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بررسی آثار حکم ورشکستگی اشخاص علیه بانک ها
حسین اسماعیل نسب1، امین طریقی2، سید منصور توکلی ثانی3 

چکیده
وجــود تفــاوت در تفســیر از مواد مرتبط با ورشکســتگی در قانون تجارت از ســوی محاکــم و اختالف نظر 
حقوق دانان، موجب شده تا این تحقیق مطابق ضوابط اعالم و اعالن ورشکستگی اشخاص و آثار و نتایج 
حکــم ورشکســتگی را بررســی و راهکارهایی برای حفظ منافــع مالی بانک ها ارایه نمایــد. محققان بر این 
باورند، محاکم با دور اندیشی و مداقه نباید در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی با طرح دادخواست 
ورشکستگی، عامدانه بانک های ذینفع  )ارائه کننده تسهیالت( را طرف دعوی قرار نداده تا بدین وسیله 

فرصت دفاع را از بانک های عامل سلب نمایند، وارد ماهیت دعوی اعالن ورشکستگی شوند.
واژگان کلیدی: ورشکستگی،  اعالم و اعالن، آثار حکم ورشکستگی.

مقدمه 
تجار، امروزه به انواع معامالت مبادرت می ورزند و اساســا کار آنان به اعتبار، اســتوار اســت، ممکن است 
در  نتیجــه حــوادث و اتفاقــات بــا وضعــی مواجه شــوند کــه نتوانند تعهــدات خــود را انجام دهنــد، در این 
صورت کســانی که بـــه تـــاجر  اعـــتماد  کرده اند  به نوبه خود دچار عســرت شــده، ادای تعهدات آنها مشــکل 
می شود )ستوده تهرانی، 1375: 101(. لذا مطابق قوانین به  تاجری که توان پرداخت دیون خود را ندارد، 
تاجــر متوقــف گفته می شــود و چنانچــه دادگاه صالح، این  وضع  را  احراز کند، حکم ورشکســتگی او را صادر 
می نماید. بنابراین »ورشکســتگی حالت و کیفیتی  اســت  که  بازرگانان یا شــرکت های بازرگانی پس از توقف 
از پرداخــت بدهــی کلــی خودشــان، به موجب  حکــم  دادگاه  پیدا می کننــد«. پس تحقق دو شــرط مذکور، 

1. دکتری حقوق بین الملل،  کارآموز وکالت

2. کارشناس ارشد حقوق بین الملل و پژوهشگر حوزه پولی و بانکی

3. کارشناس ارشد حقوق بین الملل، کـــارآموز وکــــالت
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یعنی بازرگان بودن و متوقف شــدن، باید در  یک  حال جمع باشــد )راســتین، 1353: 436(. عدم توانایی 
پرداخت دین و در مورد اشخاص عادی نتایج  و عواقب  اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی 
تاجر باعث اختالل امور عده زیادی از تجار  دیگر  می شــود و زندگی اقتصادی را مشــکل می سازد. در  نتیجه 
توسعه تجارت، اصول مربوط به  تصفیه دیون تجار و اشخاص  عادی  از یـکدیگر جدا و مقررات ورشکستگی  
بــرای  تجــار در نظــر گرفتــه شــد، از ســال 1303 در قوانین تجارت ایــران  مواد مخصوصی برای  ورشکســتگی 

پیش بینی گردید .
در قانون اعســار، مصوب اول دی ماه 1313 که جایگزین قانون اعســار و افالس  1310 شــده  اســت عنوان 
افــالس از بیــن رفته اســت  و اشــخاص  غیــر  تاجر  که  توانایی  پرداخت بدهی خود را نداشــته بـــاشند معســر 
شــناخته می شــوند. ماده 1 قانون اعسار، معسر را بـــه این شـــرح تعریف می کند: »معسر کسی است کـــه به 
واســطه عــدم کفایت  دارایی یا عدم دسترســی به اموال خود، قادر به تأدیــه مخارج محکمه یا دیون خود 
نباشــد«، درحالی کــه برابــر قانون اعســار و افالس 1310 که تــا حدودی تحت تأثیر مقــررات افالس در  حقوق  
اسالم تدوین شده بود، مفلس به کسی اطالق می شود که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی 
او کافی نبود )تفرشی، 1376: 56(. لذا تاجر ورشکسته همواره مورد   سوءظن  واقع می شود و چنانچه  چنین  
تاجری از تاریخ اطالع از وضع خود مبادرت به معامالتی بکند،  این گونه  معامالت  مشکوک تلقی می شود و 
تمامی قوانین ورشکستگی، ورشکسته را با نظر تردید تلقی می کنند؛ چنانچه معلوم شود معامله به قصد 
اضرار بستانکاران انجام گرفته است آن معامله را باطل یا قابل  فسخ   می دانند . ولی، بنا به اینکه معامالت  
مزبور  قبل  از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا بعد از صدور حکم و اعالن 
ورشکســتگی انجام شــده باشد باید تفاوت هایی قائل شــد. بنابراین اثر حکم  ورشکستگی  را  باید نسبت 
به معامالت ورشکسته در هریک از  این  سه دوره جداگانه مطالعه کرد چرا که بسیاری از تاجران ورشکسته 
دارای دیونی به بانک ها هســتند که اعالن ورشکســتگی در دیرکرد و اصل قرارداد وام بانکی شــان بســیار 

موثر است.
الف(دالیل اعالم ورشکستگی توسط اشخاص

طبق آمارهای بانک مرکزی، علت اصلی ورشکستگی تجار، مشکالت مالی و اقتصادی است. در برخی 
موارد دالیل ورشکستگی با بررسی صورت های مالی مشخص می شود. بعضی مسائل از گردش مناسب 
در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتا کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران 

