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  خالصه مدیریتی

ترین نکاتی در فضاي کسب وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم ورشکستگی و توقف استو آشنایی تجار و بازرگانان با یکی از مهم

 قرار آنها رهزم در نیز ایران که التینی کشورهاي حقوقی نظام درتواند کمک شایانی هم از بعد پیشگیري و هم امنیت نظام معامالتی بنماید. میآن 

 کشورهاي حقوقی نظام در حالیکه در است، شده مطرح دیون پرداخت از توقف و تجارت به اشتغال شرط دو ورشکستگی حدوث جهت دارد،

 کلیه هاي اقتصادي درفعالیت گسترش به توجه با باشد،نمی مطرح تجارت به اشتغال شرط ورشکستگی حدوث خصوص در آمریکا همانند الکامن

در پاسخ این سئوال  باشد؟ می چه آمریکا و ایران حقوق تاریخ در افالس و اعسار تعیین اصلی مبناي گردد، می طرح سئوال این اجتماع وجوه

 اسفند 26 مورخ 3576 قانون تجارت و راي وحدت رویه شماره 412که در دکترین حقوق ایران بر اساس اصاله الظهور ماده  توان چنین گفتمی

گردد ولیکن رویه قضایی ایران به صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی محسوب می1342

ز از پرداخت دیون را به عنوان معیار توقف پذیرفته است، در حقوق آمریکا توقف داراي دو معیار توقف از از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عج

جریان نقدي و توقف ترازنامه اي بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وي نسبت به بدهی کسر 

ین بازسازي را تجویز نموده است و در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه اي، دارایی شخص متوقف نسبت به نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آی

گردد. با توجه به مطرح بودن اصالحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می

هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم  1384ل به آیین بازسازي مطابق الیحه تجارت سال است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قای

ز هست ارویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهري قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی داراي زمینه اي بسیار ب

صوري  هايگردد که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معامالت و رواج ورشکستگیعیین میکه گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ راي نیز ت

  اي محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود. شود در بازهشده است و پیشنهاد می
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  مقدمه-1

 عهده بر که وجوهی تأدیه از و نیست خود دیون پرداخت به قادر که کسی یعنی متوقف و پرداخت از ایستادن باز معناي به لغت در توقف      

 قانون 413و  412 مادتین از. باشد شده ساقط ثروت از اصالً یا و باشد نداشته را او دیون پرداخت یاراي او ثروت مجموع که است ناتوان دارد

 در باید و است معامالتی هاي طرف نزد حسابی خوش و ظاهري استطاعت سلب موجب سررسید در دین تأدیه عدم که گرددمی مستفاد تجارت

 ثانیاً،اموال.بیفزاید خود بدهی بر و کند استفاده اعتبارات از بتواند دیگر نباید تاجر ورشکستگی اعالم اوالً، با. شود گذاشته اجرا به تمهیداتی وقت اسرع

 دیگران ضرر هب بعضی طلب پرداخت و دیگر طلبکار بر طلبکاري یافتن ترجیح ثالثاً، از .درآید بستانکاران تأمین به کار ابتداي همان در مشارالیه

 به رد، بایدگی سر از را خود تجارتی کار  مجدداً و کند سازش بستانکاران با ارفاقی قرارداد پیشنهاد طریق از نتواند بدهکار رابعاً، اگر و .شود اجتناب

  شود. اقدام طلبکاران میان آن فروش حاصل تقسیم و فروش معناي به اموال تصفیه

 توقف مرادف را دین چند یک پرداخت عدم صرف محاکم از ايعده و داشته وجود اختالف همواره توقف مفهوم تفسیر در محاکم بین در      

 معیار عنوان به دیون تأدیه عدم صرف1342 اسفند 26 مورخ 3576 شماره به کشور عالی دیوان رویه وحدت راي صدور با که این تا دانستندنمی

 مواد تفسیر به ورشکستگی مفهوم تحلیل در قانونی سخت مقررات از عدول براي 1353 سال از خصوص به قضایی رویه اما .شد پذیرفته توقف

 دارائی کاهش و مالی وخیم وضع احراز صورت در ورشکستگی تحقق 53 سال اصراري راي در کشور عالی دیوان نمونه براي که پرداخت قانونی

 از یاصطالحات و منفی ویژه ارزش و بدهی بر دارایی کسر اصطالح و شده مقایسه دیون تمام با دارایی تمام لذا. پذیردمی  صورت بدهی به نسبت

  .گردید باب قبیل این

 گشایش قابل و مناسب مالی زمینه داراي عموماً تجار از دسته این ذلک مع نیست وارد آن بر ایرادي و است درست ماهیت در رویه این       

 افزایش اب نیز آنها االسف مع و شود، نیستند بنگاهی اصالحات و دیون تقسیط به منتهی که قانونی مقررات وجود عدم بدالیل اما .هستند امور در

 حقوق  در قانونی خألهاي ترین مهم از آیند،می گرفتار ورشکستگی دام به هم آنها طلبکاران و شوندمی داده سوق ورشکستگی به نهایتاً بدهکاري

 هايفعالیت به عضاًب و شده تشکیل خیریه حتی و انتفاعی، غیرانتفاعی هايانگیزه با که است حقوقی اشخاص تکلیف تعیین عدم ایران ورشکستگی

 تاکنون ذارقانونگ و. گیرندنمی قرار ورشکستگی  مقررات مشمول تجاري هايشرکت قالب در ثبت عدم علت به ولی .پردازندمی  گسترده  اقتصادي

 مخصوص ورشکستگی همچنان و ننموده اتخاذ اشخاص اینگونه توقف قبال در موضعی گونه هیچ 1393 تجارت قانون جمله از تجاري نصوص در

 مصوب چنین 1392 مصوب مالی محکومیتهاي اجراي نحوه الیحه 15 ماده در قانونگذار تأمل قابل اقدامی در حال. است گردیده قلمداد تجار

 مقررات مطابق باید باشند اعسار مدعی که صورتی در اشخاص این .شود نمی پذیرفته حقوقی اشخاص و تجار از اعسار دادخواست«:است نموده

