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ت تجاری در سطح وسیع مبادال های اقتصادی در قرن اخیر موجب افزایشپیشرفتچکیده: 

ا گردند و لذهای بیشتری در پرداخت دیون روبرو میتجار با توقف گردیده با این شرایط

ر که د الت تاجر متوقف الزم بوده استمورشکستگی و معااصالح قانون تجارت در زمینه 

قانون  الیحه قانون تجارت اصالحاتی در این زمینه به عمل آمده است. از ابتکارات الیحه

 الزم است:  جهت صدور حکم ورشکستگی شرایط زیر: که اینست تجارت

 توقف تاجر در پرداخت دیون؛ .7

 ؛اوون عدم کفاف دارایی مدیون نسبت به دی .2

  ؛توقف و یا فسخ و بطالن آندم انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه علیرغم ع .3

 ؛صدور رأی اعالم توقف توسط دادگاه قبل از صدور حکم ورشکستگی .4

چنانچه بر ضرر طلبکاران باشد باطل است و دوران توقف  معامالت تاجر متوقف در .5

 این بطالن نسبی است.

    .بطالن نسبی ،پیشگیرانه، معامالت ارفاقیاجر، توقف، قرارداد ت واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه

ی آورده روی های تجاری در قرن اخیر باعث شده است که تجار به مبادالت تجاری بیشترهای اقتصادی و فعالیتپیشرفت

امر سبب شده است که افراد فاقد علم و آگاهی در زمینه تجارت و  این اند.در این عرصه دارای درآمدهای کالنی گردیده

ها نموده های بلندمدت از بانکهای تجاری و اخذ وامتأسیس شرکتیا افراد سودجو وارد شغل تجارت گردیده و اقدام به 

را  ون و ورشکستگی آنهاو به معامالت گسترده روی آورند و تجار باسابقه را نیز درگیر نموده و توقف تجار در پرداخت دی

هایی در دوران تجاری خود با تسریع نمودند البته این امر بدیهی است که تجار باسابقه نیز بدون وجود چنین شرکت

رتاجر رود و افراد غیتوقف ورشکستگی روبرو شدند. ورشکستگی اصطالحی است که از نظر حقوقی برای تجار به کار می

قانون تجارت در خصوص ورشکستگی بیشتر مربوط به تصفیه اموال  7377. مقررات سال باشندمشمول مقررات اعسار می

ین طلبکاران و رعایت تساوی حقوق ایشان است و به اعاده وضعیت تجاری تاجر به وضع قبلی ب و تقسیم دارایی تاجر
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قانون تجارت بر کسب اعتبار کمتر اهمیت داده شده است. لذا مقررات جدید در این زمینه الزم بود که در الیحه جدید 

 دوران توقف در بحث معامالت تاجر تاجر ترین آثار توقفتجاری تاجر و اعاده وضع وی به سابق استوارست. یکی از مهم

 کند. لذا در این مقالهتوقف نقش مهمی را برای تاجر ایفا می دوران قانون تجارتتوجه به الیحه جدید با بنابرایناست. 

چون انعقاد قرارداد ارفاقی  و ؛پردازیمبررسی معامالت تاجر در دوران بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی میعمدتاً به 

و باعث اعاده اعتبار تاجر در دوران توقف و امنیت شغلی تاجر متوقف  پیشگیرانه نیز از مباحث مهم در دوران توقف است

 قرار گرفته است.مورد بحث و بررسی موارد مربوط به آن را نیز می باشد 

در فصل دوم به معامالت تاجر در دوران توقف  7377فصل اول معامالت تاجر در دوران توقف در قانون تجارت مصوب 

 پرداخته شده است. 7377در الیحه جدید و مقایسه آن با قانون تجارت 

 

  1111معامالت تاجر در دوران بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی در قانون تجارت ـ 1

 تعریف ورشکستگیـ 1ـ1

های تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت( بیان می7377ق. ت ) -472ماده 

 گردد.عهده اوست حاصل می

 شرایط اعالم حکم ورشکستگیـ 2ـ1

 بودن تاجر ( 1

کسبه جزءِ مشمول قانون ورشکستگی  (.22، ص 7337های تجاری است. )اسکینی، ورشکستگی منحصر به تاجر و شرکت

ب ها داشته باشد تاجر محسوشوند. تاجری که تجارت را ترک کند اگر در زمانی که تاجر نیست توقف از پرداخت بدهینمی

 گردد.گردد و مشمول مقررات ورشکستگی نمینمی

تقاضا و صادر کرد مشروط بر اینکه  توانهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میحکم ورشکستگی شرکت

 ق.ت(. 583طبق قانون تجارت تشکیل شده باشند )ماده 

شود که مدیران شرکت معامالتی را که مؤوسسان قبل از تاریخ مزبور حکم ورشکستگی آنها فقط در صورتی صادر می

 (.42، ص 7337 ،اسکینیانجام دهند تنفیذ کنند )

  ( توقف از تأدیه بدهی2

صورت  2به  که ؛(552، ص 7337کیان، حناحکم توقف برای تاجر ورشکسته است )فر معادل تفلیس کنونیدر حقوق 

 :هت صدور حکم ورشکستگی عمل می شودج

 ؛صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین -7

انتخاب راه را  2ها در عمل یکی از این صدور حکم ورشکستگی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال تاجر، دادگاه -2

 کنند.می

 

 منشأ دین (1

می ای مثل دکتر اعظگیرد باید مسلم بوده و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد عدهه قرار میبطلبی که از تاجر مورد مطال

پرداخت  عدم سکینیای مثل ربیعا ادهند و عدهدکتر عرفانی صرف عدم پرداخت دین تجاری را مالک قرار می و زنگنه

 دانند.دین مدنی را هم برای صدور حکم ورشکستگی کافی می

 تاریخ توقفـ 1ـ1

اریخ این تاریخ و بعد از این ت از تاجر قبلای دارد زیرا بعضی از معامالت تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده

به  به بعد موجب صدور حکم ورشکستگی قابلیت فسخ داشته و یا باطلند. پرداخت طلب بعضی از طلبکاران از این تاریخ