 .)Http://www.cbi.ir( پنهان می سازد
شبکه بانکی کشور با اعمال تحریم های اقتصادی دهه هشتاد و اوایل دهه نود شمسی، و کاهش رشد 
اقتصادی با هجمه ورشکســتگی اشــخاص حقوقی و حقیقی روبرو گردید )اســماعیل نســب، 1392: 33-
35(، که غالب آنان با سوِء استفاده از ضعف قانون تجارت و ناکارآمد بودن مواد آن در مبحث ورشکستگی، 
بــا توســل بــه حکم ورشکســتگی در صدد فــرار از بازپرداخــت دیون بانک هــای عامل بر می آینــد. توضیحا 
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اینکــه برخــی از مشــتریان بانک اعم از اشــخاص حقوقــی و حقیقی پــس از آنکه از تســهیالت بانکی جهت 
اجرای طرح های تولیدی، خدماتی و بازرگانی بهره مند می گردند، با تمسک به دالیل واهی از جمله عدم 
پرداخت یک فقره چک نسبت به اقامه دعوی ورشکستگی اقدام و با ارایه دفاتر و اسناد غیر از صورت های 
ارایه شــده به بانک در زمان اخذ تســهیالت، خویش را زیان دیده و متوقف وانمود می نمایند. در حالیکه 
وفق مقررات تجاری، مالی و حسابداری، شخص دارای زیان فاقد اهلیت اعتباری است و نحوه اقدام آنان 
نیز از مصادیق بارز تقصیر و تقلب به اســتناد قانون تجارت می باشــد. مضافا اینکه اشــخاص مزبور با ســوء 
اســتفاده از قوانیــن تجاری با تغییر اقامتگاه از شهرســتان به تهران یا دیگر کالن شــهرها )مــاده 591 قانون 
تجارت و ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده 1002 قانون مدنی و ماده 10 کنوانسیون بیع بین المللی کاال( 
و عدم طرح دعوی به طرفیت بانک ها، فرصت دفاع و ارائه اسناد و مدارک مغایر با دفاتر خود را از بانک ها 
سلب نموده که النهایه با اخذ رای به نفع خود مبنی بر ورشکستگی، اعالن رای موصوف نیز به دلیل عدم 
اطــالع و آگاهــی بانــک های عامــل در خارج ازمواعد قانونی مواجه با اعتراض خواهد شــد کــه موثر در مقام 
و مــورد پذیــرش مراجع قضایی نمی باشــد. لذا امر مهم این اســت که محاکم بمنظــور عدم تضییع حقوق 
بیت المال و حق الناس زمان ارجاع پرونده ورشکستگی به کارشناسان حسابداری رسیدگی کننده، متذکر 
گردنــد در صــورت مالحظــه با اظهار بدهی به بانک ها ضمن مراجعه به بانک، اســناد و مــدارک مندرج در 
پرونده های تســهیالت را نیز مورد بررســی و مداقه قرار دهند یا راســا از شعب بانک ها استعالم بعمل آید تا 

بانکها عالوه بر پاسخ، امکان ورود به دعوی بعنوان وارد ثالث را پیدا نمایند. 
به عبارت دیگر، دلیل اصلی اعالم و ســپس اعالن ورشکســتگی، ســوء اســتفاده اشخاص از رای وحدت 
رویه شــماره 155 مورخ 1347/12/14 هیئت عمومی دیوانعالی کشــور اســت که مقرر می دارد، »طلبکاران 
ورشکســته اعــم از اینکه وثیقه داشــته باشــند یا نه، حق مطالبه خســارت تاخیر تادیه ایام بعــد از توقف را 
ندارند«. همچنین بخشــنامه شــماره 1/94/1384905 مورخ 1394/10/21 اداره کل حقوقی بانک سپه، 
در باب مواجهه با اعالم ورشکســتگی اشــخاص، مقرر داشــته، قوانین ورشکســتگی مشمول تاجر متوقف 
می گــردد، لــذا می بایســت در هنــگام دفــاع از دعــاوی ورشکســتگی، دو شــرط »تاجــر بــودن« و »توقــف در 
پرداخــت دیــون« متقاضی، طبق ضوابط و مقررات قانونی دقیقا مورد بررســی قرار گرفتــه و دفاعیات الزم 

حسب مورد به دادگاه اعالم گردد.4 
ب( صدور و اعالن حکم ورشکستگی

1( چگونگی صدور حکم ورشکستگی و مندرجات حکم
در زمینه چگونگی صدور حکم ورشکستگی میان حقوق دانان اختالف نظراتی وجود دارد که در ذیل به 

مهمترین این نظریات اشاره می نمائیم :

4. بخشنامه شماره  1/94/384905 مورخ 1394/10/21 اداره کل حقوقی بانک سپه.
49
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نظــر اول : اینــان معتقدنــد کــه اگر تاجر نتواند دیون را بپردازد ورشکســته اســت و لزومی به رســیدگی به 
بدهی و اثبات ناتوانی مالی ندارد و به قول برخی ماده 412 بیانگر آن نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر 
بررســی شــود دیوان عالی کشــور نیز در رای شماره 3576 اســفند 1342 هیات عمومی دیوان عالی کشور، 
ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته را دلیل ورشکستگی ندانسته و آن را مخالف ماده 
412 دانسته است .طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجر را مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی 

تجاری می دانند )اسماعیلی، 1395(.
نظر دوم : باید وضع مالی تاجر پریشــان باشــد. شــعبه چهارم دیوان عالی کشــور نیز در حکم شماره 910 
تیــر 1317 مــراد از وقفــه را عجز تاجر از تأدیه دانســته و گفته اســت، حتی اگر مالش کمتر از دیون باشــد ولی 
بتواند با اعتبارش پرداخت کند، متوقف نیست )همان( .هرچند ظاهر ماده 412 قانون تجارت مؤید نظر 
اول می باشد لکن به نظر می رسد چنانچه دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک 
یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد، زیرا ماده 412 
قانون تجارت، ورشکســتگی را نتیجه توقف پرداخت دانســته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی 
بــه دســت نداده باید به عــرف و عمومات مراجعه نمود .از نظر محققین ایــن نظر به اصل انصاف قضایی 
دادرسی عادالنه نزدیک تر می باشد. پس از صدور حکم ورشکستگی از نظر مراجع صالح قضایی، توجه ویژه 
به مندرجات حکم ورشکستگی از جانب ذی نفعان احتمالی از جمله بانک های عامل واجد اهمیت بسزایی 
می باشد .در خصوص محتویات حکم ورشکستگی قانونگذار عالوه بر رعایت نکات مقرر در ماده 296 آیین 

دادرسی مدنی جهت انشاء رأی، رعایت موارد قانونی ذیل از قانون تجارت را نیز الزم دانسته است :
1. تصریح به اجرای موقت حکم

2. تصریح به تاریخ توقف )ماده 416 قانون تجارت( 
3. تعیین عضو ناظر )ماده 427 قانون تجارت(

4. تعیین مدیر تصفیه ضمن حکم یا ظرف 5 روز
5. امر به مهر و موم اموال ورشکسته )ماده 433 قانون تجارت(

6. تصریح به قابل واخواهی بودن حکم )ماده 536 قانون تجارت(
7. توقیف تاجر عنداالقتضاء 

8. همچنین وجود مغایرت ماهوی در محتویات حکم با واقع از قبیل جابجایی تاریخ توقف و صورت 
اموال و دارایی ها و دیون ورشکسته. 

