18با مهلت  خود را
 و صفري(حاكم است  با همين فحوا 1361 مصوب ها يشهردار متعلق به رمنقوليغمنقول و 

 همين اشكال در خصوص ساير اشخاص حقوقي غيرتاجر رسد يمنظر  به .)49 و 48: 1396 ،همكاران
 به ثبت يرتجاريغ مؤسسات مثال اشخاص حقوقي غيرتاجر كه در قالب رايب. نيز وجود دارد

 كه يا هيريخ تمؤسسا مانند ، استيرانتفاعيو غ يرتجاريغ و موضوع فعاليتشان رسند يم
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 ،ستنديبرخوردار نعمومي  ة بودجةپشتوان مالي دولتي يا تياز حما عمومي مؤسساتهمانند 
 ةنتيجبا مشكل مواجه شوند؟ )  اقساط بانكيمثالً( ديون خويش در پرداختآيا ممكن نيست 

شرايط   با آنكه فعاليت تجاري ندارند ومؤسساتاين است كه اين . م.م.ا.ن. ق15 مادةوجود 
 بايد دعواي ورشكستگي اقامه الزاماً اما ،دارا نيستند. ت. ق412مادةورشكسته شدن را وفق 

بر اين اساس برخي نويسندگان معتقدند در وضع حقوقي كنوني و با معيار مندرج در . دكنن
 مركزي كشور و مؤسسات عمومي غيردولتي مانند يها سازمانم، غير از .م.ا.ن.ق 15 مادة

 دولتي، نهاد وقف يها شركت اشخاص حقوقي حقوق خصوصي غيرتاجر، نتوا يمشهرداري، 
 و دانشگاه آزاد اسالمي را مشمول ورشكستگي دانست المنفعه عام مؤسسات، )عام و خاص(
  .)114- 134،117، 1396زاده،  علي  وزاده علي(

  
  توقف آثار و مفهوم .2. 2. 1

: كند يمانون تجارت مقرر  ق412 مادة. دومين شرط براي تحقق ورشكستگي توقف است
 يقروض ةتأديا ي يجة وقفه از انجام تعهدات مالي در نتيت تجارتكا شري هر تاجر يستگكورش«
مفهوم توقف برخي معتقدند در حقوق ما در خصوص . »شود يمه بر عهدة اوست حاصل ك

 از ميزان دارايي نظر صرف و هر متوقفي استاصطالحات ورشكستگي و توقف به يك معني 
اما در نظر حقوقدانان ديگر براساس مواد متعددي  .)119 :1341، احمدي وارستاني (ستاورشكسته نيز 

 پيش از ورشكستگي است يا مرحلهاز قانون تجارت ميان اين دو تفاوت وجود دارد و توقف 
 مفهوم در خصوص. كه ممكن است تاريخ آن با ورشكستگي همزمان يا پيش از آن باشد

و عدم پرداخت دين مسلم در سررسيد را توقف ده كر  تكيهوقف ظاهريتوقف برخي بر ت
. رسد ينمنظر  به كه با توجه به احتمال زودگذر بودن شرايط مقبول كنند يمپرداخت محسوب 

، 1395عيسايي تفرشي، ( دهند يم بر بدهي را مالك قرار ييكسر دارا توقف واقعي و  همگريدبرخي 
ي ااين ايراد و اشكال مواجه است كه طرح دعو ارايي بر بدهي، با كسر دةپذيرش نظري ).207: 1ج

 زيرا ممكن است مديون ،شود ينمورشكستگي در وضعيت عدم دسترسي به مال را شامل 
ديدگاه  )120: 1396زاده،  علي  وزاده يعل( ولي به آن دسترسي نداشته باشد  باشد،دارايي كافي داشته

 همچنان كه احراز فزوني دارايي داند ينم را براي توقف كافي  اولين دينهيتأدديگر ناتواني از 
اين نظر از آنجا كه ديدگاهي  .)66: 1391كاوياني، ( داند ينممنفي بر دارايي مثبت را الزم 

در  2. قضايي نيز وجود داردروية در نظر اختالف همين 1.رسد يمنظر  به تر مقبول ،روست انهيم
ت، حفظ نظم عمومي . ق412 مادةي در نظر مقنن در ورشكستگ ةفلسفنظر نگارندگان، 

                                                            
 .36- 39: 1386اسكيني، : ك. ديدن نظرهاي بيشتر در خصوص مفهوم توقف ربراي. 1
 .36- 39 :1386  اسكيني،:ك.ربراي ديدن آراي مختلف در اين زمينه . 2
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بنابراين اگر معيار اين باشد كه . كه قوام جامعه نيز به اين مقوله وابسته است استاقتصادي 
 احراز شود كه آيا اموال قاًيدق ورشكستگي يتاجر مدعاموال  وضعيت كامل ميزان ديون و

؛ شود يم در رسيدگي ريتأخروش موجب اين  ،موجود كفاف ديون تاجر را خواهد داد يا خير
 نيز اثرگذار اند وابسته هم به زنجير يها حلقهدر عين حال كه بر وضعيت ساير تجار كه همانند 

بر اين اساس در اين ماده . ورشكستگي قرار دهد ةورط را نيز در آنهاخواهد بود و ممكن است 
 مشمول ، ديون كوتاهي ورزندةيدتأ كه اگر در  است مطلق به تجار هشدار دادهطور بهمقنن 

