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Abstract 

Ordinary bankruptcy rulings have become a new way for large debtors to 

getaway from the payment of claims because of supporting aspects.. Although 

criminal bankruptcy rulings reduce claims, bank claims have not diminished 

since criminal convictions do not apply to legal entities. This article uses a 

descriptive-analytical method to examine the  rules and its role in increasing 

claims as a result of fraudulent actions of bank debtors in receiving a 

bankruptcy order without worrying about receiving a criminal sentence. The 

result of this article is that by reviewing the existing regulations and differential 

criminal policy against white-collar crimes compared to the crimes of ordinary 

people and by using criminal judicial policies such as issuing unanimous votes, 

a new procedure to prevent criminal bankruptcy crimes can lead to better results 

in this fielld. 
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 1. Introduction 

The purpose of the Bankruptcy Institution in Iranian law is for creditors to 

receive the largest possible share of their claim in equal proportions, which is 

achieved through the bankruptcy of the bankrupt and the appointment of a 

liquidator. The purpose of the inverse legislature and the institution of 

bankruptcy is to pose a threat to creditors, including banks, and an advantage 

for debtors to evade debt.  Despite the large number of bankruptcy cases in the 

courts, criminal bankruptcy cases are rarely filed in courts and criminal courts.  
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Therefore, coherently around the important issue.  Criminal bankruptcy 

judgments of the criminal court for guilt and fraud are very low for a variety of 

reasons, including the judiciary's policy of reducing the incarceration of 

financial offenders, but this does not mean that its delinquency rate is low.  

They are not reflected in the statistics.  It seems that in this section, a distinction 

should be made between natural and legal persons, because legal entities did not 

pay attention to the debts arising from their facilities with banks due to the fact 

that their managers were not sentenced to criminal bankruptcy, and the issuance 

of bankruptcy votes was due to fault and fraud.  Not only does it not have an 

effect on the collection of the banking network's claims against these people, 

but it also causes it to swell and shift the claims from the delinquent class to the 

suspicious class and from the suspicious class to the burned receivables class.  

Therefore, it is necessary to examine the relationship between bankruptcy and 

bank claims. 

 

2.Methodology 

This article uses a descriptive-analytical method to examine the laws and its role 

in increasing claims as a result of fraudulent actions of bank debtors in 

receiving a bankruptcy order without worrying about receiving a criminal 

sentence.  

 

3.Results and Discussion 

The judicial procedure in criminal courts in dealing with bankruptcy cases is 

different from fault and fraud, and most judges in the country are reluctant to 

issue such sentences due to the policy of de-judicialization and avoiding 

imprisonment of debtors in financial crimes.  On the other hand, some judges 

consider the criminal liability of legal entities based on the two theories of the 

mastermind and the responsibility of the employer, but some other judges in the 

bankruptcy case according to Article 143 of the Commercial Code only 

consider civil liability and criminal liability in bankruptcy is the fault and fraud 

of the person.  The businessman is bankrupt, not the managers of the company.  

Therefore, due to the difference of views and the pervasiveness of bankruptcy 

claims for bank debtors, bank debtors are trying to evade their debts by 

resorting to this new and complex tactic, and this has led to the volume of such 

cases in the courts.  Ascending and vertical as well as the state of bankruptcy 

and its effect on the facilities of the recipient and guarantors and affect each 

other's rights, so in this study to resolve the issue and examine its dark aspects, 

the relationship between bankruptcy claims  To blame and fraud by fulfilling 

the obligation of bank debtors and the amount of changes in the claims of 

banks, its effects and results according to the procedure of the prosecutor's 

office and criminal and legal courts in dealing with criminals. 
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4.Conclusion 

The role of criminal intervention in bankruptcy rulings and its effects on the 

collection of bank claims is very small.  Because, as it was stated, despite the 

fact that the legislator has accepted the criminal liability of legal entities in 

Articles 19, 20 and 143 of the Penal Code of 1392, but as seen in the statistics 

of judicial decisions, judges still do not believe in this issue.  On the other hand, 

in connection with the issuance of criminal bankruptcy rulings and bank 

deferred claims, we must make a distinction because natural persons, in order to 

avoid conviction and bear the punishment of criminal bankruptcy, mainly pay 

the debts arising from the facilities in any way possible with banks and try to 

obtain satisfaction.  Banks have, therefore, this reduces the claims of banks on 

them and establishes an inverse relationship (between the issuance of criminal 

bankruptcy rulings and bank claims).  However, due to the fact that managers 

are not convicted of criminal bankruptcy and its punishment, legal entities did 

not pay attention to the debts arising from their facilities with banks and issuing 

criminal bankruptcy votes not only has no effect on the receipt of banking 

network claims against these people but also causes inflation.  Also becomes.  

Therefore, by reviewing the existing regulations and differential criminal policy 

against white-collar crimes in comparison with the crimes of ordinary people 

and by using criminal justice policies such as issuing unanimous votes, a new 

procedure to prevent criminal bankruptcy crimes can be done in this area.  

Acted more favorably. 
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 چکیده 
عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدددهکاران نددزن ا   های حمایتی بهعادی به علت جنبه احکام ورشکستگی

پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی نیفری موجب ناهش مطالبات می شود، اما ا   

  نیدد اگردد، مطالبددات بددانکی ندداهش نیاتتدده اسددت.  قی نمیآنجا نه محکومیت نیفری مشمول اشخاص حقو

اقدام متقلبانه   جهیمطالبات در نت شیآن در اتزا نقشو  نیقوان یبررس ضمن یلیتحل یفیبا روش توص رنوشتا

نقش مداخلدده نیفددری    به  یفریحکم ن  اتتیدر  ا  ینگران بدون یورشکستگ حکم اتتیدر در یبانک بدهکاران

  در  بددا نگری  بددا  ندده تسدد ا این نوشتار پردا د. برآیندثیر آن در وصول مطالبات میدر احکام ورشکستگی و تأ

  بددا  و  عادی  اتراد  جرایم  با  مقایسه  در  سفیدی  یقه  جرایم  با  مقابله  در  اتتراقی  جنایی  سیاست  و  موجود مقررات

  جرایم   ا  پیشگیری  جهت  در  جدید  رویه  وحدت آرای صدور قبیل ا  قضایی جنایی هایسیاست ا  گیریبهره

  .نمود  ملع  ترمطلوب  حو ه  این  در  توانمی  نیفری،  ورشکستگی

 

بدهکاران بانکی، مطالبات، ورشکستگی حقوقی، ورشکستگی بدده تقرددیر، ورشکسددتگی بدده    واژگان کلیدی: 

 تقلب
 

 دانشجوی دنتری حقوق نیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آ اد اسزمی، سمنان، ایران.. 1    
 

آ اد اسزمی، سمنان،   رگروه تقه و مبانی حقوق اسزمی، واحد سمنان، دانشگاه شیادان. 2
 ( ئول )نویسنده مس   ایران

 mmoghadam@chmail.ir 
 

 

 .دانشیار گروه حقوق نیفری و جرم شناسی، دانشگاه ما ندران، ما ندران، ایران  .3
  

علمی   ژپوهشنامه حقوق کیفری           نشرهی 

ال   دهم   س ره  سیز ما ن  ،  دوم   ، ش ستا زم ز و  14پایی اپی ،     01  26    پی

 مقاله پژوهشی 

 130-107صفحات:     

 1400/ 05/ 31:    تاریخ دریافت

 1401/ 01/ 18رش:     ذی تاریخ پ

     

https://jol.guilan.ac.ir/article_5749.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222328.1401.13.2.5.5
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222328.1401.13.2.5.5
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222328.1401.13.2.5.5
https://orcid.org/0000-0002-0617-1447
https://orcid.org/0000-0001-8619-507x
https://orcid.org/0000-0002-5273-4802
mailto:mmoghadam@chmail.ir


رباهیم قدسی         108  (26)پیاپی ،    1401  تان پاییز و زمس     ، دوم    ،شماره سیزدهم     فری / سال  ژپوهشنامه حقوق کی    محمود صالحی ،  محمد روحانی مقدم،  سیدا

 

 مقدمه

سهم ممکن ا  طلب خویش  ترینکستگی در حقوق ایران آن است نه طلبکاران بیشاد ورشهدف نه

را به نسبت مساوی وصول ننند نه این هدف ا  طریق سلب اختیار ورشکسته و نرب مدیر تردفیه 

اما چند تفسیر نادرست ا  مقررات ورشکستگی موجب شده نه هدف مقنن وارونه و   ،شودمحقق می

ان جهت ترار ا  دین راها و مزیتی برای بدهکدیدی برای طلبکاران ا  جمله بانکنهاد ورشکستگی ته

های مربدو  بده های ورشکسدتگی در محدانم حقدوقی، پرونددهتراواندی پروندده  باوجود.  جلوه نماید

تداننون رویده بندابراین    .شدوندورشکستگی نیفری به ندرت در دادسراها و محانم نیفری طرح می

 وع پراهمیت شکل نگرتته است.منسجم پیرامون موض

 :شودها به دو صورت صادر میر خروص مطالبات بانکدطور نلی احکام ورشکستگی به

الف( احکام ورشکستگی عادی دادگاه حقوقی: صدور احکام ورشکستگی عادی صادره ا  محدانم 

بت بده های حمدایتی نده  نسدو تراوانی آن پیداسدت بده علدت جنبده گونه نه ا  آمارحقوقی همان

عددم جلدب ورشکسدته،   هدا،در مقابدل آن  اهدتوقف عملیدات اجرایدی بانک  :ورشکسته دارد ا  قبیل

محاسبه جریمه تأخیر تادیه تسهیزت تا تاریخ توقف و ا  بین بردن مابقی آن بده تداریخ رو ، باعد  

گردد و به ترغیب بدهکاران به این قبیل آرای گردیده و متعاقبا باع  رشد مطالبات شبکه بانکی می

 . دارد ممیزان مطالبات رابطه مستقینوعی صدور آرا با  

ب( احکام ورشکستگی نیفری دادگاه نیفری: در آمارهای نیفری تعداد احکام ورشکسدتگی بده 

های دستگاه قضا مبنی بر ناهش  ندانیان جرایم تقریر و تقلب بنا به دالیل متعدد ا  جمله سیاست