الزم بــه ذکر اســت، چنانچــه نواقصی در خصوص مــوارد قانونی مذکور در محتویات حکم ورشکســتگی 
مشــاهده شــد می توان نســبت به اعتراض به رأی صادره مطابق فصل یازدهم قانون تجارت )مواد536- 
537- 538( و مفاد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اقدام مقتضی را بعمل آورد .که شرح آن در بند 
د بخشنامه شماره 1/94/384905 مورخ94/10/21 اداره کل حقوقی بانک سپه، به تفصیل بیان گردیده  50
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است.
در قانــون تجــارت نحــوه آگهــی کــردن و اینکه آگهــی باید ازطریــق کدام روزنامه منتشــر شــود چه مقامی 
بایــد ایــن امــر را بر عهده گیرد پیش بینی نشــده اســت )ماده 536( .در عمــل دادگاه ها از مــاده 25 قانون 
اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی اســتفاده نمــوده و آگهی حکم از طریق مجله رســمی دادگســتری و یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار مقر دادگاه منتشــر می گردد )اســکینی، پیشــین: 58-59(. بدیهی اســت حکم 

ورشکستگی، مانند هر حکم دیگری، به کسانی ابالغ خواهد شد که درجریان دعوی توقف بوده اند.
ج( آثار و نتایج حکم ورشکستگی علیه بانک

آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صالحیتدار صادر شده باشد و 
برابر ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول 
یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت )علیه( او تعقیب کند. تمامی اقدامات 
اجرایی نیز مشــمول همین دســتور خواهد بود. ماده ٤١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدأ ســلب 
مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر میرسد زیرا اشخاص طرف معامله 
تاجــر بــدون آگاهــی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی کــرده و آن را به اجرا میگذارند. حال اگر 
پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعالم شــود، اشــخاص مذکور که ســوءنیتی نیز 

نداشته اند، متضرر خواهند شد.
1(معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و ابطال قرارداد سند رهنی

یک حکم ورشکستگی دارای نتایج تبعی بعدی است که اشخاص بدنبال آن هستند که مهمترین آنها 
به طور خالصه عبارتند از :

1. معافیت از پرداخت خســارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف، وفق رأی وحدت رویه شــماره 155 مورخ 
.1347/12/14

2. ابطال اســناد رهنی که بعنوان وثیقه اعطاء تســهیالت نزد بانک می باشــند و الزام بانک به فک رهن 
با دعوی طاری بعدی خصوصا در مواقعی که بواسطه حکم دادگاه تاریخ توقف تاجر، مقدم بر تاریخ اخذ 
تســهیالت و اســناد رهنــی تعییــن گردیده اســت، وفق مــواد 557 و بند 3 مــاده 423 قانون تجــارت و رأی 

وحدت رویه شماره 561 سال 1370.
3. ناپدید نمودن فرایند خرج شــدن وام اخذ شــده به بهانه ورشکســتگی و شــروع فرآیند پولشــویی و 

سرمایه گذاری در سایر بخش ها بدون نظارت و با دفاتر فرعی شرکت تا مشمول مالیات سالیانه نشوند.
2( اثر حکم نسبت به تاجر ورشکسته

الف( تعلیق دعاوی فردی :
ماده 419 مقرر داشــته اســت:” از تاریخ حکم ورشکســتگی هر کس نســبت به تاجر ورشکســته دعوائی 
51از منقــول یا غیرمنقول داشــته باشــد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیــت او تعقیب کند، کلیه اقدامات 

بررسی آثار حکم ورشکستگی اشخاص علیه بانک ها
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اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.”
برابر رأی وحدت رویه 561 سال 1370 :”اجرای هر حکمی علیه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف، بی اعتبار 

است”.
در اقامــه دعــوی علیه تاجر آدرس خوانده به عنوان خوانده نوشــته نمی شــود بلکــه آدرس اداره تصفیه 
یا مدیر تصفیه نوشــته می شــود همچنین طبق تبصره 2 ماده 76 قانون آئین دادرســی مدنی، در دعاوی 
مربوط به ورشکســته دادخواســت به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ابالغ می شــود. چنانچه تاجر ورشکسته 
رأســا اقامه دعوی کند خوانده )طرف مقابل( می تواند ایراد عدم صالحیت کند )ماده 84 آ.د.م( و دادگاه 
قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. اگر تاجر قبل از ورشکســتگی اقامه دعوی کند و بعد ورشکســته شود طبق 
مــاده 105 آ.د.م قرار توقیف دادرســی صادر می شــود .همچنین به موجب مــاده 110 آ.د.م در دعاوی علیه 
متوقــف خوانــده نمی توانــد برای تأمین خســارات احتمالی خود تقاضــای تأمین نماید و برابــر ماده 337 
آن قانــون ورشکســتگی باعــث تمدید مهلــت تجدیدنظرخواهــی از تاریخ ابالغ به مدیر تصفیه اســت و نیز 
دادخواست توقف موجب معافیت از هزینه دادرسی است .الزم به ذکر است تاجر ورشکسته اهلیت اقامه 
برخی دعاوی را داشته و برای مثال  طبق ماده 420 قانون تجارت” محکمه هر وقت صالح بداند می تواند 

ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد”.
ب( لزوم رعایت تکلیف مقرر در ماده 413 و 414 قانون تجارت :

تاجــر متوقــف بایــد ظرف ســه روز )که مهلت کوتاهی هم هســت( از تاریــخ توقف در تأدیه دیون یا ســایر 
تعهــدات مالی حال شــده، مراتب توقــف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حســاب دارایی که 
بایــد دارای تاریــخ و امضــای تاجر باشــد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تســلیم 
نمایــد )مــاده 413 ق.ت( بنابرایــن تاجــر هم حق اظهــار دارد و هم تکلیف دارد و در مورد شــخص حقوقی 
مدیــر ایــن تکلیــف را دارد. برابــر ماده 414 ق.ت صورت حســاب مذکــوردر ماده فوق باید مــورخ بوده و به 

امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد :
1 - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .

