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  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت تاجر ورشكستھ با توجھ بھ اصول ومباني قانون مدني
  

  چكیده 
پیشرفتھاي اقتصادي حاصلھ در قرون اخیر و موثر در روابط تجاري بین تجار دولتھا را نسبت بھ اداي بھ موقع تعھدات 

  . تجار،حساس كرده است 

از آنجا كھ عدم توانایي تجار در پرداخت دیون خود ،باعث اختالل امور عده زیادي از تجار دیگر مي شود و زندگي 
ولتھا بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ویژه اي درباره تجار وروابط اقتصادي را مشكل مي سازد،د

از جملھ این مقررات . تجاري آنھا وضع كنند،و اصول مربوطھ بھ تصفیھ دیون آنان را از اشخاص عادي جدا نمایند 
این مقررات كھ .ده است ،با عنوان ورشكستگي پیش بیني ش ١٣١١،اصولي است كھ در قانون تجارت ایران ،مصوب 

از قانون اروپایي گرفتھ شده و مختص تجار طبیعي و شركتھاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر 
  از آنجا كھ قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقي كشور ماست . اعسار تفاوت دارد

ضروري  -بر اساس موازین فقھي است "مدتاكھ ع -سازگاري اصول وقواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ایران 
  . است 

را با توجھ بھ ) اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت تاجر ورشكستھ (این مقالھ یكي از مسایل مھم ورشكستگي ،یعني 
در این مورد، سھ تفاوت عمده بین قانون تجارت وقانون مدني .اصول و مباني قانون مدني ایران تجزیھ وتحلیل مي كنند

  . وجود دارد كھ در این مقالھ مورد بحث واقع میشود،

  مقدمھ 
پیشرفتھاي اقتصادي حاصلھ در قرن اخیر ،در روابط بین افراد تاثیر داشتھ و پیش بیني امور اقتصادي را مشكل كرده 

ن است در كار آنان بھ اعتبار ، استوار است ،ممك"تجار امروزه بھ انواع معامالت مبادرت مي ورزند ،و اساسا. است 
نتیجھ عدم دقت و ممارست ،یا حوادث و اتفاقات ،یا سودجویي یا زیاده روي تاجري با وضعي مواجھ شود كھ نتواند 
تعھدات خود را انجام دھد،در این صورت كساني كھ بھ تاجر اعتماد كرده اند بھ نوبھ خود دچار عسرت شده ،اداي 

  . تعھدات آنھا مشكل مي شود

حالت و كیفیتي است كھ بازرگانان یا شركتھاي بازرگاني پس از پس از توقف از پرداخت بدھي  ورشكستگي(بنابراین 
پس تحقق دو شرط مقكور یعني بازرگان بودن و متوقف شدن ،باید در یك ) .كلي خودشان بھ موجب حكم دادگاه پیدا كنند 

ري شود، كھ این موضوع در موارد ورشكستگي یك تاجر مھم ،ممكن است باعث ورشكستگي عده دیگ. حال جمع باشد
بحرانحاي اقتصادي ،مشكالت فراواني ایجاد مي كند ،و قوانین مربوط سعي میكنند تاآنجا كھ ممكن است راه حل مناسبي 

اگر ورشكستگي در نتیجھ حوادث واتفاقاتي باشد كھ مربوط بھ شخص تاجر نباشد .براي رفع این مشكالت پیدا كنند 
تاجري مدارا مي كنند تا از این موقعیت دشوار خالصي یابد و چنانكھ ورشكستگي تاجر مبني بر  اغلب قوانین با چنین

سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزویر باشد سختگیري شدیدي نسبت بھ تاجر معمول میشود،زیرا وضع تاجر با افراد 
ج و عواقب اقتصادي زیادي ندارد،در عدم توانایي پرداخت دین و در مورد اشخاص عادي نتای.عادي تفاوت بسیار دارد

صورتي كھ عدم توانایي تاجر باعث اختالل امور عده زیادي از تجار دیگر میشود و زندگي اقتصادي را مشكل مي 
از این رو سختگیري كھ نسبت بھ تاجر،معمول است در مورد افراد عادي معمول نیست و مقامات دولتي نسبت بھ .سازد

در صورتي كھ در مورد تجار ،خود را مسئول .معمولي مسوولیت كمتري احساس میكنند عدم انجام تعھدات اشخاص
نظام اجتماعي مي دانند،و در اغلب كشورھا مقررات ورشكستگي فقط براي تجار وضع شده و در مورد افراد عادي ھر 
  . كس بایر حافظ منافع خود باشد و پیش بینیھاي الزم را براي تامین منافع خود بكند

نتیجھ توسعھ تجارت ،اصول مربوط بھ تصفیھ دیون تجار واشخاص عادي از یكدیگر جدا و مقررات ورشكستگي در 
برگرفتھ شده از قوانین ( در قوانین تجارت ایران مولد مخصوصي ) ش .ه( ١٣.٣براي تجار در نظر گرفتھ شد،ازسال 

ن افراد عادي تابع اصول و مقررات قانون در صورتي كھ تصفیھ دیو. براي ورشكستگي پیش بیني گردید) اروپایي 
مقررات مربوط بھ افالس و اعسار مذكور در قانون اعسار و افالس ،مصوب  ١٣١٣مدني بوده است ، و تا سال 

  . ،درباره آنان جاري بود .١٣١آبان ٢۵
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افالس از بین  عنوان -شده است  .١٣١كھ جایگزین قانون اعسار و افالس  -١٣١٣در قانون اعسار مصوب اول دیماه 
قانون اعسار  ١ماده .رفتھ است و افراد غیر تاجر كھ توانایي پرداخت بدھي خود را نداشتھ باشند معسرشناختھ میشوند 

معسر كسي است كھ بھ واسطھ عدم كفایت دارایي یاعدم دسترسي بھ اموال خود : (،معسر را بھ این شرح تعریف مي كند
كھ تا حدودي تحت  - .١٣١در حالي كھ برابر قانون اعسار و افالس ) یون خود نباشد،قادر بھ تادیھ مخارج محاكمھ یا د

مفلس بھ كسي اطالق مي شد كھ دارایي او براي پرداخت مخارج  - تاثیر مقررات افالس در حقوق اسالم تدوین شده بود 
  . عدلیھ یا بدھي او كافي نبود

 ٢۴و قانون تصفیھ امور ورشكستگي مصوب  ١٣١١نون تجارت طبق اصولي كھ از قوانین اروپایي اقتباس شده و در قا
  . ،پیش بیني شده ،ورشكستگي در ایران مختص تاجر است ١٣١٨تیر

بخصوص قانون  -بدین ترتیب قانونگذار ما تحت تاثیر مقررات افالس در حقوق اسالم از یك طرف وقوانین اروپایي 
از پرداخت دین خود متوقف میشوند اصول دو گانھ اي را  از طرف دیگر، براي تصفیھ دیون اشخاصي كھ - فرانسھ 

  : برقرار كرده است 

افراد غیر تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافالس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول 
  . مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشكستگي كرد

جزء نظام حقوقي كشور ماست ،سازگاري  -قتباس شده از قوانین كشورھاي اروپایي ا -از آنجا كھ قانون تجارت ایران 
ضروري است تا قبل  - بر اساس موازین فقھي بنا شده "كھ عمدتا -اصول و قواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ایران 

بھ ھمین دلیل بر آنیم تا . یر شوداز بازنگري در آن قانون ، مقرراتش با توجھ بھ اصول ومباني قانون مدني تحلیل و تفس
را ) اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت تاجر ورشكستھ (در این مقالھ یكي از مسایل بسیار مھم ورشكستگي ،یعني 

  . تجزیھ و تحلیل وبااصول ومباني قانون مدني ایران ارزیابي كنیم 

از تاریخ اطالع از وضع خود مبادرت بھ  }چنین {تاجر ورشكستھ ھمواره مورد سوءظن واقع مي شود و چنانچھ 
كھ تجار سعي میكنند با انجام معامالتي كھ اغلب "مخصوصا. معامالتي بكند این گونھ معامالت مشكوك تلقي میشود

شرایط سنگیني در بردارد وضع خود را بھبودي بخشند و در نتیجھ نھ تنھا گشایشي دركارآنھافراھم نمي شود بلكھ وضع 
بویژه اگر سوءنیتي ھم در كار باشد كھ در این .دتر از سابق كرده ،بھ ضرر بستانكاران اقدام مي كنند مالي خود را ب
از این رو تمامي .تاجر مقداري از اموال خود را از درایي خود كسر میكند و مرتكب سوءاستفاده میشود"صورت مستقیما

كنند،چنانچھ معلوم شود معاملھ بھ قصد اضرار قوانین ورشكستگي معامالت ،ورشكستھ را با نظر تردید تلقي مي 
ولي ،بنا بھ اینكھ معامالت مزبور قبل از تاریخ .بستانكاران انجام گرفتھ است آن معاملھ را باطل یا قابل فسخ مي دانند

