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تبیین راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از ورشکستگی 

 در الیحه تجارت و حقوق فرانسه ها شرکت
 

 **، علیرضا آذربایجانی*عالءالدینی امیرعباس 1

 
 چکیده

. در دهد یمقرار  ریتأثبلکه اقتصاد یک کشور را تحت  نه تنها یک شرکتتجاری  یها شرکتورشکستگی      
با راهکارهای مختلف  ها شرکتدرصدد جلوگیری از ورشکستگی کشور فرانسه  ازجملهاین راستا برخی کشورها 

توصیفی ضمن بررسی راهبردهای موجود در خصوص جلوگیری از -برآمدند. این پژوهش با روش تحلیلی
در الیحه تجارت ایران و حقوق فرانسه، با ارائه آمار، اهمیت این دسته از مقررات را در  ها شرکتورشکستگی 

. در کشور ما نیز به دلیل احساس این نیاز در الیحه سازد یمجلوگیری از بروز ورشکستگی در فرانسه نمایان 
 9319در سال  متأسفانهبود که  شده  گرفتهراهکارهای مناسبی برای این منظور در نظر  9334تجارت مصوب 

 چراکهکه در جهت تدوین مقرراتی در این باب گام شایسته برداشته شود،  شود یمحذف گردید و پیشنهاد 
 موفقیت بازار به یها بینشتجارت به سبب فراز و  عرصهو مدیرانی که در  ها شرکتوجود این قواعد به 

آن جلوگیری ورشکستگی و  جهینت که ،دهد یم، امکان تالش مجدد برای احیاء مجموعه خود را اند دهینرس
 تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خواهد بود.

 

 .: جلوگیری از ورشکستگی؛ بازسازی؛ الیحه تجارت؛ حقوق فرانسهها دواژهیکل
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 . مقدمه1

در جریان رسیدگی به توقف تجار بایستی قواعد ورشکستگی را اعمال  ،دانیم قاضی محکمه می     
کشور به دلیل  مسئوالن[. در همین راستا 96] استدر کشورها متفاوت  بعضاًنماید و این قواعد 

   .اند زده در آن عمدهدست به تغییراتی  یا حهیالاحساس نقایصی در قانون تجارت فعلی، طی تدوین 
 یها دغدغهاز  ها آنتجاری و ورشکستگی  یها شرکتدر بخش  ژهیو بهاصالح قانون تجارت 

 کشورهادر این حوزه در سایر  اجتناب رقابلیغ یها یدگرگونبوده است. با حقوقدانان و صاحبان تجارت 
 آور الزام یها دستورالعملاز طریق  ها شرکتمقررات حقوق  یساز کسانی یسو بهاروپا  جامعهو حرکت 
شبکه توزیع با  توسعهرقابت از طریق  و گسترشاقتصاد  شدن یجهانعضو و نیز با  یها دولتبرای 
شعبه شرکت در سایر کشورها ضمن تحول سریع این بخش از حقوق در کشورهای  سیتأس

. در همین راستا تصمیم دولت در توجه به این طلبد یمرا  ربط یذ مسئوالن موقع به، اقدام افتهی توسعه
در قالب الیحه قانونی دولت تهیه و تسلیم  تیدرنهاکه  استضرورت گامی بلند در تحقق این هدف 

مقرر نمود که قانون  یا مصوبه موجب به 39/3/39در تاریخ  رانیوز ئتیهبر این اساس مجلس شد. 
و ها  شرکتمادر گروه  یها شرکت، تشکیل ها شرکتادغام  طیشرابرای تسهیل »تجارت 
 حال نیا بامورد بازبینی قرار گیرد. « ها شرکت، همچنین تسهیل شرایط برای انحالل ها ومیکنسرس

 رغم به که 9قانون تجارت گسترش یافت، کل به متأسفانهبازبینی  حوزهاصالحیه بعدی  موجب به
 سریع و البته عالمانه، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. یریگ میتصمضرورت 

 

در ابتدا باید متذکر شد فارغ از هر دلیل های تجاری.  الزامات ناظر به بازبینی مقررات شرکت
 عنوان به 9341ب وتجاری، الیحه اصالحی قانون تجارت مص یها شرکتدیگر برای بازبینی مقررات 

سهامی(  شرکتتجاری است ) یها شرکتقانون موقتی و آزمایشی که متضمن مقررات اصلی یکی از 
 یها جنبهتجاری از  یها شرکتقررات م عالوه بهگرفت،  مورد تعیین تکلیف قرار می ستیبا یم

مراحل ناظر به تشکیل و فعالیت، اداره و  همهدر رابطه با  ها یکاست. این استگوناگون دچار کاستی 
 .استقابل مالحظه  شرکتانحالل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

جلوگیری از ورشکستگی  نهیزم درکه  گفتباید  تأسفتغییرات زیادی یافته است و با  9319 حهیال لهیوس بهمآالً  9334الیحه . 9

در حوزه ورشکستگی از دستور  ژهیو بهمحاسن آن  رغم به متأسفانهمتنی که پژوهش پیش رو بر  رو نیا ازندارد.  یا مقرره ها شرکت
 .ردیقرار گمقنن محترم  موردتوجهکار خارج گردیده متمرکز گردیده است، به امید آنکه 
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در  ها شرکتآشکار حقوق  یها یکاستیکی از نوین تجاری.  ینهادهاقانون تجارت و فقدان 
تجاری ضروری  یها شرکتاست که جهت تسهیل فعالیت  یینهادهابرخی مفاهیم و  نشناختنایران، 

در  یها شرکتجدید در جهت برخورد با  یراهکارهاو  ها شرکت. نهادهای نوین در حقوق دینما یم
راهی برای جلوگیری از  عنوان به یشرکت دارمثل ادغام و تجزیه در اقتصاد  یورشکستگشرف 

و خود از  نیست ها آنکه در قانون تجارت ما خبری از  است ها آنو انحالل  ها شرکت یورشکستگ
سنگین  یها نهیهز رغم به نهادها گونه نیادالیل ضرورت بازبینی قانون تجارت است، زیرا با فقدان 

ورشکسته خواهد بود، عدم توجه به بازسازی  بر دوشناشی از امور تصفیه و ورشکستگی که 
اقتصادی و اجتماعی  فراوانباعث خسارات  ها آنو صدور حکم ورشکستگی  زده بحران یها شرکت
سر  موجود برسرعت سایر کشورها در توسعه اقتصاد و برداشت موانع  رغم بهعمل  و در شود یمکشور 

با ورشکستگی تاجری به  چراکه، افتد یم تر عقب روز روزبه رحمانه یبراه آن، کشورمان در این رقابت 
تجاری شده و افزایش  ینهادهاخت دیون در سر موعد، سبب ورشکستگی سایر تجار و علت عدم پردا

در شرف ورشکستگی در قوانین  یها شرکتبیکاری را در پی خواهد داشت. لذا بررسی مواد مربوط به 
هستند، برای تدوین موادی در این مورد  تجربه صاحبکه در این زمینه پیشرو بوده و  ییکشورهاسایر 
 .دینما یمن تجارت کشور الزم در قانو

ای نبوده و بهتر  تدوین قانون تجارت جدید، کار چندان شایسته رسد یمبا تمام این تفاسیر به نظر      
کسی پوشیده نیست، این مهم را محقق  با اصالح برخی از مواد قانون که ضرورت تغییر آن بر بود یم
و  دهیچیپبه اهمیت مقررات تجارت، کاری بس  هم آنتدوین یک مجموعه قانون  چراکه، ساختند یم

دارای تخصص و تبحر کافی نباشند، سبب سردرگمی و  گذاران قانون که یدرصورتسخت است و 
تجاری که قواعد  یها شرکتخواهد شد. لذا به دلیل اهمیت موضوع ورشکستگی  شیازپ شیبنقصان 

مقررات قانون تجارت است که نیازمند تغییر و تطبیق با شرایط روز دنیای تجارت  ازجملهمربوطه آن، 
در شرف  یها شرکتطرح و بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی  منظور بهو  است

اطالع مقنن از اهمیت وضع و اعمال  منظور بهبا حقوق فرانسه،  یا سهیمقاورشکستگی در الیحه مزبور و 

جلوگیری از تبعات منفی  منظور بهدر شرف ورشکستگی  یها شرکتورشکستگی  قواعد جلوگیری از

 نهیشیپبعد از مقدمه، بخش دوم به  تحریر درآورده شد که رشتهبه  در پنج بخشاین مقاله ورشکستگی، 

 ها افتهیپرداخته است. در بخش چهارم تحلیل  به روش تحقیق سومتحقیق و مبانی تحقیق و بخش 
 است. افتهی  اختصاص شنهادهایپو ارائه  یریگ جهینتو بخش پنجم به  شده ارائه
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 پژوهشمبانی و چارچوب نظری . 2

 ازجملـه در مورد تبیین مقررات ورشکستگی در ایران با منابع قدیم و جدیدی مواجـه هسـتیم کـه         
 نیـا رسـایی  (، ناصر9313) ینیاسکاز کتب حقوق تجارت دکتر عرفانی، دکتر  بخش ورشکستگی ها آن
مقـررات   دربارهعبادی بوده و نیز مقاالت متعددی  یمحمدعل( و 9312)دکتر علیرضا محمدزاده (، 9333)