البته بايد فرض پرداخت نشدن عمدي در يك مورد خاص . توقف و ورشكستگي خواهند شد
 حدودي ريشه در و تاكه مانع پرداخت شده را مانند وجود اختالف حساب يا بروز وضعيتي 

م عدم كه هد كر را رعايت يا موازنهو   دانست412 مادة خارج از فرض ،تقصير تاجر ندارد
هم ضرورتي به رسيدگي و احراز كامل فزوني دين بر اموال كه  توان پرداخت محرز شود و

  . وجود نداشته باشد،سازد يم اقتصادي جامعه را مختل و نظم است بر زمان
 تاريخ توقف تاجر همواره قبل از تاريخ عمالً اما ،تعيين تاريخ توقف نيز با دادگاه است

تاجر . ت. ق423 مادة 2 براساس بند .)67 :1376 عيسايي تفرشي،(صدور حكم ورشكستگي است 
ورشكسته به محض اعالن توقف بايد از پرداخت هرگونه قرضي خودداري كند تا اصل 

 دارايي به تينهادر  بالمرجحي پديد نيايد تا حيو ترجد شونتساوي حقوق بين طلبكاران نقض 
 مجرمانه در دارايي تاجر ورشكسته از يها مداخلهچراكه  ،نسبت بين بستانكاران تقسيم شود

   .)34 :1394، سيمايي صراف(د شو يمزمان توقف آغاز 
  

 عدم تسري لزوم تقديم دادخواست ورشكستگي توسط تاجر به كسبة جزء. 2. 2. 2

ند كه تاجرند، اما ا جزء افراد حقيقي ةكسب 1380مصوب . ت. ق19   طبق نظامنامة جديد مادة 
 آنها در مقايسه با تاجران ديگر تنظيم شده در خصوص يا ژهيورات، احكام گاهي در برخي مقر

 512يكي از اين احكام ويژه امكان تقديم دادخواست اعسار از هزينة دادرسي وفق مادة . است
 به افرادي اطالق نظامنامه كسبه جزء برابر اساساًست كه  آن علت اين امر. است. م.د.آ.ق
 ميليون تومان و در مشاغل خدماتي از از ده شان ساالنهي درآمد  كه در مشاغل توليدشود يم

تواني اقتصادي مكفي تاجري نا بر يا نهيقر تواند يماين امر . كند ينمپنج ميليون تومان تجاوز 
است و ضرورتي بر احراز ده كركسبه جزء قلمداد  ةزمرباشد كه مقنن آنان را در 

 نيازي رو نيازا. دادرسي نديده است ةهزينيون يا تواني در پرداخت دنا براي شان يورشكستگ
 وخم چيپرپو تشريفات  كرده ارائه ورشكستگي دادخواستنيست تا ايشان مانند ساير تجار 

 رسيدگي به دعواي ورشكستگي براي چراكهكنند، مقررات حاكم بر ورشكستگي را تحمل 
 و است چشمگير ةهزيني و بودنش مستلزم صرف زمان طوالن تشريفاتيدليل  بهدستگاه قضايي 
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ي اعسار مطروحه از ااعمال اين وضع در خصوص كسبه جزء منطقي نيست، بنابراين دعو
  .داند يمسوي اين دسته از تجار را مسموع 

  
 وجوه تشابه و تمايز دعواي اعسار و ورشكستگي. 3

  وجوه تشابه. 3 .1
. شود يم ميان اين دو ييها مشابهتوجودي دو نهاد اعسار و ورشكستگي سبب وجود  ةفلسف

 مثال در هر دو شخصي وجود دارد كه امكان پرداخت ديونش براي او ميسر نيست و در رايب
حمايت از مديون .  هم حمايت از مديون و هم داين استقانونگذارهر دو اين موارد نيز هدف 

شاهد . تبا سلب تكليف ما اليطاق و حمايت از داين براي دستيابي حداكثري به مطالباتش اس
 ديوان 155 شمارة روية وحدت يرأ ،اين مدعا كه قانونگذار از مديون نيز غافل نشده است

سته است كه ك تأديه نسبت به ديون ورشريتأخعالي كشور در خصوص پرداخت خسارت 
ه عدم قدرت پرداخت ك متوقف است به اينهيتأد ريتأخالزام به پرداخت خسارت : كند يممقرر 
م ك صدور حةواسط بهه مديون كستگي محرز نشده باشد و در اين مورد كش ورةواسط بهدين 
ستگي از مداخله در اموال خود ممنوع و براي او پرداخت دين ولو با داشتن مال مقدور كورش

 يرأاين .  نسبت به بعد از تاريخ حصول توقف مورد نداردريتأخنبوده صدور رأي به خسارت 
 اثر اعسار و ورشكستگي را چراكه  قرار گيرد؛تواند يمنيز . م.م.ا.ن. ق3 مادةمستند منع اعمال 

مضاف بر اينكه براي حفظ حقوق انساني و وجود . حداقل در اين خصوص مشابه دانسته است
 مالي يها تيمحكوماجراي  ةنحو قانون 24 مادةحداقل امكانات زندگي براي معسر در 