  .نمایند تقاضا را خود ورشکستگی امر به رسیدگی تجارت قانون

 هب اخطار بدون شود، دادگاه طرح است مسلم دادگاه نزد  آنها بودن تاجر که اشخاصی یا حقوقی اشخاص سوي اعساراز دادخواست اگر -تبصره

 حقوقی اشخاص اعسار عنوان هیچ به تجار بر عالوه که گرددمی مستفاد آن تبصره و ماده این از ».کرد خواهد صادر را دادخواست رد قرار خواهان،

 قانونی ماده این حکومت راحتی به تواننمی  ورشکسته شخص به نسبت تجارت قانون در بودن تاجر شرط تصریح به عنایت با .شود نمی پذیرفته

 براي اتوف دستور همانند ماده این دیگرحکم طرف از .پذیرفت را تاجر غیر حقوقی اشخاص بر ورشکستگی حکم صدور و تجارت قانون به نسبت را

 فعالیت و گرفته قرار مراقبت تحت باید اقتصادي بنگاه توقف، دوران در باشد؛ داشته درمان قابل ولی جزئی بیماري است ممکن که است بیماري

 با اینکه نه بایستند؛ خود پاي روي بر مجدداً بتوانند و شده بازسازي تدریجاً تا دهند؛ ادامه موجود مالی امکانات با را خود شده محدود اقتصادي

 ورشکستگی از فرار براي وي ضمنی اجبار با جامعه و حقوقی، ذینفعان شخص منافع حفظ بجاي فوق مقرره همانند گیرانهسخت مقررات وضع

  گردد. وارد مملکت اقتصاد به ناپذیري جبران تبعات

ها، بنگاه سازيکوچک و دیون تدریجی متحده، پرداخت ایاالت تجاري الشکلمتحد قانون 11 بخش جمله از پیشرفته کشورهاي حقوق در      

 رب موتورز جنرال همانند شرکتهایی مثال عنوان به و رودمی آنها بهبود به امید که. باشدمی متوقف اقتصادي بنگاههاي درمان حل راه عنوان به

 ایاالت بازسازي مقررات(قانون این .اند شده مطرح جهان در نقاهت دوران طی از پس اکنون و گرفته قرار احیا و بازسازي مقررات تابع مبنا همین

 ايایضاً مبن و ورشکستگی حقوق تحلیلی مبانی گزارش این طی در لذا است، درآمده اجرا به آلمان جمله از دیگر کشورهاي از تعدادي در) متحده
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زارش کسب گهر دوي این موارد تاثیر بسزایی در بهبود نماگر ورشکستگی در .گردد می واقع بحث آمریکا مورد و ایران حقوق در توقف تاریخ تعیین

  .1وکار جهانی دارند

  

                                                           
  1396ایش ساالنه بهبود محیط کسب و کار، مشهد، چشمی، علی، راهکارهاي بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران، هم1 
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  ورشکستگی در ایران و آمریکا حقوق تحلیلی مبانی -2

  از منظر حقوقدانان ایرانی توقف مفهوم:-2-1

توقف در اداي دیون در نظام علّی و معلولی همانند اثر رنجوري حادث از بیماري مسري در یک انسان است، همانگونه که رنجوري ناشی       

از بیماري یک شخص سبب بروز اختالل در زندگی وي و همچنین تهدیدي بر اطرافیان وي از سبب سرایت بیماري است، با بروز وقفه در پرداخت 

گردش مالی یک بنگاه اقتصادي ، الجرم کلیه عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی از قبیل شرکاء و نزدیکان تجاري در معرض خطرات  دیون  و

گیرند که حدوث این مسئله به مثابه مرگ اقتصادي و گردابی است که کلیه اقتصادي ناشی از توقف شخص متوقف از جمله ورشکستگی قرار می

سازد. در این قسمت به بررسی مفهوم توقف در حقوق ایران و آراء و نظرات حقوقدانان و اي ایشان را غرقه میو حیثیت حرفهابعاد زندگی شخصی 

  رویه قضائی در خصوص حدود و ثغور و ابعاد آن می پردازیم.

  

  توقف از پرداخت دیون -2-1-1

در نصوص قانونی » توقف «در ذیل مبحث ورشکستگی از مفهومی به نام  1311قانون گذار ایران در زمان تدوین قانون تجارت مصوب        

 نام می برد، و پس از شرط اشتغال به تجارت،شخص ورشکسته باید متوقف از پرداخت دیون خویش باشد. از آنجا که قانونگذار به تنصیص به وضع

ف در قانون نپرداخته است در تفسیر مفهوم ظاهري این مسئله در بین حقوقدانان ایرانی و به دیگر سخن در دکترین حقوق ایران اختالف مفهوم توق

ی لحادث شده و تأثیرات این اختالف نظر نیز در رویه قضایی به معناي عام یعنی رویه جاریه محاکم و به معناي خاص آراي وحدت رویه دیوان عا

  منصه ظهور رسانیده است. کشور به

توانیم محتواي آن را معین کنیم. اگر تاجر در ها تأمل نمائیم، به دوگونه میبسته به این که در معنی ظاهري یا در معنی واقعی توقف پرداخت

کانات مالی وي پاسخگوي دیون متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام ام» ظاهراً«سررسید، دین مسلم خود را نپردازد، 

  2متوقف از پرداخت دانست.» واقعاً«توان مشارالیه را مسلم و قابل مطالبه نباشد. در این صورت می

التأدیه توقف تاجر محقق گردیده است هرچند که میزان  مطابق دیدگاه نخست به محض بروز ناتوانی در پرداخت حتی یک دین واجب        

تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه «قانون تجارت که  چنین اشعار می دارد:  413ان دیون او فزون باشد. اطالق موجود در ماده دارایی او از میز

  در تقویت این نظر از نویسندگان» که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت اظهار نموده...

هاي کمتري نسبت به طرق غیر اختیاري یعنی اقامه دعوا از نقش مهمی است و از جهت دیگر خود اظهاري تاجر در این روش داراي هزینه بازیگر

  جانب دادستان و طلبکاران است.