 ( و9312نـژاد ) یشـقاق  الـه فـت   ،در حقـوق ایـران  ی قررات ورشکستگم ،ازجمله رانیدر اورشکستگی 
علـت اصـلی    92و  (9332) علیرضـا حسـنی   ،نسبت به تاجر ورشکسـته  ورشکستگی حکمبررسی آثار 
، لیکن در مورد موضوع است ذکر  قابل( 9331) جواز حسام سعیدی و پونه افشاری شرکت ورشکستگی

 ها شرکتخصوص جلوگیری از ورشکستگی در این مقاله یعنی تبیین راهکارهای موجود در  بحث مورد
بررسـی مقـررات ورشکسـتگی در     هرچند. از سوی دیگر شود ینمدر الیحه تجارت، نوشتاری مالحظه 

مـا در   نظـر  مـورد تبیـین موضـوع   است، لیکن  مشاهده  قابلحقوق فرانسه در منابع فارسی و خارجی 
منـابع   و در گـردد  ینمـ در هیچ منبـع فارسـی مالحظـه     استحقوق فرانسه که بخش دیگر این مقاله 

 Klaus Pannen و Roland Montfort (2009)خارجی بررسی این موضوع در مـوارد معـدودی چـون    

ن در منابع، پرداختن بـدان ضـروری   آاهمیت موضوع و عدم تبیین  دلیل. لذا به شود یمیافت  (2011)
 .استاما بیان مبانی نظری تحقیق حاضر جهت حصول به نتیجه به شرح زیر، الزم ؛ دینما یم
 

پیش  .ها شرکتموجود در آن در باب ورشکستگی  یکارها راهو  ها استیسبررسی الیحه و 
پیش از  توانست یماز شروع بحث الزم به ذکر است که در قبل از تصویب قانون تجارت فعلی، تاجر 

در دادگاه تجارتی با بستانکاران  دیسررسصدور حکم ورشکستگی به جهت پرداخت نکردن دین در 
دو آیین اعسار ورشکستگی برای تجار  جهیدرنت نماید؛ ابقاتوافق کرده و اختیار خویش را بر اموال خود 

حذف دادگاه تجارتی این دو روش به یک روش  رغم به 9399 -9321 یها سالاما در ؛ لحاظ شده بود
در  9399سررسید تبدیل شد. در قوانین پس از سال  تأدیه نشدن دین در صرف بهورشکستگی 

موفقیتی نداشته  رفته هم یرو در جهت اصالح این امر شده که ییها تالشو غیره  9343 یها سال
اما در الیحه ؛ غیر منسجم وجود دارد یا مجموعه عنوان بهاست و مقررات مربوط به ورشکستگی 
وزارت بازرگانی تدوین گردیده، سعی در برطرف  یزیر برنامهتقدیمی به مجلس که توسط معاونت 

ناشی از امر تصفیه و  فراوان یها نهیهزنمودن نقایص موجود شده است و برای جلوگیری از 
 و احیاء راهکارهایی را مقرر نموده است. یبازساز قابل یها بنگاهورشکستگی 
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 :شود یمدو روش مشاهده  ها شرکتتجارت، در خصوص ورشکستگی  حهیال بامالحظه یطورکل به     
 میآن بر، که در این قسمت 9طریق ورشکستگی .2و مطروحه  یها روشجلوگیری از ورشکستگی با  .9

جلوگیری از ورشکستگی بنگاه در الیحه که عبارت باشد از؛ بازسازی بنگاه،  یها روشتا به بررسی 
 در شرف ورشکستگی بپردازیم. یها شرکتادغام یا تجزیه 

 

و نه تصفیه و خاتمه  دارد یبرمنظام حقوقی کارا در راستای حفظ بنگاه اقتصادی گام  .بازسازی بنگاه
اقتصادی،  ازنظرقابل بقاء  یها بنگاهحفظ  منظور به[. بازسازی بنگاه 9دادن حیات اقتصادی آن ]
 ها بنگاهبه وضعیت متعارف و جلوگیری از بیکار شدن نیروی کار این  ها آنبازگرداندن ظرفیت تولید 

 [.22] شود یمانجام 
 تشخیص و سازمان بازسازی تشکیل ئتیهاست که ساختار آن از  قضاییشبه  نهاد کیاین روش      
 ، اندازه شرکت و غیرهها تیفعالو طی آن بنگاه دستخوش تغییراتی مثل تغییر در مدیریت،  شده
که سازمان بازسازی در صورت تشخیص قدرت تاجر به ادامه  استعمل بدین شکل  نحوه. شود یم

بر  دیبا یماست که اصالح امور بنگاه اقتصادی  پرواض  .2دهد یمفعالیت، وی را مشمول بازسازی قرار 
اساس مطالعات دقیق و کارشناسانه باشد، و فرض ما نیز بر این است که متخصصان پس از شروع 

اصوالً ادامه فعالیت، مدیریت . در الیحه، پردازد یمبازسازی به تحلیل عملکرد بنگاه از جهات گوناگون 
و رویکرد اصلی آن است که بنگاه با همان چارچوب  شود یمر نظر گرفته موجود و اصالح امور د

 در شرکتی یا فردی موجود اداره گردد، البته تا زمانی که در مدیریت خطاهای عمده رخ نداده باشد.
الیحه از تاریخ شروع توقف ظرف سی روز درخواست  336این امر تاجر مکلف است بر اساس ماده 

تشخیص نیز  ئتیهخود را مبنی بر اینکه مشمول بازسازی قرار گیرد به سازمان بازسازی تسلیم نماید. 
 ئتیهماهه(.  9مکلف است ظرف مدت یک ماه به این درخواست رسیدگی نماید )با تمدید مهلت 

 رشیپذتشخیص پس از بررسی باید نتیجه را در مهلت مقرر بیان داشته و در صورت تصویب 
در این مرحله یعنی در  .3بازسازی، موضوع را بالفاصله در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی نماید
بار  یکماه )با امکان  3صورت تحت شمول بازسازی قرار گرفتن، تاجر مکلف است ظرف مهلت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .استموضوع این مقاله  . بررسی و تبیین روش ورشکستگی خارج از9
 الیحه 331. مستند به ماده 2
 الیحه 349الی  333. مواد 3
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 ئتیهاز نمایندگان طلبکاران طرح بازسازی را تهیه و برای بررسی به  یا تهیکمبا نظارت  تمدید(
 .9تشخیص بفرستد

، در شود یمعمل چنین است که شرکت تجاری بدون پیش قضاوتی به مداوا سپرده  نحوه نیبنابرا     
را در اختیار اداره بازسازی  یبازساز قابلتشخیص که برابر ضوابط، شرکت تجاری  ئتیهاین مرحله 

از دادگاهی شدن آن و ایجاد مشکالت ناشی از ورشکستگی جلوگیری به عمل  درواقع، دهد یمقرار 
و بدیهی است در  قرارگرفته. این سیاستی است که عمدتاً الگوی کار در این الیحه مصوب آورد یم

 .شود یمی در دادگاه بررسی صورت عدم امکان نجات و احیای شرکت مزبور، انحالل و ورشکستگ
 ئتیهطرح بازسازی از سوی تاجر،  ارائهتشخیص و  ئتیه توسطپس از تصویب قابلیت بازسازی      

 شمولتتصویب  صرف بهالزم به ذکر است  .2استمذکور مکلف به بررسی طرح در مهلت مقرر 
که الزاماً بایستی بازسازی تا مرحله آخر طی  ستینبازسازی و تصویب طرح تاجر مستلزم این امر 

مزبور تشخیص بدهد که طرح موفقیتی در پی ندارد،  ئتیهگردد، بلکه در طی مرحله بازسازی اگر 
)مستند به 3پرونده را جهت اخذ تصمیم در خصوص ورشکستگی به دادگاه تجارتی بفرستد تواند یم

 الیحه(. 342ماده  2تبصره 
باید متضمن  شود یمداده  ئتیهکه از سوی تاجر )شرکت تجاری( به  یا یبازسازضمناً طرح      

( ادغام 4( اسامی طلبکاران و 3( نحوه مدیریت 2( نحوه فعالیت 9به؛  شود یم ها آنمواردی باشد که از 
قرار خواهد  یبررس موردهای تجاری اشاره نمود )مورد اخیر در بحثی جداگانه  و تجزیه برای شرکت

 (.گرفت
 

در سه مورد  توان یمرا  ها تفاوتاین  .تفاوت تاریخ توقف در قانون تجارت و الیحه مصوب
 احصاء نمود:

 
، در صورت توقف تاجر از پرداخت حتی 492در قانون تجارت بر طبق ماده  .تفاوت در مفهوم توقف
مشـمول حکـم ورشکسـتگی قـرار      -بدون توجه به میزان دارایی حقیقی وی -یکی از دیون حال خود

آن وی  تبـع  بـه و  موجب سلب اعتماد از تاجراست دیسررسگفت عدم تأدیه دین در  توان یمو  ردیگ یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 الیحه 342. ماده 9
 343. ماده 2
 است. شده واردمجدداً در الیحه اخیر  9399. دادگاه تجارتی پس از حذف در سال 3
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که اعالم ورشکسـتگی نمایـد.    استوی مکلف  جهیدرنت، دهد یما از دست حق دخالت در اموال خود ر
پس از طی این مرحله، اگر از طریق پیشـنهاد   صرفاًآمد و  درخواهداموال وی نیز به تأمین بستانکاران 

 ستیبا یممجدداً کار تجارتی خود را از سر گیرد واال  تواند یمقرارداد ارفاقی با بستانکاران سازش کند، 
اسـت کـه در فقـه     یدر حـال . ایـن  9دهد دربه تصفیه و فروش اموالش برای پرداخت به طلبکاران تن 

 [3،2]کمتر باشد  اش یمنفکه دارایی مثبت مفلس از دارایی  گردد یمامامیه زمانی بحث افالس مطرح 
را نیز داخـل در دارایـی مثبـت     عهیشدیون، هبه قابل رجوع، حق خیار و  معروضاتب آنکه حتی جالو 
 .شمارند یم

سعی در تعدیل این امر کرده است، زیرا برای اکثر قضات  قضاییبه دلیل وجود این نقیصه، رویه      
تأدیه نشدن یکی از دیون در سررسیدش  صرف بهکوچک  هرچندنبوده که شرکتی  رشیپذ  قابل

ورشکسته محسوب گردد ولو اینکه در نزد سایر تجار طلبی باشد که بیشتر از دین مذکور در صورت 
 ییو اصطالح کسر دارا نمود یمو دیون را مقایسه  تمام دارایی قضاییرویه  جهیدرنتتأدیه شدن است. 