 است.ورشکسته  تاجر تقصیر
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عین نماید و اگر در حکم معین محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را م دارد:قانون تجارت بیان می 476ماده 

 .ریخ حکم تاریخ توقف محسوب می شودتا ،نشد

و تعهدات خود نیست و در وضعیت مالی تاجر اختالل  تاریخ توقف تاجر زمانی است که دیگر قادر به پرداخت دیون

شود و اگر در حکم مشخص نشد تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب شود تاریخ توقف در حکم مشخص میمی

 گردد.می

تواند تغییر تاریخ توقف میتصفیه ق. ت در اینجا فقط مدیر 538تاریخ توقف به کرات قابل تغییر است مگر در مورد ماده 

را از دادگاه درخواست نماید اما خود طلبکارها پس از قطعی شدن حق اعتراض ندارند. البته باید در نظر داشت که بین 

توان سوءِ نیت ندارند و نمی 2طلبکاران قبل از تاریخ توقف و بعد از تاریخ توقف نباید تفاوت وجود داشته باشد چون هر 

ران بعد از تاریخ توقف ترجیح داد. قانون تجارت به هر ذینفعی حتی خود تاجر طلبکاران قبل از تاریخ توقف را به طلبکا

ورشکسته حق داده است که نسبت به تاریخ توقف اعتراض کند چون تغییر در تاریخ توقف در بعضی مواقع به نفع تاجر 

 و در بعضی مواقع به نفع طلبکاران است.

، ص 7337)عرفانی، ایی پرداخت غیر از ادای دین است اهراً عدم توانقانون توقف از ادای دین را تعریف نکرده است و ظ

212.) 

تاجر متوفی در صورتی که قبل از فوت ترک تجارت نموده باشد و برای دادگاه نیز تاریخ توقف وی مشخص نباشد تاریخ 

 (.45، ص 4، ج 7388شود )عرفانی، ترک تجارت تاریخ توقف محسوب می

معیار تعیین معامالت قابل ابطال یا  و محدودیتی ندارد. تاریخ توقف مالک 423رت در ماده دوران توقف در قانون تجا

 قابل فسخ تاجر با اشخاص ثالث است.

 (1111در قانون تجارت ) معامالت تاجر در دوران بین توقف تا صدور حکم ورشکستگیـ 4ـ1

 دارد:ق. ت بیان می 423ماده 

 خواهد بود:ثر معامالت زیر را بنماید باطل و بالاهر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف 

 ض اعم از اینکه راجع به منقول و غیرمنقول باشد.و هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بالعو هر صلح محاباتی  -7

 به هر وسیله که به عمل آمده باشد.یا مؤجل حال تأدیه هر قرض اعم از  -2

 و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بر ضرر طلبکاران شود. ای که مالی از اموال منقولهر معامله -3

 ق. ت 421بند اول ماده ـ 

ض باطل اعالم نشده است و شرط اصلی برای بطالن آنها ضرر به طلبکاران است و فقط صلح ودر بند اول معامالت مع

دارد و نفعی در مقابل آن برای طلبکاران وجود ضرر به را باطل اعالم کرده است چون در این معامالت هبه  محاباتی و

تاجر که به نفع طلبکاران باشد و عایدی نصیب تاجر شود وجود ندارد. بطالن در بند اول به دلیل قاعده الضرر و به جهت 

ض که عبارتند از هبه و صلح محاباتی وفقره از نقل و انتقاالت بالع 2شود. در این بند فاسد شدن جهت معامله باطل می

ده شت ناست که عمالً تساوی عرض ارزش اقتصادی بین عوضین رعایوضی د که صلح محاباتی عقد صلح معقید شده ان

)جعفری  باشد( و هبه عقدی است که تملیک عین بدون عوض و بطور منجز می423، ص 7315، است )جعفری لنگرودی

 (.423، ص 7315 ،لنگرودی

ض هستند و این انتقال وو عقودی مثل عمری، رقبی، حبس نیز از قبیل معامالت بالع است مثالمورد به عنوان  2این 

شود. به نظر دکتر ربیعا اسکینی نیز چنانچه ورشکسته بعد از تاریخ توقف شامل عین و هم شامل منفعت می هم وضبالع

ر رایگان قرار دهد مشمول حکم و امثال آن منافع اموال خویش را در اختیار دیگران به طو تحت عناوین عمری و رقبی

 (.88، ص 7337گیرد )اسکینی، ق. ت قرار می 423 مندرج در ماده

 ضرر به طلبکاران ورود م نکرده است بلکه برای هر بطالنرا در دوران توقف باطل اعالمعوض  معامالت تمامقانون تجارت 

اموال خود را به اجاره در قالب عوض ال دریافت را متصور دانسته است. بدیهی است چنانچه تاجر در دوران توقف در قب
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و یا غیره در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد چنین معامالتی صحیح است و دلیلی بر عدم صحت آنها طبق  منافع انتقال

 ق. ت وجود ندارد. 423ماده 

 ق. ت .421بند دوم ماده ـ 

له و وسیله حوا به و یاتأدیه دین به هر وسیلۀ که در دوران توقف توسط تاجر به عمل آمده باشد باطل است اعم از نقدی 

کند که دین با وثیقه باشد یا بدون وثیقه و چنین طلبکاری های بانکی فرقی نمیبرات و غیره و تهاتر و پرداخت از حساب

قرار گیرد. تصاحب اموال تاجر بعد از توقف از طریق اجرای ثبت نیز  غرمار وصف باید طلبی را که دریافت نموده مسترد د

شورای عالی ثبت: در هر موقع که اجرای ثبت از  24/77/7342-286شود. بموجب رأی شماره نوعی تأدیه محسوب می

لی، حاتمی، یچ)دمر بفرستد فیهتصی را توقف و پرونده و سوابق را به اداره یپیدا کرد باید عملیات اجرا اطالع مدیونتوقف 

 (.163، ص 7332

به کار برده ولی منظور آن تأدیه هر دین است خواه دین که تاجر تأدیه  را ق ت کلمه قرض 423ماده  2قانونگذار در بند 