2- صورت کلیه قروض و مطالبات .
3 - صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصی .در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی 
اســامی و محــل اقامت کلیه شــرکاء ضامــن نیز باید ضمیمه شــود. ضمانت اجرای نقــض تکالیف فوق آن 
اســت که دادگاه می تواند طبق ماده 542 ق.ت تاجر را به عنوان ورشکســته به تقصیر )اختیاری( تعقیب 

کند و ماده 435 ق.ت نیز توقیف تاجر را پیش بینی کرده است .
ماده اول الیحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه مقرر کرده است:” مدیران مسؤل شرکت های بازرگانی 
و مدیران تصفیه آنها مکلفند مقررات مواد 413 و414 ق.ت و ماده 14 )تحویل دفاتر و معرفی اموال و اال 3 
تا 6 ماه حبس می شود( و ماده 21 )معرفی خود به اداره تصفیه( قانون اداره تصفیه را اجرا کنند و اال طبق 

52
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مواد 435 و436 قرار توقیف آنها صادر خواهد شد .
3( معامالت بعد از صدور حکم :

برابر ماده 418 ” تاجر ورشکسته ازتاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن 
اســت در مــدت ورشکســتگی عایــد او گــردد ممنوع اســت” به عقیــده برخی نویســندگان ضمانــت اجرای 
منطقی منع مداخله، بطالن معامالت اســت .لذا بطالن معامالت تاجر پس از صدور حکم ورشکســتگی 
مســلم می باشــد و اســتثنای قانونی بر این اصل ماده 500 ق.ت اســت که مقرر داشته :”معامالتی که تاجر 
ورشکســته پس از صدورحکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فســخ قرارداد مزبور 
نموده باطل نمی شــود، مگر در صورتی که معلوم شــود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد”.
به نظر می رســد با توجه به تعبیر »باطل نمی شــود« در ماده 500 باید معامالت را غیر نافذ دانســت لذا در 
صورتی که معامله به نفع طلبکاران باشــد یا به تنفیذ آنها برســد اعتقاد به بطالن منطقی نیســت .مراد از 

مدت ورشکستگی در ماده 418 ق.ت، مدتی است که امر تصفیه طی آن انجام می گردد.
4( اثر حکم نسبت به طلبکاران تاجر ورشکسته

الف( تعلیق دعاوی فردی : 
برابر ماده 419 ق.ت: »از تاریخ حکم ورشکســتگی هرکس نســبت به تاجر ورشکســته دعوائی از منقول 
یــا غیرمنقول داشــته باشــد باید بر مدیرتصفیه اقامه یــا بطرفیت او تعقیب کند، کلیــه اقدامات اجرائی نیز 
مشمول همین دستور خواهد بود«. البته دادگاه هر وقت صالح بداند می تواند ورود تاجرورشکسته را به 

عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد. )ماده 420 ق.ت(.
ب( حال شدن دیون مؤجل :

به موجب ماده 421 ” همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه 
نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.” علت آن از بین رفتن اعتبار تاجر، لزوم تسریع در رسیدگی 
به امر تصفیه و نیز رعایت اصل تســاوی میان طلبکاران می باشــد تا کســانی که طلب مؤجل دارند هم در 
تصفیه داخل شــوند. اگر ســایر اشــخاص به نحو تضامن مســؤل دین تاجر باشــند حال شــدن دیون وی 
موجــب حال شــدن دین ضامنین نمی شــود. مــاده 405 تأکید می کند؛ ”قبل از رســیدن اجل دین اصلی 
ضامن ملزم به تأدیه نیســت ولو این که بواســطه ورشکســتگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال 

شده باشد”.
البتــه در مــاده 422 بــه طور اســتثنایی حال شــدن دیون اشــخاص ثالــث را به علت ورشکســتگی تاجر 
پیش بینی کرده اســت و مقرر داشــته “:هرگاه تاجر ورشکســته فته طلبی داده یا براتی صادرکرده که قبول 
نشــده یا براتی را قبولی نوشــته ســایر اشــخاصی که مســئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشــند باید 
 بپردازند یــا تأدیه آن را در ســر وعده تأمین 

ً
بــا رعایــت تخفیفات مقتضیه نســبت به مــدت وجه آن را نقــدا

53نمایند”.
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توضیح این که تاجر ورشکســته باید صادر کننده یا قبول کننده ســند باشــد و در مورد برات صادر شــده 
او که مورد قبول محال علیه قرار نگرفته باشــد دین دیگر مســؤلین حال می شــود و البته اگر با دادن وثیقه 
یــا ضامــن پرداخت آن را تضمیــن کنند از پرداخت نقد معافند. برخی نویســندگان متذکر گردیده اند دین 
بــا وثیقه شــامل ماده 421 نمی شــود و مــاده 34 قانون ثبت مصــوب 1320 و اصالحــی 1350 در مورد دین 
ورشکســته هم حاکم اســت ولی در مقابل عده دیگری معتقدند همه دیون عادی، ممتاز و با وثیقه حال 
می شــود. رأی وحدت رویه شــماره 155 نیز بر همین اســاس مقرر داشــته اســت: مقررات قانون تصفیه در 

مورد معامالت با حق استرداد تاجر ورشکسته الزم الرعایه است )تفرشی، پیشین: 63(.
ج( توقف خسارت تأخیر تأدیه:

به موجب رأی شماره 155 وحدت رویه دیوان عالی کشور، طلبکاران ورشکسته اعم از با وثیقه و غیر آن 
حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف ندارند. عالوه بر این مطابق ماده 522 آیین دادرسی 

مدنی نمی توان از فرد غیر متمکن خسارت تأخیر مطالبه نمود .
د( نقد وضعیت موجود و رویه محاکم در خصوص آثار حکم ورشکستگی

سیســتم بانکی کشــور، به علت ضعف مقررات قانون تجارت با هجمه ورشکســتگی اشخاص حقیقی و 
حقوقی روبرو گردیده که غالب آنان با توســل به حکم ورشکســتگی و با اســتناد به رأی وحدت رویه 155، 
درصــدد فــرار از بازپرداخــت خســارت تأخیــر تأدیه و دیــون بانک های عامــل بر می آیند. بدیــن توضیح که 
اشخاض حقیقی وحقوقی پس از اخذ تسهیالت از بانک ها باتمسک به دالیل واهی ازجمله عدم پرداخت 
یــک فقــره چــک ویا بــا ارائه دفاتر واســناد مالی غیــر از صورت هــای مالی ارائه شــده به بانــک در زمان اخذ 
تسهیالت خویش را زیان دیده و متوقف وانمود، نموده و بدینوسیله نسبت به اقامه دعوی ورشکستگی 