 بر بدهی متداول شد.
، زیرا با اعالم نمود یمبه علت فقدان نص قانونی افراد را دچار مشکل تحلیل اخیر قضات نیز      

که در قانون حکمی راجع بدان  ماند یمیک دوره فترت بر جای  عمالًدیرهنگام ورشکستگی، 
 است. نشده  ینیب شیپ

از دو مورد مذکور لحاظ نشده است بلکه تاریخ توقف  کی چیهبه عقیده برخی در الیحه مصوب      
، شده  دهیبرگز« دوره بازسازی»در پرداخت، زمانی برای شروع  تواناییتاریخ عدم  عنوان به ها پرداخت

دیون مطالبه شده با دارائی  که نیهمو  گردد ینمدیگر کل مطالبات با کل دارائی مقایسه  صورت نیبد
تا به درمان و اصالح بنگاه بپردازد  گردد یمدر گردش قابل تأدیه نبود، کار اداره بازسازی شروع 

در معنای عدم امکان تأدیه کلیه دیون قابل مطالبه با امکانات مالی  ها پرداختاصطالح توقف  جهیدرنت
 .2شود یمار گرفته دارایی در گردش به کبالفعل یا 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

. قانون تجارت متوقف از ادای دین را تعریف نکرده است و ظاهراً عدم توانایی پرداخت غیر از توقف از ادای دین است زیرا عدم 9
دقیقاً پس از تصفیه  که دارایی منفی بدهکار از دارایی مثبت وی بیشتر باشد و عدم تعادل دو شود یمتوانایی پرداخت وقتی محق 

 .گردد یماموال معلوم 
 .شود ینمی که باید تصویب شود سپرده، مشاهده ا نامه نییآکه این امر را به  331ماده  2تبصره  جز بهدر الیحه چیزی . 2
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 یا وقفـه روز از تـاریخ   3قانون تجارت، تاجر باید ظرف  493بر طبق ماده  .تفاوت در مهلت اعالم
توقف خود را به دادگاه اعالم نمایـد و   گردد یمکه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی وی حاصل 

، مخصوصـاً کـه   اسـت است که مدت مزبور برای این کار با اوضاع جوامع فعلی بسیار اندک  پرواض 
)و آن  مینـ ک یمـ قانون تجارت مشاهده  142برای این تکلیف ضمانت اجرایی لحاظ شده که در ماده 

 افتـه ی شیافـزا روز  32در الیحه، مدت مذکور به  کنیل اعالن ورشکستگی به تقصیر این تاجر است(.
 .9شود یماست که از تاریخ توقف در پرداخت دیون آغاز 

 
دیگر میان قانون و الیحه اینکه، در قانون تعیین  یها تفاوتاز  .تفاوت در نهاد تعیین تاریخ توقف

تاریخ توقف توسط محکمه در حکم معین خواهد شد و اگر در حکم تعیین نشده، تـاریخ حکـم تـاریخ    
کـه   یا نامـه  نییآدر خصوص تاریخ توقف بر طبق  یریگ میتصماما در الیحه  گردد یمتوقف محسوب 

تشـخیص   ئـت یهبـر عهـده    331گردد، مطابق مـاده   ماه از تاریخ تصویب قانون مصوب 3باید ظرف 
 است.
 

تاجر ظرف مدت سی روز از تاریخ توقف  آنکه از  پس .میزان دوره تشخیص و طرح بازسازی
موظف است  ئتیهتشخیص تسلیم کرد، آن  ئتیهدرخواست خود مبنی بر مشمولیت بازسازی را به 

سپس  .2استماه قابل تمدید  9ماه به درخواست تاجر رسیدگی نماید که این فرصت تا  9ظرف مدت 
با نظارت  ئتیهماه از تاریخ اعالم  3تاجر متوقف، مسئول تهیه طرح بازسازی بوده و باید ظرف مدت 

این مدت ) 3رائه کندا ئتیهمرکب از نمایندگان طلبکاران تهیه و برای بررسی و تصویب به  یا تهیکم
 .قابلیت تمدید دارد( بار کینیز 
روز( بایستی نظر خود را مبنی  91ماه از تاریخ وصول طرح )قابل تمدید تا  9نیز ظرف مدت  ئتیه     

بر تصویب طرح یا عودت برای اصالح و یا ارجاع موضوع برای اجرای مقررات ورشکستگی اعالم 
تشخیص  ئتیهنشد،  ئتیهدارد. در صورتی هم که طرحی ظرف مدت مذکور از سوی تاجر تسلیم 

دادگاه تجاری ارسال دارد.  ام به صدور سند عدم امکان بازسازی نموده و پرونده را بهاقد تواند یم
 .4الیحه.( الزم به ذکر است که دوران بازسازی نباید از سه سال تجاوز نماید 343به ماده )مستند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 الیحه 336. ماده 9
 الیحه 331و  336. مواد 2
 342. ماده 3
 الیحه 343. ماده 4
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اجرای آیین بازسازی، در حقیقت نوعی  زمان مدتکه  میا شدهمتوجه  .دوران بازسازی یها یژگیو
ل حا جهیدرنتروند عادی خود را طی کند،  زیچ همهادامه زندگی اقتصادی شرکت تجاری است، لذا باید 

 –قانون تجارت  429. )ماده شود یمکه در صورت صدور حکم ورشکستگی محقق  مؤجلدیون  شدن
الیحه( نباید در این دوران به وقوع بپیوندد، زیرا اوالً روند حیات شرکت، همان مسیر عادی  141ماده 

باید در سررسید به تاجر مراجعه نمایند و ثانیاً شرکتی که  مؤجلگذشته است و بستانکاران دارای دین 
خود برآید )مستند به  مؤجلاز پرداخت دیون حال خود مانده است چگونه خواهد توانست از پس دیون 

الیحه، برای اینکه اوالً اعتبار تاجر از دست نرود و ثانیاً  312البته طبق ماده  .الیحه( 312ماده 
خسارت تأخیر  تواند ینمتشخیص  ئتیهطلبکاران از مطالبات خود و پرداخت آن در هراس نباشند، 

 تأدیه را قطع بنماید.
آنکه، با شروع اجرای بازسازی موجبات تعلیق  استدوران بازسازی  یها یژگیومطلبی دیگر که از      

قبل از این تاریخ  ها آنمطالبات  منشأعلیه تاجر که  شده اقامهتمامی دعاوی ناشی از فعالیت تجاری 
الیحه(.  319)ماده  دیآ یم درقبلی به حالت تعلیق  موردتوافق، مهلت پرداخت گردد یمباشد، فراهم 

وصول مطالبات و  نحوهو  گردد یم یزیر برنامهچون در طرح بازسازی جهت تأدیه دیون  جهیدرنت
( و بستانکاران پس از تصویب مطالبات خود 1و  3الیحه بند  341)ماده  گردد یمپرداخت دیون معین 

که در این طرح امکانات مالی  دارند یمتشخیص دریافت  ئتیهرا برابر طرح مصوب و مورد تأیید 
که شرکت توانایی پرداخت آن را داشته باشد  گردد یمبه نحوی تنظیم  ها قسطلحاظ گشته و شرکت 

که از طرفی  ردیگ یمقرار « مصونیت خاصی»لذا مشاهده شد که شرکت تجاری در این دوران در یک 
، از سوی دیگر تمامی دعاوی علیه بدهکار )شرکت( معلق گردد یماجرای قرارها و احکام معلق 

و بستانکاران حق طرح دعوای شخصی علیه تاجر متوقف را ندارند و از طرف دیگر هیچ  ماند یم
 312فسخ گردد )ماده  تواند ینمقراردادی که شرکت بدان وابسته است به علت عدم تأدیه مبلغ 

 این جمله ناقص است. الیحه(
 

که بیان شد، آن طرحی  یطور همان .شدن طرح بازسازی، مشمولیت و اصالحات آن ییاجرا
تشخیص رسیده، باشد  ئتیهو به تصویب  شده ارائهکه در مواعد مذکور از سوی تاجر  اجراست  قابل

الیحه( و سپس در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی شود تا  343، 342)مستند به مواد 
 نفع یذت به اشخاص ماه نسبت بدان اعتراض نشود، مفاد و مندرجات آن نسب 9در ظرف  که یدرصورت

الیحه( این طرح در مدت حداکثر سه سال باید اجرا گردد البته با توجه به ماده  341معتبر باشد )ماده 
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شرکت،  اندازه بهتشخیص آن با توجه  فهیوظکمتر از این نیز باشد که  تواند یمالیحه این مدت  343
 تشخیص است. ئتیهو مشکالت و غیره با  ها یبدهمیزان 
تشخیص تصویب  ئتیهدر مورد اصالحات طرح باید بیان گردد به علت اینکه طرح توسط      
که  صورت نیبدمذکور است،  ئتیه، هرگونه اصالح آن نیز با توجه به الیحه در صالحیت گردد یم