تجدار  دبلکه عملکر ،دین معنی نیست نه نرخ بزهکاری آن پایین استمالی بسیارنم است ولی این ب

 گردد.  نمیحکومیت آنان و انعکاس درآمارها  گونه جرایم منجر به صدور حکم مدر این

  یرا ،قائل به تفکیک بودبایست رسد در این قسمت میان اشخاص حقیقی و حقوقی مینظرمیبه

دیدون ت و تحمل مجا ات ورشکستگی نیفری عمددتا  علت جلوگیری ا  محکومیاشخاص حقیقی به

ها را به هر نحو ممکدن تادیده نمدوده و سدعی در جلدب رضدایت زت ماخوذه به بانکیناشی ا  تسه

تلداا رابطده   ،گدرددهدا ا  آندان میاین موضوع باع  نداهش مطالبدات بانک   ، بنابراینها دارندبانک

به مجدا ات ها  کومیت مدیران آنعلت عدم محی بهاما اشخاص حقوق  برقرار است.ها  معکوس بین آن

هدا  تدوجهی ننمدوده و صددور آرا ، به دیون ناشی ا  تسدهیزت خدود ندزد بانکیفرینورشکستگی  

ورشکستگی به تقریر و تقلب نه تنها تأثیری در وصول مطالبات شبکه بانکی نسدبت بده ایدن اتدراد 

طبقده معدوق بده مشدکوو الوصدول و ا  طبقده بلکه باع  تورم آن و جابجدایی مطالبدات ا     ،ندارد

.  بنابراین بررسی رابطده بدین ورشکسدتگی و شودالبات سوخت شده نیز میطو الوصول به ممشکو

  است.مطالبات بانکی ضروری 
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 در  و  بوده  تقلب  و  تقریر  به  ورشکستگی  موضوع  در  تاننون  گرتته  صورت  تحقیقات  ،عزوه براین

 تصدور  مسدتقلی   تحقیدق  بانکی  بدهکاران  تعهدات  ایفای  با  آن   ارتبا  و  نیفری  مداخله  نقش  مورد

 و  حقدوقی  دعدوی  عنوانبه  ورشکستگی  درخروص   گرتته  صورت  مطالعات  رویکرد  و  است  نپایرتته

 دلیل همین به. است شده مطرح  او  با  ارتبا   در  اتراد  سایر  و  تاجر  معامزت  به  نسبت  آن  نتایج  و  آثار

م کدصددور ح  :های  یر پاسخ داده خواهد شدپرسش  م ورشکستگی بها  بیان اقسا  پسدر این مقاله  

هدا چده تدأثیری در میدزان مطالبدات معدوق بدانکی به ورشکستگی نیفری نسبت به بدهکاران بانک

خواهد داشت؟خزءهای قانونی ورشکستگی نیفری نه باع  اتزایش میزان مطالبدات معدوق بدانکی 

 شده است، ندامند؟

 

 به تقصیر و تقلبی جرایم ورشکستگی  سیاست جنایی تقنین .1

ودن بده قش منفی در جریان اقتراد و رقابت آ اد تجداری و خدشده وارد نمدنا  جرایم اقترادی نه  

های تجاری دارد، ورشکستگی به تقریر و تقلدب اسدت. ، تجار و شرنتاعتماد مردم نسبت به نسبه

هدای تجداری و حفد  ب تعالیتاین اهمیت و لزوم حفط جامعده ا  سدوء اسدتفاده اشدخاص در قالد

هدای گداار مجدا ات، موجب شده اسدت نده قانوناستوابط تجاری  راطمینان و اعتماد نه ا  اصول  

، به خروص ورشکسدتگی بده تقلدب نده سدوء نیدت و قردد تقلدب در آن سنگینی برای این جرایم

عمدومی مردوب سدال گااری در نشور ما)قانون مجا ات  ا  ابتدای قانون  البتهپراست، تعیین نماید.  

 .(155:1387اونت آمو ش قوه قضائیه ، ع)مانگاری شده استجرم  ،(  این اعمال1304

ا  یدک ندواختی در طدول تداریخ   ورشکسدتگی بده تقردیر و تقلدبهای جنایی تقنینی  سیاست

هدا، نظمیطوری نده مدا اغلدب شداهد سدیر صدعودی نزولدی آن ناشدی ا  بیاند، بدهبرخوردار نبوده

 رتتارهدای بدر نه گداهیطوریهب ایم،بوده جنایی هایدرسیاست مفر  هایها و پرانندگینابسامانی

و گاهی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقترادی نقدش    مانی به شخریت مجرمانه  مجرمانه تکیه شده و

داشته است، اولین قدم رعایدت تندون یدا اداب صدوری و   برای گریز ا  این نابسامانی  ایننندهتعیین

 .باشدمی گااریی قانونماهو

ی به انخست اشارهتقلّب و تقریر در نشور ال م است    هدر خروص اهمیت جرایم ورشکستگی ب

ین انگداری و تعیدداشته باشدیم نده بده جرم  1304قانون مجا ات عمومی مروب    237و    236مواد  

قدانون تجدارت   »نسانی نه در موارد معینده در  236. مطابق ماده  مجا ات این جرایم پرداخته است

، هدا محسدوبندو همچندین نسدانی نده همدسدت آن  شوندم میعنوان ورشکستگی به تقلّب محکوبه

» مجدا ات   237« و مطدابق مداده  یی درجه دو ا  سده تدا پدنج سدال اسدتمجا ات آنها حبس جنا
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، )معاوندت آمدو ش قدوه قضدائیه« ای اسدتیر ا  سه ماه تا دو سال حدبس جنحدهورشکسته به تقر

155:1387). 

اخزل در سیستم تجاری و اقتردادی و   ظدهنده اهمیت این جرایم به لحاانگاری نشاناین جرم

، قانون تجارت نیز نه تدا حدال حاضدر در است. پس ا  این قانونا  بین رتتن اعتماد در امور تجاری  

 543ه . مداده اسدتبه ورشکستگی به تقریر و تقلّب اشاره نمود  549و    543حال اجراست، در مواد  

نحه و شش ماه تا سه سدال حدبس تدأدیبی جقانون تجارت مجا ات ورشکستگی به تقریر را ا  نوع 

. ه اسدتقانون تجارت نیز مجا ات ورشکسته به تقلّب را به قانون جدزا احالده داد  549تعیین و ماده  

دند، البته با توجه به ترویب قوانین جزایی بعدی نه معترض بح  مجا ات ورشکسته به تقردیر شد

 .(156:1387،  اونت آمو ش قوه قضائیهعم)انون تجارت نیز نسخ ضمنی شده استق 549عمزً ماده  

گاار بدا درو اهمیدت ایدن جدرایم در قدانون تعزیدرات ا  پیرو ی انقزب اسزمی نیز قانون  پس

قدانون   114انگاری ورشکستگی به تقریر و تقلّب پرداخت. بده موجدب مداده  به جرم  1362مروب  

ایدن   115ج سال و طبق ماده  ن، مجا ات ورشکسته به تقلبّ حبس ا  سه تا پ 1362رات مروب  تعزی

ضدربه شدزق تعیدین شدده   74قانون، مجا ات ورشکسته به تقریر حبس ا  سه ماه تا دو سال یا تا  

 است. 

شود نه مقام سیاست جنایی تقنینی، ضمن تأنیدد بدر سیاسدت حدبس به هر حال مزحظه می

ل مجا ات حدبس را ا  دو قد ورشکسته به تقلّب مجا ات قانونی را تشدید نموده و حدامحور، در مور

سال به سه سال اتزایش داده است. در خروص ورشکسته به تقریر نیدز قدانون تعزیدرات اقددام بده 

ندت آمدو ش قدوه قضدائیه، تعیین مجا ات به نحو تخییری بدین حدبس و شدزق نمدوده بدود )معاو

 ، امااسب نیستندانان مدر جرایم مالی ا  نظر بسیاری ا  حقوق ا ات شزق  . هرچند مج(156:1387

 ، این قسدمت نقطده قدوت قدانون مزبدور بدوده و وجه به روند رو به رشد این جرایما  نظر نگارنده بات

 رسد.مینظر  بهمناسب  

جدایگزین مدواد قبلدی در   671و    670قدانون مجدا ات اسدزمی مدواد    1375در تغییرات سدال  

حقق ایدن جدرایم بده موجدب شدرایط تاین با احرا  بنابر روص ورشکستگی به تقلّب و تقریر شد.خ

قدانون  670بق مداده مجا ات ورشکسته به تقلّب ط قانون تجارت،  549و    542و    541مقرر در مواد  

قدانون   671، حبس ا  یک تا پنج سال و مجا ات ورشکسته به تقردیر طبدق مداده  مجا ات اسزمی

ردد نده مقدام سیاسدت گاسزمی شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است. مزحظه میمجا ات  

به صورت دوگانه عمل نموده است. بدین ترتیب نده  1375جنایی در قانون مجا ات اسزمی مروب 

به یک تا پدنج  1362مجا ات ورشکسته به تقلّب ا  سه تا پنج سال حبس در قانون تعزیرات مروب 
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ا دو سدال حدبس ت  تته است و در برابر مجا ات ورشکسته به تقریر به شش ماهسال حبس تقلیل یا

 .(156:1387،  اتزایش یاتته است)معاونت آمو ش قوه قضائیه

نیز مقام سیاست جنایی تقنینی مدوارد منددرد در قدانون  1392در قانون مجا ات اسزمی سال  

اقددامات مقدنّن ا  لحداظ اصدول د  رسدمدی. بده نظرگونه تغییری تکرار نرده استقبل را بدون هیچ

.  یدرا ورشکسدته بده تقلدب بدا قردد تقلدب نیستقابل توجیه و دتاع    انگاریسیاست جنایی و جرم

اقداماتی را انجام داده و ضمن سوء استفاده ا  اموال اشخاص و اعتماد و اطمینان اتدراد عمدداً قردد 

 ان را دارد. تر خوردن اموال آنورود ضرر به طلبکاران و به عبارت ساده

رو ی وسایل تبادل اطزعدات و تجدارت الکترونیکدی مبنابراین با توجه به این مسایل و تحوالت ا