اقدام می نمایند. 
مضافــًا اینکــه اشــخاص مزبــور باســوء اســتفاده از قوانین، عمومــًا بانک های عامــل را طرف دعــوی قرار 
نداده و از این طریق فرصت دفاع و ارائه اسناد و مدارک مغایر با دفاتر خود را از بانک ها سلب می نمایند. 
متأســفانه دادگاه هــا نیــز بدون توجه به عدم طــرف دعوی قرارگرفتن بانک های ذی نفع نســبت به صدور 
حکــم ورشکســتگی به نفع اشــخاص وهمچنین انتشــار حکــم ورشکســتگی در روزنامه های کثیراالنتشــار 

)اعالن حکم ورشکستگی( مبادرت می ورزند. 
که اعالن رأی موصوف بدلیل عدم اطالع وآگاهی بانک های عامل از حکم ورشکستگی، غالبا در خارج از 
مواعد قانونی )مهلت یک ماهه مندرج درماده 537 ق.ت جهت اعتراض به حکم ورشکستگی( از سوی 
بانک ها مواجه با اعتراض خواهد شد که متأسفانه مؤثر در مقام و مورد پذیرش مراجع قضایی نمی باشد. 
مهمتر آنکه، اشخاص ورشکسته عالوه بر معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، وفق رأی وحدت رویه 
شــماره 155، در شــرایطی )خصوصا در مواقعی که بواســطه حکم دادگاه، تاریخ توقف تاجر، مقدم بر تاریخ 
اخذ تسهیالت واسناد رهنی تنظیمی با بانک تعیین گردیده( به استناد مواد 557 و 423 قانون تجارت،  54



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

تقاضای ابطال اسناد رسمی )رهنی( تنظیمی با بانک را نموده و از این طریق بانک های عامل را در وصول 
مطالبات بامشکالت جدی مواجه می سازند. 5

ز( راهکارهای قانونی و ارائه پیشنهادات 
همان گونه که بیان شد بر رویه فعلی دادگاه ها در خصوص صدور حکم ورشکستگی و تفسیر آنان از مواد 
مرتبط با مبحث ورشکســتگی، نقدهای فراوانی وارد اســت. از نظر محققین، نکته اساســی این اســت که 
هدف از طراحی قوانین ورشگســتگی حمایت ازطلبکاران برای وصول طلب خویش می باشــد نه حمایت 
از بدهکاران یا بخشش بدهی های وی، لذا مراجع قضایی می بایست در تفسیر مواد ورشکستگی به این 

مهم توجه ویژه ای نمایند. راهکارهای قانونی پیشنهادی به شرح ذیل است:
1-به منظور جلوگیری از ورشکستگی های صوری می بایست ماده 412 ق.ت از سوی محاکم دادگستری 
به درستی تفسیر گردد .بدین توضیح که، مراد از وقفه در ماده 412 ق.ت »عجز واقعی تاجر از تأدیه قروض 
تفســیر گــردد« چــرا کــه ماده مذکور، ورشکســتگی را نتیجــه توقف پرداخت دانســته نه معــادل آن، و چون 

تعریفی از ورشکستگی بدست نداده، باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.
2- بر رویه فعلی دادگاه ها از تفسیر مواد 423 و 557 ق.ت انتقادات بسیاری وارد است، چرا که تفسیر 
رویه قضایی محاکم صرفًا مبتنی بر منطوق و ظاهر قانون می باشد حال آنکه این امر با روح قانون که همانا 
حمایت از طلبکاران )باالخص بانک های ذینفع( می باشــد، منافات دارد. لذا برای برون رفت از وضعیت 
فعلی ایجاد وحدت رویه و یا تفسیر صحیح قانونی از مواد 423 و 557 تحت عنوان نظریه مشورتی توسط 

اداره حقوقی قوه قضائیه که برای محاکم قضایی  الزم االجرا باشد؛ حیاتی به نظر می رسد.
3- در مواردی که اشــخاص حقیقی وحقوقی به قصد ســلب فرصت دفاع از بانک، با عدم طرح دعوی 
به طرفیت بانک، نسبت به اقامه دعوی ورشکستگی اقدام می نمایند، محاکم دادگستری می بایست به 
منظور رعایت اصول دادرســی عادالنه به کارشناســان حسابداری رسیدگی کننده متذکر گردند، در صورت 
مالحظه بدهی به بانک ها، ضمن مراجعه به بانک اسناد و مدارک مندرج در پرونده های تسهیالتی را نیز 
مورد بررســی و مداقه قرار داده ویا رأســًا  از شــعب بانک ها اســتعالم بعمل آورند تا بانک ها عالوه بر پاســخ، 

امکان ورود به دعوی به عنوان وارد ثالث را پیدا نمایند.
4- نظــر بــه اینکه اغلــب احکام ورشکســتگی بدون حضــور بانک های ذینفــع صادر می گردنــد، محاکم 
دادگستری می بایست به دلیل عدم اطالع بانک ها از صدور حکم و انتشار آن در روزنامه رسمی دادگستری، 
مهلت یک ماهه مندرج در ماده 537 ق.ت جهت اعتراض به حکم ورشکســتگی را، از تاریخ ابالغ واقعی 
حکــم ورشکســتگی توســط مدیــر تصفیه به بانــک ها لحاظ نماینــد و نه از تاریخ انتشــار و اعــالن حکم در 

روزنامه رسمی دادگستری )مستفاد از ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی(.
چــه اینکــه در غیــر ایــن صورت بدلیل عــدم اطالع بانک ها از حکم ورشکســتگی و انتشــار آن، حق طرح 

5. اطالعیه شماره3/95/82 مورخ95/3/17 اداره کل حقوقی بانک سپه.
55
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دعوی اعتراض ثالث از بانک های ذی نفع سلب می گردد.
در این راســتا، دادســتانی کل کشور بخشــنامه شــماره 900/8476/1395/140 مورخ 95/6/7 را صادر 
واعالم نمود: »چنانچه بانک ها در هیچ یک از مراحل دادرسی دخالت نداشته باشند به استناد ماده 417 
قانون آیین دادرســی مدنی، حق طرح دعوی اعتراض ثالث نســبت به اصل حکم ورشکســتگی و یا تاریخ 

توقف آن را خواهد داشت«.6
5- محاکم می بایست از صدور احکام ورشکستگی با تاریخ توقف چندین سال قبل، خودداری نمایند تا 
نظم اقتصادی جامعه و امنیت سرمایه گذاری برهم نخورد .برای مثال در کشور فرانسه قانونگذار تکلیف کرده 

که تاریخ توقف نمی تواند در زمانی بیش از 18 ماه قبل از صدور حکم تعیین شود )اسکینی، پیشین: 56(.
و( دفاعیات بانک