تشخیص  ئتیهپس از پیشنهاد تاجر و اخذ نظر کمیته طلبکاران، تغییرات و اصالحات باید به تصویب 
 الیحه(. 341ه برسد )ماد

 
راهی در جهت جلوگیری از  عنوان بهادغام و تجزیه شرکت تجاری  .ها شرکتادغام و تجزیه 

ناشی از امور تصفیه و  یها نهیهزپرهیز از  جهیدرنتو  ها آنو انحالل  زده بحران ها شرکتورشکستگی 
است. این مطلب که یک از  شده  پرداختهکه در الیحه مصوب نیز بدان  9ورشکستگی مطرح است
از طلبکاران تهیه و  یا تهیکمکه توسط تاجر مطرح و با نظارت  یا یبازسازمواردی است که در طرح 

( و در الیحه 1الیحه بند  341، لحاظ گشته است )مستند به ماده رسد یمتشخیص  ئتیهبه تصویب 
ادغام و تجزیه »را نیز به خود اختصاص داده است و فصل سوم آن تحت عنوان  یا جداگانهباب 
 است. شده  مطرح« ها شرکت
اقدام گردد،  زده بحرانتجاری  یها شرکتدر جهت مداوای  یبه نحودر این راهکار نیز سعی شده      

و  ها شرکتقادر به مداوا کردن خود نیست با ادغام با سایر  ییبدین نحو که وقتی خود شرکت به تنها
مثل حجیم بودن شرکت قادر به اصالح آن نیستند با تجزیه شرکت به چند واحد  یلیدالوقتی به 
ادغام و  جهیدرنتواحد تجاری مذکور برآیند.  داشتن نگه، در جهت درمان و سرپا تر کوچکتجاری 
 323)ماده  ردیپذ یمتجاری در شرف ورشکستگی بدون نیاز به تصفیه صورت  یها شرکتتجزیه 
 الیحه(.

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

وجود دارد، بدین توضی  که  ،"طرح تجدید سازمان". جالب است گفته شود که در حقوق آلمان روش خاصی تحت عنوان 9
و حتی ممکن است نتیجه  قرارگرفته دنظریتجدسازمان فعالیت اقتصادی مورد  گردند یمبستانکاران در مدیریت شرکت داخل 

 بررسی، انتقال فعالیت به یک خریدار باشد، البته این طرح باید به تأیید دادگاه ورشکستگی برسد.
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 زده بحرانتجاری  یها شرکتادغام 

صورت  چندجانبهیا دو یا  جانبه کیبه دو صورت  ها شرکتادغام  .تجاری یها شرکتادغام 
از طریق جذب یک یا چند شرکت با محو شخصیت  جانبه کی، بدین توضی  که ادغام ردیپذ یم

. ردیپذ یمحقوقی در شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی )با عنوان شرکت پذیرنده ادغام( انجام 
و ایجاد شرکت  ها آناز طریق دو یا چند شرکت ادغام شونده با محو شخصیت حقوقی  چندجانبهادغام 

الیحه(. الزم به تذکر است ادغام هرگونه  326 ،321، 323به مواد  )مستند ردیگ یمجدید صورت 
سهامی عام در  یها شرکتنیست و مواردی از قبیل ادغام  ریپذ امکانشرکت با هر نوع شرکت دیگر 

، لذا ستین رشیپذ  قابلسهامی خاص و یا ادغام شرکت سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود 
 بدین گونه بیان نمود: ،ممنوع است ها آنکه ادغام را مواردی  توان یم درمجموع

در هرگونه شرکت  اند نشدهیا  شده  رفتهیپذ بورسسهامی عام اعم از آنکه در  یها شرکت( ادغام 9
 دیگر،

در  نشده  پذیرفتهسهامی عام  یها شرکتدر بورس در  شده  رفتهیپذسهامی عام  یها شرکت( ادغام 2
 بورس و بالعکس،

 و ها شرکت انواع( ادغام شرکت تضامنی در سایر 3
از میان برود و سرمایه شرکت توسط  اش هیسرماحداقل نیمی از  وارده یها انیز براثر( شرکتی که 4

و یا سرمایه شرکت را به میزان الزم برای  موجود کاهشبه مبلغ سرمایه  العاده فوقمجمع عمومی 
 الیحه(. 691، 391، 321افزایش ندهد )مستند از مواد  691خروج از شمول صدر ماده 

ضد  یها هیروادغام ممکن است منجر به اعمال برخی  که آنجایی ازعالوه بر موارد ممنوعه فوق،      
ب ایجاد تمرکز و قدرت انحصاری در بازار شود، رقابت در بازار گردد و یا سب محدودکنندهرقابتی و یا 

 . استممنوع  ها ادغامبر اساس مقررات رقابت )قوانین رقابت(، بعضی از 
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مقررات تسهیل رقابت و منع انحصار کشورمان، مندرج در فصل نهم  43بر همین اساس ماده      
 دارد: قانون اصالح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه مقرر می

 زیر ممنوع است: موارددر  ها بنگاهیا  ها شرکتادغام  "
 اعمال شود. 9(41آن اعمال مذکور در ماده ) درنتیجهدر جریان ادغام یا ـ 
 نامتعارفی افزایش یابد. طور بهادغام، قیمت کاال یا خدمت  جهینت درهرگاه ـ 

 .2هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شودـ 

 "در بازار شود. کننده کنترلهرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت ـ 

یا  ها شرکتو  ها بنگاهمواردی که پیشگیری از توقف فعالیت  دیگو یم( ماده مذکور 9البته تبصره )     
( و 3نباشد، هرچند ادغام منجر به بندهای ) پذیر امکانبه دانش فنی جز از طریق ادغام  ها آندسترسی 

( این ماده شود، این ادغام مجاز است، لذا در فرض اینکه جهت پیشگیری از توقف یا ورشکستگی 4)
آن اعمال  درنتیجهشرکت تجاری )موضوع بحث( ناگزیر از ادغام باشیم، لیکن در جریان ادغام یا 

نامتعارفی افزایش  طور بهادغام، قیمت کاال یا خدمت  درنتیجه( اعمال شود و یا 41مذکور در ماده )
 .استممنوع  اشاره موردقانون  43( ماده 9تبصره ) صراحت بهیابد، 

جلوگیری از انحصار و تخریب فضای  منظور بهمحدودیت ادغام در مقررات کشورهای دیگر نیز      
است که  آن قانون رقابت لهستان ازجملهو  شود یمسالم بازار از طریق ایجاد موقعیت مسلط مشاهده 

ت یبرسد و چنانچه ادغام موجب موقع ید به اطالع اداره مبارزه با انحصارگریهر ادغام با" :دیگو یم
 شده اعالمممنوع  ی، ادغام عمودیقانون رقابت اندونز 94ا طبق ماده یو  "استمسلط گردد، ممنوع 

ز مشروط به ی( ن91( و ژاپن )ماده 99،93)مواد وان یتا ین کشورهایت ادغام در قوانیاست. ممنوع
 اش جهینتچیزی که  هر ایتالیا ازجملهگردد. در مقررات برخی دیگر از کشورها  یمشاهده م یطیشرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 یگذار متیق .احتکار و استنکاف از معامله ب .الف :، ممنوع استشود یماعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت  41ماده  .9
کاال یا عرضه  .فروش یا خرید اجباری ز .و کننده گمراهاظهارات  .تهاجمی ه یگذار متیق .تبعیض در شرایط معامله د .ج زیآم ضیتبع

 -یمسلطاز وضعیت اقتصادی  سوءاستفاده .مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب ط .ح .راستانداردیغخدمت 
 از اطالعات و موقعیت اشخاص. سوءاستفاده، رمجازیغکسب  .محدود کردن قیمت فروش مجدد ک
به خود ماده  توانید یمجهت مطالعه را ذکر ننموده که  ها آنکه به علت محدودیت کمی  شده یانبدر ذیل بندهای این ماده مواردی 

 مراجعه نمایید.