، تقلیدل دهدهای جدید و پیشرتته مینه مجال بیشتری به اتراد سودجو برای سوء استفاده با روش

حظده نیسدت. در مقابدل مزحداقل مجا ات این جرم ا  سه سال حبس به یک سال حبس صدحی   

رای سوء نیتی نبوده و تخلفات معموالً دا  هگاار در خروص ورشکسته به تقریر نگردد نه قانونمی

حداقل مجا ات را اتزایش داده است. حال آنکده اگدر   تری نسبت به ورشکسته به تقلب داشته،سبک

بود. بده هدر گاار دارای توجیه بیشتری  لزومی جهت تقلیل مجا ات در بین بود، قطعاً عملکرد قانون

برخورد با جرایم ورشکسدتگی بده تقردیر و   رگردد نه سیاست جنایی مقنّن ما دشکل مشخص می

 ها جنبه رسمی و دولتی دارد.تقلّب نمانان حبس محور بوده و پاسخ

سیاست جنایی مقنّن در قسمتی نیدز قابدل تحسدین اسدت و آن هدم   ،گاشته ا  مسائل مانور

حققّ این جرایم است. واض  است نسانی نده بده مدرتکبین ایدن اشاره به بح  اشخاص دخیل در ت

عنوان معداون قانون مجا ات اسزمی بده 726و  43رایم به هر نحو مساعدتی نمایند، در قالب مواد ج

قدانون مجدا ات اسدزمی در خردوص   672جرم قابل تعقیب و مجا ات هستند، ولی تردویب مداده  

سری اعمدال و تخلفدات گیری ا  یکی تأثیر مثبت در پیشجرایم مدیر ترفیه به نظر مطلوب و دارا

 د بود.هخوا

قانون تجارت، یکی ا  مواد تحقق ورشکستگی به تقلّدب را   549ماده    3همچنین ا  آنجا نه بند  

اقدام تاجر ورشکسته مبنی بر ا  بین بردن قسمتی ا  دارایی خود بده طریدق مواضدعه یدا معدامزت 

گیدرد  تد قائل به این امر شد نه چناچه چنین مواضعه و تبانی صدورصوری، عنوان نموده است، بای

نده ( مضداتا در صدورتی161  :1383قانون مجا ات اسزمی خواهد بود. )رحمدل،  611مشمول ماده  

دستان او دارای وصف مجرمانه دیگری نیدز باشدد، ا  بداب تعدددّ جدرم قابدل اعمال ورشکسته یا هم

ی وهای خاصی برای اشخاصی نه به نحجارت نیز مجا اتقانون ت  بود. در  رسیدگی و مجا ات خواهد

 به تاجر ورشکسته به تقریر یا تقلّب مساعدت نمایند، تعیین شده است.
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های یک سیاسدت جندایی ها و تحقق آرمانرسد به لحاظ رعایت بیشتر اصول مجا اتنظر میبه

ایم ورشکسدتگی بده تقردیر و دار بهتر است مجا ات جزای نقددی و شدزق  در جدرمطلوب و هدف

انده شود تا با دارندگی بیشتری نسدبت بده اتدراد ندانرده بدزه و جتقلّب، عزوه بر مجا ات حبس گن

هدای موجدود در قدوانین مربدو  بده همچنین تکرار جرم داشته باشد. شاید انتقادی نه بده مجا ات

تردی داشدته صرتا جنبه    های مزبورنه مجا ات  استتوان گرتت این  جرایم ورشکستگی نیفری می

ن تأثیری در راستای احقداق حقدوق بسدتانکاران نددارد. لداا اباشد و چندو مختص به ورشکسته می

 789و  778و    763و  155، جنبه حمدایتی آرای وحددت رویده شدماره  گاارگردد قانونپیشنهاد می

، سدلب و صدرتا ددگدرها محدر  میدیوان عالی نشور را نسبت به اترادی نه ورشکستگی نیفری آن

 .ورد ورشکستگی حقوقی اعمال نماینددرم

های نده سیاسدت  استگر این نکته  براین روند رو به رشد جرایم ورشکستگی در جامعه نشانابن

نارگشدا نبدوده و   گاار در مقابله با مجرمدان مزبدورگرانه قانونجنایی تقنینی و رویکردهای سرنوب

نده همدان  واندنش متفداوتا نگری در مقررات موجود و یا یدک گاار نیا مند برسد قانوننظر میبه

جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه بدا جدرایم اتدراد گونه مقابله باایناست جنایی اتتراقی در  یس

های جندایی قضدایی ا  قبیدل صددور آرای گیدری ا  سیاسدتبهدرهبا  توان  نمااینکه میاست،  عادی  

تر ایم ورشکستگی نیفری، در این حو ه مطلوبشگیری ا  جر، در جهت پیا هوحدت رویه جدید و ت

 ل نمود. مع 

 

 های ورشکستگی کیفری در وقوع جرم ورشکستگی  مجازات  تأثیر اعمال  .2

گدردد تاقدد علت اینکده جدرم محسدوب نمیگونه نه مشهود است ورشکسدتگی حقدوقی بدههمان

گونه نیسدت در ورشکستگی نیفری این  مااست، ا  با دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی  هایمجا ات

 .گرددهایی میطور مخترر مشخص گردد مشمول چه مجا اتال م است به نخست  و

، به مجا ات تبعی و تکمیلی نیدز کستگی نیفری عزوه برمجا ات اصلیاشخاص محکوم به ورش

قدانون   671و    670بدین نحو نه مجا ات اصلی ورشکستگی نیفری مطابق مواد    ،گردندمحکوم می

همان قانون مجا ات ورشکسدتگی بده تقلّدب   19باشد و با توجه به ماده  مجا ات اسزمی حبس می

 ،همدان قدانون 23.  براسداس مداده اسدتدرجه پنج و مجا ات ورشکستگی به تقریر درجه شدش  

تواند محکومان به مجا ات تعزیری درجه شش تا درجه یک را عزوه بر مجا ات اصلی بده دادگاه می

هدای تکمیلدی، انتشدار حکدم  اتا. یکدی ا  ایدن مجهای تکمیلی نیز محکدوم ننددیکی ا  مجا ات

 .(77:1398)تضلعلی،ها است محکومیت نیفری در رسانه
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محکومیت به تعزیر درجه پدنج و بداالتر موجدب محرومیدت ا  حقدوق اجتمداعی   ،اتزون بر این

لّب محکدوم گدردد بده ب ورشکستگی به تقنس به لحاظ ارتکابنابراین هرشود.  می  )مجا ات تبعی(

جتماعی ا  جمله تأسیس اداره یا عضویت در هیدأت مددیره یدا مددیرعامل امدت دو سال ا  حقوق  

اعداده حیثیدت   ، انعقداد قدرارداد ارتداقی ،یا ثبت نام تجارتیهای دولتی، تعاونی و خروصی  شرنت

، مؤسسان یا مدیران مؤسسدات بیمدهان عنو، انتخاب بهدلّالی  ، پروانهجزایی، انتراب سمت قیمومت

، با رگاندان  عنوان ناشران اوراق بهدادار، ندارگزاران،، تردی بهها به هر عنوانتردی اداره امور بانک

، دریاتددت نددارت با رگددانی محددروم ی در سددا مان بددورس و اوراق بهددادارگاارمشدداوران سددرمایه

 .(79:1398شود)تضلعلی،می

ی عدهدای تبگداار عدزوه بدر مجا اتچنان اهمیتی دارد نه قانوندر واقع ورشکستگی مجرمانه 

بدان ایدن دو جدرم ها و آثار تبعی خاص دیگری نیز در قوانین مختلف برای مرتک، محرومیتعمومی

ها چه تدأثیری در وضدعیت ورشکسدته و .حال باید دید اعمال این قبیل مجا اتدر نظر گرتته است

 .رد تکرار جرم ا  سوی وی یا سایرین دا

و امنیدت در جامعده اسدت )گلددو یان،   ، مبار ه علیه بزهکاری و ایجداد نطدماهداف اصلی نیفر

ترین اهداف اعمال نیفر و مجدا ات بدر ورشکسدته نده منجدر بده یکی ا  اختراصی  اما  .(90:1400

، ارعداب ورشکسدته ا  آن  ، عزوه بر جنبده تدادیبی و تربیتدیگرددناهش وقوع جرایم در جامعه می

 . استگیری عمومی(  گیری تردی( و ارعاب دیگران )پیشالانر )پیشهای توق  اتمجا

ا نیدز در اعمدال نیفدر دیدده رباید جنبه با دارنگی، اصزح مجرم و جلب رضایت  یدانهمچنین  

هدای مخدتص بده خدود . درواقع صدور احکام ورشکستگی نیفری نده اعمدال مجا اتمدنظر داشت

را عددد تم های اجتماعیجا ات سالب آ ادی و محرومیتلی( ا  جمله م، تبعی و تکمی)مجا ات اصلی

هش وقوع جرایم . با نااست، خود عامل اصلی ناهش وقوع این قبیل جرایم  برای تاجر به همراه دارد

مسدتقیم بدین وقدوع جدرایم    یدرا رابطده  یابد،مطالبات بانکی نیز ناهش می  ،ورشکستگی بدهکاران

 .نیفری و مطالبات بانکی حانم است  های، اعمال مجا اتورشکستگی

 

 رابطه با اشخاص حقوقیدر  کیفری    ورشکستگی  کامح. بررسی وضعیت ا3

بحد  برانگیدز بدوده ل ائبح  ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، ا  دیربا  در حقوق نیفری ا  مس

وسدط اشدخاص اعمدال ارتکدابی تانگداری طورنلی به جرمبه1392گاار ایران نیز تا سال . قانوناست

اعمال   انگاریخود به جرم  143هدر ماد  1392ال  ساسزمی  ن مجا ات  نوپرداخته بود ولی قان  حقوقی

 تعلد تتوان گفبه این اعتبار می .(57:1398ت )رحمدل،پرداخته اس ارتکابی توسط شخص حقوقی
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عمدال ر ان دندامحتوم آوظیفه   ا  حقیقی و حقوقی،  مِبه اشخاص، اع تحمیل مسئولیت نیابتی  اصلی  