م بنابراین اثر حك. توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگي انجام شده باشد باید تفاوتھایي قائل شد
  . ورشكستگي را باید نسبت بھ معامالت ورشكستھ در ھر یك از این سھ دوره جداگانھ مطالعھ كرد
  : بدین ترتیب ،مسایل این مقالھ را در سھ مبحث تجزیھ ،تحلیل و نتیجھ گیري و نظر مورد اختیار ،اعالن خواھیم كرد

  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت قبل از تاریخ توقف  -١

  حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت بعد از تاریخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي اثر  -٢

  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت بعد از صدور حكم ورشكستگي  -٣

  نتیجھ گیري  -۴

  
  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت قبل از تاریخ توقف  -١

اشخاص در انجام ھر گونھ معاملھ كھ .صحیح و معتبر است  بھ طور كلي معامالت تاجر ورشكستھ ،قبل از تاریخ توقف
بنابراین اصل .مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتي مي توانند قسمتي از اموال خود را بھ رایگان بھ دیگران واگذار كنند
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 ۴٢۶و ۴٢۵و ۴٢۴در مورد معامالتي كھ تاجر ورشكستھ قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آنھاست ، ولي مواد
  : این استثناھا بھ شرح ذیل است . قانون تجارت استثناھایي قائل شده اند 

ھرگاه در نتیجھ اقامھ دعوي از طرف مدیر تصفیھ یا طلبكار بر اشخاص طرف (قانون تجارت ۴٢۴برابر ماده  - یك 
ي فرار از اداي دین با براي معاملھ تاجر،یا قائم مقام قانوني آنھا ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برا

اضرار بھ طلبكارھا معاملھ كرده كھ متضمن ضرري بیش از ربع قیمت حین المعاملھ بوده است آن معاملھ قابل فسخ 
دعوي فسخ در ظرف دو سال از . است ، مگر اینكھ طرف معامل قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد 

ھرگاه محكمھ بھ موجب ماده قبل حكم فسخ (اضافھ میكند ۴٢۵و ماده ) تھ مي شودتاریخ وقوع معاملھ در محكمھ پذیرف
بھ مدیر "معاملھ را صادر كند محكوم علیھ باید پس از قطعي شدن حكم مالي را كھ موضوع معاملھ بوده است عیننا

و اگر عین مال . یافت داردتصفیھ ،تسلیم و قیمت حین المعاملھ آن را قبل از اینكھ دارایي تاجر بھ غرما تقسیم شود در
  : اقاي دكتر حسن ستوده تھراني در این خصوص مي نویسد) مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواھد داد

بھ طوري كھ مالحظھ میشود قانونگذار ثبوت سوء نیت را براي فسخ معاملھ یكي از شرایط اساسي آن مي داند و اثبات 
عالوه بر آن .عني بر عھده مدیر تصفیھ یا طلبكاري است كھ اقامھ دعوي كرده است ی.این موضوع بھ عھده مدعي است 

یا وجود سوءنیت ،قانون فقط معاملھ را قابل فسخ مي داند،آنھم در صورتي كھ زیان حاصلھ بیشتر از ربع قیمت حین 
د ولي زیان حاصلھ از ربع قیمت بنابراین معامالت تاجر قبل از تاریخ توقف اگر ھم از روي سوءنیت باش.المعاملھ باشد 

،بیشتر مربوط بھ معامالت معوض است ،ولي مي توان آن را بھ ۴٢۵ماده .حین المعاملھ تجاوز نكند قابل فسخ نیست 
در این نوع معامالت ھیچ گونھ نفع .عنوان معامالت غیر معوض مانند ھبھ و نقل وانتقاالت بال عوض نیز سرایت داد

  . متصور نیست ،و زیان وارده بھ بستانكاران نیز از ربع قیمت حین المعاملھ تجاوز مي كند مالي براي تاجر ورشكستھ
قانون تجارت ۴٢۴مذكور در ماده ) معاملھ براي اضرار بھ طلبكارھا (و ) معاملھ براي فرار از دین (شایان ذكر اینكھ 

ست ) عاملھ بھ قصد اضرار بھ طلبكارھا م(و ) معاملھ بھ قصد فرار از دین (،بھ ترتیب معادل عبارت  ١٣١١مصوب 
  . است ) قصد فرار از دین (بھ طلبكاران تعبیر دیگري از ) قصد اضرار(بھ بیان دیگر . كھ ھر دو مفھوم واحدي دارند

فرار از (معاملھ بھ قصد فرار از دین از لحاظ تراضي وسایر اركان داخلي آن نقصي ندارد،جز اینكھ انگیزه انجام آن 
بھ ھمین دلیل نیز این سوال را مطرح مي سازد كھ آیا چنین معاملھ اي در زمره قراردادھایي است .است ) ین پرداخت د

  . دارند،یا بھ دلیل برخورد با حقوق طلبكاران ،باید در نفوذ آن تردید كرد) جھت نامشروع (كھ 
ضرار طلبكارھا واقع مي شود ،ویژگیھایي معاملھاي كھ بھ قصد فرار از دین وا: (آقاي دكتر ناصر كاتوزیان معتقد است 

بیگمان ،حیلھ بدھكار یا ھر خطاي دیگري سر انجام با نظم .دارد كھ آن را از قلمرو معامالت مشروع خارج مي كند
لیكن زشتي كار بدھكار بیشتر ،از نظر زیاني است كھ بھ حقوق طلبكاران مي . عمومي و اخالق ،برخورد پیدا مي كند

در متون ) اضرار بھ طلبكارھا(یا ) فرار از تادیھ دین (چنانكھ اشاره بھ .مومي آن ضعیف تر است رساند و چھره ع
آن را كھ ) بطالن (پس بایستي نفوذ معاملھ را موقوف بھ اجازه و رد آنان كرد و .قانوني نیز ھمین مقصود را مي رساند 

  . است مطرح نساخت ) مشروع بودن جھت معاملھ (وسیلھ تضمین 

را غیر نافذ میداند نھ باطل ،و ) معاملھ بھ قصد فرار از دین (قانون مدني بر مبناي ھمین تفكر }پیشین {٢١٨و۶۵د موا
درسال {قانون مدني  ٢١٨در قوانین دیگر نیز ھیچ جا سخن از بطالن ان گونھ معامالت نرفتھ است وانگھي حذف ماده 

بنابراین .یید مي كند و جایي براي تردید و تامل باقي نمي گذاردتا) جھت نامشروع (ھم جدایي این نظریھ را از } ١٣۶١
قرار مي گیرد،از دیدگاه فن ) جھات نامشروع (ھر چند از لحاظ رواني و اخالقي بدخواھي و شیطنت بدھكار در زمره 

ق طلبكاران ، منتھا بھ دلیل برخورد با ح.حقوق ،معاملھ بھ قصد فرار از دین ،بھ خودي خود تمام شرایط صحت را دارد
  . قانونگذار بھ آنان حق داده است كھ بطالن معاملھ را از دادگاه بخواھند

. عالوه بر آن قصد فرار از دین در صورتي مانع نفوذ معاملھ مي شود كھ بھ زیان طلبكاران باشد گرنھ ھیچ اثري ندارد
فرار از دین بھ كار نبرده اند ،با وجود  گرچھ حقوقدانان قاعده الضرر را براي توجیھ ماھیت حقوقي معامالت بھ قصد

این برخي از فقھا این قاعده را مستند عدم نفوذ تبرعات ،موضوعات محاباتي یا اقل از عوض المثل بھ قصد فرار از 
  . دین قرار داده اند

داد یا آیا مي توان الضرر را مستند ابطال معوضات محض ،بھ قصد فرار از دین قرار (سوال مطروحھ این است كھ 
توضیح آنكھ چون تصرفات تبرعي ،معوض محاباتي یا اقل از عوض المثل في .درجواب باید قائل بھ تفصیل شد) خیر؟

نفسھ ضروري ھستند ،با اندك تامل میتوان بھ استناد الضرر،منشاء ضرر را كھ ھمان نفوذ این گونھ تصرفات باشد ،از 
مربوط بھ عمل اختفاي ثمن "ضات محض كھ ضرر حاصل صرفاطریق حكم بھ عدم نفوذ ،نفي كرد،ولي درباره معو
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ربطي بھ نفس معاملھ نداشتھ ،بالطبع استناد بھ الضرر موضوعیتي ندارد،ھمچنان كھ فقھا نیز الضرر را " بوده و اصال
  . در این گونھ موارد بھ كار نبرده اند

از دین عاجز است و بھ استناد اصل چھلم  بنابراین قاعده الضرر دست كم از توجیھ نفوذ معوضات محض بھ قصد فرار
قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران كھ مستخرج از قاعده الضرر است نمي توان بھ عدم نفوذ تمامي انواع معامالت 