 نيتأم قانون تجارت، پرداخت اعانه براي 447 مادةمستثنيات دين و براي تاجر ورشكسته برابر 
 يرماليغدو دعواي اعسار و ورشكستگي هر دو از نوع .  شده استينيب شيپنيازهاي شخصي 

اين . دشونديگري تحميل  ةهزين مجدداًتواني مالي، ناهستند تا بر اين دسته از اشخاص مدعي 
بدان  آتي بيشتر يها بخش كه در كند يم دييتأنگارندگان را  ةايدقراين ديگر  ةضميمامر به 

  .خواهيم پرداخت

   وجوه تمايز .3. 2
نسبي  ةجنبم اعسار كح )الف : گفت بايد اختصار بهدر خصوص تمايز اعسار از ورشكستگي 

 ةجنب حكم ورشكستگي كه يدرحال  است؛مؤثرداشته و فقط ميان معسر و خوانده دعواي اعسار 
 اموال خود ةاداردر اعسار، معسر از  ) ب؛ اثر داردلبكارانافراد و طة هم نسبت به و شتهمطلق دا

 و اين ممنوعيت تا اعالم سته از تصرف در امور مالي خود ممنوع استكورش اما ،شود ينممنع 
حق  ) ج؛)751: 1387 ،همكاران دمر چيلي و( برخي نويسندگان باقي است زعم بهختم امر ورشكستگي 
اران وجود دارد و به طرفيت همديگر كر و معسر عليه طلباران عليه معسكدعواي انفرادي طلب
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 ةادار( اما دعاوي مالي له يا عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه ،شود يماقامه يا تعقيب 
 تقاضاي اعسار از جانب تاجر پذيرفته نيست، ) د؛)17 :1386اسكيني، (اقامه يا تعقيب شود ) تصفيه

داليل و منضمات اين دو دعوا نيز  )ه ؛ستگي بدهدكرشه چنين شخصي بايد دادخواست وكبل
 در دعواي ورشكستگي توجه و چتر حمايتي مقنن تر مهماز همه .  دارندييها تفاوتبا يكديگر 

همين  هباول حفظ حقوق طلبكاران و در نهايت حفظ نظم عمومي اقتصادي است؛  ةدرجدر 
 عنوان بهيابد و دخالت دادستان را شرايطي عنوان مجرمانه ب درمنظور ممكن است ورشكستگي 

ت مربوط به اعسار ا؛ اما در مقرردشون تا نظم عمومي مختل باشد در پي داشته العموم يمدع
 قانون 513 مادةبرابر سو   زيرا از يك،بيشتر تالش در جهت حمايت از شخص معسر است

 وكيل معاضدتي  و از حق داشتندشو يمدادرسي معاف  ةهزينآيين دادرسي مدني از پرداخت 
 مالي از يها تيمحكوماجراي  ةنحو قانون 3 مادةبرابر برخوردار خواهد شد، در عين حال 

  .ابدي يمحبس نيز رهايي 
  
 .م.م.ا.ن. ق3 مادةتقديم دادخواست ورشكستگي و اثر آن بر اعمال . 4
ه، ضمن يئغ اجرا روز پس از ابالي تا سهيعل محكومچنانچه ... «: دارد يممقرر  .م.م.ا.ن. ق3 مادة 

قرار  مورد حبسرده باشد كش را اقامه ي اعسار خوي اموال خود، دعواةيلك صورت ةارائ
 ، از طرف ديگر.» رد شوديم قطعكا به موجب حي اعسار مسترد يه دعواكني، مگر ارديگ ينم

رفته ي پذيدادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوق: كند يم همين قانون مقرر 15 مادة
 خود يستگك به امر ورشيدگيد رسي با، اعسار باشندي مدعكه يدرصورتن اشخاص يا. دشو ينم

ن از يك طرف و امجموع اين مواد دو تكليف متفاوت را بر دوش معسر. نندكرا درخواست 
 اين ،پرسشي كه پيشتر نيز به آن اشاره شد. گذارد يمتجار و اشخاص حقوقي از سوي ديگر 

تگي همان اثر دادخواست اعسار را دارد و سبب منع اعمال آيا دادخواست ورشكساست كه 
 ؟شود يم) در صورت جلب سابق(يا سبب رفع جلب )  صدور حكم جلبخصوص به( 3 مادة

 روزه چه 30تقديم دادخواست ورشكستگي پيش از صدور اجرائيه يا ابالغ آن يا پس از مهلت 
  .رسد يمذهن  دو ديدگاه زير به ها پرسشاثري دارد؟ در پاسخ به اين 

ديدگاه نخست تشابه اثر دادخواست اعسار و دادخواست ورشكستگي بر  .4. 1
  جلب

در اين بين برخي . اند پرداخته اهميت و مبتالبه بودن، نويسندگان اندكي به اين موضوع با وجود
 قروض و ساير ةيتأدتوان به اظهار وقفه در  مي اثر تقديم دادخواست اعسار را«معتقدند 
ترتيب ممكن است گفته  بدين نقدي يا دادخواست ورشكستگي تاجر نيز سرايت داد تعهدات