 .کند یمدامنه تمرکز شدید را شورایی تحت عنوان شورای رقابت تعیین و اعالم  .2
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یعنی عملی که باعث  _است که یکی از مصادیق آن  شده  اعالمانحصار شود ضد رقابت و ممنوع 
 .9استافزایش قدرت در بازار  باهدفصوری  یها ادغام _انحصار گردد

 
در مورد نوع شرکت که حائز اهمیت است، فرآیند  الذکر فوقعالوه بر شرط  .فرآیند و شرایط ادغام

 بدان خواهیم پرداخت. الًیذقرار گیرد که  بررسی موردادغام نیز باید 
که موافقت کلی مجمع عمومی  دارند  وظیفهدر ابتدا برای ادغام شرکت تجاری، مدیران شرکت      
و در مرحله  را با ایده ادغام کسب نماید ها شرکتدر سایر  شرکاسهامی یا  یها شرکتدر  العاده فوق

در  مدیرعاملیا  مدیره هیئت وسیله بهباید  "طرح مشترک ادغام"بعدی طرحی تحت عنوان 
 ذکر 392)که متضمن مواردی باشد که در ماده  نشده بینی پیش ها آندر  مدیره هیئتکه  هایی شرکت
ارائه گردد. در مرحله بعد، پس از  شرکایا  العاده فوقاست( تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی  شده

 یها شرکتمتضمن موارد زیر میان مدیران  یا نامه تفاهمبا ایده ادغام،  شرکاموافقت کلی مجمع یا 
 :شود یمطرف ادغام مبادله 

( تعیین 3( تعیین مهلت زمانی برای تهیه و طرح مشترک ادغام و 2( شرایط و اصول کلی ادغام، 9
های مذکور  مهلت زمانی برای مطرح ساختن طرح مشترک ادغام در مجمع. تصمیم هر یک از شرکت

روز از تاریخ تصویب طرح در روزنامه شرکت آگهی گردد و برای نشر در روزنامه  91باید ظرف مدت 
 ارسال گردد. ها شرکتسمی به مرجع ثبت ر
 

 زده بحران یها شرکتتجزیه 

و تعهدات  ها ییدارا( بخشی از 9: ردیگ یمتجزیه شرکت نیز به دو صورت انجام  .ها شرکتتجزیه 
تشکیل یک یا چند شرکت جدید اختصاص  منظور بهشرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی آن 

تشکیل دو یا چند شرکت جدید اختصاص  منظور بهو تعهدات شرکت موجود  ها ییدارا( 2، ابدی یم
امکان حفظ شرکت مورد تجزیه و  درنتیجه، گردد یمو شخصیت حقوقی شرکت موجود محو  ابدی یم

 ایجاد چند شرکت جدید و نابودی شرکت مذکور وجود دارد.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ت یلهستان، قانون ممنوع یبه مقابله با اقدامات انحصار مربوطرک به: قانون قواعد انحصار و تجارت منصفانه ژاپن، قانون . 9
 ت از رقابت در بازار ایتالیا.یاندونزی، قانون تجارت عادالنه تایوان و مقررات حما رمنصفانهیغ یو رقابت تجار انحصارطلبانهاقدامات 
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باید دانست امکان تجزیه هر شرکتی به هر شرکت دیگر وجود  .ها شرکتتجزیه  شرایطفرآیند و 
( تجزیه شرکت 2است،  تجزیه قابلاز نوع خود  یها شرکت( شرکت تجارتی فقط به 9ندارد بلکه، 

است که شرکت مذکور پس از تصفیه کلیه  ریپذ امکاناز نوع خود  یها شرکتتضامنی در صورتی به 
متعهد  ها آندیون و تعهدات شرکت و یا جلب رضایت همه بستانکاران و اشخاصی که شرکت در قبال 

 ها آنبا تجزیه  که درصورتی اند شده  پذیرفتهکه در بورس  ییها شرکت( 3اقدام نموده باشد و  است
آن( فرآیند تجزیه نیز به شرح  یا تبصرهالیحه و  329به ماده زمان بورس موافقت نماید )مستند سا

 ؛استذیل 
طرحی تحت عنوان طرح عنوان طرح تجزیه را به مجمع عمومی  اند موظفابتدا مدیران شرکت      
جهت تصویب ارائه نماید سپس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب طرح تجزیه  شرکایا  العاده فوق
مه شرکت آگهی تا در صورت اعتراض بستانکاران و دارندگان اوراق اطالع عمومی در روزنا منظور به

 مشارکت در جهت اصالحش برآیند.
 

که در آن فقط آیین ورشکستگی بر مبنای  9321مقررات سال  .بررسی موضوع در حقوق فرانسه
بود )همانند قواعد جاریه  شده  گرفتهارفاقی در نظر  قراردادخلف وعده پرداخت با امکان انعقاد 

مقرر کرد که دادگاه بر  طور اینبه قانون قبلی بود  تجدیدنظریکه  9331اما قانون سال ؛ کشورمان(
آیین تسویه قضایی را انتخاب کند، بدین توضی  که تاجر در  تواند یممبنای حسن نیت تاجر بدهکار 

مدیریت تجارتخانه بماند و مدیر تصفیه هم نقش نظارتی داشته باشد. همین رویه در قانون سال 
به احیاء بنگاه اقتصادی بدون در نظر داشتن حسن  9161حفظ شد تا اینکه در سال  9111 -9331

 وفصل حل»لیت یا عدم قابلیت احیای آن مالک در تفکیک آیین گشته و قاب ای ویژهنیت تاجر توجه 
 9111 -9114در قانون مارالذکر و دو اصالحیه بعدی  درنتیجهقرار گرفت. « تصفیه اموال»و « قضایی

احیاء غیرممکن باشد. در کنار این روش رسمی دو  مگر آنکه قرار دادهآن اصل را بر بازسازی بنگاه 
 .9شوداست که در ادامه سعی شده به بررسی آن پرداخته  شده  گرفتهدر نظر  آیین خارج از دادگاه هم

 شده  گنجاندهبه بعد قانون تجارت  L631-1در مواد  2223این مقررات متعاقباً در اصالحات سال 
 شمارهبه  2223دسامبر  93قانون تفویضی  11 ماده موجب بهاست. در آخرین اصالحات مواد یادشده 

 است. گرفته قرارمورد بازبینی  9341-2223

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 . این دو روش عبارت است از: ورشکستگی مقدماتی مستقل و سازش9
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مبادرت به  دیبا یموضعیت خطرناک شرکت برخی اشخاص  سازی آگاه منظور بهالزم به ذکر است      
بسته به  ،اخطاردهنده یها دستورالعملاین . مزبور نماینددر این مورد به شرکت  ییها هیاخطارصدور 

توسط هر حسابرس قانونی،  توانند یم، هم اجباری و هم اختیاری باشند و توانند یموضعیتی که دارند 
 ، سهامداران و یا دادگاه تجاری صادر گردند.ها شرکتشورای کار 

 
 [21] انواع هشدارها

که  استنقش حسابرس قانونی این  .1توسط حسابرس قانونی شده  تهیهاخطار )هشدار( 

و وضعیت  ها تیفعالنموده و تصویر شفافی از  دییتأسالیانه شرکت را  یها صورتحسابو صادقانه بودن 
. این وظیفه در سه مرحله 2شرکت ارائه کند یها هیسرماشرکت برای سال مالی، وضعیت مالی و 

 :گردد یممحقق 
 ،مدیره  هیئتالف( درخواست نمودن اطالعات از رییس 

 ،مدیره  هیئت جلسهب( دعوت نمودن برای تشکیل 
، حسابرس قانونی مالحظه نمود ادامه مدیره هیئتج( مطلع کردن سهامداران؛ که اگر بعد از اقدام 

را برای  نویسی پیشفعالیت تجاری همچنان در معرض خطر قرار دارد، وی موظف است که 
، تهیه نماید. و اگر پس از گردد یمسهامداران و به جهت ارائه در جلسه آنان که توسط او تشکیل 

ل جلسه سهامداران، حسابرس قانونی همچنان راضی نشده بود، دادگاه تجاری را از این امر تشکی
 .سازد یممطلع 
 ای گونه بهحسابرس قانونی، اجباری است  از سوی شده ارائهاست که اخطار )هشدار(  الزم به ذکر     

 مجازات کیفری را به همراه خواهد داشت.، که تخطی از آن
 

شناسایی هر  "شورای کار ممکن است در مورد  .3دهنده شوراهای کاراخطارهای  دستورالعمل

هشدار )اخطار( دهنده را آغاز  یها روش "منفی بر وضعیت شرکت داشته باشد  ریتأثواقعیتی که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

که با  ییها شرکتمختلط و برای تمامی  یها شرکتتضامنی و  یها شرکتسهامی )و با مسئولیت محدود(، در  یها شرکتدر . 9

میلیون یورو، درآمدی  1/9ارزش دفتری کلی برابر با  :باشند یمضوابط زیر همخوانی و سازش دارند وجود حسابرسان قانونی اجباری 
 از قانون تجارت(. L.223-35و  L.221-9,222-2کارمند )ماده  12میلیون یورو پیش از پرداخت مالیات، میانگین  3برابر با 

 .اند قرارگرفتهمورد بازبینی  2299مه  91مورخ  2299-121قانون  62 ماده 1بند  موجب بهبا حفظ همین رئوس کلی . این مواد 2
3. Ibid, p.5 
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است، اخطاریه شورای کار اختیاری  شده  تهیهکه توسط حسابرس قانونی  ای اخطاریه برخالفنمایند. 
 .است

 

 هشداردهنده ی( هاها یدادرس) این دستورالعمل . 1شرکاسهامداران و  برایاخطار  های روش

و  2شود اعمالمدیریتی شرکت با مسئولیت محدود  شرکا رازیغ به شرکاممکن است توسط هر یک از 
، استدرصد از کل سهام  1یا توسط یک یا بیشتر از سهامداران شرکت سهامی که سهامشان بیش از 

 .3(ردیپذ یمصورت  مدیره هیئتیا  مدیرعاملاز  سؤالاعمال و اجرا شود )که البته در قالب طرح 
 

پس از تصویب قانون در تاریخ  .4س قضات دادگاه تجارتییر هشداردهندههای  روش

 .استیس قضات نقشی اساسی را بازی نموده و دارای قدرت بازرسی وسیعی ی، ر29/23/9134
پس از خواستن مدیران از سوی رییس برای اخذ توضیحات در مورد  1که گردد یمبیان  اختصار به     

قانع نشود، به علت وسعت  ها آنوضعیت شرکت اگر مدیران در جلسه شرکت نمایند و قاضی از جواب 
های عمومی، اداره امنیت  تواند از حسابرس قانونی، نماینده کارکنان، مسئوالن بخش اختیاراتش، او می