1- دفاعیات حقوقی:
اشخاص ورشکسته پس از اخذ حکم ورشکستگی، خصوصا در مواقعی که بواسطه حکم دادگاه، تاریخ 
توقف آن، مقدم بر تاریخ اخذ تسهیالت و اسناد ترهینی تنظیمی با بانک تعیین گردیده، با سوء استفاده 
از ضعــف مقــررات قانون تجارت و مشــورت  وکالیشــان، با طرح دادخواســت به طرفیــت بانک ها تقاضای 
ابطال اسناد رسمی )رهنی( تنظیمی با بانک ها را به استناد بند 3 ماده 423 و ماده 557 ق.ت، از محاکم 
قضایی درخواســت می نمایند. از نظر محققین، اســتناد اشــخاص ورشکسته به مواد مذکور جهت ابطال 
اسناد رهنی و قراردادهای بانکی با روح حاکم بر قوانین ورشکستگی )که همان حمایت از طلبکاران بوده( 
در تعارض است و از بحث خروج موضوعی خواهد داشت. در ذیل دفاعیات حقوقی را که از نظر محققین 
در مقابل دعوی مذکور، متصور بوده ودر پرونده مشــابهی )از جمله پرونده ورشکســتگی شرکت شیرآوران 

در مازندران به طرفیت بانک سپه( بدان استناد شده است، بیان می گردد:
1-بند 3 ماده 423 ق.ت ناظر به مواردی است که اموال تاجر مقید گردد ویا در رهن قرار گیرد.

فلذا درجایی که راهن، شخص ثالث باشد، استناد اشخاص ورشکسته به بند 3 ماده 423 ق.ت، جهت 
ابطال اسناد رهنی بانک خروج موضوعی خواهد داشت .بدیهی است پالک ترهینی مذکور جزء طلب ممتازه 

بانک محسوب گردیده و راهن ثالث می بایست به عنوان طلبکار وارد غرمای ورشکسته گردد.
2- بند 3 ماده 423 ق.ت، در خصوص معامالتی اســت که به ضرر ســایر طلبکاران منعقد شــده باشد، 
حــال آنکــه بانــک درمقابل وثائق رهنــی مأخوذه، تســهیالت و وجه نقد در اختیار شــرکت ورشکســته قرار 
می دهد . پرواضح است این امر باعث افزایش نقدینگی و باالرفتن ظرفیت و توان مالی شرکت می گردد و 

هیچ گونه عملیاتی به ضرر سایر بستانکاران احتمالی انجام نمی گیرد .
عالوه بر آن، نکته حائز اهمیت این اســت که پرداخت تســهیالت و تنظیم اســناد رهنی طی سال هایی 
انجام می پذیرد که شــرکت ورشکســته در آن دوران وضعیت عادی داشته و حکم ورشکستگی آن متعاقبًا 

6. بخشنامه شماره 8476900/1395/140 مورخ 95/6/7 دادستانی کل کشور.
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در سال های بعد، صادر گردیده است.
3- حســب نظریه اکثریت حقوق دانان منظور از اصطالح »بعد از توقف« در صدر ماده 423 ق.ت »بعد 
از صدور حکم ورشکســتگی« می باشــد. چه اینکه قبل از صدور حکم ورشکســتگی، کســی به ورشکستگی 
تاجر واقف نبوده و ابطال معامله ای که یک طرف آن ثالث بی خبر اســت اجحاف به حق اوســت .عالوه بر 
آن حکم ورشکستگی، حکمی تأسیسی می باشد و از تاریخ صدور حکم موثر بوده و آثار آن به آینده است. 
فلذا ابطال اسناد رهنی بانک ها )که قبل از صدور حکم ورشکستگی تنظیم گردیده( فاقد وجاهت قانونی 

خواهد بود.
4- ماده 423 را می بایســت در کنار ماده 418 ق.ت تفســیر نمود .بر این اســاس ماده 423 ق.ت ناظر 
بــه مــواردی اســت که تاجر به محض توقف از عملیات تجاری )مطابق تکلیف قانونــی ماده 413( مراتب را 
بــه دادگاه حقوقــی اعــالم و حکم ورشکســتگی نیــز همزمان، در همــان تاریخ صادر شــود )یعنی بین حکم 
ورشکستگی و تاریخ توقف فاصله زمانی نباشد( چه اینکه در غیر اینصورت، وضع ماده 423 با ماده 418 
ق.ت در تضاد قرار می گیرد حال آنکه می دانیم، قانونگذار عالم بوده و نسبت به وضع قوانین متضاد اقدام 

نمی ورزد.
5- مــاده 423 در بــاب یازدهــم قانــون تجــارت )بــاب ورشکســتگی عــادی( نــگارش یافتــه و ناظــر بــه 
ورشکســتگی عــادی می باشــد و زمانی قابــل اعمال خواهد بود کــه تاجر وفق تکلیف مقــرر قانونی در ماده 
413 ق.ت، ظــرف 3 روز از توقــف مراتــب را بــه دادگاه حقوقی اعالم نماید .لذا چنانچه حکم ورشکســتگی 
اشخاص، با تاریخ ماقبل صادر گردد، استناد اشخاص ورشکسته به ماده فوق، جهت ابطال اسناد رهنی 

بانک، از بحث ماده خروج موضوعی خواهد داشت.
6- منظــور از »معامــالت« در صــدر مــاده 423 ق.ت، معامالت صوری بوده و مــاده 423 به همراه مواد 
424 و 426 این قانون در خصوص معامالت صوری تاجر ورشکســته، نگارش یافته اســت. بدین توضیح 
کــه اگــر تاجــر بعد از توقــف، معامالت صوری انجام دهد که منافــع طلبکاران را به خطر انــدازد قانونگذار در 
جهت حفظ منافع بســتانکاران آن معامالت را ابطال می نماید .بدیهی اســت پرداخت تســهیالت بانکی 