 به بعد قانون 413شود اظهار وقفه يا تقديم دادخواست طبق مواعد و تشريفات مذكور در مواد 
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تجارت تا زمان پذيرفته شدن دعواي ورشكستگي او يا جلب رضايت طلبكاران به نظر مانع 
 ادعا شود كه به هر روي تقديم دادخواست ورشكستگي ظرف است با وجود اين اگر حبس

 تاجر ةروز سه مهلت چراكه ،دينما ينميه مانع حبس است پر بيراه ئ روز از تاريخ ابالغ اجرا30
 30 ورشكسته به تقصير كه با مهلت عنوان بهآثار جدايي دارد مانند تعقيب ... در اظهار وقفه 

 بر احترام به حسن نيت مديون است قابل مقايسه  حاضر كه مبتنيمادةمذكور در  ةروز
 اين 3 مادة اين عده معتقدند اگر تاجر بيرون از موارد مذكور در .)150: 1397 محسني،(» باشد ينم

 .)153: 1397محسني، ( شود يم حبس له محكوم به تقاضاي ،قانون دادخواست ورشكستگي دهد

 15 مادة خصوص به و 3موع مواد از مج گفت توان يم بخش اول اين نظر دييتأ در 
 كه گويي دادخواست ورشكستگي همان آثار دادخواست اعسار را شود يمبرداشت . م.م.ا.ن.ق

 تواند يم بايد بيان كرد، اگر معتقد باشيم تاجر گفته شيپاما در خصوص بخش دوم نظر . دارد
قديم دادخواست  از تاريخ تشتريپدر دادخواست ورشكستگي تاريخ توقف خود را در زماني 

 30 بايد قائل بر اين باشيم كه تقديم دادخواست ورشكستگي حتي خارج از مهلت ،اعالم كند
 قانون مدني كه 142 مادة برخالف چراكه ،روزه نيز بايد از موانع حبس در نظر گرفته شود

است و مفيد اين مفهوم است كه چنانچه كسي ابتدا اقدام به » الحق للمتقدم« ةقاعدمستفاد از 
در حقوق تجارت  ،)27: 1394بنايي اسكويي، ( نسبت به آن بر ديگران اولويت دارد  كند،ايجاد حقي 

بايد سيستمي وجود داشته باشد بنابراين . شود يم منتهي يا ناعادالنه ةنتيجپيروي از اين اصل به 
 از طلبكاراني يو مانع آن شود كه اموال بدهكار، به تعداد معدود ندككاران را حمايت كه بستان

 چون اصل تساوي .)95 و 94 :1391غريبه،   وعليخاني(، تعلق گيرد اند كردهكه زودتر از ديگران عمل 
قانوني اقتضاي اين امر را  ةمصرححقوق طلبكاران و منع ترجيح يكي بر ديگري جز در موارد 

 فخاري،( تا تاجر ورشكسته از پرداخت طلبي بدون لحاظ حقوق سايرين خودداري ورزد دارد
فرايند . داده است جمعي طلبكاران را مدنظر قرار ةتصفياز همين رو قانونگذار  ،)44: 1387

 ةتصفيممكن است به دو صورت فردي و جمعي اتفاق بيفتد كه در ) تصفيه (ها يبدهپرداخت 
 ارادي اقدام به انتخاب و طور بهون نقش فعالي دارند و خود مديون فردي طلبكاران و مدي
به اين امر اقدام ) مدير تصفيه(جمعي شخص ثالثي  ةتصفياما در . كند يمپرداخت ديون خويش 

ايزانلو و ( شود يمترتيب جلوي ابتكارات و اقدامات شخصي اشخاص گرفته  بدين و كند يم
 دنيا يها ي است كه در قانونگذاريا نهيگز، ورشكستگي تنها زمينهدر اين  .)6 :1392ميرشكاري، 

  .مورد توجه و استفاده قرار گرفته است
اعالني دارد؛ يعني ورشكستگي  ةجنب  از طرف ديگر در حقوق ايران حكم ورشكستگي 

 حكم ،به بيان ديگر. دشو يم دادگاه احراز و اعالن توسط ، حادث شده استقبالً تاجر كه
 دين بوده ةيتأد از و عاجزف آن است كه تاجر از تاريخ توقف ورشكسته ورشكستگي كاش
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 2  پس از تاريخ توقف نيز مشمول بندهيتأدهر  زمينه و در اين )68: 1376عيسايي تفرشي، (است 
 كه اين نظر را يا نكته. دشو يم تلقي بالاثرخواهد شد كه اقدامي باطل و . ت. ق423 مادة

 مادةدر  ورشكستگي به تقصير. اب جرم ورشكستگي به تقصير است موارد ارتك،كند يمتقويت 
از ميان اين هفت مبنا در چهار مورد آن دادگاه . بيني شده است پيشت بر هفت مبنا . ق541

 مورد ديگر ممكن است چنين در سه و است ورشكستگي به تقصير صدور حكممكلف به 
 4ي حكم ورشكستگي به تقصير بند  صدور حتماز موارديكي . دشوحكمي به اختيارش صادر 

را پس از تاريخ  انطلبكاريكي از تاجر گر  ادارد يم قانون تجارت است كه مقرر 541 مادة
دادگاه مكلف به صدور حكم  ،و طلب او را پرداخته باشد توقف بر سايرين ترجيح داده