 های دولتی، اطالعات بیشتری را در خصوص وضعیت شرکت طلب نماید. تماعی و دیگر پیکرهاج
 

زمانی که یک شرکت دارای مشکالت مالی  .6های اقتصادی امکان قانونی برای ادامه فعالیت

 .9 است؛ شده ینیب شیپجلوگیری از ورشکستگی شرکت، دو راهکار  منظور بهاست اما بدهکار نیست، 
 مجدد شرکت. دهی سازماناعالم و اجرای طرح  .2و عمومی  از مسئوالنمطالبه هرگونه کمکی 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Ibid, p.6 
2. L.223-36  به  2223اوت  4قانون  16 ماده موجب بهاز قانون تجارت. الزم به ذکر است هرچند مواد این فصل از قانون تجارت

 ، مفاد این ماده تغییری نکرد است.اند شده  اصالح 2223-116 شماره

3 .L.225-232  قانون  994 مادهدر پی تصویب  آمده عمل بهاصالحات  موجب به% مذکور در این ماده 1از قانون تجارت. نصاب
 بود. شده نییتعاز این حق  یبردار بهره% سرمایه برای 92نصاب  9166قانون  موجب بهتعیین گردیده است. پیش از آن  2229مه  91

4. Chief judge Of The Commercial Court 
5. Ibid, p.7 
6. Ibid, p.p 6-8 



 44                                                                                  ...یاز ورشکستگ یریموجود در خصوص جلوگ یراهبردها یینتب

در بازار از  ها آنکه  هایی العمل عکسها و  افزایش تعداد شکست کمپانیمسئوالن عمومی.  کمک
مداخله  قضایی یها یدادرسسازد تا خارج از  دهند، مسئوالن عمومی را مجبور می خود نشان می

 تواند به اشکال زیر نمودار گردد: نمایند. این مداخله می

، (CODEFI)مجدد: در فرانسه، این کمیته در سطوح اداری  کننده دهی سازمانهای  کمیته. 9
بررسی دالیل مشکالت  ها آنوجود دارد. مأموریت  (CIRI)ای  و بین وزارتخانه (CORRI)ای  منطقه
حمایت نمودن از  منظور بهمجدد خارج از فضای دادگاه  دهی سازمانها و اجرای تدابیر  شرکت

 نیاز(. حد از  شیب)فراوانی کارمندان  استها از افزونگی  کارمندان کمپانی
 های ایالتی )دولتی( کمک. 2
 سوبسید )یارانه(. 3
 

تمهیدات سازمانی مجدد خارج از مجدد خارج از صالحیت قضایی.  دهی سازمانتمهیدات 
 شوند: صالحیت قضایی در حقوق فرانسه شامل دو مورد زیر می

 [29مستقل ] مقدماتیورشکستگی  ـ
 سازش ـ

و با  گرانمیانجیهدف این تمهیدات، تشکیل ترتیبات )تنظیمات( قراردادی در سایه عنایات      
دهد که طلبکاران  اند، این اجازه را می هایی که دچار مشکل شده که به شرکت استمسئولیت دادگاه 
و هدف این طرح  ندینمابه توافق رسیده و از شروع مراحل ورشکستگی دوری  ها آنخود را یافته با 

 .استهایش  دور کردن شرکت از سقوط در بدهی

 
 ورشکستگی مقدماتی مستقل

و وی متهم به این  شود یمدر این روش موقعیت و وضعیت تاجر بدهکار تعیین  .توضیح جامع روش

. در حقیقت وی با تالش بسیار این به استمالی، اقتصادی در مضیقه و مشکل  یها نهیزماست که در 
 [.91] شود یماین روش متمسک 

شود که قبل از اینکه مراحل ورشکستگی  می 9موردی/ ویژه ندهینمااین روش شامل تعیین یک      
. هدف از این اقدام استفاده از یک دینما یمگری  قانونی رسمی آغاز گردد، مداخله نموده و میانجی

و رتی که شرکت بدهکار با آن روبهطرف سومی است که تحت نظارت دادگاه با مشکال شریک بی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. mandataire ad hoc 
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. این استنسبت به دادرسی  زمانش  مدتری و پذی ، مقابله نماید. امتیاز و مزیت آن انعطافاست
دارد که  ییها قسمتدستورالعمل و روش ماهیتاً قراردادی است و موفقیتش بستگی به توانایی تمامی 

 .اند یافته  دستبه یک تفاهم جمعی 

 طور به 9134مارس  9مورخ  34-943قانون  31 مادهمیالدی و در  9132این اقدام در سال      
از این دستورالعمل برای سلب حق رهن از خود در مورد پاریس  9محدود مدون گردید )دادگاه تجارت

 در خصوصقانون مذکور  31 مادهجایگزین  L.611-3 مادهاستفاده نمود( و  غیرمنقولهای  دارایی
خود  اخیرالذکر ماده. شود یماقتصادی  یها بنگاهمشکالت  دوستانهپیشگیری و به سامان سازی 

پیشگیری و مقابله با مشکالت  در خصوص 9114ژوئن  92مورخ  14-411 شمارهقانون  موجب به
مارس  92مورخ  2294-326قانون  3 ماده موجب بهو النهایه،  گردد یماقتصادی اصالح  یها بنگاه
 یها نیآئاقتصادی و  یها بنگاهدر رابطه با اصالح مقررات مربوط به پیشگیری از مشکالت  2294

رئیس دادگاه : »دارد یمو متن این ماده مقرر  آمده  عمل به L.611-3ماده جمعی، اصالحاتی چند در 
موردی تعیین و وظایف وی را تشری  نماید. بدهکار  ای نمایندهبه درخواست یک بدهکار  تواند یم
 شده  مشخصشرکت  یها حساببازرس  که صورتی درد. نموردی را نیز تعیین ک ندهینمانام  تواند یم

 2«موردی جهت اطالع به وی ابالغ خواهد شد. ندهینماتعیین  در خصوصباشد، تصمیم دادگاه 
و بر  اند شده تأییدنماینده موردی/ ویژه توسط دادگاه تجارتی معموالً از میان لیستی که توسط وی      

زمانی معین، با وسعت و حیطه مأموریتی آزادانه  دوره، برای شود یمدادگاه( او )اساس درخواستی که از 
توسط  نآو  استگردد. بدیهی است عمل نماینده مستحق دستمزد  و بدون محدودیت انتخاب می

مأموریتش کامل انجام شد، تعیین گردیده و توسط شرکت بدهکار پرداخت  ازاینکه پسدادگاه تجارت 
 نباید در مدیریت شرکت بدهکار فعالیتی داشته باشد. مذکور ندهینماالزم به ذکر است  خواهد شد.

)شرکت، بستانکاران،  نظر موردهای  / ویژه کمک کردن به گروهموردی ندهینمادر حقیقت نقش      
حمایت قانونی مشخصی  گونه هیچ، البته این تفاهم استبه یک تفاهم مشترک  رسیدن درسهامداران( 

 نماید. های درگیر تضمین نمی را برای هر یک از گروه
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 یا رحرفهیغدادگاه مدنی  عکس به آنهای تجاری و صنعتی را دارد و قضات  فعالیت یتمام به. دادگاه تجارت صالحیت رسیدگی 9
 هستند.

با درخواستی که توسط نماینده قانونی نهادها به رئیس دادگاه تجارت یا رئیس دادگاه مدنی  ها دستورالعمل. الزم به ذکر است 2
 راسا این نوع از اقدامات را آغاز نماید. تواند یتمشود آغاز گردد و دادگاه  ارسال می
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 زیر منتهی گردد:صورت این اقدام ممکن است به یکی از سه  .نتیجه عمل

 ؛نگرددتفاهمی حاصل  .9
های  و اثر تفاهم آن است که تا زمانی که اعتبار دارد تمامی فعالیت باشد شده  حاصلتفاهمی  .2

 سازند. نامه را معلق می در تفاهم مدنظرهای  صورت گرفته توسط طرفین دعاوی درباره بدهی
و تنها راه  این تفاهم مابین بدهکار و بستانکار نقض شده باشد لیکنتفاهم صورت گرفته است،  .3

 خاتمه ببخشد. نامه تفاهمر این است که به مانده برای بستانکا باقی
پذیری را  موردی/ ویژه، تسهیالت و ابزار عملی و انعطاف ندهینمادستورالعمل )دادرسی(  درنتیجه     

که این تسهیالت توانایی حل هرگونه  ای گونه بهنماید،  می فراهمبرای شرکت بدهکار و بستانکارانش 
وبی قراردادی داشته و قبل از باشد در چارچ ها آنکه شرکت بدهکار ممکن است درگیر  را مشکلی

 .گردد یم، پیچیده و ساختاری ورشکستگی صورت پذیرد، محقق پرهزینهکه نیاز باشد اقدامات این

وست و برای ی حل نمودن مشکالتی که با آن روبه ربرا تالشاز سوی دیگر شرکت بدهکار در      
 نیز استفاده نماید. 9تواند از دستورالعمل سازش ز افتادن در ورشکستگی میجلوگیری ا

  

از طریق مذاکرات و  دوستانه وفصل حلاز فرآیند سازش، دستورالعمل  قبل .2سازش دستورالعمل

زیاد این  زمان مدتتوافق در نظام حقوقی فرانسه حاکم بود و مانعی که بر سر راه اعمال این روش بود 
 [.91بود ]یند آفر

جوالی تکمیل و اصالح گردید، فرآیند توافقی خارج از  26مورخ  2221-341قانون  اینکه از بعد     
بیان شد  طور که همانسازش ایجاد شد و  عنوانپیشگیرانه با  یها طرحیکی از  عنوان بهدادگاه 