ی ف آنان به دادگاه نمبه بیان دیگر مراد قانونگذار چیزي جز الزام بازرگانان به رعایت سررسید دیون، و در صورت تخلف، اعمال سرعت در توق

اي هو از طرفی شخص متوقف به امید فرار از گرداب ورشکستگی دست به اعمالی همچون صدور برات سازشی و گرفتن وام هاي با بهره 3تواند باشد.

آن  ی و قربانیانتر گردیده و با گسترش دایره غرماء ابعاد ورشکستگگزاف دست زده و به علت ساختاري بودن بحران مالی وضعیت وي بغرنج

اند، هرچند دارایی شخص تاجر  از بدهی وي گردد لذا برخی از نویسندگان صرف عدم پرداخت دیون را کافی براي اعالم توقف دانستهتر میوسیع

  4بیشتر باشد.

لکه باشد بشی از ناتوانی از تأدیه آن نمیتوان نقدهایی وارد نمود، اوالً همواره عدم تأدیه دیون بألخص در امور تجاري نابه این نظریه می         

تواند ناشی از علل متعددي همچون اختالفات حادث شده در قراردادها و یا اعمال حق حبس در عقود معوض باشد، ثانیاً در خصوص اشخاص می

ان ایجاد اختالالت و آشفتگی فراو نماید، با چنین تفسیري شاهدحقوقی شاغل به امر تجارت که صدور حکم ورشکستگی با مرگ آنها برابري می

هاي لمثل شرکتاهاي اقتصادي کالن فیدر عملکرد اقتصادي جامعه خواهیم بود، بدین نحو که مطابق تفسیر نویسندگان مزبور از مسئله توقف، بنگاه

ات بازنشستگی یک کارگر ساده) باید اعالم ها و... به واسطه عدم تأدیه صرفاً یک دین (مثالً عدم پرداخت حق سنوخودروسازي، معادن بزرگ، بانک

                                                           
  72ص ،1388چاپ اول،شرکت سهامی انتشار،تهران، حقوق بازرگانی ورشکستگی،جلد اول، محمد، ،صقري2 

  75، صهمان3 

  322،حقوق بازرگانی،ص ،عبدالحمید، زنگنه115،ص 4،حقوق تجارت،ج ،حسندر تأیید این نظریه ر.ك: ستوده تهرانی4 
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ات یتوقف نموده و محاکم حکم ورشکستگی ایشان را صادر نمایند!  لذا چنین دیدگاهی نه تنها موجب فروپاشی نظم عمومی خواهد بود بلکه از واقع

  زیر اشاره کرد: توان به آراءدر رویگردانی در این نظر در رویه قضایی نیز می 5عملی جامعه، فاصله زیادي دارد.

  ...6کندشرکت در واقع ورشکست نبوده و صرف عدم پرداخت یک فقره چک داللت بر توقف شرکت نمی...

...به از سوي مدیران شرکت حکایت از توقف شرکت نداشته و صرف صدور اجراییه علیه شرکت خوانده و عدم پرداخت وجه مربوط به محکوم

  ...7مراجعه به اموال شرکت میسر خواهد بودامکان اجراي دادنامه از طریق 

حذف، و آیین  1311توان یافت که آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت در قانون تجارت ریشه تاریخی دیدگاه نخست را در جایی می      

عدم پرداخت بدهی به هنگام فرانسه استوار گردید. لذا  1807ورشکستگی به صرف تأدیه نشدن دین در سررسید به سبک قانون منسوخه سال 

رسیدن اجل موجب شروع برچیده شدن کسب و کار و فعالیت بنگاه درگیر به حساب آمد؛ تا شاید پس از حکم ورشکستگی فرجی حاصل آید و 

اقدامی  شد، که» توقف«میان دیان و مدیون قرارداد ارفاقی منعقد شود! از آن پس حقوق ورشکستگی ایران دچار خأل نهاد قانونی اعسار یا به بیانی 

  8سریع در پیشگیري از حدوث ورشکستگی و تصفیه به شمار می رود.

  

  عجز از پرداخت دیون-2-1-2

اي دیگر از نویسندگان حقوق تجارت، دیدگاه دیگري را در خصوص توقف عرضه داشته اند، که هر چند با ظواهر مستنبطه از قانون عده      

به معناي نقض غرض قانونگذار و اجتهاد در برابر نص نیز نبوده بلکه مقتضیات عملی دادرسی در صدور حکم  تجارت تطابق بسیاري ندارد ولی

معیار رسیدگی دادگاه به دعوي ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی "ورشکستگی مستلزم پذیرش چنین نظري است؛ مطابق این نظر 

وجه نقد و سایر ابزار مالی در تأدیه دیون موجب ورشکستگی نیست، بلکه شخص تاجر بنا بر  و عدم وجود امکانات مالی بالفعل اعم از9"دباشمی

 -093دادنامه شماره توازن کل اموال و دارایی خود نسبت به دیون ناتوان از پرداخت دیون عاجز باشد تا وي را ورشکسته دانست همانطور که در 

ها مثبوت در گزارشات ها نسبت به جمع کل بدهیبا توجه به فزونی جمع کل دارایی..." انیم:خومی دادگاه عمومی حقوقی تهران 19شعبه  8/2/93

دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن تایید این راي، نظر خود را به این  "...مالی شرکت در پایان سال مالی و توقف شرکت از لحاظ فنی احراز نگردیده

ند و کگردد و براي صدور حکم ورشکستگی کفایت نمیصرف عدم پرداخت دین حاصل نمیبهتوقف شرکت تجاري ..."صورت مرقوم کرده است: 

  10"...توان آن را ورشکسته تلقی نمودچنانچه دارایی شرکت مثبت بوده و عمالً پرداخت بدهی شرکت ممکن باشد نمی

در جنبه ماهوي حقوق  12رشکستگی دانسته اند.را موجد و 11در سایر ممالک این نوع توقف که ناشی از عدم توازن دارایی و بدهی است 

 ورشکستگی هر چند توقف از پرداخت دیون به معناي توقف در تأدیه اولین دین تجارتی است ولی روح حاکم بر قانون مستلزم رعایت مقدماتی از

هاي عریض و طویل اقتصادي امروز هتوان به حسابرسی بنگاجمله حسابرسی شخص تاجر در احراز وضعیت مالی وي بوده و در مدت سه روز نمی