به اشخاص واخذ وثائق مطمئن از آنان در قالب اسناد رسمی رهنی،معامالت صوری تلقی نمی گردد.
7- قانونگــذار صراحتــا در مــاده 58 قانــون اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی، بــر وجــود حــق تقــدم برای 
بســتانکاران دارای وثیقــه نســبت بــه طلبــکاران، از محل فــروش وثیقه تاکیــد نموده اســت و همچنین بر 
اســاس قوانیــن موضوعــه مرتهن برای وصول طلب خــود از محل رهن بر هر طلبــکار دیگر رجحان خواهد 
داشت و عالوه بر آن قانونگذار در ماده 18 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مدیر تصفیه را مکلف نموده 
که حقوق اشــخاص ثالث نســبت به اموال غیرمنقول ورشکســته که مستند به اسناد رسمی )سند رهنی( 
می باشد را به رسمیت بشناسد. لذا به نظر می رسد استناد اشخاص ورشکسته و وکالیشان به ماده 423 
57ق.ت جهــت ابطــال معامــالت رهنی و قانونی بانک هــا و ورود بانک ها به همراه دیگر بســتانکاران در غرما 

بررسی آثار حکم ورشکستگی اشخاص علیه بانک ها
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برخالف اهداف و نیات  قانونگذار در ماده مذکور بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
8- دیگر ماده ای که اشخاص ورشکسته جهت ابطال اسناد رهنی بانک بدان استناد می نمایند ماده 
557 ق.ت می باشد، ماده مذکور در باب دوازدهم )در ورشکستگی به تقصیر و تقلب( و در فصل سوم این 
باب که در رابطه با جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته برای از بین بردن قسمتی از 
اموال ورشکســته و به قصد تبانی، مرتکب می شــوند نگارش یافته اســت. نکته حائز اهمیت اینکه تمامی 
مواد احصاء شــده در این فصل )از مواد 551 الی 558( در خصوص معامالت به قصد تبانی بحث می کند 
.بدیــن توضیــح کــه اگر شــخصی آگاهانه و بــه قصد تبانی، با تاجر ورشکســته معامله نماید تــا از این طریق 
قسمتی از اموال تاجر ورشکسته را به  ضرر سایر طلبکاران از بین ببرد، آن معامله محکوم به بطالن خواهد 
بود .پرواضح است که پرداخت تسهیالت از جانب بانک به مشتریان، به قصد تبانی و از بین بردن اموال 
تاجر ورشکسته نمی باشد .عالوه برآن به نظر می رسد ماده 557 ق.ت ضمانت اجرای حقوقی ماده 556 
را بیان می دارد، بدین توضیح که ماده 556 برای مدیرتصفیه ای که به قصد تبانی معامله کند، کیفر مقرر 
نمــوده و در مــاده 557 بــه ضمانت اجرای حقوقی آن معامله پرداخته و آن معامله را از نظر حقوقی باطل 
اعالم نموده اســت. فلذا با عنایت به موارد فوق ماده 557، به وضوح از روابط و معامله و اســناد تنظیمی 
فی مابین بانک و اشخاص ورشکسته، خروج موضوعی داشته و استناد اشخاص ورشکسته به آن جهت 

ابطال اسناد رهنی بانک، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
2( دفاعیات کیفری:

در مقابــل حکــم ورشکســتگی اشــخاص و همچنین دعــاوی ابطال اســناد رهنی و قراردادهــای بانکی، 
مطروحه از جانب آنان، بانک ها می توانند جهت طرح دعوی مناسب کیفری، ابتدا دادخواست اشخاص 
ورشکســته را بررســی و چنانچــه دعــوی ورشکســتگی ظرف مهلــت 3 روزه مقرر در مــاده 413 ق.ت مطرح 
نگردیده باشد و یا حسب مورد مطابق مواد قانونی مندرج درباب دوازدهم قانون تجارت )در ورشکستگی 
به تقصیر و تقلب( تاجر مستوجب مجازات قانونی باشد، نسبت به طرح شکایت کیفری علیه شخص تاجر 
و یا مدیران شــرکت در دادســرا اقدام و تقاضای توقف رســیدگی در پرونده حقوقی را تا روشــن شدن حکم 

پرونده کیفری مطالبه نمایند.
بدیهی اســت این امر دارای مزیت باالیی بوده، چه آنکه، درصورت صدور حکم ورشکســتگی به تقصیر 
و تقلب علیه تاجر متوقف و یا مدیران شــرکت، حکم ورشکســتگی عادی اولیه ایشــان بی اعتبار گشــته و 
می توان به واســطه آن ممنوع الخروجی اشــخاص ورشکســته به تقصیر و تقلب را از طریق سیســتم بانک 
مرکزی تقاضا نمود و عالوه بر آن به استناد ماده 143 ق.ت، نسبت به طرح دعوی علیه مدیر یا مدیرانی 
که ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاِء معلول تخلفات آنان بوده اقدام و ایشان را منفردًا و یا متضامنًا به 
تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نمود.7 در ذیل شکایت 

7. اطالعیه شماره3/93/259 مورخ93/7/27 اداره کل حقوقی بانک سپه.
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کیفری را که از نظر نویسندگان در مقابل دعوی مذکور، متصور بوده و در پرونده مشابهی بدان استناد شد، 
بیان می گردد :

1-حســب تکلیــف مقــرر در مــاده 413 ق.ت ، تاجر موظف اســت در ظــرف 3 روز از تاریــخ توقف، مراتب 
توقف خود را به دادگاه اعالم نماید .حال اگر چنانچه عملیات تجاری تاجر متوقف گردد و او مطابق ماده 
413 قانون مذکور عمل ننماید، موضوع مطابق بند 2 ماده 542 ق.ت از مصادیق ورشکستگی به تقصیر 

خواهد بود .
2- می توان دفاتر تجاری تاجر را بررسی نمود و چنانچه تاجر متوقف، فاقد دفاتر تجاری بوده و یا دفاتر 
او ناقــص و بی ترتیــب باشــد، موضــوع مطابــق بنــد 3 مــاده 541 ق.ت از مصادیق  ورشکســتگی به تقصیر 

محسوب می گردد .
3- چنانچه تاجر پس از تاریخ توقف به قصد به تأخیر انداختن ورشکســتگی خود، از بانک های عامل 

استقراض نماید، موضوع برابر بند 3 ماده 541 ق.ت از موارد اجباری ورشکستگی به تقصیر می باشد.
فلــذا بــا عنایــت به مــوارد معنونه، به طور کلی، چنانچه رفتار شــخص ورشکســته، حســب مورد مطابق 
مواد قانونی مندرج در باب دوازدهم ق.ت )در ورشکستگی به تقصیر و تقلب(، باالخص مواد 541- 549 
- 542 باشــد، موضوع از مصادیق ورشکســتگی به تقصیر و تقلب محســوب گردیده و شــخص ورشکســته 
مستوجب مجازات قانونی می باشد و می توان تعقیب کیفری شخص ورشکسته )تاجر متوقف یا مدیران 

شرکت ورشکسته( را از مراجع قضایی ذیصالح درخواست نمود .