 .دوستانه گردید وفصل حلجایگزین دستورالعمل 
 

دوستانه و خارج از هرگونه محدودیت قضایی در راستای  ای مذاکرهسازش  .توضیح جامع روش
. این استبرای انعکاس ظرفیت مالی بدهکار  ها آنکاستن از کل بدهی بدهکار و تغییر زمان سررسید 

برای اشخاص  اجرا قابلملی و برای دوره زمانی محدود بوده و  کامالًدستورالعمل طرحی پیشگیرانه و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. conciliation 

و در ادامه در  "دوستانه وفصل حلدستورالعمل "بود تحت عنوان  شده  ینیب شیپدستورالعملی  9134قبل از این راهکار، در قانون . 2
این راهکار را از متن خود به کناری نهاد و راهکار فعلی که مشابه راهکار  L.611-3 ماده آخر دستاصالح گردیده و  9114سال 

ت این مبحث نیز برگرفته از است. توضیحا شده  درجبه بعد آن قانون  L.611-4 مادهدر  "سازش"تحت عنوان  استمذکور قبلی 
 .است L.611-15تا  L.611-4مواد 
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در مراحل اولیه مشکالت  اعتمادزا( یا حقوقی است که بر پایه مذاکرات محرمانه و خوداشتغالیحقیقی )
)هیچ الزامی برای گنجاندن همه طلبکاران وجود  9مالی )شرکت تجاری( بدهکار با طلبکاران اصلی

 [.93] استندارد( 
و تحت نظارت آن اجرا  شده شروع، شود یمیس دادگاه تجاری یروش مذکور با درخواستی که از ر     
 :است[ و شامل موارد زیر 23] گردد یم

 ای که منجر به درخواست شده است؛ شرح مشکالت قانونی، مالی و اقتصادی .الف
 اقدامات اصالحی پیشنهادی؛ .ب
 .گردد بازَدهد به وضعیت مناسب مالی  هایی که به شرکت اجازه می تأخیر در پرداخت بدهی .ج

را به مصالحه  کننده شرکتمختلفی را که طلبکاران  یها مشوقدر این راستا قانون فرانسه ابزار و      
. الزم به ذکر است آغاز مذاکرات منجر به کند یمترغیب نموده و شروعی تازه را حمایت نماید، فراهم 

. در گام بعد با ماند یمو تاجر بدهکار کماکان مالک اموال خود باقی  شود ینمتوقف خودکار تاجر 
حصول توافق، این موافقت باید توسط دادگاه تأیید و تصویب گردد. بدیهی است که شکست مذاکره یا 

 به ورشکستگی تاجر منجر گردد. تواند یمنقض توافق 

، در سازش نیز تنها بدهکار )مدیر 2دوستانه وفصل حلاز نکات مهم اینکه، همانند دستورالعمل      
[ 22برای درخواست آغاز طرح سازش با رییس دادگاه اقدام نماید ] تواند یمبدهکار( اجرایی در شرکت 

و دادستان عمومی، طلبکاران یا کارمندان چنین حقی را ندارند. مدیر اجرایی شرکت بدون اینکه حتی 
 یا سهامداران کسب نماید، ممکن است آن حق را اعمال نماید. مدیره هیئتای از  قبالً تأییدیه

در ابتدای امر، بدهکار هیچ الزامی برای اطالع شورای کار )حداقل تا زمانی که قرار سازش نهایی      
نشده باشد( یا حسابرسان خارجی وجود ندارد، اما پس از آغاز سازش، اطالعات مربوطه باید به 

اد خود اشتغال ای اجرایی یا مقامات نظارتی بر افر دادستان عمومی، حسابرسان خارجی، نهادهای حرفه
 .داده شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 غالباًباشند و در عمل این افراد  های مهم شرکت را دارا می اشخاصی هستند که بیشترین میزان دارایی یا ضمانت اصلی. طلبکاران 9
 باشند. ها می بانک

2. ibid. 
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، دیگر 9باشند گرفته قرارروز در حالت ورشکستگی  41در حال حاضر اگر بدهکاران برای بیش از      
 [.91مندی از فرآیند سازش نخواهند بود ] واجدالشرایط برای بهره

 

چه کسی این است که  دیآ یمکه پیش  سؤالی اینجادر  .روش این در نیآفر نقشو  گرداننده

 افراد و شرکت و گرداننده اقدامات موصوف است؟ یها هیسرمامتصدی مدیریت 
)میانجی سازش(، توسط دادگاه  2، تحت عنوان میانجییا حرفهبرای این منظور یک شخص ثالث      

معموالً در هر مورد از طرح مذکور، میانجی از میان لیستی موجود  هرچند[. 96] گردد یمتجاری تعیین 
، اما ممکن است در این زمینه یک حسابدار یا دیگر کارشناسان یا شود یمادگاه تجاری انتخاب در د

است، انتخاب گردد. نکته حائز اهمیت  شده  شناختهصال  به رسمیت  عنوان بهوکیلی که در این رابطه 
بدهکار و میانجی وجود داشته باشد، میان بایستی یک ارتباطی بر پایه اعتماد  که آنجایی ازاینکه 

میانجی پیشنهاد کند  عنوان به تیمأموربدهکار این امکان را دارد که شخصی را برای بر عهده گرفتن 
س دادگاه مخالفت نماید و تبعا دادگاه به این مخالفت رسیدگی یییا با انتخاب صورت گرفته توسط ر

 .دهد یمموجه ببیند ترتیب اثر خواهد داد و میانجی را تغییر  آن را که یدرصورتنموده و 
یس دادگاه را دارد یباید بیان گردد که شروع سازش نیاز به تقدیم اطالعات دقیق بدهکار به ر     
های معادل  ها، پول نقد و دارایی ای از تمامی بدهی : فهرست طلبکاران اصلی، خالصهمثال  عنوان به)

 [.93] شود یم قرار دادهطالعات توسط رئیس دادگاه در اختیار میانجی نقد( و همه این ا

 صورت بهبدهکار، طلبکاران اصلی و  میانمأموریت میانجی این است که یک قرار مصالحه      
سازد که مشکالت مالی بدهکار را اصالح  برقرارقانونی بدهکار )نه لزوماً طلبکاران(  شرکاموردی 
بدیهی است قرار  و ستینبیان شد، شرکت همه طلبکاران در مذاکرات ضروری  طور که هماننماید. 

آور خواهد بود. میانجی ممکن است هر پیشنهادی را برای  کنندگان آن الزاممصالحه تنها بر امضاء
و حفظ شغل وی از قبیل افزایش سرمایه، تجدید ساختار،  وکار کسبنجات بدهکار، تداوم عملیات 

ار جدید و غیره را تدوین نماید. در عمل موفقیت اجرای فرآیند مذکور تا حد زیادی به صدور اوراق بهاد
 میاناو( و به آن اعتمادی که  یمذاکراتهای دیپلماتیکی و  اعتبار، صالحیت و کیفیت میانجی )مهارت

 است بستگی دارد. شده جادیاو مدیریت بدهکار  (میانجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

است که بدهکار دیگر توان پرداخت تعهدات خود را  شده  فیتعرای  مرحله عنوان بهگذار فرانسوی  . حالت ورشکستگی توسط قانون9
که این وضعیت نقدی باشد و یا معادل پول نقد. تا زمانی صورت بهباشند را ندارد، چه  اند و قابل پرداخت می بدهی درآمده صورت بهکه 

 را آغاز نماید. بحث مورداقدامات پیشگیرانه  تواند یمحاصل نشده باشد، بدهکار 

2. Conciliator 
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و حداکثر دوره زمانی  استهمانطورکه بیان شد سازش فرآیندی محدود  .توضیحات تکمیلی روش
توسط دادگاه برای صدور تأییدیه( چهار ماه است که این زمان به  شده یسپرزمان  یاستثنا بهآن )
تأکید بر  باهدفکه در این زمان میانجی  استبنا به درخواست میانجی قابل تمدید  ماه کیمدت 

 نماید. ، اقدام میاستبازسازی شرکت از طریق توافق با بستانکاران اصلی 
قانون مدنی فرانسه دادگاه پس از  9244-3تا  9244-9ماده  موجب بهبا درخواست بدهکار،      

تواند در  نظرگرفتن مشکالت مالی بدهکار و نیازهای واقعی طلبکاران می مشورت با میانجی و با در
ها را حداکثر تا دو  که سازش در جریان است، پرداخت اقساط را تمدید نموده و یا سررسید بدهیمدتی 

را  شده نییتع زمان مدتسال به تعویق انداخته و هرگونه مجازات دیرکرد یا افزایش نرخ بهره در طول 
ر، تواند تصمیم مذکور را مشروط به اعمال خاص بدهکا متوقف سازد. از سوی دیگر محکمه می

کننده اش نماید. واض  است که مطالبات طلبکاران امضاء تسهیل یا تضمین پرداخت بدهی منظور به
 ، لیکن به قوت خود باقی است.شود یممعلق  هرچنددر طول دوره سازش  قرار سازش

ی از بدهکار یا یدریافت اطالعات جز محض بهدر راستای حمایت و تشویق بدهکار، ممکن است      
میانجی، طلبکاران عمومی )مانند بخش مالیات و مقامات تأمین اجتماعی( در یک اقدام حمایتی برای 

ها طبق اولویت  ها رضایت دهند. لغو این بدهی سازش، به بخشودگی قسمتی از بدهی قرار بهدستیابی 
 :شود یمزیر انجام 