بلکه اظهار صریح توقف از جانب شخص تاجر به منزله اقرار وي نباید  13پرداخت و نه تنها عدم پرداخت دیون به منزله توقف نباید منظور گردد

ک باشد، بألخص در فرضی که یمحسوب شود، زیرا توقف در بسیاري از حاالت اخبار به حقی به ضرر شخص تاجر نیست بلکه به ضرر دیان وي می

                                                           
  

 9109972160100587 دادنامه شماره ن و یا نک. دادگاه تجدیدنظر استان تهرا 3شعبه  1392/02/25مورخ   9209970220300212 شماره دادنامه6 

  "...باشدصرف وجود چک در دست خواهان دلیلی بر ورشکستگی خوانده نمی...": تهـران حقوقی عمومی دادگاه 36  شعبه از صادره 10/7/1391 مورخ

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 29شعبه  1392/07/06 مورخ  9209970221000901 دادنامه 7 

  506ص ،1388چاپ اول،شرکت سهامی انتشار،تهران، ،2،حقوق بازرگانی ورشکستگی،ج صقري،محمد8 

  دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران 36صادره از شعبه  8/3/92مورخ  920180دادنامه شماره 9 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 12شعبه ،  1393/05/15مورخ  9309970221200604 دادنامه شماره 10 
11 Balance sheet Insolvency 
12 Demott ,Russell, Bankruptcy, Balance Sheets, and Fred,  Bankruptcy Law Network, Retrieved from: 

http://www.bankruptcylawnetwork.com/bankruptcy-balance-sheets/  
  259،ورشکستگی،ص کاتبی،حسینقلی 288،ورشکستگی،ص عبادي،محمد علیدر تأئید این نظر ن.ك.:13 
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خوانی با روح حاکم بر قانون (نه ظواهر قانون)، یقیناً با توجه سازي متقلبانه براي حدوث ورشکستگی در کار باشد. لذا این نظریه عالوه بر همصحنه

  به شرایط فعلی اقتصادي تبعات بسیار کمتري براي جامعه بألخص قشر کارگر خواهد داشت.

قانون تجارت در قالب عقد قرارداد ارفاقی، به فواید ناشی از استمرار فعالیت اقتصادي «...اند:در نقد این نظریه اظهار داشته صاحب قلمی     

تردید با توقف مورد قانون تجارت داند بیتوجه داشته است. بنابراین، دیدگاهی که توقف را به معنی فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت می

  اند.و قائل بر نظري میانه شده.» 14نداردسازگاري 

توان ابراز داشت اوالً اثبات شی نفی ما عدا ننموده و امکان استمرار فعالیت اقتصادي پس از انعقاد قرارداد ارفاقی نافی در نقد این نظر می      

تباینی با اهداف قانون تجارت ندارد، ثانیاً تالش اشخاص امکان استمرار فعالیت بنگاه اقتصادي حی و حاضر، علیرغم حدوث یک یا چند دین نبوده و 

جه ومسئول نسبت به بنگاه اقتصادي در زمان بوجود آمدن بحران باید حفظ آن از رسیدن به حالت کسر آمدن دارایی نسبت به دیون باشد، لذا با ت

نمایند، موکول نمودن حیات را با حکم اعدام مقایسه میهاي وارد بر بنگاه اقتصادي با صدور حکم ورشکستگی که آن به ذات خشن و محدودیت

و طلبکاران  دار شدهبنگاه به یک امر احتمالی و با  تشریفات فراوان، آن هم پس از صدور حکم ورشکستگی در جایی که اعتبار بنگاه اقتصادي خدشه

 یه کسر آمدن بدهی نسبت به دارایی در جایی است که بنگاه اقتصادياي است. ثالثاً نظربینانهباشند، امر بسیار خوشفاقد اطمینان نسبت به آن می

سلماً متوانایی فعالیت نداشته و باید مرگ اقتصادي وي اعالم گردد و در خصوص چنین بنگاهی مسلماً قرارداد ارفاقی موضوعیت پیدا نخواهد کرد و 

توان یک بنگاه اقتصادي قادر به فعالیت را نمی "الشرع حکم به العقل کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به"مطابق قاعده اصولی 

سنگ یک بنگاه غیر قابل بازگشت دانست و مسلماً با علیرغم عدم پرداخت یک یا چند دین، بدون حسابرسی و عدم امعان نظر به وضعیت وي هم

  ي، خدماتی و مالی است، مخالف است.هاي اقتصادي تولیدروح حاکم بر حقوق تجارت که مقتضی آن استمرار فعالیت

که بیان شد در حال حاضر رویه قضایی نظر دوم را یعنی اعالم ورشکستگی و توقف به معناي عجز واقعی، اثبات ترازنامه اي و فنی فزونی چنان

  دارایی منفی بر دارایی مثبت، عدم کفایت و... را پذیرفته است:

باشد و به فرض اگر تاجري سرمایه او کمتر از اجر یا شرکت تجاري از تأدیه دیون و تعهدات خود میمراد از وقفه در امور تجاري عجز ت...."

ز شود و عجز واقعی ادیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباري که دارد تعهدات تجاري خود را ایفا نماید چنین شرکتی متوقف شناخته نمی

   16 15دباشو این نظر با رویه قضایی و وضعیت پرونده نیز سازگار می پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است

  

  آمریکا  حقوق در توقف مفهوم -2-2

                                                           
  67،ص 1391اپ اول،نشر میزان،تهران،کاویانی،کوروش،حقوق ورشکستگی، چ14 

مورخ    9209970221000163دادنامه شماره . این دادنامه به وسیله دادگاه عمومی حقوقی تهران 107صادره از شعبه  18/9/91ـ750دادنامه شماره 15 

  در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است. دادگاه تجدیدنظر استان تهران 10شعبه  1392/02/15

قانون تجارت زمانی تاجر یا شرکت تجاري  412صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلیل ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه نبوده و مستنبط از ماده ..."16  

ی شرکت النامه ابرازي مؤید توان مگردد که از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد و با توجه به سرمایه شرکت و رونوشت موافقتورشکسته محسوب می

باشد لذا دادگاه با وصف مراتب صدور حکم به به نسبت به سرمایه و عملکرد شرکت مبلغ ناچیزي میو توان پرداخت دین مذکور در دادنامه بوده و مبلغ محکوم

شعبه  1391/08/29مورخ  9109970223500990 دادنامه شماره  ("دهد...میورشکستگی را صحیح ندانسته بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص 

 )دادگاه تجدیدنظر استان تهران 35

هاي تجدیدنظرخوانده و همچنین صورت ریز دارایی ایشان با توجه به اینکه میزان دیون تجدیدنظرخوانده از مطالبات و دارایی بدهیبا توجه به صورت ریز ..."