 .تو حوادث تلخ اس ارورخدادهای ناگا    گیریشخود و پی لظارت بر عوامن

ظدایف نظدارتی و هددایتی انجدام تخلدف ا  سدوی جام وناشخاص در ا  ریر این  ن تقیب  رحال اگ

ی سر نش شددن برخدوردار خواهدد بدود ا  عنرر روانی ال م برا  ،رابطه سببیت برقرار باشد  ،نماینده

 . (59:1398)رحمدل،

بدا آن  بدرای اشدخاص حقدوقی فرییئولیت نگاار آلمان در  مینه برقراری مسوننکلی نه قاشم

توانندد دارای نمیموجودی اعتباری  وان  اشخاص حقوقی به عن  .تی اسنبح  عنرر روا  ،تمواجه اس

 نه عنرر لبه این دلی  تی ذاتی شخص حقیقی اسیژگی ونداشتن عنرر روا   یرا  ،دی باشننعنرر روا

نده تقدط یدک شدخص حقیقدی   تتفکر اس  تقابلی  ، مه این امرالو    تاس  هنیفعال ذنو ا  لتعی  نروا

 .دچنین قابلیتی داشته باش  ندتوامی

رسدد نظر میبده  .نیابتی حل نرده استی  نبینی عنرر روارا با پیش  مشکلگاار ایران این  وننقا 

. نون مزبدور اسدتقدا  14اده  مل نلیت مقانون مجا ات اسزمی شا  20و ماده    143اطزق حکم ماده  

نماینده ه توسط نمجرما لبه اشخاص حقوقی ارتکاب عمیت نیفری  لعبارتی دیگر اگر مبنای مسئوهب

نی اتخداذ نه عنرر روابدین توضی   .نخواهد داشتوع جرم وجود نتفاوتی بین  ،دشخص حقوقی باش

موجده ایران قانونگاار این اقدام  ،  گاارندیرا به حساب شخص حقوقی م  شده توسط شخص حقیقی  

ننند و گرداننده ل میشخص حقوقی عم  همتفکر  هه عنوان قوباشخاص حقیقی    ،  یرادرسظر مینبه  

سته نه نی متوجه شخص حقوقی دانرا  مائولیت  به درستی مس  گاار  نونقا    هستند.  شخص حقوقی

ی منداتع اسدتادر رهدا  عمل ننندد یدا تعالیدت آنشخص حقوقی  نماینده  عنوان  اشخاص حقیقی به

 .(78:1398  )رحمدل،شخص حقوقی باشد  

)اعدم ا  شدخص حقیقدی و اظر بده تداجر  ننه ورشکستگی  اینای معتقدند باوجود  دهع ا  طرتی  

، دادگداه باشد آنورشکستگی شرنت ناشی ا  تقلب یا تقریر مدیر یا مدیران چنانچه    ،است  (حقوقی

 یدرا در   ،ه به تقلدب و تقردیر محکدوم نمایددتواند مدیر شرنت تجارتی را به مجا ات ورشکستنمی

توان گفت لاا نمی  ،مقرراتی در این مورد وجود نداردسابق  ر قانون مجا ات اسزمی  دقانون تجارت و  

قانون مجا ات اسزمی در مورد مددیران شدرنت تجدارتی  671و  670های مقرر در مواد  نه مجا ات

بده حسداب شدرنت انجدام رتی را بده نماینددگی و  یرا مددیران عمدل تجدا   قابل اعمال خواهد بود،

 26/2/1349مدورخ    205شوند )رأی اصدراری شدماره   شخراً تاجر محسوب نمیاین  ربنابدهند.  می

  .(51: 1396)ناویدانی، را صادر نمود توان حکم ورشکستگی آنها دیوان عالی نشور( و در نتیجه نمی

نتساب است ن تجارت صرتاً به اشخاص حقیقی قابل ابرخی ا  اعمال مجرمانه مانور در قانوبنابراین  

 .  (60:  1396،  )ناویانیاشخاص حقوقی مرداق ندارد دو در مور
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 یرا برخی قضات مقررات نیفری ورشکستگی به   است،  رویه قضایی نیز با این نظر بیشتر همسو

طور قی را بدهدانندد و اشدخاص حقدوتقریر و تقلّب را منحرراً درباره اشخاص حقیقی قابل اجرا می

ندد. بدرای نمونده در پروندده مطروحده در شدعبه دوم ینمانلی خارد ا  شمول این مقررات تلقّی می

رغم عنوان داشته » علی 3/5/97رخ مو  970281دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در دادنامه شماره  

 541یکن مدواد  تاجر یا شرنت تجارتی را مطرح نموده لد  ،قانون تجارت ورشکستگی  412نکه ماده  آ

مان قانون دانسته نده ه  1ناظر به تاجر موضوع ماده    یر و تقلب را صرتاورشکستگی به تقر  550الی  

 143و هرچند مددیران متخلدف شدرنت ورشکسدته برابدر مداده  20مندرد در ماده   شرنت تجارتی

 ، مسئولیت مدنی خواهند داشت لیکن ورشکستگی به تقریر و تقلدب متوجده شدخصقانون تجارت

 .ر ورشکسته است نه مدیران شرنت « تاج

اینکده یکدی ا  شدعب با پرسدی دادسدرای تهدران در قدرار نهدایی مدورخ   رهمچنین نمونه دیگ

ام شرنتی دائر به ورشکستگی نیفری، نظر به این نده خود آورده است » در خروص اته  25/6/94

یقدی اسدت و نسدبت بده قانون مجا ات اسزمی صرتاً نداظر بده اشدخاص حق  671و    670های  ماده

لحاظ تقدان رنن قانونی و جدرم نبدودن موضدوع، بده   هاشخاص حقوقی خرود موضوعی دارد، لاا ب

 شود«. قرار منع تعقیب صادر میق آدو   265استناد ماده  

نده در صدورتی رسدد.این دیدگاه قابل دتاع به نظر نمدیبا توجه به توضیحاتی نه داده شد،    اما

اغای و عمددتا نهای  هکاران بانکی ا  طریق ایجاد شرنتو بسیاری ا  بدست  این بر خزف عدالت ا

ها دریاتت و پس ا  نیدل بده اهدداف خدود در تسهیزت نزن ا  بانک  ،  مسئولیت محدود  شرنت با

نمایندد تدا ا  ایدن طریدق عدزوه بدر اقدام به طرح دعدوی ورشکسدتگی می  ، مان با پرداخت دیون

ت خدود  این نهاد نه همان  ا  بین بدردن  جریمدأتأخیر تادیده تسدهیزمندی ا  جنبه حقوقی  بهره

رر در ن نده شدامل عددم  مجدا ات مقدباشد، ا  جنبه نیفری آمی  155استناد رای وحدت رویه  هب

 .  به سادگی ا  چنگال عدالت بگریزند، منتفع و جرائم ورشکستگی نیفری بوده

: » دادگداه بیندی گردیدده اسدتشت پیتجدارالیحده    1007مداده  بختانه در  این موضوع خوش

نده مرتکدب یکدی ا    را  ، مدیران شرنت و یا اشخاص دیگریرداخت دینپ تجارتی پس ا  توقف ا   

این قدانون بده   1005اعمال مشروحه  یر شده باشند به محرومیت ا  حقوق اجتماعی موضوع ماده  

نداتع شخردی و بده ندام انجام تعالیدت تجدارتی در جهدت م: سال محکوم خواهد نرد  5تا    3مدت  

آن و بدرای ل یا اعتبارات شخص حقوقی بر خدزف منداتع ا؛ استفاده غیر مجا  ا  اموخص حقوقیش

، ا  بین بدردن و ر چند خود نفع در آن نداشته باشد؛ مخدوش نردن، همقاصد خود یا شخص دیگر

ها الزامی است؛ آن  پنهان نردن اسناد مالی و دتاتر تجارتی نه به موجب قوانین و مقررات نگهداری

؛ یا اتزایش متقلبانده دیدون آن  بخشی ا  اموال شخص حقوقی  پنهان نردن یا ا  میان بردن تمام یا
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دادگاه .به توقف ا  پرداخدت دیدن شدده اسدت  معامله یا تعالیتی نه با سوءنیت انجام پایرد و منجر

سال و جزای   5تا    1ا     به حبسالیحه    1012تواند اشخاص مشمول این ماده را به موجب ماده  می

سدد مدواد ربه نظر مدی  .محکوم نماید  ،یاردریال یا یکی ا  آن دولنقدی ا  صد میلیون ریال تا دو می

باعد  ، تاحدودی خزء قانونی در خروص اشدخاص حقدوقی را ا  بدین بدرده و متعاقبدا قانونی توق 

 شود.ناهش مطالبات بانک می

 

 لبات بانکیرابطه صدور احکام ورشکستگی با مطا .4

 هر را به گردش خون در بدن موجدود  ندده تشدبیوها گردش پول در نظام بانکی و اقتراد نشبانک

یم نده اگدر بده مطالبات معوق را به سرطان خون مثال بدزن، باید ننند. اگر این تشبیه را بپایریممی

تواند می  بانکی  طالباتم  .(44:1399)آقا محمدی،  ای اتتد نجات ا  آن مشکل استجان موجود  نده

ر نتیجه سیستم مالی نشور به دنبال داشته باشد. ا  جمله دهای تراوانی را برای سیستم بانکی   یان

شدن بخش بزرگی ا  منابع بانکی، ناهش دتعات گردش مطالبدات و   توان به بلونهمیمشکزت  این  

مندابع واحددهای  تدزفا گویی به مشتریان و نیدزیاسخ یاتزایش دوره وصول مطالبات، ناهش توانای

 (.232:1399  ) باقری،ذیربط بانکی اشاره نرد

سدا مانی سدا مانی و بدرونبندی مرسوم به علل درونعلل اتزایش مطالبات معوق در یک تقسیم

هدا و قدوانین و رویده اجرایدی دولدت، گیدریتردمیم  :ا تندسا مانی عبارشود. عوامل برونتقسیم می

ار دارندد، نها و نهادهایی نه به هر دلیلی بدا نظدام بدانکی سدروسا مانمجلس، قوه قضاییه و تمامی  

تاصله نرخ سود بانکی ا  بهره با ار، نرخ ار  و نوسانات آن، ساختار اقتراد دولتی و نگاه دستوری بده 