ي  داراياستادان برخي زعم به زيرا ،استورشكستگي به تقصير در خصوص اين شخص 
 ،1380 ستوده تهراني،( اين امر از اختيار او خارج است ةو ادارانجام تعهد اوست  ةوثيقورشكسته 

 2 ماه تا 6  قانون مجازات اسالمي از671 مادةجازات ورشكسته به تقصير مطابق م .)140: 4ج
 1392 قانون مجازات اسالمي 2 مادةبا توجه به تعريف جرم در . سال حبس خواهد بود

بنابراين اجبار شخص متوقف به اداي دين . شود يمي به تقصير نيز جرم قلمداد ورشكستگ
معادل اجبار او به انجام جرم و خالف نظر قانونگذار در خصوص عدم ترجيح يكي از 

پس جلب چنين شخصي  .بر سايرين و خالف اصل تساوي حقوق طلبكاران است انطلبكار
 تكليف مااليطاق  صورتنيادر غير   قانونگذارزيرا امر ،نيز به هيچ عنوان توجيهي ندارد

البته در خصوص امكان يا عدم امكان استفاده تاجر ورشكسته به تقصير يا تقلب از  .خواهد بود
 ساخت كه در اين خاطرنشانامتياز عدم جلب به صرف تقديم دادخواست ورشكستگي بايد 

باب هريك از دو عنوان فرض اول، زماني است كه تاجر از . صورت با دو فرض مواجهيم
صدور حكم  ةالزمكه در اين صورت از آنجا كه  شود مي قطعي محكوم طور بهمذكور  ةمجرمان

كيفري اين است كه در مقام اناطه يا همزمان با رسيدگي به دعواي كيفري به موضوع 
 تعيين تكليف يورشكستگحقوقي رسيدگي شود و نسبت به وضعيت  ةمحكمورشكستگي، در 

 بحث رو ازاين. شود ميهميشه در اين فرض حكم ورشكستگي پيشتر صادر  رو زايناگردد؛ 
 حكم ورشكستگي حاصل است و چراكه ،حاضر يعني جلب يا عدم جلب موضوعيت ندارد

. پردازد يمت به تصفيه ا و برابر مقررستمدير تصفيه در خصوص دعاوي طلبكاران پاسخگو
 اما متهم به ، صادر نشدهاش يستگورشكفرض دوم جايي است كه تاجر هنوز حكم 

 در اين خصوص بايد گفت اگر چنين تاجري خود نيز .ورشكستگي به تقلب يا تقصير است
 بايد مجاز باشد از امتياز منع جلب همانند ،دادخواست ورشكستگي تقديم كرده باشد

ير يا كه حكم به محكوميت ورشكستگي به تقص زمانيزيرا تا  كند،دادخواست اعسار استفاده 
 يانگار سهل سنگين يا ريتقصشريرانه يا   نيت آلوده به قصد اضرار و،تقلب قطعيت نيافته است
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 قانون تجارت به اثبات 549و 543،542،541 در مواد ذكرشده اقدامات قيبرابر مصاداين تاجر 
محكوم به ( تا گفته شود چنين تاجري با افكار پليد  استنرسيده و مورد حكم واقع نشده

 تياز حمادر خور ارفاق و برخورداري ) ريتقصمحكوم به  (انگار و سهل تفاوت يبيا ) بتقل
 نياز اپس منافاتي ندارد تاجر متهم به ورشكستگي به تقصير يا تقلب نيز . انساني مقنن نيست

 كه تقديم دادخواست ورشكستگي  استنيا قدر متيقن نيبنابرا.  باشدبرخوردارحق قانوني 
 روزه تا زمان تعيين تكليف دعواي ورشكستگي سبب 30رائيه و در مهلت پيش از صدور اج

هدف قانونگذار .  مالي و عدم جلب شوديها تيمحكوماجراي  ةنحو قانون 3 مادةمنع اعمال 
 قانونگذار با وضع اين ماده قصد داشت تا چراكه ، اين نظر استديمؤ نيز 3 مادةاز وضع 

 محبوس نشود و امكان ليدل يب ،ناي واقعي نداردشخصي كه امكان پرداخت دين را به مع
مضاف بر اينكه تقديم دادخواست خارج از . دشونفعاليت و پرداخت آتي دين از او سلب 

 حائز همين آثار باشد كه البته ممكن است گفته شيپ با توجه به تحليل تواند يممهلت نيز 
كه با استثناي اين د شو هيلع محكومتجار و تضييع حق  ةاستفادپذيرش اين نظر سبب سوء 

 روزه از 30 ظرف مهلت تينهادر فرض و اشتراط تقديم دادخواست پيش از ابالغ اجرائيه يا 
 .  راه سوء استفاده را بستتوان يمآن توسط قانونگذار 

 كشور مقرر ي عالوانيد هيأت عمومي 28/3/70 مورخ 561 شمارة روية  وحدتيرأ
 تاريخ توقف حكمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي در هر مورد كه بعد از«: كند يم

عمليات اجرايي و نقل و انتقاالت مربوط  ةكلي شود اجرا صادر و ياو به بعضي از بستانكاران و
البته بايد به  .» استاعتبار يبباطل و  ... باشد يمكه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته 