مورخ   9209970222900115ـ  9209970222900116ـ:  9209970222900117شمارههاي دادنامه("...استعمالً متوقف بوده ..ایشان پیشی گرفته 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران) 29شعبه  17/02/1392
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ماید، و نتجاري را از خطر سقوط حفظ می-حقوق ورشکستگی در آمریکا بر دو مبنا استوار است که به صورت شایسته یک نظام اقتصادي      

براي شخص مدیون که با توجه به تصفیه  17»شروع تازه«بازپرداخت دیون به طلبکاران و ایجاد فرصتی جهت  این دو هدف عبارتند از ابداع شیوه 

  18دیون وي صورت پذیرد.

توان معنا کرد ناتوانی شخص از پرداخت دیون خویش، را چنین می 19توان توقفالشکل تجاري آمریکا در نگاه اول میمطابق مقررات متحد      

توان مشاهده کرد که عبارتند از توقف ناشی مفهومی بسیط نبوده بلکه مفهومی مرکب است و شقوق توقف را در دو مدل عمده می توقف در آمریکا

که این مسئله موجد دوگانگی آیین ورشکستگی در آمریکا تحت عناوین بازسازي و تصفیه گردیده  21ايو توقف ترازنامه 20از پرداخت جریان نقدي

قواعد ورشکستگی در کشور بریتانیا، که در آن کشور ورشکستگی فقط به اشخاص حقیقی منحصر گردیده و دادرسی توقف  است، در مقایسه با

پذیرد، این در حالیست که در آمریکا مقررات ورشکستگی در معناي وسیع کلمه به کلیه صورت می 22اشخاص حقوقی به دو عنوان تصفیه و یا اداره

  شقوق توقف بار می گردد.

 ورشکستگی از ممانعت قانون 2005 سال اکتبر 17 دراي است، احراز صحت ادعاي شخص مدعی توقف در آمریکا داراي تشریفات ویژه        

 میالدي 1978 سال از ورشکستگی آمریکا قوانین در اصالحات بزرگترین تغییرات این گردیده است، و االجراالزم کنندهمصرف از حمایت و تقلب به

 ورشکستگی چنین قانونی تصویب حدوث در تقلب از ممانعت قصد به و دهیوام موسسات و هابانک توسط تالش هاسال پس از قانونگذار .باشدمی

 2 شقاست، مطابق  موثر در احراز صحت ادعاي شخص مدعی توقف  اصالحات 2005 سال قانون توسط شده ایجاد تغییر ترینتوجه نمود، قابل

 میانگین درآمد از فراتر شده و محاسبه قانون واسطه بوده، و به درآمد داراي بدهکار که موضوعی درقانون ورشکستگی آمریکا،  707ماده  bبند 

  .شودمی نامیده 23»مالی منابع آزمون« عنوان به آزمون گیرد، اینمی قرار امتحان این مبناي عرضه به وي، قابل حقوق ماه شش در یافتهتخمین

 ای ویژه کف مقدار از بدهکار شخص ماهیانه عرضه قابل درآمد که جایی در تقلب یافتن براي نمایدمی فراهم را امکان این مالی منابع آزمون

 ارانیبدهک .گردد رد »ویژه رویدادهاي« موارد فقط درفرض است شود، ممکن یافت مالی منابع آزمون در تقلب فرض اگر .باشد باالتر دیون نصیب

 درآمد دالر 182,5 از بیش داراي بدهکار آزمون، هر این تحت .گردندنمی واقع آزمون این است، موضوع ایالتی متوسط میانگین زیر درآمدشان که

 .گردد محسوب متقلب است فرمول، ممکن باشد، تحت داشته عرضه قابل

 نپایی یا باالتر شده محاسبه مبلغ است ممکن و قرارداده ماهه شش دوره یک براساس را شده محاسبه درآمد مبناي است، قانون اشاره قابل 

 »ماهیانه جاري درآمد« به را مفسران از برخی مسئله این .باشد ورشکستگی دادخواست ثبت زمان در بدهکار شخص واقعی حاصله درآمد از تر

 مالی منابع نباشد، آزمون کنندهمصرف اول در درجه بدهکار، بدهی بدهی اگر .دهدمی ارجاع »شده فرض درآمد« عنوان به ورشکستگی قانون

 دوندهد، بمی طلب در را »تقلب« فرصت تاجر بدهکاران به کنندگیمصرف وصف فاقد دین در  آزمون این بودن اجرا قابل غیر .ندارد اجرا قابلیت

  .24کند پیدا را »علت« دادگاه که العملی عکس

تواند موجد دو آیین بازسازي یا تصفیه اموال شخص قرار گیرد، لذا در ذیل شقوق توقف موجد آمریکا میتر ذکر شد توقف در همانگونه که پیش

  گردد.بازسازي و توقف موجد تصفیه بررسی می

  

  نقدي جریان پرداخت از ناشی توقف :-2-2-1

                                                           
17 Fresh Start 
18 Philips ,Sara ,The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005:A Return to Debtor Fraud, 

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Art with Honors in Legal 
Studies , University of California , Berkeley, 2013  

19 Insolvency 
20 Cash-flow Insolvency 
21 Balance-sheet Insolvency 
22 Administration 
23  Means Test 
24 What is the Chapter 7 "Means Test"? 

,United States Bankruptcy Court, Retrieved from:  http://www.orb.uscourts.gov/faq/what-chapter-7-means-test 



10 

براي پرداخت کلیه دیون خود بوده ولی به شود که شخص داراي دارایی کافی توقف ناشی از پرداخت جریان نقدي، هنگامی حادث می      

مبانی تقنینی قواعد نوین ورشکستگی به محوریت بازسازي شخص مدیون  25صورت موقت در موقعیت نامناسبی جهت باز پرداخت قرار گرفته است.