کند حال باشد یا مؤجل چنین پرداختی هم باطل است و هم تاجر تحت عنوان ورشکسته به تقصیر تحت تعقیب قرار می

ند شود. در خصوص این بگیرد و چنین ایفاءِ دینی به ضرر طلبکاران است و قاعده تساوی بین طلبکاران رعایت نمیمی

های تضمین شده است البته باید توجه داشت که این ماده ناظر به قانون چک 3یک استثناءِ وجود دارد و آن هم ماده 

 ه است.از تاریخ توقف تاجر ورشکست قبلی های تضمینیصدور چک

 ق. ت 421ماده  1بند ـ 

ای که اموال تاجر را مقید نماید ممکن است بصورت رهن یا گرو یا وثیقه باشد شرط بطالن اقدامی که مال هر معامله

نماید این است که به ضرر طلبکاران باشد بیع شرط و اجاره مشمول این بند نیست چون در حالت اجاره تاجر را مقید می

دوران توقف تاجر به رهن وثیقه  در لیرا نقل و انتقال داد و اجاره مانع نقل و انتقال مال نیست. اگر ما توان مالنیز می

 بتگیرد و به نسشود و طلبکار جزءِ طلبکاران عادی قرار میمی آزاد شدهاش این است که مال مقید گذاشته شود نتیجه

تواند حاصل فروش را نزد خود نگهدارد خواهد برد و چنانچه طلبکار دارای حق وثیقه مال را فروخته باشد نمی سهم غرما

 (.13، ص 7332. )اکسینی، گردد غرماو باید قیمت را به مدیر تصفیه مسترد کند و داخل در 

 ق. ت 555و  424ق. ت با ماده  421تحلیل کلی ماده * 

توان در چنین معامالتی از قاعده فروش مال منقول و غیرمنقول نام نبرده است ولی می ق. ت از 423بند ماده  3در 

ق. ت استفاده کرد  426و  424ماده مدنی و  قانون مکرر 278و  278فروش مال به قصد فرار از دین موضوع مواد 

 .(268ص  ،7384 ،افالطون ،)سیروس

شمول ماده بکاهد م آنان از بین ببرد و از وثیقه طلبکاران زیانای که مالکیت مدیون را به به نظر دکتر کاتوزیان هر معامله

 (.223، ص 7337گردد )کاتوزیان، ق. م می 278

از تاریخ  بعد اردقابلیت فسخ و قابلیت ابطال در بعضی مواقع را د 422وقتی معامالت تاجر قبل از تاریخ توقف در ماده 

فسخ یا ابطال خواهد بود. البته این امر را هم باید در نظر داشت که معامالت تاجر در زمان  قابل ولیتوقف نیز به طریق ا

تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی محجور توقف چنانچه به ضرر طلبکاران نباشد نباید باطل محسوب گردد، چون 

که در روابط بین تاجر و طرف معامله او در توان استنباط نمود ت نیز میق.  426شود. این امر را از ماده محسوب نمی

دوران توقف در خصوص معامله انجام نشده قواعد عمومی قرارداده ها حاکم است و بطالن معامله در صورتی است که 

معامله صوری و یا مسبوق به تبانی باشد و این امر به خاطر رعایت حقوق طلبکاران است که باید در محکمه ثابت شود و 

 .است نیثبات بطالن معامله صحیح و دارای آثار قانوقبل از ا

دارد: کلیه ق.ت بیان می 551نظر داشت ماده در نیز باید  را ق. ت 551در خصوص معامالت تاجر در دوران توقف ماده 

 قراردادهایی که بعد از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن است.
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کند که تمام قراردادهای تاجر بعد از توقف باطل است دکتر اکسینی معتقد است این تردید را ایجاد میق ت  551ماده 

مربوطه به ورشکستگی آمده است و اختصاص به مواردی دارد که معامله ناشی از جرایم مندرج  جرایم لفصدر  551ماده 

ران است چرا که از میزان دارایی تاجر ورشکسته که وثیقه طلب سوءِ نیت و به ضرر طلبکا با در فصل مزبور باشد و

جرایم  از میق.ت به مواردی اختصاص دارد که معامله متضمن ارتکاب جر 423کاهد در حالی که ماده طلبکاران است می

 (.86، ص 7332به بند قانون تجارت نباشد )اکسینی،  557موضوع ماده 

در مورد معامالتی که بعد از تاریخ توقف تاجر به قصد اضرار طلبکارها انجام شده  ه تهرانی معتقد استدالبته دکتر ستو

ق.ت تقاضای ابطال  551 مادهوم  .ق 278تواند با توسل به ماده باشد اگر مدیر تصفیه بخواهد بطالن آنها را اعالم کند می

 (.787، ص 7383ه تهرانی، دآنها را بنماید )ستو

صرفاً نظر به اینکه معامله براساس جرائم مندرج در فصل موضوع ماده ق ت  551 تفسیر مادهدر رسد ایشان به نظر می

ای را بعد از تاریخ توقف چنانچه به ضرر طلبکارها باشد باطل به بعد قانون تجارت باشد نظر نداشته اند و هر معامله 557

 کند.اعالم می

رسیم که قراردادهایی که نه مشمول موارد مندرج در ماده می به این نتیجهق. ت.  551و  426و  423از بررسی مواد 

ابطال و یا مطابق  قابل مق.  278ق.ت باشند. صحیح هستند مگر اینکه بموجب ماده  551ق.ت و نه مشمول ماده  423

 ق.ت قابل فسخ یا ابطال باشند. 436الی  422مواد 

ا ب آن مقایسه و معامالت تاجر در دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی در الیحه جدید قانون تجارت ـ2

 1111قانون تجارت مصوب 

 تعریف ورشکستگی ـ 1ـ2

دارد: ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می ت بیان.الیحه ق 883ماده  

شود یا علی رغم کفایت اموال نسبت به  احراز اوگردد مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون می

 از انعقاد این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد. پس وارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد  قرارداد تاجردیون 
 ،الیحه قانون تجارت از تاجر 2ماده در این تعریف به شرکت تجاری انتشار نشده اما طبق تعریف الیحه قانون تجارت 

در ماده  7377 مصوبگردد اما قانون تجارب شامل شرکت تجاری نیز می 883و لذا ماده  است رشرکت تجاری نیز تاج

: حکم ورشکستگی تاجر 472ی را قید کرده است )ماده تجارهای در تعریف ورشکستگی به صراحت عنوان شرکت 472

 های تجاری(یا شرکت

دارد حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف از تأدیه یکی است که بیان می 883و  472با بیان فوق سطر اول ماده 

برای صدور  استثناءِ 2شود. ولی تفاوت آنها در سطر بعدی است که در الیحه جدید وجوهی که برعهده اوست صادر می

 حکم ورشکستگی قید شده است.