،كمیسیون قضایي مجلس شوراي اسالمي ،ضمن اصالحاتي كھ در قانون ١٣۶١در سال . بھ قصد فرار از دین حكم كرد
قانون مذكور را حذف و حقوقدانھا را شگفتزده ٢١٨اق كامل آن با فقھ امامیھ بھ عمل آورد ماده مدني بھ منظور انطب

برخي از حقوقدانھا ضمن اعتقاد بھ اینكھ رویھ قضایي مي تواند بر مبناي انصاف و اصول استخراج شده از قوانین . كرد
اجازه دھد تا مانع نفوذ معامالتي شوند كھ مدیون قانون مدني را پر كند و بھ طلبكاران  ٢١٨پراكنده ،جاي خالي ماده 

عھدشكن بھ قصد اضرار بھ آنان انجام داده است ،از نویسندگان حقوقي خواستند رفتھ رفتھ مبناي قاطعي براي ابطال این 
والنھ چرا كھ اقدام آزمایشي و عج.گونھ حیلھ ھا تمھید كنند و زمینھ را براي تحول و ابتكار رویھ قضایي فراھم آورند

جھت (كمیسیون قضایي مجلس باید بر این حمل شود كھ قوه مقننھ نخواستھ است معاملھ بھ قصد فرار از دین بر مبناي 
ابطال شود و در شرایط اساسي صحت معاملھ قرار گیرد وگرنھ التزام بھ نفوذ معاملھ اي كھ مدیون براي ) نامشروع 

باقي ماندن قوانین مخالف .عقول كھ بھ قانونگذار نسبت داده نمي شوداضرار بھ طلبكاران انجام مي دھد امري است نام
قانون نحوه اجراي محكومیتھاي مالي مصوب تیر ماه ۴قانون مدني و ماده  ۶۵از جملھ ماده { در نظام حقوقي 

  . نیز این ظن را تقویت و تایید میكند}١٣۵١

،ضمن .١٣٧ن مدني ،مجلس شوراي اسالمي در سال قانو ٢١٨با توجھ بھ تاكید حقوقدانھا بر ضرورت احیاي ماده 
 ٢١٨متفاوت با ماده "قانون مدني با محتواي جدید و كامال ٢١٨اصالحات دیگري كھ در قانون مدني انجام داد ،ماده 

ھرگاه معلوم شود كھ معاملھ بھ قصد فرار از :اصالحي مقرر شده است ٢١٨در ماده . پیشین قانون مدني تصویب كرد
  . ر صوري انجام شده ،آن معاملھ باطل است دین بھ طو

بھ نظر مي رسد كھ حكم ماده اصالحي مذكور،فقط ناظر بھ بطالن آن گونھ مقررات بھ قصد فرار از دین است كھ بھ 
ھر چند كھ معاملھ صوري بھ دلیل فقد قصد طرفین بھ انجام عمل حقوقي ،باطل است اعم .طور صوري انجام شده است 

قانونگذار با بیان حكم بطالن یكي از مصادیق معاملھ صوري خواستھ است .د فرار از دین باشد یا خیراز اینكھ بھ قص
بنابراین طبق این ماده اگر بدھكاري ،اموال خود را .پیشین را پر كند،نھ اینكھ آن ماده را احیاء نماید٢١٨جاي خالي ماده 

  . معاملھ بھ دلیل نبود قصد انجام معاملھ ،باطل است بھ قصد فرار از دین ،بھ طور صوري بھ دیگري بفروشد،این 
بدین ترتیب مي توان گفت از آنجا كھ جاي بیان حكم معاملھ بھ قصد فرار از دین ،باقصد واقعي عمل حقوقي اعم از 

قانون مدني ذیل فصل دوم آن قانون تحت عنوان در شرایط اساسي براي صحت ٢١٨معوض محض یا ضرري ،در ماده 
نباید انتظار داشت كھ قانونگذار حكم انواع اخیر معاملھ بھ قصد فرار از دین را در ماده .مده است ،نمي باشدمعاملھ آ

اصالحي ،در مقام بیان احكام  ٢١٨بنابراین اگر بگوییم قانونگذار در ماده .اصالحي قانون مدني بیان مي كرد٢١٨
حكم بطالن یك از آن معاملھ را بیان كرده سایر انواع آن نافذ تمامي انواع معاملھ بھ قصد فرار از دین بوده است و چون 

اصالحي بھ تصویب رسیده است ،سازگار  ٢١٨مكرر قانون مدني كھ ھمزمان با ماده  ٢١٨است ، با مفاد حكم ماده 
  . نیست

رار از دین قصد مكرر ھرگاه طلبكار بھ دادگاه دادخواست داده ، دالیل اقامھ كند كھ مدیون براي ف ٢١٨بھ موجب ماده 
فروش اموال خود را دارد،دادگاه مي تواند قرار توقیف اموال وي را بھ میزان بدھي او صادر نماید، كھ در این صورت 

عبارت قصد فروش اموال خود را دارد مندرج در ماده اخیر .بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواھد داشت
نخواستھ است معاملھ بھ  .١٣٧بھ بیان دیگر قانونگذار سال .است ) نبود قصد( مبتني بر ٢١٨،متفاوت با آنچھ در ماده 

حال كھ مي توان بھ .انجام شود مجاز اعالن كند) خواه ضرري و یا بدون ضرر(قصد فرار از دین را كھ بھ قصد واقعي 
مدیون شد،بھ طریق اولي مانع فروش اموال  -ھر چند كھ بسیار مشكل است  -و با اثبات قصد فروش  ٢١٨استناد ماده 

بھ ضرر طلبكاران است " ،باید بتوان مانع نفوذ معاملھ انجام شده بھ قصد فرار از دین كھ حداقل تبرعي و طبیعتا
شد،زیرا منطقي نیست كھ طلبكار بتواند قبل از انجام معاملھ ،با اثبات اینكھ مدیون براي فرار از دین قصد فروش اموال 

ار از فروش در اموال خود شود،ولي وقتي كھ مدیون با ھمان قصد معاملھ را انجام داد و اموال خود را دارد مانع بدھك
  . ابطال آن را از دادگاه درخواست كند -ه بھ ضرر اوست  -را بھ دیگران انتقال داد نتواند با رد معاملھ انجام شده 
مامي انواع معاملھ بھ قصد فرار از دین را در ماده احكام ت" بدین ترتیب ،ازآنجا كھ قانونگذار نمي توانستھ است منطقا

پیشین است و باالخره در ٢١٨اصالحي قانون مدني بیان كند،و نظر حقوقدانھا بر ضرورت احیاي حكم ماده  ٢١٨
حفظ شده است ) عدم نفوذ معاملھ بھ قصد فرار از دین (قانون مدني نھاد اجتماعي مفید  ۶۵ماد "قوانین دیگر خصوصا

بھ ضرر طلبكاران باشد ،یعني در موارد تبرعات ،معوضات محاباتي و " كھ معاملھ بھ قصد فرار از دین كھ ذاتا معتقدیم
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در حقوق مدني ایران غیر نافذ است ،ولي معاملھ بھ قصد فرار از دین بھ طور صوري طبق ماده  -اقل از عوض المثل 
  . محض بدھكار صحیح استاصالحي قانون مدني بھ دلیل نبود قصد،باطل و معوضات  ٢١٨

خالصھ آنكھ ،از تحقیق فوق مي توان این اصل را در حقوق فعلي ایران استخراج كرد كھ امروزه اصل نفوذ معاملھ بھ 
  . این نظر با قول گروھي از فقھاي امامیھ سازگار است.قصد فرار از دین است و عدم نفوذ استثنایي است

در حقوق مدني ایران و بیان ) معاملھ بھ قصد اضرار بھ طلبكارھا(و ) ین معاملھ بھ قصد فرار از د(پس از تشریح 
قانون  ۴٢۴در اینجا بھ تشریح حكم مذكور در ماده .ضرري كھ عدم نفوذ آنھاست"ضمانت اجراي حقوقي معامالت ذاتا

  :تجارت مي پردازیم 

رار بھ طلبكارھا را قابل فسخ اعالن كرده قانون تجارت قانونگذار معاملھ براي فرار از دین یا براي اض ۴٢۴در ماده 
و عقد ) بطالن مطلق و نسبي (قبل از بیان آثار این حكم ،توضیحات زیر در خصوص عقد قابل فسخ ،عقد باطل .است

  : قابل ابطال ضروري است 

ثال خیار فسخ م.عقد قابل فسخ ،عقدي است نافذ كھ آثار طبیعي خود را بھ جاي مینھد وتا ھنگام فسخ نیز باقي است -١
  . را از بین مي برد}عقد{عقد نافذ والزم را قبل فسخ مي كند و نیروي الزام آور آن 

نسبت بھ آینده صورت مي .... گسیختن پیوند ناشي از قرارداد، .بھ بیان دیگر اثر مھم اجراي خیار انحالل عقد الزم است
  .پذیرد و وجود عقد را آغاز حذف نمي كند