) های مددالی و پددولی و تغییددرات مکددرر قددوانین و مقددرراتبخددش اعتبدداری، عدددم ثبددات سیاسددت

هدا ات بانکبداحکام ورشکستگی را ا  دو منظر با مطالتوان صدور موع می(. در مج232:1399،باقری

 . متفاوت آن را بررسی نرد مقایسه و آثار

 

 صدوراحکام ورشکستگی عادی صادر از دادگاه حقوقی  .1 .4

و تراوانی آن پیداست   گونه نه ا  آمارصدور احکام ورشکستگی عادی صادره ا  محانم حقوقی همان

در   هدات اجرایدی بانکاهای حمایتی نه  نسبت به ورشکسته دارد ا  قبیل توقف عملیبه علت جنبه

، ابطدال تاریخ توقدفبعدا  جریمه تاخیر تادیه تسهیزت ، عدم تعلق  مقابل آنها، عدم جلب ورشکسته

قراردادهای بانکی بعد ا  تاریخ توقف و برخی موارد دیگر عمدتا باع  ترغیب بدهکاران به این قبیدل 

میدزان و بده ندوعی صددور آرا بدا    دشدوع  رشد مطالبات شبکه بانکی مدیی گردیده و متعاقبا باآرا

 .مطالبات رابطه مستقیم دارد
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 صدور احکام ورشکستگی کیفری صادره از دادگاه کیفری . 2.  4

در آمارهای نیفری تعداد احکام ورشکستگی به تقریر و تقلدب بندا بده دالیدل متعددد ا  جملده  

ولی این بدین معنی    تگاه قضا مبنی بر ناهش  ندانیان جرایم مالی بسیارنم است های دس سیاست 

گونه جدرایم منجدر بده صددور  نرد تجار در این نیست نه نرخ بزهکاری آن پایین است، بلکه عمل 

 گردد. حکم محکومیت آنان و انعکاس در آمارها  نمی 

ید قائل به تفکیک بدود،  یدرا  رسد در این بخش، میان اشخاص حقیقی و حقوقی با نظر می به   

ا  محکومیت و تحمل مجا ات ورشکستگی نیفری عمدتا دیون    لت جلوگیری عاشخاص حقیقی به 

ها را به هر نحو ممکن تادیه نمدوده و سدعی در جلدب رضدایت  ناشی ا  تسهیزت ماخوذه به بانک 

بنابراین رابطه معکوس    گردد، ها ا  آنان می ها دارند و این موضوع باع  ناهش مطالبات بانک بانک 

نه حسب تحلیل آمارهای استخراجی ا  مطالبات بانک ملدی در    ی ا گونه ها برقرار است، به بین آن 

چندین استان ا  جمله تهران، سمنان، ما ندران، خراسان شمالی، خراسان جندوبی و گلسدتان در  

تقدره پروندده  گردد نه در اثر صدور ارای ورشکسدتگی نیفدری چنددین  مشاهده می   1399سال  

میلیارد ریال ا  مطالبات بانک به حیطه وصدول    167بدهکاران بانک ملی در محانم قضایی، مبلغ  

 درآمده است. 

هدای اسدتان سدمنان نیدز  همچنین براساس اطزعات مستخرجه ا  نمیسیون هماهنگی بانک 

نیفری وصول  ناشی ا  احکام ورشکستگی   1399میلیارد ریال ا  مطالبات بانکی در سال    16مبلغ  

ها بده مجدا ات ورشکسدتگی  میت مدیران آن و علت عدم محک گردیده است، اما اشخاص حقوقی به 

ها توجهی ننموده و صددور آرا ورشکسدتگی بده  نیفری، به دیون ناشی ا  تسهیزت خود نزد بانک 

کده  تقریر و تقلب، نه تنها تأثیری در وصول مطالبات شبکه بانکی نسبت به ایدن اتدراد نددارد، بل 

الوصدول  الوصول و ا  طبقه مشکوو و و باع  تورم آن و جابجایی مطالبات ا  طبقه معوق به مشک 

ای نه دراثر صدور احکام ورشکستگی عادی اشخاص  گونه شود. به به مطالبات سوخت شده نیز می 

های  گونده طلبدی در پروندده های صنعتی(، نه تنها هیچ های واقع در شهرو حقوقی)شامل شرنت 

میلیدارد ریدال بده    129لدغ  ب ان وصول نگردیده، بلکده م تی بدهکاران بانک ملی استان سمن مطالبا 

اضاته و  باع  انباشت مطالبات در این قسمت گردیده    1399مطالبات بانک ملی در انتهای سال  

 است.  

 

 ایرادات شکلی و ماهوی قوانین حقوقی و کیفری  .5

ری و اسدتفاده ا   شکلی و ماهوی قدوانین نیفدطلب با تمسک به اشکاالت  برخی بدهکاران ترصت 

شدوند. همچندین ایدن اتدراد بااسدتفاده ا   ع  عدم صدور احکام ورشکسدتگی مدی ا این ایرادات، ب 
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گردندد  های تقنینی و سوء استفاده ا  راهکارهای قدانونی در قدوانین حقدوقی نیدز باعد  می خزء 

دریاتت نمایند. در این قسمت به    ورشکستگان به تقریر و تقلب، بتوانند حکم ورشکستگی عادی 

 دا یم .  ر پبررسی این اشکاالت می 

 

 ایرادات حقوقی . 1. 5

 ایرادات حقوقی شکلی .  1. 1. 5

 کاران در دعوای تاجر عدم اطالع بستان . 1.  1. 1. 5

توانند توقف تاجر را به دادگاه اعدزم ندرده و صددور  قانون تجارت سه گروه می   415مطابق ماده  

. اما  مانی نه خود تداجر  ن کستگی او را درخواست ننند: خود تاجر، دادستان و طلبکارا حکم ورش 

دهدد و  ها را طدرف دعدوی خدود قدرار نمی نماید عمدتا بانک اقدام به طرح دعوی ورشکستگی می 

نماید و سعی داشته با مخفی نمودن دعوی مزبدور و عددم  طرتیت دادستان مطرح می دعوی را به 

محکمده اخدا    ن خود، بدون هرگونه معترضی با سدادگی حکدم ورشکسدتگی را ا  اطزع بستانکارا 

 نماید.  

شدعبه سدوم دادگداه    1391/ 8/ 28مدورخ    910384توان به دادنامده شدماره  در این راستا می 

طرتیت بددهکار خدرد )ندارگران(  عمومی سمنان درخروص طرح دعوی ورشکستگی شرنتی  به 

-ستانکار عمده طرف دعوی قرار نداده است. همچنین بدا حربده عنوان ب ها را به اشاره نمود و بانک 

ای دیگری ا  قبیل طرف دعوی قرار دادن بستانکاران خرد مانند نارگر شرنت، به نوعی دعدوی  ه 

ها به نزن شدهرها مانندد  مزبور را قانونی جلوه دهند و یا با تغییر مرنز اصلی شرنت ا  شهرستان 

  ر قضایی تهران نمایند تا ضمن عدم اطزع بستانکاران خدود د   تهران اقدام به طرح دعوی در حو ه 

 ها، رای ورشکستگی را به سادگی اخا نمایند.  شهرستان 

ها با صدور یک تقره چک صوری به احدی ا  دوستان خود و سپس برگشدت  همچنین شرنت 

گردندد و تدرد مزبدور بدا تبدانی   دن چک توسط ثال ، موجب بدهکاری خود به شخص مزبور می 

 نماید. رشکستگی علیه وی می بدهکار، اقدام به طرح دعوی و 

  537ماهه مقرر در مداده  پی عدم اطزع بستانکاران ا  دعوی مزبور  و به تبع آن مهلت یک   ر د 

قانون تجارت جهت اعتراض به تاریخ توقف را ا  دست داده و  مدانی نده بسدتانکاران ا  موضدوع  

  417استناد مقررات مربو  به اعتدراض ثالد  در قداتون آیدین دادرسدی مددنی ) مطلع شده و  به 

هدا بددون ورود بدا ماهیدت  نمایند، قضدات دادگاه بت به رای ورشکستگی اعتراض می نس (     420و 

نمایند نه قانون تجدارت قدانون خداص  دعوی، اعتراض ثال  را در مرحله شکلی رد و استدالل می 
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تواند قدانون خداص را  باشد و یک قانون عام نمی بوده و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی عام می 

  23شدعبه    1394/ 4/ 21مدورخ    940356هدای شدماره  توان بده دادنامده مونه می ن   نسخ نند. برای 

دادگداه    18شدعبه    1395/ 4/ 27مدوخ    950555مجتمع قضایی شهید بهشدتی و دادنامده شدماره  

 خروص  اشاره نرد.  تجدیدنظر استان تهران در این 

 

 413کافی نبودن مهلت سه روزه مقرر در ماده  . 2.  1. 1. 5

های بزرگ نوتاه است و  ویژه شرنت را برای تشخیص توقف به   413ر در ماده   قر مهلت سه رو ه م 

بایسدت  اگر تاجر عار موجهی برای عدم اعزم ورشکستگی خود ظرف سه رو  داشدته باشدد، نمی 

مجا ات گردد و دادگاه باید به جای توجه به مهلت سه رو ه، معقول بودن تاصله  توقف تدا  مدان  

قرار دهد. به همین جهت در الیحه  جدید تجارت، این مهلت به یک مداه  ه  اعزم آن را مورد توج 

 (. 156:  1399اتزایش یاتته است)ستوده ، 

 

 ایرادات حقوقی  از بعد ماهوی . 2. 1. 5

 محدود بودن مسئولیت ضامنین به دین . 1. 2. 1. 5

ت  لی درخروص مسئولیت ضامنین ورشکسته، عمده قضات بر این عقیده هستند نه حدود مسدئو 

قدانون    411و    408ضامن، منحرر به دینی است نه مضمون عنه به عهده دارد و با توجه به مواد  

  1347/ 2/ 16مدورخ    155با اصزحات بعدی و مفاد رأی وحدت رویه شماره    1311تجارت مروب  

هیأت عمومی دیوان عالی نشور، طلبکار ورشکسته ولو اینکه ورشکسته ضامن هم معرتدی ندرده  

 لبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد ا  تاریخ توقف را ا  ضامن ورشکسته ندارد.  طا باشد، حق م 

نه رای وحدت رویه توق صرتا ناظر به شخص ورشکسدته بدوده و چنانچده ضدامن  در صورتی 

تسهیزت گیرنده، تعهد نموده باشد نه در هر حدال ولدو در صدورت ورشکسدتگی مضدمون عنده،  

قدانون    219و    10و ترع را بپردا د، با توجه بده مددلول مدواد  ل  مطالبات بانکی طلبکار، اعم ا  اص 

گاار برای وصول اصل  مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه 

قدانون    691بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یاتته نیست و این ترض، منررف ا  مداده  

 مدنی است.  