 یت اموال نسبت به دیون احراز شود؛کفا -7

علی رغم کفایت اموال نسبت به دیون تاجر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده و آن قرارداد فسخ یا ابطال نشده  -2

 باشد. 

 حائز اهمیت است: 881و  412نکاتی زیر در خصوص ماده 

ها بر دارایی تاجر ندارد همین که توقف در بدهی فزونیورشکستگی مالزمه قانونی با  7377در قانون تجارت مصوب  -7

ها در آراءِ صادر، به اوضاع و احوال توان حکم ورشکستگی تاجر را صادر نمود البته دادگاهها حاصل شود میپرداخت بدهی

 اند.تاجر توجه داشته

الیحه نیز به صراحت بیان نموده  886شود و ماده حکم ورشکستگی تاجر صادر نمی توقف صرف هاما در الیحه جدید ب

ها نیز بر نظر فق که. باشد شده تصریحمگر اینکه در قانون  نیست مترتب است هیچ اثری بر صرف توقف از تأدیه دیون

از تصرف در اموالش منع می شود که بدهکار در صورتی  :از آن جمله شهید ثانی می فرماید همین اساس می باشد و
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اموال او کمتر از دیون او باشد پس اگر اموال او با دیونش برابر یا از آن بیشتر باشد به اجماع فقها حکم به حجر او نمی 

 (.48ص ، 7332یدا باشد )شهید ثانی، شود هر چند نشانه های ورشکستگی در او پ

ارفاقی پیشگیرانه جهت اعاده اعتبار تاجر و  قرارداد ورشکسته و طلبکارانتاجر  بین در الیحه جدید در دوران توقف -2

، قرارداد 7377قانون تجارت مصوب  .داردد و حالت پیشگیرانه شونوضع سابق منعقد می بازگشت وی به عرصه تجاری و

بکاران صورت موافقت طلشد پس در می اعالم اوارفاقی حالت پیشگیرانه ندارد بالفاصله با احرز توقف تاجر ورشکستگی 

قانون تجارت( و لذا در قانون تجارت انعقاد قرارداد ارفاقی  416شد )ماده قرارداد ارفاقی بین تاجر و بستانکاران منعقد می

 بعد از صدور حکم ورشکستگی است.

آنها اعمال کرد:  را در مورد 883توان حکم ماده شرط می 3گیری نموده اند را طبق را که از تجارت کناره اشخاصی -3

گیری آنان از تجارت سپری نشده باشد. یکسال از تاریخ کناره -2گیری از تجارت در حال توقف باشند. در زمان کناره -7

نام تاجر از دفتر نسبت تجارتی حذف شده باشد به این معنی که وقتی به شغل تجارت اشتغال داشته نام وی در دفتر  -3

قانون تجارت( این از ابتکارات قانون الیحه  884گیری بتواند حذف شود. )ماده ه بعد از کنارهتجارتی وجود داشته باشد ک

 جدید است که چنین تاجری نیز بتواند اعاده اعتبار تجاری نماید.

دارد: حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ الیحه بیان می 885ماده  -4

دارد: حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در ق.ت بیان می 472قسمت دوم ماده  که ؛توان تقاضا کردنیز میاو 

 توان صادر نمود.حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او می

 لبه نظر دکتر اسکینی منظور صدور حکم ورشکستگی بعد از فوت تا یک سال نیست بلکه منظور این است که تا یک سا

 توان ورشکستگی تاجر متوفی را تقاضا کرد و صدور حکم قبل از انقضای یک سال مطرح نبوده است.بعد از تاریخ فوت می

 تاریخ توقف در الیحه قانون تجارتـ 2ـ2

تاجر باید  832آید در الیحه جدید طبق ماده تاریخ توقف، تاریخی است که وقفه در پرداخت دیون تاجر به وجود می

های حال خود مراتب را به دادگاه صالح اعالم کند که در رف یک ماه از تاریخ حصول اولین وقفه در پرداختحداکثر ظ

روز از تاریخ وقفه ای که در مالی در قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باید  3( تاجر ظرف 7377قانون تجارت )

 ق.ت(  473توقف را به دادگاه اعالم کند )ماده 

رات الیحه جدید قانون تجارت این است که دادگاه باید جهت تاریخ توقف تاجر رأی اعالم توقف صادر کند و در از ابتکا

شد در خود حکم ( رأی توقف صادر نمی7377( در حالی که در قانون تجارت )838آن تاریخ توقف را مشخص کند )ماده 

نۀ آن است که در الیحه جدید قانونگذار خواسته یک ( این امر نشا476شد. )ماده ورشکستگی تاریخ توقف تعیین می

فرصت اساسی و طالیی برای تاجر به جهت آنکه بتواند اعتبارش را احیاءِ کند و از مزایای رأی توقف استناد کندداده شود 

از توقف تاجر مبادرت به صدور حکم ورشکستگی نشود و شخصی به عنوان امین در دوران توقف منصوب  پس مستقیماو

الیحه ق.ت( در قانون  -332و  322)ماده  (332شود که این همان نقش مدیر تصفیه در قانون تجارت است )ماده می

 ق.ت( 442شد )ماده روز بعد از آن تعیین می 5( مدیر تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی و یا 7377تجارت )

 تصفیهشد اما در الیحه عضو ناظر به عنوان قاضی ناظر توسط اداره ق.ت تعیین می 421عضو ناظر توسط دادگاه در ماده 

اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد تاریخ صدور رأی  :ت.ق الیحه 833و طبق ماده  شود.می تعیین

انون ستگی است و در قبهر حال در الیحه جدید تاریخ توقف قبالً از تاریخ صدور حکم ورشک شود.تاریخ توقف محسوب می

( تاریخ توقف ضمن حکم ورشکستگی و احتمال اینکه تاریخ توقف و ورشکستگی همزمان باشد نیز وجود 7377تجارت )

 و ؛نفع تاریخ توقف را با ذکر دلیل تغییر دهدبه تقاضای هر ذی یا راساتواند الیحه دادگاه می 327و طبق ماده  داشت.