 وحدت رويه به صدور حكم ورشكستگي اشاره يرأمتن اين موضوع توجه داشت كه در 
 دين توان يم چگونه ،شده، اما چنانچه تقديم دادخواست نيز چنين اثري نداشته باشد

 ديوان عالي 3 ةشعب ديگري نيز كه يرأدر .  به طلبكاران را از آنان باز پس گرفتشده پرداخت
: مقرر داشت كردصادر  5/11/27 مورخ 1802 شمارة، به يخواه فرجامكشور در مقام 

 ةادار .)1118: 1328 ديوان كشور، آذر روية( دادخواست اعسار است ةمنزل بهدادخواست توقف تاجر 
 در موضوعي مشابه 25/6/1393مورخ  1485/93/7مشورتي  ةنظريقضاييه نيز طي  ةقوحقوقي 

مالي مصوب  يها تيمحكوماجراي  ةنحوقانون  1 مادةجزاي نقدي موضوع بازداشت بدل از 
 و اصالحات و الحاقات بعدي آن را مجازات دانسته و با اوصاف مذكور، صدور حكم 1377

) بازداشت( قانون مورد اشاره 1 مادة را موجب رفع اثر از اعمال هيعل محكومورشكستگي 
در مواردي كه كه شود  مي استنباط گونه نيااز مفهوم مخالف اين نظر مشورتي . است ندانسته
 صدور ، عدم پرداخت دين باشدةواسط بهو  شودن مجازات يك جرم محسوب عنوان بهحبس 

   .حكم ورشكستگي از موارد رفع بازداشت خواهد بود
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ت عمومي ديوان عالي كشور أ هي290 شمارة روية وحدت يرأ به توان يم اين نظر دييتأدر 
اي محكوميت در  نيز اشاره كرد كه مفيد اين امر است كه ورشكسته بر17/9/1350  مورخ

  . ادعاي ضرر و زيان ناشي از جرم قابل بازداشت نيست
 12/11/1394مورخ  94/3163/7 شمارةديگري به  ةنظريقضاييه در  ةقوكل حقوقي  ةادار

در صورت صدور حكم ورشكستگي تاجر دليلي بر بازداشت و در  ... اوالً« : نظر داده است
 ممنوع از تصرف در اموال خود  ورشكسته قانوناًزيرا ، وجود نداردادشدهي قانون 3 مادةاجراي 

 417 مادة ثانياً با توجه به اينكه برابر ،توان ممتنع از پرداخت دانست  وي را نمياصوالًاست و 
 بنابراين به محض صدور حكم ،شود يمقانون تجارت حكم ورشكستگي قبل از قطعيت اجرا 
 بازداشت ادشدهي مادةي و اگر در اجراي ورشكستگي بايد از بازداشت تاجر مديون خوددار

  .)155 :1397محسني، (»  آزاد شودفوراًشده است 
 3 مادة در خصوص اثر صدور حكم ورشكستگي بر منع اعمال گفته شيپتمامي نظرهاي 

 حال آنكه در جديدترين نظر ،است و به اثر تقديم دادخواست ورشكستگي اشاره نكرده است
 خاص عنوان طور به باالخره 25/09/1398 مورخ 	7/98/825 ارةشمحقوقي به  ةادارمشورتي 

، دادخواست اعسار از تجار 1394. م.م.ا.ن. ق15 مادةبا عنايت به اينكه برابر «:  استشده
 مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي كه يدرصورت و آنان شود ينمپذيرفته 

 يادشده دعواي ورشكستگي مادة تاجر در اجراي هك يدرصورتخود را درخواست كنند، بنابراين 
تقديم نموده باشد، به مانند آن است كه دعواي اعسار تقديم نموده و بنابراين حسب آنكه در 

 از حبس ادشدهي قانون 3 مادة يا خارج از آن باشد، بايد حسب مورد برابر متن روزه يسمهلت 
 اما در فرضي كه دعواي ورشكستگي از . آن رفتار شود1 ةوي خودداري شود يا برابر تبصر

 هيعل محكومسوي طلبكار يا دادستان طرح شده است، موجب آزادي يا خودداري از حبس 
 خودش بايد اين ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نيز ارائه هيعل محكومزيرا . باشد ينم
حاضر است  ةمقال دگاننظر نگارن ديمؤاز طرفي . توجه است شايان اين نظر از چند جنبه .».ده

 اما از طرفي اثر تقديم ،داند يمو اثر دادخواست ورشكستگي را بسان دادخواست اعسار 
 خارج يها دادخواست و داند يم روزه 30دادخواست اعسار را تنها محدود به تقديم در مهلت 

گر بخواهيم حال آنكه ا. داند يم روزه را فاقد اين اثر 30از اين مهلت چه پيش يا پس از مهلت 
 اما اگر به مبناي وضع مقررات ، اين نظر صحيح است، حكم كنيم3 مادة ظاهر برحسبتنها 

ورشكستگي در خصوص اصل تساوي حقوق طلبكاران و شرايط محكوميت به جرم 
بنابراين . اين ديدگاه قابل نقد است ،دشونگاه شد،  اشاره شتريپورشكستگي به تقصير كه 