شدعبه پدنجم دادگداه    1394/ 8/ 24مدورخ   940872ادنامده شدماره  د   تدوان بده برای نمونه می 

تجدیدنظر استان سمنان اشاره نرد نه در این راستا دادنامه بددوی صدادره ا  دادگداه دامغدان را  
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نظر ا  تاریخ توقدف صدادر  نقض و حکم به محکومیت ضامنین به پرداخت نلیه بدهی بانک صرف 

 نموده است.  

 

 نین ورشکسته اه اقدام علیه ر . 2. 2. 1. 5

دانان براین عقیده هستند نده حسدب رأی وحددت رویده  درخروص راهنین ورشکسته نیز حقوق

هیأت عمومی دیوان عالی نشور، هرگونه عملیات اجرایی علیه ورشکسته    70/ 3/ 28  –  561شماره 

نده اقددامات قدانونی  گدردد درصدورتی و راهنین  در مراجع قضایی و ثبتدی و غیدره متوقدف مدی 

 ای با ورشکسته ندارد.  ران علیه راهنین ورشکسته مز مه کا بستان 

ای مطروحدده در اداره اول اجددرای اسددناد رسددمی تهددران بدده نزسدده  بددرای نموندده در پرونددده 

استناد سند رهنی برعلیه شرنت و راهن، شرنت مزبور اقدام  ، پس ا  صدور اجرائیه به   9500202

لیه اقدامات اجرایی ثبت گردیده است، لدیکن  ن   به اخا حکم ورشکستگی نموده و خواستار توقف 

عمل آمده ا  مستشار اداره ترفیه و امدور ورشکسدتگی تهدران، اداره مزبدور بده  حسب استعزم به 

-اعزم داشته ورشکستگی بدهکار هدیچ   95/ 12/ 17مورخ  1000/ 31399/ 154موجب نامه شماره  

 د.  ار گونه ارتباطی به راهنین و متعاقبا توقف عملیات اجرایی ند 

 

 قانون تجارت به ورشکستگی  141عدم شمولیت ماده . 3. 2. 1. 5

قانون تجارت را نسبت به تاجر، دلیل اعزم    141برخی قضات و نارشناسان رسمی شمولیت ماده  

  141ننند، اما این رویه غلط و تراتکنی است  یرا اگر شرنتی مشمول ماده  ورشکستگی اعزم می 

ناهش سرمایه را پیش روی آنها قرار داده است. همچنین با تجدیدد  ر  گاار راهکا ق.ت شود، قانون 

 ها به راحتی ا  شمولیت این ماده قانونی خارد شوند. ار یابی شرنت 

 

 حذف خسارت تاخیر تادیه . 4. 2. 1. 5

چند تفسیر نادرست ا  مقررات ورشکستگی موجب شدده نده هددف مقدنن وارونده شدده و نهداد  

ها و مزیتی برای بدهکاران جهت تدرار ا  دیدن  اران ا  جمله بانک بک ورشکستگی تهدیدی برای طل 

 شود. جلوه نماید:الف ( عقیده غالب این است نه ا  تاریخ توقف، خسارت تأخیر تادیه متوقف می 

رسد این تفسیر نه برخواسته ا  قانون تجارت است و نه نشأت یاتته ا  رای وحددت  نظر می به 

تادیه ا  تاریخ صدور حکم و صرتا برای تقسیم به نسبت صحی     یر ، خسارت تأخ   155رویه شماره 
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قدانون    522شود و مداده  سرمایه تاجر میان طلبکاران و نه برائت ذمه تاجر ا  خسارت متوقف می 

 آیین دادرسی را نیز نباید مجو  حدف خسارت تاخیر تادیه ا  تاریخ توقف دانست. 

نون تجارت این است نده معدامزت تداجر ا   قا   423ب( یک برداشت نم و بیش رایج ا  ماده    

  423توان در تقابدل بدا ندص مداده  تاریخ توقف باطل است. علت عدم صحت استنبا  مزبور را می 

همان قانون ذنر نمود نه استثنائا معامزت بسیار معدودی را باطل دانسته است، بنابراین تفسدیر  

ن  مینه برای برخی اتراد گردد نه به طمع   شد ای باشد نه موجب تراهم  گونه ماده مزبور نباید به 

 سودجویی ا  بطزن برخی معامزت، درخواست ورشکستگی نمایند. 

شدعبه چهدارم دادگداه  1399/ 3/ 19مدورخ    990159توان بده دادنامده شدماره  برای نمونه می 

تجدیدنظر استان خراسان شمالی در خروص طرح دعوی مدیر تردفیه بده قدائم مقدامی شدرنت  

طرتیت بانک جهت ابطال سند انتقال اجرایی بانک اشاره نمود نه در دعدوی حاضدر  به ورشکسته  

مدیرترفیه ادعا نموده سند انتقال اجرایی بانک به تاریخ بعد ا  تاریخ توقف است و قابلیت ابطدال  

 دارد.  

-شود و برخی ا  حقدوقد( اغلب تاصله  مانی میان توقف تا صدور حکم نامحدود انگاشته می 

اند. این برداشت نادرست نیز طمع  یدادی را  والنی بودن این تاصله را مورد انتقاد قرارداده ط   دانان 

های گارا  بسیار  یاد است، بنابراین نارشناسان باید  برانگیخته است،  یرا تعالیت تاجر برو  توقف 

رار دهندد  ق   رسد، مزو تعیین تاریخ توقف اخرین توقفی را نه ماندگار و غیرقابل عزد به نظر می 

ترین توقدف را مدزو قدرار دهندد )ناویدانی،  چه تعالیت تاجر را بررسدی و قددیمی نه اینکه تاریخ 

1396  :4  .) 

 

 ایرادات کیفری . 2. 5

 اختالف در اعمال مسئولیت کیفری مدیران . 1. 2. 5

قانون مجدا ات اسدزمی    143برخی قضات معتقدند مدیران متخلف شرنت ورشکسته، برابر ماده  

قدانون    671و    670هدای مقدرر در مدواد  توان گفت نه مجا ات می مسئولیت مدنی دارند و ن   تا صر 

. برای نمونه  شرنت تجارتی قابل اعمال خواهد بود   و نمایندگان    مجا ات اسزمی در مورد مدیران 

نیفری  بابل  اشاره نموده نه    101شعبه    1396/ 10/ 5مورخ    960172توان به دادنامه شماره  می 

 برائت متهمان ا  اتهام انتسابی صادر نموده است.  ه  حکم ب 
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 محدود شدن مصادیق جرم ورشکستگی به تقلب . 2. 2. 5

پنهان نردن یا ا  میان بردن تمام    قانون تجارت در تعیین مرادیق جرم ورشکستگی به تقلب در  

  مچندین  ه   . یا بخشی ا  اموال را مقید به طرق خاصی مثل مواضعه و معامزت صوری ندرده اسدت 

اتزایش متقلبانه دیون را تقط به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض مجرمانه تلقی نرده است  

پنهان نردن، ا  میان بردن اموال و اتزایش متقلبانه دیون را ا  هر طریقی نه  شایسته است    بلکه  

 قلمداد نماید. باشد به طور مطلق مجرمانه  

 

 قانون تجارت  542و  551محدودیت ناشی ازمواد . 3. 2. 5

قانون تجارت در مدورد اشخاصدی غیدر ا  اشدخاص    551ماده    2و    1ارتکاب اعمال مندرد در بند  

) بدین  قانون تجارت وجدود رابطده سدببیت    542ماده    2در بند    جرم محسوب نمی گردد. مزبور،  

  413  با عددم رعایدت مداده   تر به عبارت ساده   ( شر  نیست  413ورشکستگی و عدم رعایت ماده  

خواه ورشکسدتگی ناشدی ا  عددم رعایدت    ، محقق خواهد شد   542جرم مانور ماده  قانون تجارت  

نده ایدن موضدوع منطبدق بدا عددالت  دیگری باشد  مستقل  باشد و خواه ناشی ا  عامل    413ماده  

 نیست. 

 

 قانون مجازات اسالمی  671و  670تعارض الیحه قانون تجارت با مواد . 4. 2. 5

ورشکستگی به تقلب و تقریر مطابق با قانون تجارت ا  الیحه با این سوال    ول با حاف موارد مشم 

االجرا شدن الیحه جدید دادگاه برای اعمال  جدی مواجه خواهیم بود نه در صورت ترویب و ال م 

و برای تفکیک و تشخیص موارد ورشکستگی بده تقلدب و    قانون مجا ات اسزمی   671و   670مواد  

-ه تر چه نسانی بداالجرا باید مراجعه نماید؟یا به عبارت ساده مرجع ال م   یا به ندام قانون    ، تقریر 

قرار خواهندد    قانون مجا ات اسزمی   671و    670عنوان ورشکسته به تقلب و تقریر، موضوع مواد  

تدوان بده تعداریف ذندر شدده در قدانون  جدید نمی تجارت  الیحه    1028با لحاظ ماده    لاا گرتت؟  

ا  تداریخ    1028 یرا مطابق با ماده    ، استناد نمود   گی نیفری ورشکست د  تجارت برای تشخیص موار 

 ترویب الیحه، قانون تجارت نسخ خواهد شد.  