نتیجه گیری
باید گفت، باصدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی ایجاد میشود که نه تنها نسبت شخص )تاجر( 

ورشکسته، بلکه نسبت به اشخاص ذی نفع دیگر نیز دارای آثار متعددی است، ازجمله آن :
اول .قانونگذار به منظور حفظ حقوق بستانکاران در ماده 418 ق.ت، تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور 
حکم، از مداخله درتمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع 
نمــوده اســت. بنابرایــن مدیر تصفیه و یــا اداره تصفیه به عنــوان قائم مقام قانونی وی تعییــن می گردند و 
چنانچه بعد از صدور حکم معامالتی نســبت به اموال و دارایی خود بنماید )برابر اصل منع مداخله تاجر 

ورشکسته در اموال خود(، آن معامله باطل وبالاثر خواهد بود.
دوم. از آنجایــی کــه هــدف اساســی قوانیــن و مقررات ورشکســتگی ایجاد تســاوی بین طلبــکاران تاجر 
ورشکســته در وصول مطالبات می باشــد به همین جهت ماده 419 ق.ت که مقرر نموده »از تاریخ صدور 
حکم ورشکســتگی هرکس نســبت به تاجر ورشکســته دعوایی اعم از منقول و یا غیرمنقول داشــته باشــد 
می بایســت بــه طرفیــت مدیر تصفیه اقامه و یــا تعقیب نماید«، در واقع قانونگــذار با تعیین مدیر تصفیه و 
اداره تصفیــه دعــاوی و تعقیبات فردی طلبکاران علیه تاجر ورشکســته را تعلیق نموده و مدیر تصفیه و یا 
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اداره تصفیــه بــه نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکســته وظایف محوله در خصوص وصول 
مطالبات را انجام خواهند داد.

ســوم. برابر ماده 421 ق.ت، »بعد از صدور حکم ورشکســتگی، قروض مؤجل تاجر ورشکســته با رعایت 
تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت و قروض حال مبدل می شود« چرا که پس از ورشکستگی اعتبار تاجر 
ازبین رفته و طلب همه طلبکاران »چه کسانی که طلب مؤجل دارند و چه کسانی که طلب حال دارند« در 

معرض تضییع قرار می گیرد .لذا به منظور جلوگیری از این امر طلب طلبکاران، حال می گردد.
چهــارم. تاجــر ورشکســته از پرداخت خســارات تأخیر تأدیه ایام بعــد از توقف، معاف می گــردد بنابر این 
رأی وحدت رویه شــماره 155، »طلبکاران ورشکســته اعم از اینکه وثیقه داشــته باشند یا نه، حق مطالبه 

خسارت تأدیه ایام بعد از توقف را نخواهد داشت«. 
پنجم. کلیه معامالت تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی و همچنین برخی از معامالت وی در دوران 
بعد از توقف تا صدور حکم »دوران مشــکوک« باطل و بالاثر خواهد بود .زیرا ظن قوی براین اســاس اســت 
که معامالت مزبور بر مبنای تقلب استوار بوده و به حقوق طلبکاران خدشه وارد می نماید و نتیجه ابطال 
چنین معامله ای آن است که شخصی که با تاجر ورشکسته معامله نموده باید مال مورد معامله را مسترد 
کند و خود داخل غرما شود .همان گونه که بیان شد، صدور حکم ورشکستگی، نسبت به اشخاص ذینفع  

طرف معامله با تاجر نیز، دارای آثار متعددی است.
در این میان شــاید بتوان گفت مهمترین آثاری که صدور حکم ورشکســتگی متوجه بانک های ذینفع 
می نماید معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه و ابطال قراردادها و اسناد رهنی بانکی 

باشد بدین توضیح که :
گاهًا اشخاص حقیقی و حقوقی از ضعف قوانین و مقررات قانون تجارت و همچنین رویه قضایی موجود 
سوءاســتفاده نموده و با توســل به حکم ورشکســتگی و به اســتناد رأی وحدت رویه شــماره 155 درصدد 
فرار از بازپرداخت خســارات تأخیر تأدیه و دیون بانک های عامل برمی آیند و عالوه برآن حتی در شــرایطی 
»خصوصــا در مواقعــی که بواســطه حکــم دادگاه، تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ اخذ تســهیالت و اســناد 
رهنی تنظیمی با بانک تعیین گردیده اســت«، به اســتناد مواد 557 و 423 ق.ت، تقاضای ابطال اســناد 
رسمی رهنی و قراردادهای تنظیمی با بانک را نموده و از این طریق بانک های عامل را در وصول مطالبات 
خویش با مشــکل مواجه می ســازند. به منظور اصالح رویه موجود و جلوگیری از اعالم ورشکســتگی های 
صــوری از جانــب اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، پیشــنهاد می گــردد محاکم قضایــی در مواجهه بــا دعاوی 

ورشکستگی، موارد ذیل را مدنظر قرار دهند :
-تفســیر صحیح از ماده 412 ق.ت، به گونه ای که مراد از وقفه در ماده مذکور »عجز واقعی تاجر از تأدیه 

قروض تفسیر گردد« نه صرف عدم پرداخت بدهی .
-ایجــاد وحــدت رویه و یا تفســیر صحیح قانونی از مــواد 423و557 ق.ت تحت عنوان نظریه مشــورتی  60
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اداره حقوقی قوه قضاییه، به گونه ای که با روح حاکم بر طراحی قوانین ورشکســتگی که همانا حمایت از 
طلبکاران »باالخص بانک های ذی نفع« بوده، منطبق باشد .

-محاکم از صدور احکام ورشکستگی با تاریخ توقف چندین سال قبل خودداری نمایند و نهایتًا تاریخ 
توقف تا یک ســال قبل از تاریخ صدور حکم تعیین گردد تا نظم اقتصادی جامعه و امنیت ســرمایه گذاری 

به مخاطره نیفتد .
-در مواقعی که اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد سلب فرصت دفاع از بانک ها با عدم طرح دعوی به 
طرفیت بانک های ذینفع، نســبت به اقامه دعوی ورشکســتگی اقدام نمایند، محاکم دادگستری دعوی 
ورشکستگی را به علت عدم طرف قرارگرفتن بانک های بستانکار رد، و یا به استناد ماده 417 قانون آیین 
دادرسی مدنی امکان و حق اعتراض ثالث نسبت به اصل حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف آن را، برای 

بانک های ذی نفع  به رسمیت بشناسند .
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