 ماه قبل از تاریخ رأی تعیین کند. 6تواند تاریخ توقف را بیش از ه هیچ وجه نمیالیحه دادگاه ب 323طبق ماده 

توانند نسبت به تاریخ توقف اعتراض ق.ت اشخاصی که می 531و  536( ماده 7377در حالی که در قانون تجارت )

اقامت دارند ظرف  اشخاص ذی نفع در ایران ظرف یک ماه و اشخاصی که در خارجه -2روز  72ظرف  تاجر خود-7:کنند
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تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و شد ها منقضی ماه از تاریخ اعالن حکم حق اعتراض دارند و همین که مهلت 2

تواند هر وقت بخواهد تغییر تاریخ توقف را از دادگاه مدیر تصفیه می ولی( ق ت 583)ماده غیرقابل تغییر خواهد بود 

 (.43، ص 7332صالحیتدار بخواهد )اکسینی، 

 تواند تاریخ توقف راه تغییر دهد. ( خود دادگاه راساً نمی7377و طبق قانون تجارت )

 ( 1111آن با قانون تجارت )در الیحه ق. ت و مقایسه  پیشگیرانه قرارداد ارفاقیـ 1ـ2

ت که به متوقف و بستانکاران استرین ابتکارات الیحه قانون تجارت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بین تاجر یکی از مهم

 شود.نشدن داده می ورشکسته و تاجر فرصتی برای جبران دیون

د ش( قرارداد ارفاقی بصورت پیشگیرانه نبود بالفاصله با احراز توقف تاجر ورشکستگی او اعالم می7377در قانون تجارت )

ی شد که فایده آن ادامه عملیات تجارتان منعقد میسپس در صورت موافقت طلبکاران قرارداد ارفاقی بین تاجر و بستانکار

و به  شودهای تاجر بود لیکن در الیحه جدید ق. ت با احراز توقف تاجر ورشکستگی تاجر اعالم نمیحساب تفریعتاجر و 

ت رشود و آن انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است و در صوتاجر فرصتی برای جبران دیون و ورشکسته نشدن داده می

شود و این حالت پیشگیرانه باعث ایجاد فرصت برای پرداخت دیون عدم انعقاد یا فسخ و بطالن آن ورشکسته اعالم می

تواند هر تاجر متوقف می :داردمی بیان ق ت الیحه 7237ماده  شود.تاجر است و به تاجر امکان فعالیت مجدد داده می

روز انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را بطور کتبی از دادگاه  22 ظرفضمن دادخواست تقاضای ورشکستگی یا حداکثر

تکالیف  -2سال منتهی به صدور رأی اعالم توقف به تجارت اشتغال داشته  2در  -7درخواست نماید که شرط نیز دارد: 

رای ای که بدر جلسه قانونی تجار در مورد نگهداری دفاتر تجارتی و ثبت در دفتر ثبت نام تجارتی را عمل نموده باشد.

بیش از دو سوم کلیه  که الیحه حداقل بیش از نصف بستانکارانی 7223شود طبق ماده انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل می

 اند باید با این تقاضا موافقت نماید.مطالبات تشخیص شده یا بطور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده

از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق و یا  ( عضو ناظر پس7377در قانون تجارت )

کند و قرارداد ارفاقی وقتی منعقدی شود می. ت برای انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت ق 416موقتاً قبول نشده را طبق ماده 

قتاً قبول شخیص و تصدیق شده یا موعالوه یک نفر از طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که ت به نصفکه الاقل 

 ق.ت( 482گشته است در این قرارداد شرکت نموده باشند )ماده 

( طلب طلبکارها هم تشخیص و هم تصدیق اما در الیحه ق.ت صرف تشخیص مطالبات کفایت 7377در قانون تجارت )

 .می کند

 الیحه(  7247ق. ت و  486قرارداد ارفاقی توسط دادگاه باید تنفیذ شود )ماده 

 

  :مواردي که قرارداد ارفاقی منعقد نمی شودـ 

 دارد که عبارتند از:شود بیان میالیحه ق. ت مواردی را که قرارداد ارفاقی منعقد نمی 7235ماده 

( محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 7377ق. ت ) محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب. این بند در -7

قبل از قطعی شدن مانع از انعقاد قرارداد  و حکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلبو قید قطعی نداشت و به صرف م

 ق.ت( 483ارفاقی است )ماده 

سال آخر منتهی به تقدیم  2خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی در  ،جعلمحکومیت قطعی تاجر به  -2

 دادخواست یا درخواست.

 گذشت بیش از یک سال از کناره گیری تاجر از تجارت تا روز تشکیل مجمع عمومی بستانکاران -3

 :ازکه عبارتند 7232عدم تقدیم ضمائم موضوع ماده  -4

 پیش نویس قرارداد ارفاقی -7

 دفتر ثبت نام تجارتی گواهی ثبت نام در -2
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 ظرف مدت مذکور مربوطه اتحادیه صنفیگواهی اشتغال به تجارت از سوی  -3

 باشد. های الیحه ق. ت می( نبود و از نوآوری7377تجارت ) قانون الیحه در 7235 ماده 4و  3و  2بندهای 

های تجاری ون بازرس در شرکتحقوق وی همچ و عرفیتواند نماینده مطبق الیحه برای اجرای قرارداد ارفاقی شخص می

 است.