توان  االجرا شدن الیحه می اما این سؤال باقی است نه آیا با نسخ صری  قانون تجارت و با ال م 

و    671واد  مد  را پایرتت؟ موضوعی نه پایرش نسدخ ضدمنی   ق م ا   671و    670نسخ ضمنی مواد  

بده    ، است سا د، عدم حاف این عناوین ا  متن الیحه جدید  را با تردید روبرو می   مزبور قانون    670

را ا  الیحده حداف نمدوده و    نیفری عبارت دیگر قانونگاار مقررات جزایی مربو  به ورشکستگی  
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در  ،  بندی جدیدد جدایگزین نمدوده اسدت مقررات جزایی جدیدی را در مورد ورشکستگی با دسته 

 . صورتی نه این دو عنوان در سایر مقررات مربوطه در متن الیحه باقی مانده است 

های موجود باع  شده است تا بدهکاران بانکی  گردد نه خزء با بررسی موارد توق مزحظه می 

ا  طریق ونزی خود با سوء استفاده ا  قوانین، ا  انجام تعهدات تجاری خودداری نمایند و این امر  

طالبات بانکی را مختل و به تأخیر خواهد انداخت و گاها در برخدی مدوارد ندامز ا  بدین  م   وصول 

 برد.  می 

 

 بررسی جدیدترین آرای وحدت رویه  . 6

در این قسمت به نقد و بررسی  آرای وحدت رویه صادره ا  سوی دیوان عالی نشدور درخردوص  

آرای وحددت رویده جدیدد در  ر  موضوعات ورشکستگی در چندسال اخیر پرداختده و میدزان تدأثی 

جلوگیری ا  تشتت آرای و اختزف نظرهای قضایی  و اتزایش یا نداهش مطالبدات معدوق بدانکی  

 گیرد. مورد مداقه قرار می 

هرچند تاجر متقاضی    96/ 8/ 9مورخ    763مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی به شماره    .6.1

حساب دارایدی  تاتر تجارتی و صورت د   ق ت باید نلیه   413صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده  

ان قانون باشد به دتتر دادگاه تسلیم نماید، لدیکن    414خود را نه متضمن مراتب مانور در ماده  

و    435عدم انجام این تکلیف ا  سوی تاجر باتوجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده  

 (.  177:  1398باشد )تضلعلی ، نمی   او همان قانون مانع ا  رسیدگی به دعوای    542ماده    2بند  

نه به رای صادره این نقد وارد است نه دعوی ورشکسدتگی یدک دعدوی تخرردی  در صورتی 

هدای مدالی ا  دتداتر رو نامده،  سدالیانه و  بایست پدس ا  اخدا داده است و نارشناسان رسمی می 

متعاقبدا    صله را نشف و حا ها، درآمد و دارایی، سوده یا  یان  های مالی شرنت و بررسی هزینه ترا  

تجزیه و تحلیل نمایند تا سرانجام صحت و سقم ادعای مطروحه مبنی بر ورشکستگی، مشخص و  

 تاریخ توقف واقعی نیز احرا  گردد. 

تدوان  نه با نبود دتاتر تجاری به صرف بررسی چند تقره چک یا صدور اجرائیه نمدی درصورتی 

نظدر گرتدت،  یدرا ممکدن اسدت تداجری سدرمایه  ر  مزو واقعی برای ادعای ورشکستگی اتراد د 

تواندد تعهددات  وسیلأ اعتباری نده در جامعده دارد، می تجاریش نمتر ا  دیون وی باشد، لیکن به 

 تجاری خود را ایفا نماید.  

شعبه پنجم حقوقی ساری    1397/ 2/ 23مورخ    970157توان به دادنامه شماره  برای نمونه می 

قاضی حکم ورشکستگی را بدون ارجداع پروندده بده نارشدناس     ر، اشاره نموده نه در دعوی مزبو 



 (26)پیاپی ،    1401  تان پاییز و زمس     دوم،    شماره   ، سیزدهم ژپوهشنامه حقوق کیفری / سال  ی دس رباهیم قدا محمد روحانی مقدم،  سی  محمود صالحی ،           124

 

رسمی دادگستری، صرتا با اخا چند تقره استعزم صادر نمدوده اسدت نده بدا تجدیددنظرخواهی  

 دادگاه تجدیدنظر استان ما ندران نقض گردیده است.   29الانر در شعبه  بانک، دادنامه توق

اعتدراض نلیده    99/ 4/ 3مدورخ    789ه  ار مطابق رای وحدت رویده دیدوان عدالی بده شدم . 6.2

قانون تجدارت ) مهلدت    537اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارد ا  مهلت مانور در ماده  

گونه اعتراضی را خارد ا   توانند هیچ یک ماهه ( قابلیت استماع ندارد. بنابراین اشخاص ذینفع نمی 

ه رای مزبدور ار نظدر نگارندده محدل  ن ق.آ.د.م نمایند. درصورتی   417ترجه مزبور مستندا به ماده  

علت عدم انعکاس رای ورشکستگی در رو نامه رسمی و سوابق ثبتی شرنت در  ایراد است،  یرا به 

ها  و همچنین عددم الزامدات قدانونی مبندی بدر طدرف دعدوی قدراردادن همده  اداره ثبت شرنت 

وی مطروحده و متعاقبدا  دعدبستانکاران در دعوی ورشکستگی، امکان دارد احدی ا  بستانکاران ا   

بایست در انجام عملیدات تردفیه جهدت حفد   رای صادره مطلع نباشد.  یرا درست است نه می 

حقوق سایر بستانکاران تسریع گردد، اما این موضوع نباید منجر بده تضدییع حقدوق آن دسدته ا   

موجدب    ای اندد. همچندین ایدن ر بستانکارانی گردد نه ا  رای صادره به هرنحوی مطلدع نگردیدده 

 ها به ریاست قوه قضائیه نیز شده است. اعتراض بانک 

طلبکاران ورشکسته    99/ 3/ 27مورخ    788مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی به شماره   .6.3

حق مطالبه خسارت تأخیر تادیه ایام توقف را ا  ورشکسته ندارند،  یرا مسدئولیت ضدامن در هدر  

عنه باشد، بنابراین خسارت تأخیر تادیه ا  ضامن    ون تواند بیش ا  میزان مسئولیت مضم حال نمی 

 ورشکسته قابل تادیه نیست.  

رسد رای مزبور نیز مورد انتقداد اسدت،  یدرا حالدت ورشکسدتگی قدائم بده شدخص  نظر می به 

توان این عار قانونی را به دیگران تسری داد. ا  طرتی  ورشکسته و امورات مالی ایشان است و نمی 

ها باتوجه به تضامنی بودن مسئولیت آنان،  این نکته است نه  ن در بانک ام تلسفه وجودی اخا ض 

ها بتوانند مطالبات خود را در صورت تعار تسهیزت گیرنده، به اعتبدار ضدامنین مدأخوذه و  بانک 

 معنا است. معتبر، وصول نمایند در غیر این صورت گرتتن ضامن در تسهیزت بی 

ه قضایی متفاوتی بر محانم قضایی حانم بوده بددین  وی قبل ا  صدور رای وحدت رویه توق، ر 

نحو نه عده ای ا  قضات بر مبنای مفاد نظریه مشورتی صدادره ا  سدوی اداره ندل حقدوقی قدوه  

دارد »چنانچه ضامن تعهد نمدوده  نه عنوان می   93/ 12/ 2مورخ    7/ 93/ 2996قضائیه تحت شماره  

بات بانک  اعم ا  اصل و ترع بپردا د  ال باشد در هرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه مط 

قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مدانع رجدوع بده ضدامن    219و    10باتوجه به مدلول مواد  
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ای دیگر نیز نظریات مشورتی را صدرتا جنبده  باشد« حکم محکومیت ضامنین را صادره و عده نمی 

 دانند.  آور نمی ارشادی دانسته  و رعایت آن را الزام 

پرونده مطالباتی مشابه بانکی در دو استان مختلف )سمنان و خراسان جندوبی(، حکدم  و  در د 

محکومیت ضامنین به پرداخت نلیه مطالبات بانک به تداریخ رو  )علیدرغم ورشکسدتگی بددهکار  

صادر گردیده است، اما در مرحله اجرای حکم بدا صددور رای    1396و    1390های  اصلی( در سال 

اند نه قاضی در پرونده استان خراسدان  ن اقدام به اعاده دادرسی نموده نی وحدت رویه جدید، ضام 

  98/ 11/ 28مدورخ    980864جنوبی اعاده دارسی ضامنین را پایرتته و به موجب دادنامه شدماره  

اندد،  شعبه سوم دادگاه بیرجند حکم به تعدیل مبلغ محکوم به تاریخ توقف ورشکسته صادر نموده 

عمل آمده توسط نگارنده، قاضی به موجب  ستان سمنان، با دتاعیات به ا   اما در پرونده مطروحه در 

شعبه اول دادگاه گرمسار صدور رای وحدت رویده     1399/ 12/ 20مورخ    990605دادنامه شماره  

قدانون آیدین دادرسدی مددنی  قلمدداد    426مداده    7عنوان دلیل جدید مطابق بدا بندد  توق را به 

بایست در  مان دادرسی موجود لدیکن مکتدوم باشدد نده  می د  نماید،  یرا دلیل و مدرو جدی نمی 

اینکه در  مان آینده دلیل جدیدی بوجود آید و براین اساس، قرار رد دادخواست اعداده دادرسدی  

شدعبه پدنجم دادگداه    1400/ 3/ 2مدورخ    14002607صادر نموده نه به موجب دادنامده شدماره  

نگارنده معنقد است اثر رای وحدت رویده،    تی تجدیدنظر استان سمنان تأیید گردیده است. ا  طر 

تواندد  گدردد و نمی ها صادر گردیده است، عطف به ماسبق نمی هایی نه حکم قطعی آن در پرونده 

 حکم قطعی سابق الردور را نقض نماید.  