  باشد.در بازپرداخت دیون و هدف آنها حذف شخص حقیقی یا حقوقی مدیون نمی

بازسازي ساختار مالی یک شرکت، امثالهم. در بازپرداخت دیون،تحت «زسازي به این شکل تعریف شده است:با Blackدرفرهنگ حقوقی       

  26».طرحی که امین ایجاد نموده و توسط دادگاه تأیید شده است

. شده است بینیقانون ورشکستگی آمریکا آیین بازسازي بسته به نوع فعالیت و شخصیت مدیون پیش 13و  12،11،9هم اکنون در فصول        

هاي بازسازي تهیه یک طرح بازساختاري توسط شخص مدیون و امیدوار به بازگشت است که در یک مدت معین به وجه مشترك کلیه آیین

  اي را آغاز نماید.وضعیت مطلوب رسیده و دیون خود را تأدیه نموده و شروع تازه

  

  توقف ترازنامه اي-2-2-2

که شخص یا شرکت تجاري دارایی کافی براي پرداخت دیون خویش نداشته باشد و در چنین حالتی شخص  گرددبه حالتی اطالق می      

 هايگردد که یک شخص بدهکار مسئولیتی مازاد بر داراییاي هنگامی ایجاد میبه بیان دیگر توقف ترازنامه  گردد،مذکور وارد ورشکستگی می

 27گردد.اي مانع تسهیم اموال یک شرکت فی مابین شرکاء آن میتوقف ترازنامهخود داشته باشد، مطابق برخی قوانین ایالتی 

آید، می بوجود اختالل طلبکاران به دین پرداخت در و شودمی حاصل بحران دیون پرداخت در در خصوص اعمال بازرگانی که هنگامی       

 تحت دعوا اقامه .گردد اقامه ورشکستگی دعواي 7 فصل عنوان تحت فدرال دادگاه در) طلبکاران توسط( اجباري یا اختیاري صورت به است ممکن

 گردیده که تعیین سریعاً 7 امین فصل و .یابد ادامه 7 فصل امین توسط گردد، متوقف کار و کسب که این بدون که معناست بدان 7 فصل عنوان

  .کند سنجش را کار و کسب اقتصادي توانایی خود گسترده اختیارات با

تصفیه این چنین تعریف شده  Blackقا نون ورشکستگی آمریکا، معطوف به تصفیه اموال بوده و در فرهنگ حقوقی  11بخش  7فصل         

روندي که طی آن اموال غیر از مستثنیات دین بدهکار گزیده شده و اموال مذکور به پول تبدیل شده و ماحصل آن فی مابین طلبکاران «است:

  ». گردد مختلف تسهیم می

  

  مقررات فعلی و پیشنهادي لوایح مرتبط با ورشکستگیوضعیت  -3

ازد. از این اندورشکستگی و اجراي عملیات تصفیه، منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادي و حتی بستانکاران را به خطر می

ها را صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن، معطوف تالشها و حمایتمیرو ابتدا باید از تصفیه و انحالل بنگاه اقتصادي جلوگیري کرد و تما

در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن  1311نمود. در قانون تجارت سال 

 27قانون تجارت و ماده  507رشکسته را از سر گیرد(ماده تواند تجارت فرد وپس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)

قانون تجارت). از آنجایی که با صدور حکم  503تا  476عالوه براین به موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد(مواد 

شود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقد شده است. قانونگذار جهت پر کردن خالء داً لطمه وارد میورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاري مدیون شدی

قانون اساسی را به  138هیأت حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل و  134328هاي کشور مصوب قانون جلوگیري از تعطیل کارخانهموجود 

توانند به تعداد محدودي از اشخاص در حال ورشکستگی را پوشش میدهند که می موجب قوانین خاص پیش بینی نمود. البته این مقررات

                                                           
25 Findlay, Buddle, When is a company insolvent: "cash-flow" v "balance-sheet" insolvency, Retrieved from: 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86db1422-4c16-47c1-b47e-fd31ec35d67f 
26 Campbell Black,Henry, Black’s Law Dictionary, 6th ed., West publishing, USA,1999 
27 Balance Sheet Insolvency law and Legal Definition, Retrieved from: http://definitions.uslegal.com/b/balance-

sheet-insolvency/ 
  نامه سابق مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.با بازبینی آیین 20/10/1396نامه اجرایی این قانون در تاریخ آیین 28 
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توانند ها مورد حمایت قرار گیرند. کارخانجات صنعتی بحران زده نیز میکمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطاي تسهیالت بانکی و تقسیط بدهی

 به هیأت حمایت از صنایع مراجعه کنند.

در راستاي حمایت از بنگاه اقتصادي و جلوگیري از انحالل آن مطابق بسیاري از کشورها بخصوص انگلیس و  1384 در الیحه قانون تجارت

روي آن  اي کهاما این الیحه و این تشکیالت علیرغم مطالعه و کار کارشناسی قوي بینی شده بود آمریکا، نهادي به عنوان سازمان بازسازي پیش

داد که آن نیز هنوز نتوانسته است از پیچ وخم هاي  1391ه تاریخ پیوست و جاي خود را به الیحه قانون تجارت انجام شده بود نهایتا به صفح

 مجلس شوراي اسالمی به سالمت گذر کند.