 در هر حال چراكه ، باشد يا خيرروزه 30تقديم دادخواست در مهلت تفاوتي وجود ندارد كه 
جالب توجه ديگر در اين نظريه كه با ظاهر  ةنكت. كند يمبه تساوي حقوق طلبكاران لطمه وارد 
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 لزوم اعالم توقف توسط شخص تاجر است تا واجد اثر ممنوعيت حبس ، مطابقت دارد3 مادة
 تفاوتي با تنها نه از سوي طلبكاران و دادستان  حال آنكه طرح دعواي ورشكستگي،باشد

 دليل طرح بسا چهو  ردنداتاجر از حق خويش را  ةاستفاد بلكه مشكل سوء ،شخص تاجر ندارد
 زيرا شايد تاجر براي رهايي موقتي از پرداخت اقدام به ، باشدتر موجهتوسط آنان ممكن است 

 در پي اغلب چنين دليلي وجود ندارد و آنها معموالً اما براي دادستان و طلبكاران ،اين امر كند
  .  در فرض ورشكستگي تسهيم شوديدرست به كه اموال تاجر اند آن

  
  تفاوت اثر دادخواست اعسار و دادخواست ورشكستگي بر جلب: ديدگاه دوم. 4. 2

 صراحت به ديدگاه ديگري داشت مبني بر اينكه قانونگذار توان يم مذكوردر مقابل ديدگاه 
و از آنجا كه مقنن در مقام بيان بوده و ده كر نشدن را به تقديم دادخواست اعسار منحصر حبس

 بنابراين بايد ،استده كرن يا اشارهبه اين موضوع در خصوص تجار و دادخواست ورشكستگي 
 به تجار و اشخاص تر سختگفت غرض قانونگذار تفكيك اين دو گروه و تحميل شرايط 

 يها تيمحكوماجراي  ةنحو قانون 3 دة امتياز مندرج در ما،ارت ديگرعب به. حقوقي بوده است
اشخاص حقيقي مديون  ةويژ حاكم بر دعاوي اعسار است كه و خاصمالي نص صريح 

از آثار برخي . اند شدهمديون ) ديون مدني(است كه در اثر معامالت غيرتجاري  غيرتاجر
 ممكن  است،درآمدهتحرير  ةرشتلي به محكوميت ما ةنحونويسندگاني كه پيش از وضع قانون 

چراكه  كرد، تاجر استنباط غيرونياز مداست بتوان دليل تفاوت بين حبس مديون تاجر را 
 حساب به را تنگدستي جمعي يورشكستگو  كردهاعسار را نوعي تنگدستي فردي قلمداد 

حكم  كرد،ن ادا  يكي از طلبكاران، قرض خود راتاجر بهبا اين توضيح كه اگر غير. اند آورده
 او داده و به دشو يم بلكه طلب داين وصول ، او صادر نخواهد شددر موردورشكستگي 
 ،نيازي به محبوس كردن نيست؛ ولي اگر شخصي از تاجر طلبكار باشد رو ازاينخواهد شد، 

 اشخاصي كه در تنها نه امور تجارتي نيتأم با شخص تاجر براي چراكه ،گونه نيست بدينوضع 
 نقاط و از شود يم بلكه تجارت سبب شهرت تاجر ،ندنك يم معامله اند كينزدل مقيم و يك مح

اين نويسنده اگر بنا باشد طلبكار از عقيدة به . رديگ يمدور هم روابط تجارتي با او شكل 
و مالحظه از منافع ساير طلبكاران كرده  فقط طلب اورا وصول و دولتباشد كرده تاجري تظلم 

 و به اين دليل دشو يمشده و راه تجارت مسدود سلب امنيت و اطمينان گران  از دي،ننمايد
ورشكستگي او را اعالم  كند ميرا محجور   محكمه او،همين كه تاجري قرض خود را ادا نكرد

 ، ولي اگر از غيرتاجري تظلم شودشود، يمو اموالش بالسويه بين ارباب طلب تقسيم كند 
 بدون اينكه مالحظه از ساير طلبكاران كند، يم ثبوت، حكم را بعد ازمحكمه فقط طلب مدعي 
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 مبنايي بر اين نظر تلقي شود كه ممنوعيت تواند يماين ديدگاه . )117 :1396مصدق، ( باشد او شده
  .سبب همين اثر فردي و نسبي است كه در ورشكستگي تاجر مشهود نيست حبس معسر به

يان كرد اين است كه رسيدگي به دعواي  در تقويت اين نظر بتوان يمدليل ديگري كه 
 اين كه يدرحال.  استبر زمانحال آنكه رسيدگي به دعواي ورشكستگي  يست،ن بر زماناعسار 

 است و رسيدگي به بر زمان امر تصفيه معموالً چراكه ،رسد ينمنظر  بهتفاوت توجيه مناسبي 
 همين نقص را نيز توان يم حال آنكه ،اصل دعواي ورشكستگي مستلزم صرف زمان زياد نيست

  .  به دعاوي ورشكستگي جبران كردها دادگاهبا اختصاص برخي شعب 
يكي از طلبكارها بر سايرين  شايد بتوان استدالل كرد كه منظور از ترجيح ،از طرف ديگر

 قانون تجارت از موارد ورشكستگي به تقصير دانسته شده 541 مادةكه در پس از تاريخ توقف 
باشد و موارد ده كر اختياري مبادرت به آن صورت بهاردي است كه تاجر  موصرفاًاست، 