د باطل تنھا صورت وظاھر عقد را دارد و در حكم معدوم است و عقد غیر نافذ نیز پیش از تنفیذ در حالي كھ ،عق -٢
بطالن ،عقد را از آغاز بي اعتبار . بنابراین قابلیت فسخ را با بطالن و عدم نفوذ نباید اشتباه كرد. ھمان وصف را دارد

با نارضایتي ورد صاحب حق روبرو ) غیر نافذ(اگر معاملھ .مي كند،ھر چند كھ بطالن مدتھا پس از آن اعالم شود
در نتیجھ .شود،از حیث آثار ھیچ تفاوتي با عقد باطل نداردو بي اعتباري آن را نمي توان محدود بھ رابطھ خاص كرد

مي بایست ناظر بھ ابطال عقدي را كھ بھ صورت واقع شده در جھان حقوق در حكم عدم }صاحب حق {دعوي طلبكار
حكم مطلق است و چون پیوند میان بدھكار و نخستین انتقال گیرنده را مي گسلد،در معاملھ ھاي بعدي نیز بداند ،اثر این 
  . اثر مي گذارد

در حقوق مدني ،بطالن عقد مطلق است وبھ دشواري مي توان تصور موردي را كرد كھ عقد بین دو طرف نافذ و در  -٣
با وجود این گاه بھ .ف باطل و نسبت بھ اشخاص ثالث معتبر باشدبرابر بیگانگان باطل باشد ،یا بر عكس ،بین دو طر

طور استثنایي با مواردي برخورد مي شود كھ عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نیست ،زیرا 
  . قانونگذاري مي خواھد از تقلب بدھكار درباره طلبكاران جلوگیري كند

اروپایي متاثر شده است ، موارد گوناگوني دیده میشود كھ در آنھا بطالن نسبي است ولي در قانون تجارت كھ از قوانین 
الیحھ قانوني اصالح قسمتي از تجارت  .۴و تنھا در رابطھ ویژه اي مي تواند مورد استناد قرار گیرد،براي مثال در ماده 

برسد و انتقال دھنده یا وكیل یا نماینده  انتقال سھام با نام باید در دفتر ثبت سھام شركت بھ ثبت: (،مي خوانیم ١٣۴٧
ھر انتقالي كھ بدون رعایت شرایط فوق : (و در پایان آمده است .... ) قانوني او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند 

در  از خواندن این متن این فكر بھ ذھن مي رسد كھ عقد.) بھ عمل آید،از نظر شركت و اشخاص ثالث ،فاقد اعتبار است 
) ١٣۴٧(الیحھ قانوني اصالح قسمتي از تجارت  ١٣١،.١٢٩،١٣مثال دیگر ،مواد. رابطھ بین دو طرف اعتبار دارد

، در ھر حال ،ولو آنكھ در مجمع عمومي عادي تصویب ١٢٩معامالت مذكور در ماده : (مقرر میدارد.١٣ماده .است
  .) و تقلب كھ شخص ثالث در آن شركت كرده باشدنشود ،در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ،مگر در موارد تدلیس 

بدین ترتیب ،بر حفظ حقوق اشخاصي كھ ندانستھ با عضو ھیات مدیره یا مدیر عامل پیمان مي بندند و بھ منظور حفظ 
استواري قراردادي كھ بر مبناي اعتقاد مشروع بستھ مي شود،قانونگذاري شركت را از تخلف اجراي مفاد آن منع و 

  . ن نسبي یا عدم قابلیت استناد را پیش بیني مي كندنوعي بطال

تنھا در مورد خاصي كھ معاملھ بدون اجازه ھیئت مدیره صورت گرفتھ و مجمع عمومي نیزآن را تصویب نكرده است 
   .) ھمان قانون ١٣١ماده (،قابل ابطال است كھ باید بھ وسیلھ دادگاه انجام شود 
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چندان . دست كم در حقوق تجارت نمونھ ھایي فراوان دارد) بطالن نسبي (كھ مفھوم از اینگونھ مثالھا چنین بر مي آید 
  ) ٣۵. (كھ نمي توان از این اصطالح و آثار ان در حقوق ما با بي اعتنایي گذشت

: كرد قابلیت فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه .در حقوق ما، یا عقد باطل است و ھیچ اثر حقوقي ندارد یا قابل فسخ  -۴
منتھا بھ دلیل . ھمانطور كھ گفتھ شد، عقد قابل فسخ ، عقدي است نافذ كھ دراركان آن ھیچ كمبود و عیبي دیده نمي شود

( ضررناروایي كھ لزوم آن بھ بار مي آورد یا بھ حكم تراضي دو طرف ، براي یكي از آنان یا ھر دو یا شخص ثالث 
ولي عقد قابل ابطال ، عقدي است . ناد آن مي توان عقدي كامل را منحل كردبھ وجود مي آید، حقي كھ بھ است) خیار فسخ 

از این رو آن را در شمارعقدھاي باطل . كھ از آغاز انعقاد بھ وسیلھ اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است
  . آورده اند، جز اینكھ بطالن آن نسبي است

بدین معني كھ ، ھرگاه مبناي بطالن ، حمایت از حقوق : ده است قابلیت ابطال ، ضمانت اجراي بطالن نسبي قرار دا
قانونگذار سرنوشتعقد را بھ دست آنھا مي سپارد تا بتواند ابطال آن را از دادگاه خواستھ ، نھاد . اشخاص معین باشد

را نیز دارد و در دعواي  غیر نافذ قابلیت تنفیذ[ عقد]عقد قابل ابطال ، مانند. مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند
  ) ٣٧. (ابطال مشمول مرورزمان مي شود

چنانكھ گفتھ شد، قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست وجنبھ استثنایي دارد و نباید وجود چنین حالتي را مشمول 
در قوانین  با وجود این در قوانین تجاري عقد قابل ابطال ، بھ ھمان مفھومي كھ. قواعد عمومي قراردادھا پنداشت

  : خارجي بھ چشم مي خورد،پیش بیني شده است 

، در مورد معاملھ مدیران و ١٣۴٧الیحھ قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت ، مصوب  ١٣١براي مثال ، حكم ماده 
این قانون  ١٢٩در صورتي كھ معامالت مذكور در ماده : (مدیرعامل شركت سھامي با شركت ، چنین اعالم مي كند

آن معامالت قابل . اجازه ھیات مدیره صورت گرفتھ باشد، ھرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنھا را تصویب نكند بدون
ابطال نخواھد بود و شركت مي تواند تا سھ سال از تاریخ انعقاد معاملھ ، و در صورتي كھ معاملھ مخفیانھ انجام گرفتھ 

لیكن در ھر حال مسئولیت مدیر . دادگاه صالحیتدار درخواست كندباشد تا سھ سال از تاریخ كشف آن بطالن معاملھ را از
تصمیم بھ درخواست مشعر بر عدم رعایت تشریفات . ومدیران و یا مدیر عالم ذینفع در مقابل شركت باقي خواھد بود

ین ترتیب ، مدیر یا مدیره یا بازرس شركت تشكیل خواھد شده بد. الزم براي انجام معاملھ در این مورد راي خواھد داد
ابطال معامعلھ را تنھا شركت مي توانداز دادگاه بخواھد و در صورت واگذاري آن بھ حال خود معاملھ نافذ است و 

  . نیازي بھ عمل حقوقي ویژه براي تنفیذ ندارد

شباھت دارد، زرا در ھر دومورد شخصي كھ مورد حمایت قرار گرفتھ است مي ) باعدم عقد نفوذ) قابلیت ابطال (
عقد قابل ابطال ، پیش از تنفیذ نیز نفوذ :ولي این شباھت نبایستي باعث اختالط این دو مفھوم شود. اندعقد راتنفیذ كندتو

آن را باطل مي كند درخواست ابطال ھم تنھا از شخصي پذیرفتھ مي شودكھ ) با اعالن ذینفع (حقوقي دارد و حكم دادگاه 
رار گرفتھ است در حالي كھ عقد غیر نافذ پیش از تنفیذ ھیچ اثر حقوقي ندارد ق) قابلیت ابطال (حمایت از او مبناي حكم 

  ) ٣٩(عدم نفوذ با اجازه عقد ناقص این ادعا را خنثي ساز (وھر ذینفع مي تواند بھ این 
. ( بھ طور معمول در موردي بھ كار مي رود كھ نقصان عقد بھ دلیل عیبي در رضاست) عدم نفوذ(وانگھي اصطالح 

، در حالي كھ قابلیت ابطال در حقوق اروپایي قلمرو گسترده تري ) معاملھ فضولي و بھ عقیده بعضي اشتباه  .اكراه  مانند
) حتي در مجنون و صغیر غیر ممیز كھ عقصد ندارد( دارد و در تمام موارد مربوط بھ فقدان و عیب اراده و حجر 
  ) .۴. (متعارف قواعد عمومي ناظربھ انعقاد قراردادھاستوپاره اي مسائل مربوط بھ موضوع عقد نیز ضمانت اجراي 