اصالح و تغییر در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجراءِ به پیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه بستانکاران طرف قرارداد 

 .الیحه ق. ت( 7231و تصدیق دادگاه امکان را دارد )ماده 

 

 ثار قرارداد ارفاقی:ـ آ4ـ2

 ترین آنها عبارتند از:آثاری دارد که مهمرارداد ارفاقی پس از انعقاد ق

روز از  72اند و یا کسانی که ظرف همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده -7

توانند یاند ماند الزم است و بستانکارانی که جزءِ اکثریت نبوده در قرارداد را امضاءِ ننمودهتاریخ تصدیق آن را امضاءِ نموده

رسد دریافت سهم خود را موافقت آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می

نمایند لیکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در 

( به 7377الیحه ق. ت( در ق. ت ) 7245روز مذکور امضاءِ نمایند )ماده  72ظرف  قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را

 ق.ت(. 483گردیده است )ماده  قید بودنجای قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران الزم است قطعی 

واند تمعامالت میآورد و امنیت شغلی کسب نماید و با انجام تواند به شغل تجارت در میکند و میتاجر اعاده اعتبار می -2

 های خود را پرداخت نماید.بدهی

هیچ یک از بستانکاران حق اقامه دعوی و ادامه عملیات اجرایی علیه تاجر متوقف را ندارند که این امر به صراحت در  -3

( این ماده وجود ندارد و طلبکارهایی که قرارداد ارفاقی را امضاءِ 7377الیحه ق.ت قید شده است. در ق.ت ) 7243ماده 

 لبته به صراحت قید نشده و نظر حقوقدانان مختلف است. ننموده اند حق اعتراض دادند که این امر ا

مدت اجرای قرارداد ارفاقی طلبکاران حق اقامه دعوی انفرادی علیه تاجر ورشکسته را ندارند و عملیات  در سکینیبه نظر ا

قبیل  ر ازدیگ دعاوی الاجرایی علیه وی قابل تعقیب نیست البته منظور دعاوی است که موضوع آنها مبلغ پول باشد وا

 (.751، ص 7332دعوی فسخ یا بطالن یا استرداد قابل طرح است )اکسینی، 

نسبت  توانندباشند میاست: فقط بستانکاران در اقلیت که مخالف انعقاد قرارداد ارفاقی می معتقد و دکتر محمد صقری

 (437، ص 7337به تصدیق این قرارداد تجدیدنظر خواه باشند )فرحناکیان، 

توانند اند میکه قرارداد ارفاقی را امضاءِ ننموده طلبکارانی( 7377ظرات بیانگر آن است که طبق قانون تجارت )که این ن

 نسبت به آن اعتراض کنند.

مکاتبات خود عنوان در حال اجرای  -هابرگ سرتاجر متوقف در حال اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مکلف است در  -4

 الیحه ق.ت(. 7252پیشگیرانه را درج کند )ماده قرارداد ارفاقی 

شود مگر اینکه کشف شود و میزان دارایی یا مقدار پس از تصدیق قرارداد ارفاقی دعوی بطالن نسبت به آن قبول نمی -5

 الیحه ق.ت(. 7246دیون تقلب به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است )ماده 

 موارد بطالن قرارداد ارفاقیـ 5ـ2

 شود:طبق الیحه ق. ت اگر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شد در موارد زیر باطل می

 تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکارانمحکومیت متعلق تاجر به ورشکستگی به تقلب سپس از  -7

 ، الیحه(7257کشف تقلب در میزان دارایی و دیون و قدر حقیقی قلمداد نشدن آنها )ماده  -2

محکومیت  در منتهاق.ت قید شده است  432بند باعث بطالن قرارداد ارفاقی در ماده  2( نیز همین 7377در ق. ت )

 .است دهتاجر به ورشکستگی به متقلب قید قطعی نیام
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 فسخ قرارداد ارفاقیـ 4ـ2

الیحه ق.  7252ه دعوی کرد )ماده توان برای فسخ قرارداد علیه او اقاماگر تاجر شرایط قرارداد ارفاقی دارد اجراءِ نکرد می

 ق. ت( 434ت و ماده 

عدم اجرای تعهدات محدود به تعهدات مالی است بنابراین هرگاه در قرارداد  قانون در این زمینه وجود ندارد. 2تفاوتی بین 

بت به ن شده نسو قرارداد ارفاقی تا زمانی که تعهدات مالی تعییبرنامه خاصی برای اداره پیش بینی شده و رعایت نشده 

 انددشود قابل فسخ نخواهد بود و فسخ قرارداد باید از دادگاه مطالبه شود و دادگاه درخواست را موجه بطلبکاران اجرا می

 (753، ص 7332، شود )اسکینیمی فسخ قرارداد

د قرارداد بعد از انعقا یابد. معامالتفسخ شد عملیات ورشکستگی نسبت به تاجر در جریان می یا طلاگر قرارداد ارفاقی با 

شود مگر اینکه به ضرر طلبکاران باشد که الیحه ق. ت باطل نمی 7251ارفاقی تا بطالن و فسخ قرارداد ارفاقی طبق ماده 

 در این صورت صرفاً قرارداد در روابط بین تاجر و طلبکاران قابل استناد نیست اما در روابط بین طرفین و اشخاص ثالث

 .است نسبین است و بطال معتبر

  تجارت قانون جدید معامالت تاجر در دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی طبق الیحهـ 5ـ2

 

الیحه  358و  351ای که مربوط به معامالت تاجر در دوران توقف است ماده ترین مادهبا بررسی دقیق الیحه ق. ت مهم

 است.ت .ق

 که عبارتند از: کنددسته تقسیم می 3معامالت تاجر را به  351ماده 

 هرگونه نقل و انتقال بالعوض -7

 هرگونه نقل و انتقال محاباتی -2

 هر عمل حقوقی دیگر که تاجر انجام داده -3

تاجر هر کدام از این معامالت را در زمان توقف انجام داده و بر ضرر بستانکاران آن زمان باشد در مقابل آن بستانکاران 

 است:شرط قید شده  2ر است. پس ثباطل و بالا

م الزم است. در الیحه ق. ت وجود هشرط با  2بر ضرر بستانکاران باشد که هر  -2توقف  دوران درانجام معامالت  -7 

صرف انجام هر گونه  – 423( ماده 7377ت ) ق.معامالت تاجر متصور دانسته است در حالی که در  بطالن برایضرر را

توقف است بدون اینکه بررسی شود آیا به ضرر طلبکاران  دوران درمعامله صلح محاباتی و انتقال بالعوض از موجبات بطالن 

ضرر طلبکاران هم نباشد ولی باطل  بر رقبی برای یک ماهاست یا نیز چون ممکن است یک نقل و انتقال بالعوض مثل 

اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص  اعالم: بدین معنی است 3عمل حقوقی در بند  واژه اعالم گردیده است.