 اين تفسير مخالف اصل تساوي كه يدرحال. شود ينمپرداخت اجباري و به حكم قانون را شامل 
 باز ، كه با نامبرده طرف حساب هستند راحقوق طلبكاران است و دست بعضي از طلبكاراني

كل طلب خويش را  ةمحاسبدون تباني از طريق تهاتر يا  گذاشت تا با تباني وي يا بخواهد
. نند و چيزي از دارايي ورشكسته را براي تقسيم ميان ساير بستانكاران باقي نگذارندكوصول 

 نيز منتهي يا ناعادالنه ةنتيج و به رسد ينم نظر به مقرون به صحت گفته شيپبنابراين نظر 
  . شود يم

  گيري  نتيجه. 5
 اما در كنار اين اصل مقنن ، ديونشان استةيتأد بر قدرت اشخاص در از نظر مالي اصل

تاجر ريو غاستثناهاي خاصي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد تمكن اعم از تاجر 
 حقوقي اعسار و ورشكستگي مقرر كرده و امتيازاتي را براي آنان در نظر گرفته سيتأس عنوان به

 ماده، نيبرابر ااست؛ . م.م.ا.ن. ق3 مادةدر  مندرج  حكمةاعطاشدامتيازات  جمله از. است
يه تقديم كند ئ روزه از تاريخ ابالغ اجرا30چنانچه مديون دادخواست اعسار خود را در مهلت 

 اين قانون تجار و اشخاص حقوقي 15 مادة. شود ينمتا صدور حكم قطعي به رد اعسار حبس 
در خصوص اثر .  مشابه دانسته استرا مكلف به تقديم دادخواست ورشكستگي در موقعيت

بايد گفت، از آنجا كه تقديم دادخواست . م.م.ا.ن. ق3 مادةدادخواست ورشكستگي بر اعمال 
 خوداظهاري از جانب تاجر در خصوص توقف است و تاجر پس از اعالم ةمنزل بهورشكستگي 

يرين توسط او توقف از پرداخت طلب طلبكاران منع شده و ترجيح يكي از بستانكاران بر سا
اين بايد قائل بر اين  نيز از مصاديق ارتكاب جرم ورشكستگي به تقصير دانسته شده است؛ بنابر

شد كه با تقديم دادخواست ورشكستگي توسط تاجر پيش از ابالغ اجرائيه يا حداقل در مهلت 
ستگي  روزه از تاريخ ابالغ اجرائيه تا تعيين تكليف دعواي ورشكستگي، تاجر مدعي ورشك30
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 ،رديگ صادر شده باشد، از او رفع جلب صورت قبالًيا چنانچه حكم جلب او د شونمحبوس 
و برخورداري از حداقل امتيازات قانوني ضروري و تا حد امكان  انسانزيرا از جهت تكريم 

 ، نيت ورشكسته شده استو سوء بدون تقلب تاجر كه غيرتاجر و از آزادي تن مياندفاع 
 يكنواخت طور به اشخاص با شرايط مشابه زمينةرد و اصول متوازن قانوني در تفاوتي وجود ندا
 ،االتباع نيست الزمقضاييه نيز، با آنكه  ةقوحقوقي  ةادارنظريات مشورتي متعدد . بايد اجرا شود

 متفاوتي در عمل يها هيرودليل سكوت قانونگذار  بهبنابراين از آنجا كه .  اين نظر استديمؤاما 
 ونيو مد قانون موصوف وضعيت مديون تاجر 15و  3 وادمه و برخي محاكم از روح ايجاد شد
و از بازداشت تاجر همانند غيرتاجر با حصول شرايط امتناع  انگارند مي كسانيرا غيرتاجر 

؛ شايسته دانند يمعكس برخي محاكم اين امتياز يا ارفاق را مختص مديون غيرتاجر ر و بندنك يم
 788 شمارة روية وحدت يرأ با صدور 1399كه در خرداد طور همانمند است تا قضات انديش

، در مقام صدور دندكر معاف هيتأد ريتأخضامن را همانند تاجر ورشكسته از پرداخت خسارت 
 وحدت رويه اين امتياز را براي تجار نيز قائل شوند تا در فرصت مقتضي مقنن حسب يرأ

اجراي  ةنحوقانون 15 مادة ةادام در يا تبصرها درج  خاص بطور به را اصالح يا 3 مادةمورد 
كه تاجر نيز بتواند با تقديم د كن اقدام به اصالح اين قانون ينحو به مالي يها تيمحكوم

 روزه از امتياز مذكور در 30دادخواست ورشكستگي الاقل پيش از صدور اجرائيه يا در مهلت 
گاه، نگاه منصفانه بر مبناي عدالت توزيعي مبناي اين ديد.  اين قانون برخوردار شود3 مادة

 مهيا ساختن نياز عمومي تالش يو برا  بوده كه شرافتمندشود يم شامل تجاري اساساًاست كه 
او يا ناشي از تحوالت اقتصادي،  ةاراد؛ ليكن به داليلي كه ممكن است خارج از اند دهكر

  .اند شده ورشكسته ،سياسي و اجتماعي باشد
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