ھمانطور كھ گفتھ شد، معاملھ انجام شده برار فرار از دین یا براي اضرار بھ طلبكارھا از لحاظ تراضي و سایر اركان ، 
قانوني داخلي آن نقصي ندارد، جز انگیزه انجام آن قرار از پرداخت دین و یااصرار بھ طلبكارھاست وطبق مقررات 

  . مدني ایران ، تضییع حقوق طلبكارھا سبب عدم نفوذ معاملھ مي شود

بھ معناي " قانون تجارت در قسمت تعیین نصاب ربع براي ضرر حكم فسخ ، كھ ظاھرا ۴٢۴در حالي كھ ماده 
ذوف مح ٢١٨اصطالحي آن ا ست با مقررات مربوط بھ عدمنفوذ در معاملھ ضرري بھ قصد فرار از دین موضوع ماده 

  . یا مواد مشابھ منطبق نیست
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قانون تجارت با  ۴٢۴بھ احتمال زیاد معناي فسخ در ماده ( .... آقاي دكتر ناصر كاتوزیان در این باره اظھار مي دارد 
این است كھ معاملھ از روز انعقاد  ۴٢۴معناي فسخ در ماده . آمده است تفاوت دارد) ۴١(قانون مدني  ۴١۶آنچھ در ماده 
   ۴٢.... ) نھ اینكھ منافع مال در فاصلھ معاملھ و حكم دادگاه از آن انتقال گیرنده باشد . ري بھ بار نیاوردشود و اث

بھ معني عدم نفوذ " ظاھرا ۴٢۴را در ماده " قابل فسخ "بھ نظر مي رسد كھ حقوقدان مذكور، با قدري تردید، تغییر
  قانون تجارت بااصول حقوق مدني بوده است  ۴٢۴گرفتھ اند و این بھ منظور ھماھنگ كردن كردن ماده 

مي توان گفت كھ عبارت قابل فسخ مذكور در  -بھ شرحي كھ گذشت  - با توجھ بھ نھاد عقد قابل ابطال در حقوق اروپا
. باشد كھ برخي از حقوقدانھا آن را بھ قابل ابطال ترجمھ كرده اند elbalunnAترجمھ اصطالح فرانسوي  ۴٢۴ماده 
   ۴۶. بھ ابطال ، فسخ و ابطال عقد ترجمھ شده است noitalunnA) ۴۵(رانسوي كلمھ ف" ضمنا

قانون تجارت را انحالل معاملھ از روز انعقاد آن مي داند، تعبیر عبارت قابل فسخ  ۴٢۵در ھر حال با توجھ بھ ماده 
در این صورت . استقانون تجارت بھ عدم نفوذ با صاول مباني حقوق مدني ایران سازگارتر  ۴٢۴مذكور در ماده 

   .۴٧اصطالح مذكور یا عقد قابل فسخ اصطالحي حقوق ایران متفاوت است 
اگر در محكمھ ثابت شود كھ معاملھ بھ طور صوري یا مسبوق بھ تباني : قانون تجارت مقرر مي دارد ۴٢۶ماده  -دو

مسترد، مي شود و طرف معاملھ  بوده است آن معاملھ خود بھ خود باطل ، عین و منافع مالي كھ موضوع معاملھ بوده
  : اگر طلبكار شود جزء غرما حصھ اي خواھدبرد

قانون مدني [ پیشین ] ٢١٨حكم این ماده كھ در تایید ماده :آقاي دكتر حسن ستوده تھراني در تشریح این ماده مي نویسد
، معاملھ باطل نیست و ۴٢۴قانون تجارت است ، زیرا در مورد ماده ) ۴٨( ۴٢۵مي باشد خیلي سخت تر از مفاد ماده 

در . قابل فسخ است و طرف معاملھ قبل از تقسیم اموال تاجر بھ غرما مي تواند تمام بھاي پرداختي رادریافت دارد
معاملھ بھ طور كلي باطل است بتمامي دریافت دارد بلكھ راجع بھ قیمت معاملھ مانند یك  ۴٢۶صورتي كھ در مورد ماده 
بدیھي است در صورتي كھ معاملھ غیر معوض باشد بھ ھیچ . و در غرما شركت خواھد كردبستانكار عادي تلقي شده 

   .) وجھ مستحق دریافت چیزي نخواھد بود

اراده [ طرفین قرارداد]اگر آنان : قانون تجارت كھ راجع بھ معاملھ بھ طور صوري ، مي نویسد ۴٢۶بھ اعتقاد ما، ماده 
براي مثال ، اگربدھكاري ، براي اینكھ طلبكاران بھ . عقد صوري باطل است .انجام ھیچ عمل حقوقي را نكرده باشند

. بیع باطل است و ھیچ انتقالي انجام مي شود. آنھا رابھط ور صوري بھ دیگري بفروشد. اموال او دسترسي نداشتھ باشد
۵١   

. نوان ویژه احساس نمي شودبراي ابطال معاملھ صوري ، نیازي بھ نھاد و ع: حقوقدان مذكور در جاي دیگر مي نویسد
پس اگر ثابت شود كھ دو طرف عقد در  .) العقود تابعھ للقصود(زیرا در حقوق ما عقد، تابع قصد دروني و واقعي است 

مانع پوشالي فرومي ریزد و بطالن معاملھ . پي صورت سازي بوده اند وقصد انجام ھیچ انجام معاملھ اي را نداشتھ اند
   ۵٢.... آشكار مي شود 

  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت بھ از تاریخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي  -٢

از تاریخ توقف ، تاجري كھ عالم بھ تقوف خود مي باشد باید از تمامي معامالتي كھ بھ زیان بستانكاران است خودداري 
معاملھ اي بھ زبان [ تاجر]ن اگربنابرای ۵٣: آقاي دكتر حسن ستوده تھراني در این خصوص مي نویسد ۵٣. كند

تمامي معامالتي كھ تاجر بھ زیان بستانكاران " بستانكاران انجام مي دھد سوءنیت او ثابت است و از این لحاظ اصوال
ھرگاه تاجر بعداز توقف ،معامالت ذیل : قانون تجارت مقرر مي دارد ۴٢٣بنابراین اصل ماده . انجام مي دھد باطل است

  : و بالاثر خواھد بود را بنماید باطل

یا ھبھ و بھ طور كلي در نقل وانتقال بالعوض ، اعم از اینكھ راجع بھ منقول یا غیر منقول  ۵۵ھر صلح مخاباتي  -١
  . باشد

   ۵۶. تادیھ ھر قرض اعم از حال یا موجل بھ ھر وسیلھ كھ بھ عمل آمده باشد -٢

  . و بھ ضرر طلبكاران تمام شود ۵٧ول تاجر را مقید كندھرگونھ معاملھ كھ مالي از اموال منقول یا غیر منق -٣
كلیھ قراردادھایي كھ پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده (قانون تجارت نیز مقرر مي دارد  ۵۵٧عالوه بر ماده باال ماده 

طرف قرارداد مجبور است كھ وجود یا . باشد نسبت بھ ھر كس ، حتي خود تاجر ورشكستھ محكوم بھ بطالن است
   ۵٨) اموالي را كھ بھ موجب قرارداد باطل شده دریافت كرده است بھ اشخاص ذیحق مسترد دارد



  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت تاجر ورشكستھ با توجھ بھ اصول ومباني قانون مدني: عنوان مقالھ 

  دكتر محمد عیسي تفرشي  :نویسنده 

  
 

قبل از تشریح موارد باال باید یادآور شد كھ تاریخ توقف تاجر، زماني است كھ در وضع مالي تاجر اختالف پیدا شده و 
گاه است واگر تاریخ توقف در حكم ورشكستگي تعیین تاریخ توقف با داد. دیگر قادر بھ انجام تمامي تعھدات خود نیست

تاریخ توقف تاجر " قانون تجارت تاریخ حكم تاریخ توقف محسوب مي شود، ولي عمال ۴١۶ذكر نشده باشد، برابر ماده 
زیرا تا توقف حاصل نشود نمي توان دادخواست صدور حكم . ھمواره قبل از تاریخ صدور حكم ورشكستگي است

ه تقدیم كرد و صدور حكم ورشكستگي ھر قدر ھم سریع انجام گیرد باز مدتي وقت الزم خواھد ورشكستگي را بھ دادگا
از این رو قانون تجارت بھ ھر ذینفعي حق دادھاست نسبت بھ مفاد حكم ورشكستگي اعتراض كند و تقاضاي . داشت

ممكن است چندین مرتبھ تغییر پیدا بنابراین تاریخ توقف در طول جریان امور تصفیھ ، . تغییرتاریخ توقف تاجر را بكند
بدیھي است نفع بتسانكاران ورشكستھ در این است كھ این تاریخ ھر قدر ممكن است جلوتر تعیین شود تا بتواند  .۵٩كند