این اعالم اراده را انشابه معنی ایجاد می گویند و برای بیان انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را برآن بار می کند 

هر  رد عقد است وانشاء نیز گفته می شود. انشاء اثر حقوقی هر گاه با دو اراده متقابل و با توافق انجام گی قصد ارادی آن

  (23 ص ،7332،کاتوزیان. )پذیرد ایقاع است گاه با یک اراده تحقق

( کلیه اعمال حقوقی را در دوران توقف باطل اعالم ننموده 7377شود. ق.ت )نیز می 423ماده  3و  2بنابراین شامل بند 

 شای نسبت به فرومعامله تاجران توقف دوراعالم شده باطل است فرضاً اگر در  423است و صرفاً معامالتی که در ماده 

ق. ت مسبوق به تبانی یا بصورت صوری و یا  426داد صحیح بود مگر اینکه طبق ماده انجام میمعوض بصورت  خانه

عمل حقوقی  هر وضق. م آن معامالت را بتوان ابطال کرد. در حالی که در الیحه جدید در معامالت مع 278براساس ماده 

 اگر وجود ضرر ثابت شود در مقابل بستانکاران آن معامله باطل و بال اثر است.

یعنی صرفً در مقابل بستانکاران قابلیت استناد ندارد  است نسبی ،تفاوت دوم این است که این بطالن در الیحه ق. ت

 قواعدروابط ایشان تابع  وقانونی است  طرف و تاجر و طرف معامله دوم صحیح است و دارای آثار 2ولی در رابطۀ بین 

تواند به صرف اینکه معامله در مقابل بستانکاران باطل است از انجام وظایف خود در قراردادهاست و تاجر نمی عمومی
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مقابل طرف معامله خودداری کند یا طرف معامله او به وظیفه خود در انجام معامله عمل نکنند و هر یک از طرفین 

ق  الیحه 351لبته در ماده خود در انجام معامله بوده و تمامی آثار قانونی بر معامالت ایشان جاری است. ا مسؤول اعمال

 .نیز باید رعایت شود و قبل از تعیین تکلیف در خصوص توقف تاجر انجام اعمال حقوقی مجاز نیست 387مفاد ماده  ،ت

اه را از دادگتوانند تعلیق اجرا یا توقیف مورد معامله عامله میبستانکاران در صورت انجام م 551طبق ماده الیحه جدید  در

ی طلب کلیه مطالبات بستانکاران را ننماید معامله فوبخواهند و چنانچه بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال متوقف تکا

صورتی که عوض دارد و در دریافت می را ورود در صف غرما عوضشود، طرف معامله اگر طلبکار شود بدون باطل می

 نداده باشد معامله باطل و هیچ اثر حقوقی برای طرف معامله تاجر متصور نیست.

 شود.می داده مال صورت بدل 2در  ،اگر معامله در دوران توقف باطل شد

 در صورتی که مال به دیگری منتقل شود. -2در صورتی که مال تلف شود.  -7

ود ش برگردانده الیهمال به نحوی از انحاءِ به منتقل  اصل بعداکه اگر  نیست حیلولهاز نوع بدل  351بدل مندرج در ماده 

و بدل داده شده را پس بگیرد و بنابراین صرف تحویل بدل به بستانکاران در  برگردانده تصفیهبه بستانکاران تاجر یا اداره 

 کند.صورت فوق کفایت می 2

 الیحه قانون تجارت 358بررسی ماده  -2

سبوق مالیحه ق. ت اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معامله ای را بطور صوری یا  – 358طبق ماده 

باشد منتهی در ( می7377ق. ت ) 426به تبانی انجام داده است آن معامله باطل است. این ماده در واقع همانند ماده 

معامالت تاجر حتی قبل از تاریخ توقف اگر ( 7377ای نشده است و طبق قانون تجارت )هشاربه زمان توقف ا 426ماده 

قید تاجر متوقف  358به طور صوری یا مسبوق بوده است آن معامله خود به خود باطل است اما در الیحه ق.ت ماده 

 و 278صوری باشد طبق ماده  شود و معامالت قبل از توقف را اگرآمده است و لذا معامالت قبل از توقف را شامل نمی

قید شده تاجر متوقف در هر زمان ... ولی منظور از زمان توقف به  358قانون مدنی باطل بدانیم. هر چند در ماده  278

م .ق 278زمان معامله انجام دهد و قبل از توقف عنوان تاجر، تاجر متوقف نیست. به نظر دکتر کاتوزیان در ماده  هر بعد

صوری بودن و قصد فرار انگیزه  به مستنددهیم بطالن معامالت تاجر در دوران قبل از توقف قرار می بطالن مستندکه 

 (.228، ص 7337معامله صوری )کاتوزیان، 

و منافع مالی که موضوع معامله بوده است را مسترد در این ماده قید نشده است که تکلیف حقوق طرف معامله که عین 

 کند؟پرداختی خود در معامله را چگونه دریافت میکند چیست و عوض می

الیحه قانون تجارت  351ماده  مالک وحدترسد طبق مقررات عام حقوق مدنی و قواعد عمدی قراردادها و به نظر می

طرف معامله اگر معامله صوری یا مسبوق به تبانی بود و باطل شد در مقابل استرداد عین و منافع مستحق دریافت مبلغی 

 و ؛ای ببرد منتها در این رویه تساوی حقوق طلبکاران وجود نداردحصه غرمات که پرداخت نموده است نه اینکه جزءِ اس

قید شده که اگر طرف معامله  426( است که در ماده 7377های الیحه ق. ت با الیحه قانون تجارت )این یکی از تفاوت