نفع ورشکسته را دارد تدا  گردد آرای صادره بیشتر جنبه حمایتی به گونه نه مزحظه می همان 

های ورشکستگی در محانم قضدایی  ا عزوه بر اینکه  باع  عدم ناهش آمار پرونده یر بستانکاران،   

هدا  های دیگر جامعه اقتردادی ا  جملده بانک شود بلکه به حو ه و تحمیل هزینه و اتزف وقت می 

رساند و این رویه نه تنها مطالبات را ناهش نخواهد داد، بلکه بر آمدار مطالبدات معدوق  آسیب می 

 اتزود. د  بانکی خواه 

 

 گیری نتیجه  .7

برخی بدهکاران بانکی برای ترار ا  با پرداخت دیون و تسهیزت ماخوذه، مرداق    نمایی ورشکسته 

بار  جرم غیرقابل گاشت است و نظام قضایی باید با برخورد قاطع بدا ایدن موضدوع اجدا ه ندهدد  

ندد ا  پرداخدت دیدون  ا گیرندگان تسهیزت نه پول مردم را صرف اموری غیر ا  تعهداتشان ندرده 

نندد در  خود ترار ننند. ا طرتی این نوع جرائم نه به اقتراد و وضعیت مالی نشور لطمه وارد می 

 شود.  مره جرام اقترادی قلمداد می 
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نرد صورت پایرتته جامعه قضایی در حو ه ورشکستگی، چه ا  منظدر  باتوجه به مجموع عمل 

انند عدم تعلق خسارت تأخیر به دین ورشکسدته  )م حقوقی مانند صدور آرای وحدت رویه متعدد  

بعد ا  ایام توقف، عدم امکان طرح دعوی اعتراض ثال  علیه ورشکسته خارد ا  مهلت یدک ماهده   

توسط بستانکاران، عدم محکومیت ضامنین به بیش ا  دین ورشکسته ولو تعهد به پرداخت نلیده  

زتی، عدم جلب ورشکسته،  رسدیدگی  هی عنوان شر  مررح در قرارداد تس دیون در هر صورت به 

به دعوی ورشکستگی تاجر حتی بدون ارائه دتاتر تجداری ( و چده ا  منظدر نیفدری مانندد عددم  

واسدطه ورشکسدتگی بده تقردیر یدا تقلدب شدخص  محکومیت مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره به 

ایت برخدی  رعحقوقی، مخیر بودن قضات در محکومیت ورشکستگی به تقریر تجار به لحاظ عدم  

رو  جهت اعزم توقف به محکمه یا عدم داشتن دتداتر    3تکالیف قانونی) مانند عدم رعایت مهلت  

انگاری تاجر(، الزام احرا  سوء نیت متهمین توسط محانم درعنرر روانی  تجاری ولو ناشی ا  سهل 

شدد،  با ولو اینکه جرم ورشکستگی به تقریرجرم مادی صرف است و سوء نیت در آن مفروض مدی 

الزام به ارائه دالیل قوی و متعدد علیه تاجر در محکومیدت ورشکسدتگی بده تقلدب، عددم تمایدل  

ذینفعان )دادستان، بستانکاران، مدیر ترفیه( به طرح شکایت علیه تاجر به اتهدام ورشکسدته بده  

  این مقاله، عدم تمایل قضدات بده صددور آرای   10تقریر و تقلب بنا به دالیل مطرح شده در بند  

رشکستگی نیفری به لحاظ سیاست قضا دایی و نداهش آمدار  نددانیان جدرایم مدالی و دالیدل  و 

نیفدری  و معضدل  -رسد سیاست قضایی برای مقابله با این پدیده حقدوقی نظر می متعدد دیگر، به 

نفدع  اقترادی نه تنها بسیار ضعیف است، بلکه در مدواردی ندامز جنبده حمدایتی بده   -اجتماعی  

هدای ورشکسدتگی در محدانم   یرا عزوه بر اینکه  باع  عدم ناهش آمار پروندده .  ورشکسته دارد 

های دیگر جامعه اقتردادی ا  جملده  گردد بلکه به حو ه قضایی و تحمیل هزینه و اتزف وقت می 

محور بوده  و بددهکارانی نده بدا ورشکسدته  رساند.  یرا اقتراد نشورمان  بانک ها آسیب می بانک 

هدا و عددم  ا  با پرداخت دیون خود را دارند بدا بلونده ندردن نقددینگی بانک   ار نمایی سعی در تر 

های دیگر جامعه ا   تسهیزت  بانکی را جهدت  مندی سایر بخش آ ادسا ی آن، امکان رشد و بهره 

 دهند و عمز سعی در تخریب اقتراد نشور دارند . تولید و اشتغال نمی 

ن شرنت در صورت ورشکستگی شخص حقوقی  را قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی مدی 

نلمه »نسدانی« را بده ندار بدرده و ایدن    670ماده    1370سانت است. در قانون مجا ات اسزمی  

گردد نه اشدخاص حقدوقی، بندابراین  مجدا ات در خردوص  نلمه تقط شامل اشخاص حقیقی می 

 مدیران شرنت وجود ندارد. 

تواند موارد  بله با جرائم ورشکستگی نیفری می قا های قانونی موجود برای م با توجه به ظرتیت 

رسد نقش مداخلده  نظر می های سود جویانه ا  نهاد ورشکستگی را ناهش دهد، اما به سوء استفاده 
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نیفری در احکام ورشکستگی و تاثیرات آن در وصول مطالبات بدانکی بسدیار نداچیز اسدت،  یدرا  

مسئولیت نیفری اشدخاص     1392ون مجا ات  ان ق   143و    20و  19باوجود اینکه قانونگاار در مواد 

گونه نه در آمار آرای قضایی مشاهده گردیده، قضات همچنان به این  حقوقی را پایرتته، اما همان 

 موضوع اعتقادی ندارند.  

بایست قائل  ا  طرتی در رابطه با صدور احکام ورشکستگی نیفری و مطالبات معوق بانکی می 

علدت جلدوگیری ا  محکومیدت و تحمدل مجدا ات  یقدی بده حق به تفکیدک باشدیم  یدرا اشدخاص  

ها تادیده  ورشکستگی نیفری عمدتا دیون ناشی ا  تسهیزت ماخوذه را به هر نحو ممکن نزد بانک 

ها ا  آنان  ها دارند، بنابراین  این موضوع باع  ناهش مطالبات بانک و سعی در جلب رضایت بانک 

گدردد. امدا  رشکستگی نیفری و مطالبات بانکی( می و   و برقراری رابطه معکوس )بین صدور احکام 

علت اطزع ا  عدم محکومیت مدیران به ورشکستگی نیفری و مجا ات آن، به  اشخاص حقوقی به 

ها  توجهی ننموده و صدور آرا ورشکستگی نیفری نه تنها  دیون ناشی ا  تسهیزت خود نزد بانک 

این اتراد ندارد بلکه باعد  تدورم آن نیدز    به تاثیری نسبت به وصول مطالبات شبکه بانکی نسبت  

شود. نما اینکه در بررسی و تحلیل آمار ارائه شده ا  مطالبات باندک ملدی اسدتان سدمنان در  می 

توان به وضوح به مبالغ وصولی در اثر صدور احکام ورشکستگی نیفری  نیز می   1399انتهای سال  

ر احکام ورشکستکی عادی را مشاهده نموده  دو در مقایسه با روند رو به رشد مطالبات در نتیجه ص 

 و به خوبی به رابطه این قبیل احکام به مطالبات براساس دیدگاه آماری نیز پی برد.  

گاار  توان به آن پرداخت این است نه  قانون قانون تجارت می   الیحه جدید نکتأ مثبتی نه در  

  جا ات اسدزمی احالده نکدرده اسدت. م   مجا ات تعیین نرده و به قانون   برای اعمال مجرمانه، رأساً 

هندو  خزءهدای  گداار  انون باوجود برخی اقدامات مثبت در الیحده جدیدد، ق رسد  به نظرمی لیکن  

قانونی را مرتفع ننموده است و بدهکاران با سوء استفاده ا  قانون و اسنفاده ا  خزءهای موجود ا   

 اند. دچار مشکل نموده   ات انجام تعهدات خودداری نموده و بانک را در وصول مطالب 

ها و  رسد برای رعایت بیشتر اصول مجا ات نظر می ا  لحاظ مسائل سیاست جنایی و ماهوی به 

گدردد قانونگداار در طدرح  های یک سیاست جنایی مطلوب و هدتددار پیشدنهاد مدی تحقق آرمان 

ایم  جدر های آیندده،  مجدا ات جدزای نقددی و شدزق در  اصزح قانون مجا ات اسدزمی در سدال 

ورشکستگی به تقریر و تقلّب، عزوه بر مجا ات حدبس گنجاندده شدود تدا با دارنددگی بیشدتری  

هدای  نسبت به اتراد نانرده بزه و همچنین تکرار جرم داشته باشد. شاید انتقادی نده بده مجا ات 

هدای  توان گرتت این باشد نده مجا ات موجود در قوانین مربو  به جرایم ورشکستگی نیفری می 

ر صرتا جنبه تردی داشته و مختص به ورشکسته است و چندان تأثیری در راسدتای احقداق  بو مز 

گاار در ترویب لوای  مربو  به طرح اصدزح  گردد قانون حقوق بستانکاران ندارد. لاا پیشنهاد می 
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دیدوان عدالی    789و    778و    763و   155قانون تجارت، جنبه حمایتی آرای وحدت رویده شدماره  

گدردد، سدلب و صدرتا درمدورد  ها محر  مدی ه اترادی نه ورشکستگی نیفری آن ب   نشور را نسبت 

 ورشکستگی حقوقی اعمال نمایند.  

ا  منظر شدکلی نیدز باتوجده بده پیچیددگی، اهمیدت و حساسدیت دعداوی بدانکی در  مینده  

گداار دسدتگاه قضدا  گردد  در الیحه قانون آیین دادرسی تجداری، قانون ورشکستگی، پیشنهاد می 

های تخرری برای امور بانکی و امور تجاری ایجاد نمایند. اگرچه وجود دادسرا جرایم پولی  اه دادگ 

بایسدت  تواند گام موثری در این  مینه باشد، لیکن قطعا ناتی نبوده و می بانکی واقع در تهران می 

  های تخرری وجود داشدته باشدد تدا آیندده خدوبی را بدرای وصدول در تمام مرانز استانها دادگاه 

 طالبات شاهد باشیم. م 

توان گفت روندد رو بده رشدد جدرایم ورشکسدتگی در  باعنایت به جمیع موارد مطرح شده می 

هدای جندایی تقنیندی و رویکردهدای سدرنوبگرانه  گر ایدن نکتده اسدت نده سیاسدت جامعه نشان 
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