   .۶. تقاضاي ابطال معامالتي را كھ بزیان بستانكاران انجام گرفتھ است بكنند
  : قانون تجارت مي نویسد ۴٢٣آقاي دكتر حسن ستوده تھراني در توجیھ حكم ماده 

زیرا زمان توقف ، چون تاجر دیگر قادر بھ انجام تعھدات خود . واضح است ۴٢٣دلیل بطالن معامالت مذكور در ماده 
ھر عملي كھ باعث . نیست ، باید اموال خود را در اختیار ھمھ بستانكاران بگذارد تا بھ طورمساوي بین آنان تقسیم شود

  . زبور شود، یا موجب ترجیح بعضي از بستانكاران بھ دیگران گردد نباید انجام گیرداز بین رفتن اموال م
صلح محاباتي یا ھبھ و ھر نوع نقل وانتقال بالعوض ، باعث واگذاري مقداري از اموال تاجر بھ اشخاصي است كھ 

كھ متعلق بھ بستانكاران است و و در نتیجھ این واگذاري تاجر مقداري از اموال را . ھیچگونھ حق مالي بھ تاجر ندارند
  . بطالن معامالت مزبور طبیعي است. بھ دیگري واگذار مي كند و چون دارایي تاجر دیگر متعلق بھ او نیست

تاجر باید از پرداخت بدھي خودداري كند، زیرا كھ اگر طلب بعضي از بستانكاران را . از زماني كھ توقف حاصل شود
اوي را رعایت نكرده است بلكھ چون دارایي او كفاف پرداخت تمامي قروض او را نمي پرداخت نھ تنھا اصل تس" تماما

بنابراین تاجر ورشكستھ بھ محض . دھد بھ بستانكاران دیگر مبلغ كمتري تعلق مي گیرد و حقوق آنان ضایع مي شود
بھ نسبت بین بستانكاران اعالن توقف باید از پرداخت ھرگونھ قرضي خودداري كند تا وضع دارایي او معلوم گردد و 

  . تقسیم شود

ورشكستگي تاجر بھ حكم محكمھ بدایت در موارد ذیل : قانون تجارت كھ مقرر مي دارد ۴١۵با توجھ بھ صدر ماده 
قانون تجارت كھ دادگاه را مكلف كرده است در حكم خود تاریخ توقف تاجر را معین  ۴١۶و ماده .... اعالن مي شود 

بھ نظر مي رسد كھ در حقوق تجارت . ین نشده باشد تاریخ حكم تاریخ توقف محسوب مي شودكند و اگر در حكم مع
بھ بیان . حادث شده ، اعال مي دارد" اعالني دارد، یعني ورشكستگي تاجر را كھ قبال" ایران ، حكم ورشكستگي جدیدا

در این صورت ، تمام معامالت . دیگر، حكم ورشكستگي كاشف آن است كھ تاجر از تاریخ توقف ، ورشكستھ بودھاست
مشمول ھمان  -تاجر از تاریخ توقف باید ب دلیل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود بھ خاطر حفظ حقوق طلبكاران 

حكمي باشد كھ نسبت بھ معامالت تاجر ورشكتسھ پس از صدور حكم ورشكستگي مي پذیریم بھ اعتقاد ماد، معامالت 
وقف ، باید با حكم معامالت ضرري اشخاص در حقوق مدني ، یعني عدم نفوذ معاملھ ضرري تاجر ورشكستھ در دوره ت

  . سازگار شود

در دوران توقف و پیش از صدور حكم : قانون تجارت گفتھ شودكھ  ٢٢٣اگر در توجیھ بطالن معامالت مذكور در ماه 
، از این رو عامل حیلھ و قصد فرار ورشكستگي ، فرض این است كھ مدیون بھ قصد اضرار بھ طلبكاران اقدام مي كند

باید ملتزم شویم كھ  .۶٢از دین در معامالت این دوره جداگانھ نباید ثابت شود ودر قانون نیز این شرط نیامده است 
غیر نافذ باشند و نفوذ  - قانون مدني مالحظھ شد) سابق ( ٢١٨ھمانطور كھ در توجیھ ماده  - اینگونھ معامالت ضررري 

بھ بیان دیگر، اگر مبناي . قانون تجارت قابل فسخ باشند ۴٢٢یا بر مبناي حكم ماده . اجازه طلبكاران شود آنھا منوط بھ
قانون تجارت ، قصد فرار از دین و قصد اضرار بھ طلبكارھا باشد حكم در  ۴٢٣قانون مدني و ماده ) سابق ( ٢١٨ماده 

قانون  ۴٢٣ولي غیرنافذ و دومي بطالن و چنانچھ مبناي ماده ھر دو مورد باید از نظر حقوق مدني غیر نافذ باشد و نھ ا
و براساس استنتاج ما از ماده  ۶۴باید ضمانت اجراي آن عدم نفوذ . تجارت قصد فرار از دین واضرار بھ طلبكارھا باشد

   .و نھ بطالن  ۶۴قانون تجارت قابلین ابطال باشد ٣٢٢

قانون تجارت ، آیا میتوان موارد دیگري را در نظر  ۴٢٣ماده  این سئوال مطرح است كھ بجز موارد احصاء شده در
  گرفت كھ برابر آنھا معامالت انجام شده بین تاریخ توقف تا صدور حكم باطل شناختھ شوند؟ 

قانون تجارت مشعر بر اینكھ اگر در محكمھ ثابت شود كھ معاملھ بھ وطر  ۴٢۶در مورد این سئوال با توجھ بھ ماده 
بھ تباني بوده است آن معاملھ خودبخود باطل مي باشد، مي توان گفت چنانچھ معاملھ اي بعد از تاریخ صوري یامسبوق 

در حكم ضمانت  ۴٢۶زیرا ھر چند كھ ماده . توقف صورت گیرد و برابر با این ماده باشد، آن معاملھ باطل خواھد بود
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نجا كھ بطالن معامالت قبل از تاریخ توقف بر اثر ذكر شده مي باشد ولي از آ ۴٢٣اجراي بطالن معامالتي كھ در ماده 
بھ طریق اولي بطالن معامالت ) قانون تجارت  ۴٢۶و۴٢۴مواد(تباني یا صوري بودن آن معامالت پیش بیني شده است 

گذشتھ از آن قانونگذار . قانون تجارت واقع شوند نیز بالاشكال است ۴٢۶بعداز تاریخ توقف كھ بتوانند از مصادیق ماده 
در تمام موارد علیھ تاجري كھ از حسن نیت و اعتباري كھ باو داده شده سوءاستفاده مي كند قیام كرده در صدد تنبیھ 
ومجازات او برآمده است ، و این نیت خود را در مواد جزایي ناظر بھ اعمال ورشكستھ بھ تقصیر و ورشكستھ بھ تقلب 

   ۶۵) رت و بعد قانون تجا۵۴٢م (بھ منصھ ظھور رسانیده است 

  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت بعد از صدور حكم ورشكستگي -٣

دخالت تاجر ورشكستھ در تمام اموال خود از تاریخ :قانون تجارت مقرر مي دارد ۴١٨نسبت بھ این موضوع ،ماده  
  .... صدور حكم ورشكستگي ، حتي آنچھ كھ ممكن است در مدث ورشكستگي عاید او شود ممنوع است 

قانون تجارت نھ تنھا نسبت بھ اموال موجود بدھكار قابلیت موجود دارد ،بلكھ شامل اموالي ھم  ۴١٨نابراین مفاد ماده ب
  . كھ بعد از صدور حكم عاید بدھكار میشود نیز مي شود مثل موردي كھ تاجر وارث ارثي گردد و یا مالي بھ او ھبھ شود

ود ممنوعیت تاجر ورشكستھ از مداخلھ در اموال خویش است ،لیكن بھ قانون تجارت استنباط مي ش ۴١٨آنچھ از ماده 
اعتقاد ما،دراین ماده بھ ضمانت اجراي مداخلھ تاجر ورشكستھ ،از تاریخ صدور حكم ورشكستگي در اموالش تصریح 

ائم درست است كھ بھ موجب قسمت دوم ماده مذكور تصفیھ قائم مقام قانوني تاجر ورشكستھ است ،ولي ق.نشده است
  . مالزمھ اي با بطالن معامالتي كھ تاجر ورشكستھ انجام مي دھد ،ندارد) و یا اداره تصفیھ (مقامي مدیر تصفیھ 

  : برخي از نظرھایي كھ درباره اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ اینگونھ معامالت ابراز شده بھ شرح ذیل است 
چگونھ معاملھاي را انجام دھد و ھمھ معامالتي را كھ تاجر حق ندارن بعد از صدور حكم ورشكستگي ھی....  -) یك (

اداره تصفیھ مي تواند بطالن آنھا را اعالن كند،چھ طرف معاملھ .تاجر درباره دارایي خود انجام دھد ،باطل مي باشد
ھ زیرا حكم ورشكستگي بعد از اعالن در روزنامھ رسمي نھ تنھا نسبت بھ تاجر بلك.حسن نیت داشتھ باشد چھ سوء نیت