دیده آسیب هدر الیحه اخیرالذکر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه براي جبران نواقص قرارداد ارفاقی و نیز رسیدن به هدف تالش براي بازگرداندن بنگا

 پیشبینی شده است که البته نمیتواند جایگزینی کامل براي سازمان پیشنهادي بازسازي باشد با این حال تصویب آن میتواند حرکتی رو به جلو

  . قلمداد گردد

  شد.بانیز در مجلس مطرح می 29در حال حاضر الیحه دیگري نیز با عنوان اصالح موادي از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

 شود، می صادر اوست برعهده حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وي از تأدیه وجوه که"آمده است که  1391الیحه تجارت  883در ماده 

او احراز شود یا علی رغم عدم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرارداد دیون  به نسبت وي اموال کفایت قانون این مطابق اینکه مگر

  "گردد منعقد پیشگیرانه  ارفاقی

ورشکستگی تاجر اعم از اشخاص  "ماده واحده اصالح موادي از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی نیز  حکمی مشابه با عبارت  1در بند 

یونی تادیه دهاي تجاري در نتیجه توقف از تأدیه دیونی که بر عهده اوست حاصل می شود... تبصره: منظور از توقف ناتوانی از حقیقی یا شرکت

  "باشد.است که برعهده تاجر است و ذاین ناتوانی ناشی از عدم کفایت دارایی وي می

شود که در هر دو ماده مالك عدم کفایت و عجز واقعی مورد توجه مقنن قرار گرفته است روندي که در نبود آیین بازسازي، چنان مالحظه می

  تر خواهد بود. که در باال اشاره شد مناسب

آنچه در این دو الیحه و قانون فعلی محل بحث است تعیین تاریخ توقف هست. در حال حاضر امکان تعیین تاریخ توقف در هر زمانی قبل از 

متأسفانه در نظام حقوقی ..."خوانیم: می نتهرا عمومی دادگاه 27 شعبه از صادره 8/3/93 – 00128دادنامه تاریخ صدور رأي خواهد بود چنانکه در 

ست و این  نقیصه بزرگی ا "... کند اعالم ورشکستگی صدورحکم تاریخ از قبل زمانی محدودیت بدون و هاتواند تاریخ توقف را سالران دادگاه میای

ند نکه از یک سو در این سالها موجب سوء استفاده از نهاد ورشکستگی شده است از جمله اینکه با آوردن تاریخ توقف به مدت مدیدي قبل هم بتوا

 19صادره از شعبه  15/7/1391 مورخ 735دادنامه شماره با ابطال معامالت، مالی را که افزایش قیمت داشته را براي خود برگردانند براي مثال در 

خوانیم: کند؛ در این میسال قبل را ابطال می 12شود که دادگاه ضمانت نامه و تعهدنامه مربوط به دیده میدادگاه عمومی حقوقی تهران 

و تعهدنامه  1/110554ـ  14/2/79نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی خواسته ابطال ضمانتطرفیت خوانده بهدرخصوص دادخواست خواهان به..."

و مقدم بر تاریخ ضمانت بوده لذا از آنجائی که عمل وي داراي تبعات مالی  11/8/78نامه نظر به اینکه تاریخ توقف وي موضوع ضمانت 14/2/79

نامه حکم بر ابطال ضمانت ...وي از تاریخ توقف مجاز به اقدامات مالی نبوده لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و  بوده و

  "...نمایدموضوع قرارداد مشارکت مدنی و تعهدنامه راجع به آن صادر و اعالم می

اشد که بشکستگی بوده است فرار از پرداخت دیرکردهاي تسهیالت بانکی مییکی از موارد دیگري که موجب افزایش مراجع به دادگاه براي ور

  :در حال حاضر رویه قضایی نسبت به این مطلب آگاه است و تالش کرده است که از آن جلوگیري کند براي مثال دادنامه هاي زیر قابل توجه است

 ...23/07/1391در مورد دادخواست تقدیمی مورخ ...": حقوقی تهران دادگاه عمومی 36صادره از شعبه  20/11/91مورخه  1080دادنامه شماره 

  "...باشدبه عنوان مبدأ توقف خوانده در صدد تضییع حقوق بانک و بستانکاران دیگر شرکت خوانده می 1/5/1377با اعالم تاریخ  ...وکیل خواهان 

دادگاه توجه دارد که ورشکستگی مستمسکی براي بطالن برخی از ...": نتهرا عمومی دادگاه 27 شعبه از صادره 8/3/93 – 00128دادنامه 

  "...معامالت دوران توقف و یا عدم پرداخت جرائم تأخیر به نظام بانکی کشور نیست

                                                           
  29/11/1396مورخ  794شماره چاپ  29 
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 نها و مطالبی که وجود دارد به نظر بازگذاردن دامنه تعیین تاریخ توقف در مقررات فعلی حاکم بر فضاي کسب و کار چندابا تمام این شناخت

آراي موجود در سایت دسترسی به آراي قوه قضاییه پیرامون ورشکستگی  50زا باشد در جدول زیر از تعداد درست نباشد و از ابعاد مختلف آسیب

 توان فاصله بین تاریخ صدور راي و تاریخ توقفی که در حکم تعیین شده را مشاهده کرد. به طورکه در آنها به تاریخ توقف اشاره شده است می

ماه بداینم تقریبا تاریخ توقف سه سال  15ماه) قبل از صدور راي بوده که اگر میانگین صدور راي در ایران  4سال و 4ماه ( 52میانگین تاریخ توقف 

  قبل از درخواست ورشکستگی تعیین شده است. 

  

  

  با دو ماده زیر روبرو هستیم: 1391در الیحه پیشنهادي سال 

 .دلیل تغییر دهد دادگاه می تواند رأساً یا به تقاضاي هر ذي نفع تار یخ توقف را با ذکر - 901اده م

  .تاریخ رأي تعیین کند ماه قبل ازدادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش  - 902ماده 

تواند باشد امري که بسیار عجیب و عمال محال خواهد بود شود تاریخ توقف نهایتا شش ماه قبل از تاریخ صدور راي میهمنطور که مالحظه می

د تاجر معنی این است که فر کشد و تععین این تاریخ بهزیرا اصوال فرآیند تقدیم درخواست ورشکستگی تا صدور حکم بیش از شش ماه طول می

تر از تواند قبلصادر کند نمی 96درخواست صدور حکم ورشکستگی داده است و دادگاه این راي را براي مثال اگر در اسفند  95براي مثال بهمن 

  نماید.مال متناقض می)کا95این تاریخ را تعیین کند امري که با اوضاع و احوال قضیه (تاریخ درخواست ورشکستگی یعنی بهمن  96شهریور 

قانون تجارت آمده  416ماده واحده الیحه اصالح موادي از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی در پیشنهاد اصالح ماده  5بند  1در تبصره 