( مقررات عام قانون 7377ر نشان دهنده آن است که در قانون تجارت )طلبکار شود جزءِ غرماءِ حصه خواهد بود که این ام

 در این ماده وجود نداشته و مقررات خاص قانون تجارت حکمفرماست.مدنی 

 الیحه ق. ت 715بررسی ماده * 

است که بیان  331یکی از موادی که در الیحه جدید در خصوص معامالت تاجر در دوران توقف قابل بررسی است ماده 

 دارد:می

تا درجه سوم از طبقه سوم بطور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر  او نسبیهر گاه امین یا بستگان سببی یا 

باطل است و طرف معامله به مجازات خیانت در متوقف برخالف غبطه بستانکاران طرف معامله واقع شدند آن معامله 

است که اشخاص قید شده در این ماده اگر برخالف غبطه بستانکاران و به منظور این ماده این  شود.امانت محکوم می

منظور از معامله به طور  معامالتی انجام دهند معامله انجام دهند باطل است که معیار بطالن ورود ضرر است. ایشان زیان
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ت از شخص به وکال فرضااینکه  تاجر در دوران توقف باشند و منظور از غیرمستقیم مثل از مالیمثل اینکه خریدار مستقیم 

عایت ر بستانکاران دیگری طرف معامله تاجر واقع شوند خواه نتیجه معامله برای خودشان یا غیر باشد و چنانچه مصلحت

 الیحه ق. ت نیز قابلیت استنتاج دارد. 351شود و به ایشان ضرری نرسد معامله صحیح است که این نتیجه از ماده 

حقوقدانان در این مقاله  نظر ( را مشخص کرده است که7377ق. ت ) 551در واقع تکلیف ماده الیحه ق. ت  331ماده 

باشد که این قراردادها می بعدقانون تجارت به  557اند که این ماده راجع به جرائم مربوطه به ماده ارائه شد که نظر داده

 551رسد معامالت ماده به نظر می هم جرود تاوجود ندارد حتی خق ت  551 باطل است و چون استثنایی نیز در ماده

الیحه ق.ت مسأله را بطور صریح مشخص نموده است و در واقع ماده  331 دهرا انجام دهد معامله باطل است ولی مات .ق

 ق. ت را تکمیل نموده است. 551

 الیحه ق.ت  759بررسی ماده * 

تواند به شود به هیچ وجه نمیتاجری که متوقف اعالم مییک ماده جدید در الیحه ق.ت است طبق این ماده  352ماده 

محسوب  محجور ( بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر7377دی اموال غیرمنصوب شود. تاکنون طبق ق.ت )تصعنوان م

انجام معامالت و عدم تصدی اموال غیر در دوران توقف تاجر برخالف  .هم به خاطر رعایت حقوق طلبکارانشد آن می

 عام قانون مدنی و ضوابطی است که تاکنون در خصوص محجورین وجود دارد.قواعد 

 قانون تجارت  الیحه 741بررسی ماده * 

 شرط زیر صحیح است: 2تأدیه طلب بستانکاران با وثیقه که طلب آنها مؤجل است قبل از سررسید به 

که  طلبیباشد به این معنی که قیمت مالی که مورد رهن یا وثیقه قرار گرفته از  طلب میزانبیش ازارزش وثیقه  -7

 لبکار از تاجر دارد بیشتر باشد.طل

ءِ و یا آن را به میزان کمتر واگذار کند به این معنی که بستانکار از را نسبت به بخشی از طلب ابرا تاجر ذمهبستانکار  -2

د که این ابراءِ البته وابسته به وجود دین است و بایستی دینی وجود داشته قسمتی از حق خود به اختیار صرفنظر کن

دین است که در این خصوص نظر حقوقدانان مختلف است به نظر دکتر کاتوزیان ابراءِ ویژه اشد چون ابراء نوعی ایفا ب

نفع بستانکاران  به ک طرفدر واقع از یت .الیحه ق 367شود این ماده حقوق دینی است نه عینی که با اعراض ساقط می

توانند طلب خود را زودتر از موعد مقرر دریافت داشته تا اینکه منتظر بمانند تا مال مورد وثیقه در باشد که میتاجر می

مزایده و فروش قرار گرفته که این خود مستلزم صرف زمان و کاهش ارزش پول در طول زمان است. از طرف دیگر به نفع 

ا به مبالغ هها دریافت کنند و به بهانه توقف مبلغ وام را به بانکهای با مبلغ سنگین از بانکتوانند وامتاجران است که می

 باشد.بسیار کمتر پرداخت نمایند و راهی برای سودجویی نیز می

 

 نتیجه گیري

توقف به این نتیجه در خصوص معامالت تاجر در دوران  7377مصوب از مقایسه الیحه قانون تجارت با قانون تجارت 

ها داشته انجام داده است از رسیم که قانون گذار ابتکارات جدیدی در خصوص تاجری که توقف در پرداخت بدهیمی

جمله ابتکارات در الیحه صدور رأی اعالم توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی و انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بین 

بار تاجر و جبران دیون و ورشکسته نشدن می باشد و به صرف عدم پرداخت اعاده اعتتاجر متوقف و طلبکاران به منظور 

جهت صدور حکم اوهای های تاجر و داراییالزمه قانون بین بدهیم و دیون توسط تاجر حکم ورشکستگی صادر نمی شود

 عقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانهحتی با وجود ان این الیحه وجود دارد. معامالت تاجر متوقف در دوران توقف در ورشکستگی

سبوق به تبانی و صوری نباشد صحیح است و چنانچه موارد فوق در معامالت رعایت مبه ضرر بستانکاران نباشد و  چنانچه

نشده معامله در مقابل بستانکاران باطل است ولی این بطالن نسبی است و در روابط بین تاجر و طرف معامله او قواعد 

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی بین تاجر و  چون. ا حاکم استعمومی قرارداده
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طلبکاران او منعقد می شود و معامالتی در دوران توقف با توجه به آن توسط تاجر انجام می شود در این مقاله قرارداد 

  .ارفاقی پیشگیرانه نیز بررسی شد
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