  . نسبت بھ اشخاص ثالث اعتبر داشتھ ،طبق اصول كلي ادعاي جھل از ھیچ كس پذیرفتھ نمیشود
زیرا اگر بعد از تاریخ : در عمل اداره تصفیھ فقط بطالن معامالتي را كھ بھ زیان بستانكاران باشد ،اعالن مي دارد

ل بستانكاران باشد خالف منطق و عقل صحیح صدورحكم ورشكستگي تاجر معاملھ انجام یا اقداماتي نماید كھ مفید بھ حا
است كھ چنین معاملھ اي باطل اعالن شود و اداره تصفیھ با تنفیذ صریح یا ضمني آن میتواند صحت معاملھ را تایید 

عالوه بر آن بعضي از معامالت كھ مضر بھ حال بستانكاران نبوده و عكس العمل منفي نسبت بھ دارایي ورشكستھ .كند
اگر معامالت مزبور با موافقت صریح یا ضمني اداره " د ،نمي تواند مورد ایراد قرار گیرد ،مخصوصانداشتھ باش

با وجود این ،اداره تصفیھ یا مدیر تصفیھ در ھر مورد كھ معامالت مزبور را بھ زیان بستانكاران .تصفیھ انجام گیرد
د از صدور حكم ورشكستگي ،تاجر براي امرار ھرگاه بع" مثال.تشخیص دھد مي تواند تقاضاي ابطال آن را بنماید 

معاش خود شغل دیگري را قبول كند یا آنكھ در نتیجھ ادامھ فن خود،عایدي تحصیل كند این موضوع نھ تنھا در دارایي 
اگر قسمتي از این درآمد بھ دارایي ورشكستھ "مخصوصا.او تاثیري ندارد بلكھ ممكن است مفید بھ حال بستانكاران باشد 

  . ھ شود یا اینكھ اداره تصفیھ را از پرداخت نفقھ تاجر خالص كنداضاف

تمام معامالت تاجر ورشكستھ نسبت بھ دارایي :آقاي دكتر حسن ستوده تھراني با توجھ بھ مراتب فوق نتیجھ گرفتھ اند كھ 
صفیھ یا اداره خود بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل و بالاثر است ،مگر آنكھ با موافقت صریح یا ضمني مدیر ت

  . تصفیھ امور ورشكستگي انجام گرفتھ باشد

بدون اینكھ این ماده بھ "قانون تجارت قابل تامل است ،زیرا اوال ۴١٨استناج آقاي دكتر ستوده تھراني از حكم ماده 
  . بطالن معامالت تاجر ورشكستھ تصریح كرده باشد ،بطالن آن را پذیرفتھ اند

اتفاق  - قانون تجارت كھ بزعم حقوقدان مذكور،بطالن معاملھ است  ۴١٨ر خالف حكم ماده ب -آنچھ را كھ در عمل "ثانیا
افتاده است تایید كرده ، در پایان موافقت صریح یا ضمني مدیر تصفیھ یا اداره تصفیھ امور ورشكستگي را استثنایي بر 

  . یي تصریح شده باشدقانون تجارت دانستھ اند بدون اینكھ در این ماده بھ چنین استثنا ۴١٨ماده 
قانون تجارت تكلیف را روشن كرده و تاجر را از تاریخ صدور حكم از مداخلھ  ۴١٨نسبت بھ این موضوع ماده  -) دو(

با این وجود ابطال معامالتي كھ مضر بھ حال طلبكاران نیست با نیت قانونگذار كھ .در تمام اموال خود ممنوع كرده است
  . بھ طلبكاران ندارد سازگار نمي باشدھدفي جز جلوگیري از اضرار 
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در خصوص معامالت تاجر ورشكستھ پس از صدور  ١٣۵٢/.١۶/١اداره حقوقي وزارت دادگستري در تاریخ  -) سھ (

  : حكم ورشكستگي ،طبق نظریھ مشورتي كمیسیونھا حقوق مدني وحقوق تجارت بھ شرح ذیل نظر داده است 
د بطالن بعضي از معامالت تاجر ورشكستھ ذكر شده مربوط بھ بعد از توقف قانون تجارت در مور۴٢٣آنچھ در ماده (
و قبل از صدور حكم ورشكستگي است واال ) قانون تجارت  ۴١٣وقفھ تادیھ قروض و سایر تعھدات مذكور در ماده (

گي عاید تاجر ورشكستھ از مداخلھ در تمام اموال خود حتي آنچھ كھ ممكن است در مدت ورشكست(پس از صدور حكم 
در تمامي اختیارات و حقوق مالي ورشكستھ كھ استفاده از آن موثر در تادیھ دیون او باشد مدیر .او شود ،ممنوع است

تصفیھ قائم مقام قانوني ورشكستھ بوده و حق دارد بھ جاي او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده كند بنابراین ھر گونھ 
   .) دور حكم ورشكستگي بكند باطل است معاملھ اي كھ تاجر ورشكستھ پس از ص

استدالل بر اینكھ معامالت باطل است نھ غیر نافذ ،این است كھ ضمانت اجراي بعضي از معامالت تاجر قبل از صدور (
قانون تجارت بطالن است ،در حالي كھ تاجر از مداخلھ در اموال خود ممنوع نبوده  ۴٢٣حكم ورشكستگي بر طبق ماده 

بھ طریق اولي وقتي از حق دخالت در تمام اموال و حقوق مالي خویش محروم شد ضمانت اجراي بنابراین .است
   .) معامالت بعدي بطالن خواھد بود

  نظر مورد اختیار 

باال،عمل مدیر تصفیھ و یا اداره تصفیھ مورد تایید است بھ جاي آنكھ بطالن ) یك (اگر در برابر نظریھ مندرج در بند 
قانون تجارت  ۴١٨م و عمل مذكور را استثناي بر آن بدانیم ،ارجح است كھ نیت قانونگذار را در ماده معاملھ را بپذیری

در این صورت عمل مدیر تصفیھ یا اداره تصفیھ مطابق قاعده خواھد بود، معامالت مضر بھ .حمل بر عدم نفوذ كنیم 
در تایید این .ید بھ حال آنان را تنفیذ مي نمایدحال بستانكارھا را رد و بطالن آنھا را اعالم مي كند و معامالت مف

بطالن عمل انجام "نظر،اضافھ مي كنیم كھ در حقوق ما ،ضمانت اجراي حقوقي مداخلھ شخص ممنوع المداخلھ لزوما
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و :، قانون مدني كھ مقرر مي دارد١٢.٧ھمچنان كھ در ماده . شده ،نیست

قانون  ٢١٢،منع مداخلھ از تصرف در اموال و حقوق مالي بر خالف اطالق ماده .... د ممنوع ھستند حقوق مالي خو
مذكور است  ١٢.٧ماده ٣آن قانون كھ ناظر بھ بند  ١٢١۴زیرا طبق ماده .بھ معناي بطالن معاملھ نیست" مدني لزوما

قانون مدني كھ  ١٢١٢،١٢١٣، ٢١٢ام مواد،معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود غیرنافذ است و از جمع احك
است استنتاج مي شود كھ مقصود قانونگذار از ) بر حسب مورد(ناظر بھ بطالن و عدم نفوذ معامالت محجورین 

  . بطالن و عدم نفوذ معاملھ ،بر حسب مورد،است -قانون مدني  ١٢.٧بھ شرح مذكور در ماده  - ممنوعیت محجورین 
بھ معناي بطالن نیست ،منع "قانون مدني صرفا ١٢.٧ا،ھمان گونھ كھ ممنوعیت مذكور در ماده بھ بیان دیگر بھ اعتقاد م
قانون تجارت نیز تنھا ناظر بھ بطالن معاملھ تاجر ورشكستھ نمي باشد و از آنجا كھ حجر  ۴١٨مداخلھ منظور در ماده 

ر از ھدف از حجر اوست و چون حجر تاجر ورشكستھ ذاتي نیست ،ضمانت اجراي حقوقي مداخلھ او در اموالش ،متاث
قانون  ۴١٨تاجر ورشكستھ بھ منظور حفظ حقوق طلبكار ھاست ،استناج حكم عدم نفوذ از مفد ماده ) منع مداخلھ (

  . تجارت نھ تنھا مغایرتي با ھدف قانونگذار ندارد،بلكھ مي توان گفت كھ با نیت او منطبق است
قانون تجارت و عدم انطباق حكم بطالن معامالت ضرري مندرج در آن  ۴٢٣با توجھ بھ ایرادھاي وارده بر حكم ماده 

قانون تجارت از یك طرف وبا حكم عدم نفوذ مذكور در مواد  ۴٢۴ماده با حكم قابل فسخ بودن معامالت مذكور در ماده 
قانون  ۴٢٣قانون مدني از طرف دیگر،رعایت منطق حقوقي ایجاب مي كند حكم مذكور در ماده ) پیشین ( ٢١٨و۶۵