. در این ستاست که مشکل تعیین حداکثر بازه زمانی مدتی قبل از تاریخ صدور حکم رفع شده و به درستی تاریخ دادخواست مبدأ قرار گرفته ا

  تاریخ توقف  تاریخ صدور راي  شماره دادنامه
فاصله بین صدور راي و تاریخ 

  توقف

  30/8/90مورخ  786شماره دادنامه 

  دادگاه حقوقی تهران 16شعبه 
  ماه دو  روز 7سال  3  28/02/1387  30/08/1390

  27/12/1390مورخ  9001275دادنامه شماره 

  ی تهرانحقوقدادگاه  35شعبه 
  روز 27سال دو ماه   5  30/09/1385  27/12/1390

  5/2/1390مورخ  73دادنامه شماره 

  تهراندادگاه حقوقی  19شعبه 
  روز 19سال یک ماه  6  16/12/1383  05/02/1390

  12/5/1390مورخ  9009970228700435دادنامه شماره 

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 27شعبه 
  روز 22ماه  5سه سال   20/10/1386  12/05/1390

  22/5/1386مورخ  ـ 467دادنامه شماره 

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 19شعبه 
  روز 11ماه  8سال  7  11/08/1378  22/05/1386

  9/2/1393مورخ  9309970228700053دادنامه  شماره 

  دادگاه حقوقی تهران 27شعبه 
  روز 9سال دو ماه  5  01/01/1388  09/02/1393

  7/9/91مورخ  794دادنامه شماره 

  دادگاه حقوقی تهران 38شعبه 
  روز 7ماه  9سال  3  01/01/1388  07/09/1391

  8/3/87مورخ  243شماره دادنامه 

  حقوقی نوشهر دادگاه شعبه دوم
  روز 8ماه  4سال  3  30/11/1383  08/03/1387

  28/1/91 مورخ  91047دادنامه شماره 

  دادگاه حقوقی تهران 87شعبه 
  یک سال دو ماه نه روز  19/11/1389  28/01/1391

  12/7/91مورخ  725دادنامه شماره 

  تهران حقوقیدادگاه  19شعبه 
  روز 1ماه  5سال  4  11/02/1387  12/07/1391
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 آنچه محل بحث است ."تواند تاریخ توقف تاجر را بیش از شش ماه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نمایددادگاه نمی"بند آمده است که 

  توان بیان کرد.ماه نیز می 18ماه و  12اینکه در مقررات مختلفاعداد مختلفی براي این بازه پیشنهاد شده است از جمله 
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  گیرينتیجه

 و هداشت وجود هایی تفاوت حالت دو این بین ما فی اما هستند اقتصادي بنگاه یک در حادث مالی بحران مولود دو هر ورشکستگی، و توقف -1

 به معطوف آیینی تک صورت به ایران ورشکستگی حقوق نظام حالیکه در. باشد متمایز آنها بر حاکم حقوقی نظام که نماید می اقتضاء چنین

  .شود مین مشاهده احیاء قابل غیر اقتصادي هاي بنگاه و احیاء قابل اقتصادي هاي بنگاه مابین فی تمایزي نظام این در و بوده تصفیه آیین

 حوهن در هایی تفاوت شاهد بازسازي آیین در باشد، می تصفیه و بازسازي آیین دو موجد ورشکستگی دعواي به رسیدگی آمریکا حقوق در -2

 شهري، هاي نهاد بازسازي خصوص در مختلفی مقررات ترتیب به 13 و 12،11،9 فصول در مورد حسب که باشیم می متوقف شخص بازسازي

 نینچ شاهد باید آنها فعالیت حیطه و نوع اقتضاء به بدیهیست هستیم، شاهد حقیقی اشخاص و کشاورزان و ماهیگیران ، حقوقی اشخاص

  .بود تمایزاتی

ه بویژه شرکت هاي ارائ حقوقی اشخاص بر حادث مالی هاي بحران به قضایی رسیدگی جهت که شود می پیشنهاد عملیتوجه به ضروریات  با -3

 دهنده خدمات عمومی همانند شرکت هاي تولید برق،آب ،گاز و... و همچنین اشخاص عمومی غیردولتی که مثال بارز آن شهرداري هستند،

 ماتخد ارائه ذینفع، اشخاص و بستانکاران حقوق حفظ ضمن که شود گرفته نظر در آنها براي مخصوصی و مدون مقررات مقننه قوه توسط

  .پذیرد صورت آنها اقتصادي بازسازي قانونی مدون چارچوبهاي در و. نگردد متوقف ها آن توسط عمومی

نظام حقوق ورشکستگی خود قایل به آیین بازسازي با توجه به مطرح بودن اصالحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در  -4

هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهري قابل اتخاذ  1384مطابق الیحه تجارت سال 

خص ورشکستگی در گزارش کسب و کار جهانی خواهد بود. آنچه در این رابطه مهم است اینکه اتخاذ آیین بازسازي تاثیر بسیاري در بهبود شا

  (مولفه استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی) خواهد داشت.

ساله گردد که همین متاریخ توقف در قانون فعلی داراي زمینه اي بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ راي نیز تعیین می -5

اي محدود تا قبل از تاریخ درخواست شود در بازههاي صوري شده است و پیشنهاد میستگیباعث به هم خوردن امنیت معامالت و رواج ورشک

ورشکستگی تعیین شود. در مقررات پیشنهادي این بازه شش ماه تعیین شده است که اگرچه محدود بودن مدت موجبات بهبود نهایی فضاي 

قت داشت این بازه با آنچه فعال در شرایط واقعی و رویه قضایی ما حاکم کسب کار الاقل در رتبه ایران در شاخص ورشکستگی است اما باید د

تواند موجب سختگیرانه جلوه کردن قانون و شاید است تفاوت بسیاري دارد و لذا تعیین این بازه تا این حد محدود و این تغییر ناگهانی می

ه نظر بررسی پرونده هاي بیست سال اخیر براي به دست آوردن مشکالت عدیده در اجرا و نهایت عدم اجرا و یا اجراي نقص خواهد بود ب

  تر کمک کند. میانگین فاصله زمانی بین تاریخ تعیین شده توقف و تاریخ دادخواست بتواند ما را به تعیین عددي دقیق
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