از تفسیر موسع و تسري آن بھ معامالت تاجر  - بھ خالف نظر كمیسیونھاي مذكور - تجارت را خالف قاعده تلقي و 
) منع مداخلھ (كھ سبب حجر  - ورشكستھ پس از صدور حكم ورشكستگي ،خودداري كنیم ، و براي حفظ حقوق طلبكارھا

قي مداخلھ تاجر ورشكستھ پس از صدور حكم ورشكستگي ضمانت اجراي حقو -تاجر ورشكستھ در اموال خویش است 
را در اموال خویش عدم نفوذ معامالت انجام شده بدانیم و نفوذ آن را منوط بھ اجازه طلبكارھا كنیم و چنانچھ مداخلھ 

   .بدانیم  آن را صحیح.تاجر ورشكستھ در این قبیل معامالت بااذن یا اجازه طلبكارھا یا مدیر تصفیھ یا اداره تصفیھ باشد
بدین ترتیب مي توان گفت كھ اعمال حقوقي تاجر ورشكستھ كھ بھ زیان طلبكارھا باشد بودن اذن طلبكارھا یا مدیر 
  . تصفیھ یا اداره تصفیھ غیر نافذ است و این استناج با اصول حقوق مدني و فقھ امامیھ ھم سازگار است

تفسیر ھماھنگ مواد قانوني و نیز ضرورت تفسیر و مضیق  خالصھ آنكھ ،آنچھ استنباط ما را تایید مي كند،ضرورت
امور خالف اصل است ،چون ھر چھ موارد بطالن معامالت را محدودتر كنیم بھ اصل صحت و استحكام معامالت 

   .نزدیكتر مي شویم 
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   نتیجھ گیري -۴

م حقوقي كشور ماست سازگاري جزء نظا - اقتباس شده از قوانین كشورھاي اروپایي  -از آنجا كھ قانون تجارت ایران 
این مقالھ با این نگرش .ضروري است -بر اساس موازین فقھي است "عمدتا -آن با اصول و مباني قانون مدني ایران 

  . تازه بھ حقوق تجارت ایران نگارش یافتھ است

ت كسب شده بھ مھمترین نتایج بھ دست آمده از مجموعھ مطالب مطرح شده در این پژوھش و تجزیھ وتحلیل اطالعا
قانون تجارت در خصوص اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت  ۴٢۵و۴٢۴احكام مذكور مواد -١: شرح ذیل است 

قانون ۴١۶بودن معامالت ضرري تاجر با آنچھ در ماده ) بھ معناي قابل ابطال (قبل از تاریخ توقف ،مبني بر قابل فسخ 
  . ا عقد قابل فسخ اصطالحي حقوق ایران متفاوت استآمده است و ب) خیار غبن (مدني ایران درباره 

معاملھ بھ قصد فرار از (بودن ) بھ معناي ابطال (قانون تجارت مبني بر قابل فسخ  ۴٢۵و ۴٢۴احكام مذكور در مواد -٢
  . تاجر ورشكستھ قبل از تاریخ توقف ،با اصل نفوذ این گونھ معامالت در حقوق فعلي ایران ،سازگار نیست) دین 
قانون تجارت بھ عدم نفوذ با اصول و مباني حقوق  ۴٢۴بھ اعتقاد نگارنده تعبیر عبارت قابل فسخ مندرج در ماده  -٣

  . مدني ایراني سازگارتر است

قانون تجارت راجع بھ اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت بعد از تاریخ توقف و قبل  ۴٢٣حكم مندرج در ماده  -۴
ي بر بطالن معامالت ضرري تاجر ورشكستھ در دوران توقف ،یا اصول و مباني دوران از صدور حكم ورشكستگي مبن

ضرري را غیر نافذ دانست كھ نفوذ آنھا منوط بھ اجازه "حقوق مدني ایران كھ بر اساس آن مي توان معامالت ذاتا
رت ایران ،با اصول و ضروري است حكم این ماده موقع بازنگري در قانون فعلي تجا.طلبكاران است ،ھماھنگي ندارد

  . مباني قانون مدني ایران ھماھنگ شود

قانون تجارت درباره اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت بعد از صدور حكم ورشكستگي بھ صراحت  ۴١٨ماده  -۵
با توجھ بھ اینكھ در حقوق ما،ضمانت اجراي حقوقي مداخلھ شخص .بطالن این گونھ معامالت را اعالن نداشتھ است

قانون تجارت  ۴١٨بطالن عمل انجام شده نمي باشد ،ارجح است كھ نیت قانونگذار را در ماده "لزوما) منوع المداخلھ م(
حمل بر عدم نفوذ كرده و نفوذ معامالت انجام شده تاجر ورشكستھ را منوط بھ اجازه بستانكاران كنیم و چناچھ مداخلھ 

این راه .باشد آن را صحیح بدانیم ) یا اداره تصفیھ (ارھا یا مدیر تصفیھ تاجر ورشكستھ در این قبیل معامالت با اذن طلبك
  . حل با اصول حقوق مدني و فقھ اسالمي ھم سازگار است

  :منابع
 

  
كتب و مجالت  -١
 ١٣۵۶چاپ ششم انتشارات كتابفروشي اسالمي  ١امامي ،حسن ، حقوقمدني ، ج  -١
 .) بي تا) (بي جا(نولوژي حقوق ، جعفري لنگرودي ، محمدجعفر، ترمی -٢
درویش خادم ، بھرام ، مقالھ معاملھ بھ قصد فرار از دین نشریھ دانشكده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تھران ،  -٣

 .١٣٧، سال ٢۶ش 
. ١٣٧۵، با تجدیدنظر، چاپ اول نشر دادگستري ٢ستوده تھراني ، حسن ، حقوق تجارت ، ج  -٣
. ١٣۵٣قوق بازرگاني ، چاپ سوم ، دانشكده علوم اداري ومدیریت بازرگاني ،راستین ، منصور، ح -۵
. ١٣۵١، تعھدات و قراردادھا، موسسھ عالي حسابداري ،٢صفایي ، سید حسین ، دوره مقدماتي حقوق مدني ج  -۶
. ١٣۶٧ . ورشكستگي و تصفیھ ، انتشارات دانشگاه تھران -قائم مقام فراھاني ، محمد حسین ، حقوق تجارت  -٧
. ١٣۶٣فارسي ، چاپ نخست ، كتابخانھ گنچ دانش ، - كاتبي ، حسینقلي ، فرھنگ حقوقي فرانسھ  -٨
 ١٣۶٢،چاپ اول ، انتشارات بھنشر،١قواعد عمومي قراردادھاج  -كاتوزیان ، ناصر، حقوق مدني  -٩
 ١٣۶٩تشارات بھنشر،چاپ دوم ، ان ٢كاتوزیان ، ناصر، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادھا،ج  - .١
. ١٣۶٩چاپ اول ، انتشارات بھنشر۵قواعد عمومي قراردادھاج  -حقوق مدني  -كاتوزیان ، ناصر  - ١١
. ١٣٧٣مشاركتھا صلح چاپ سوم كتابخانھ گنج دانش  -كاتوزیان ، ناصر  - ١٢
 ١٣۵۶كشاورز، بھمن ، فرھنگ حقوقي انگلیسي بھ فارسي ، چاپ دوم ، انتشارات امیر كبیر، - ١٣
مجموعھ نظرھاي مشورتي اداره حقوق وزارت دادگستري در زمینھ مسائل مدني ، دفتر تحقیقات و مطالعات  - ١۴



  اثر حكم ورشكستگي نسبت بھ معامالت تاجر ورشكستھ با توجھ بھ اصول ومباني قانون مدني: عنوان مقالھ 

  دكتر محمد عیسي تفرشي  :نویسنده 

  
 

. ١٣۵۵وزارت دادگستري ، سال 
، دوره ۴قانون مدني ، مجلھ كانون وكالء، شماره  ٢١٨فتح اهللا ، مقالھ ضرورت احیاي ماده  -یاوري  - ١۵
  . ١٣۶٩جدید،

  
قوانین  -٢
. ١٣١٨اداره تصفیھ امور ورشكستگي ، قانون -١
 ١٣۶٨.و١٣۵٨قانون اساسي جمھوري اسالمي ایران ، -٢
. ١٣١٣قانون اعسار، -٣
. .١٣١قانون اعسار وافالس ،  -۴
. ١٣.٣ -۴قانون تجارت ،  -۵
. ١٣١١قانون تجارت ، -۶
. ١٣١٣ -١۴و١٣.٧قانون مدني ، -٧
. ١٣۴٧ارت ،الیحھ قانوني اصالح قسمتي از قانون تج -٨
 . ١٣۵١قانون نحوه اجراي محكومیتھاي مالي ، -٩
  
  

  دكتر محمد عیسي تفرشي : نویسنده
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