 بدهی اصلی. تینها و درها  ها، سودها، بهره های اجرایی قضایی، جریمه هزینه
 دییتأاشاره شد قرار سازش باید به  تر شیپ، همانطورکه گردد یمپس از توضیحات فوق بیان      

 :9دادگاه برسد و برای تأیید )تصویب( آن توسط دادگاه سه شرط زیر باید تأمین شود
بدهکار به حالت ورشکستگی نرسیده باشد؛ )اگر در فرآیند سازش به حالت ورشکستگی رسید قرار  .الف

 یابد( سازش در آن مرحله پایان می
 بدهکار مطمئن باشد. وکار کسبدادگاه از تداوم عملیات  .ب
زش، تحت کننده نباید در اثر )خواسته یا ناخواسته( حاصل از قرار سا های طلبکاران غیر شرکت بهره .ج

 تأثیر قرار گیرد.
)مانند بستانکاران  کننده شرکت ریغ یها گروهدادگاه، باید اطالعاتی کافی برای  دییتأپس از      

ارزیابی میزان حمایت مالی  منظور بههای بیمه اعتباری( از زمان و شرایط قرار سازش  تجاری، شرکت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

دادگاه در قانون قید نشده است. در عمل این دوره  دییتأ عدمیا  دییتأدرخواست تأییدیه از دادگاه و صدور  یبراهیچ دوره زمانی  .9
 باشد.بسیار طوالنی  غیره شورای کار و ازجملهنفعان مختلف های ذی تواند با توجه به نیاز به شنیدن حرف زمانی می
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رونوشتی از تأییدیه قرار به حسابرسان خارجی )در چنین، باید یک به بدهکار، منتشر شود. هم اعطاشده
 صورت وجود(، ارسال گردد.

 
 این اقدام نیز ممکن است به یکی از سه صورت زیر منتهی گردد: .نتیجه اقدام

 گردد یمیا به یک توافقی دست یابند، که خود دو حالت دارد؛ یا دادگاه آن را تأیید نموده که اجرا      
و یا توافق با شکست مواجه گردد؛ که ممکن است قبل از که فاقد اثر خواهد بود  دینما ینمو یا تأیید 

حصول نهایی سازش این امر اتفاق افتد و یا بعد از سازش، توافق توسط یکی از طرفین نقض گردد. 
. الزم به ذکر 9در این حالت میانجی گزارشی را مبنی بر خاتمه سازش به دادگاه ارسال خواهد کرد

 شود. توقف یا خاتمه قرار سازش منجر به ورشکستگی نمی خود یخود به است که
 

 پایان فرآیند

هایش در  به شرکت اجازه دهد تا به فعالیت کوشد یمیند بازسازی آفر در نتیجه باید گفت: .خاتمه
نظارت که شرکت بدهکار به  دورهمجدد ادامه دهد. پس از گذراندن  دهی سازمانطول زمان 

است، دادگاه تصمیم  شده  نییتعدهد و تعهدات مشخصی نیز برای بستانکاران  هایش ادامه می فعالیت
مجدد  دهی سازماننهایی را در مورد شرکت خواهد گرفت که این تصمیم یا بازسازی خواهد بود یا اگر 

ن ادامه آهای شرکت تحت مدیریت سابق  دهند. فعالیت شرکت مقدور نباشد رأی به انحالل آن می
پیدا خواهد کرد اما ممکن است دادگاه تغییراتی را در شرایط سهامداری شرکت اعمال نماید تا از این 

 طریق به سهامداران جدید اجازه ورود داده شود.
 

که ها توسط بدهکار یا زمانی فاصله پس از توقف تمامی فعالیتدستور انحالل بال .دستور انحالل

شود. در این وضعیت، از انجام کار مدیر شرکت  باشد، توسط دادگاه صادر و اجرا می رممکنیغبازسازی 
 های شرکت بدهی بستانکاران را پرداخت خواهد شد. و از طریق فروش دارایی آمده عمل بهممانعت 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Roland Montfort, ibid. 
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 پژوهش یشناس روش. 3

ای است که با توجه به ماهیت تحقیق، بررسی و مطالعه  این مطالعه، از نوع مطالعات کتابخانه     
است. این مطالعه  موردبررسیآوری اطالعات  های سازمانی منبع جمع اسناد و مدارک، سوابق و گزارش

در  یها شرکتبرای بیان لزوم آشنایی مسئوالن و مقنن در مورد چگونگی پیشگیری از ورشکستگی 
در مقررات کشور فرانسه در این زمینه برای تبیین  شده ینیب شیپشرف ورشکستگی، از راهکارهای 

و فواید حاصله در صورت تصویب و اعمال آن در ایران استفاده نموده است. در این  مسئلهاهمیت 
پژوهش آمارهای مربوط به ورشکستگی فرانسه از سایت 

http://fa.tradingeconomics.com/countries است. اطالعات مربوط به  شده  استخراج
 2294در سال  منتشرشدهنیز از گزارش  صورت گرفتهمجدد  یها یا سازماندهو  شده انجامهای  طرح

 توصیفی است. -ش انجام این تحقیق نیز روشی تحلیلیاست. رو شده  استفادهتوسط کمیسیون اروپا 
 
 ها افتهی. تحلیل 4

با توجه به تبیین مبانی تحقیق در مقررات فرانسه و نیز الیحه تجارت ایران، جهت حصول نتیجه      
مبنی بر لزوم تصویب این دسته از مقررات در نظام حقوقی ایران توسط مقنن، این بخش در راستای 

موردی به ارائه آمارهای حاصل از تجربه کشور فرانسه در خصوص  طور بهتحقیق،  یها افتهیتحلیل 
( 9استفاده از راهکارهای قانونی در مورد جلوگیری از ورشکستگی پرداخته است. جدول شماره )

-2292های  کننده در طرح را طی سال های شرکت آمارهای مربوط به ورشکستگی فرانسه و شرکت
هایی که با  اند از ورشکستگی نجات یابند، شرکت های موفق شده که توانسته تفکیک شرکتبه  2226

رو هبا عدم موفقیت روب تیدرنهاکه  ییها شرکتو  اند افتهی  نجاتفروش مالکیت خود از ورشکستگی 
دهد روند ورشکستگی این  که این جدول نشان می طور هماندهد.  اند را نشان می شده و منحل شده

تجربه  2221بیشترین میزان خود را در سال  که یدرحالها و  در برخی از سال زیوخ افت به رغمکشور 
 را تجربه نموده است. یباثباتتغییر چندانی نداشته و روند  درمجموعنموده است، 

 

http://fa.tradingeconomics.com/countries
http://fa.tradingeconomics.com/countries
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از وضع و اعمال مقررات در خصوص جلوگیری از ورشکستگی استفاده موردتجربه فرانسه در . 9جدول 

 
 http://fa.tradingeconomics.com/countriesمنبع:  .1

 4112توسط کمیسیون اروپا،  منتشرشدهگزارش منبع: 
 

ناموفق در طرح، خود شامل دو  یها شرکتاست،  شده  دادهبا توجه به آنچه در این جدول نشان      
از  توانسته استمنحل شده و گروه دیگر، تنها با فروش مالکیت  تیدرنهاگروه هستند که یک گروه 

موفق قلمداد  یها شرکت عنوان به ها شرکتورشکستگی نجات یابند. این در حالی است که سایر 
 موردهای  موفق در طی سال یها شرکتدر این جدول  شده  دادهشوند. با توجه به آمارهای نشان  می

  قابلاند که درصد  کننده را به خود اختصاص داده شرکت یها شرکتدرصد از کل  62بیش از  بررسی
  شیافزادرصد نیز  32این درصد به بیش از  2299و  2292های  رود. حتی در سال به شمار می یتوجه

ؤال که در صورت عدم اجرای این طرح، سرنوشت این ، پاسخ به این سرو نیا ازاست.  افتهی
 است. تأمل قابلخورد یا نه نیز  ورشکسته رقم می یها شرکتموفق نیز همانند  یها شرکت
های موفق شده در اثر طرح حمایتی  های ورشکسته فرانسه، شرکت ( تعداد شرکت9نمودار شماره )     
نشان  یخوب بهطور که این نمودار  دهد. همان منحل شده را نمایش می یها شرکتو  شده انجام
 ییها شرکت( بیش از دو برابر 2226-2221ها ) ورشکسته در برخی از سال یها شرکتدهد، تعداد  می

، چنانچه در مورد رو نیا از. اند افتهی نجاتاز ورشکستگی  بحث موردهای  است که تحت حمایت

http://fa.tradingeconomics.com/countries
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ورشکسته  یها شرکتبه  یتوجه قابلشد تعداد  نیز این طرح انجام نمی بررسی مورد یها شرکت
 .9های حمایتی نام برد توان به اهمیت و موفقیت طرح . موضوعی که از آن میشد یمافزوده 

 

 
 منحل شده یها شرکتموفق شده در اثر طرح بازسازی و  یها شرکتنمایش  .9نمودار 

 

است، تجربه فرانسه بیانگر این است که با استفاده از  شده  ارائهبا توجه به آنچه در این بخش      
 یها شرکت، بسیاری از زده بحران یها شرکتوضع و اعمال قواعدی جهت جلوگیری از ورشکستگی 

به فعالیت خود ادامه دهند، این در حالی است که در غیر این صورت  اند توانستهدر شرف ورشکستگی 
 یها شرکتشده و تعداد  یسردرگمدچار  مطالعه مورد یها شرکتو با عدم وجود این دسته از مقررات، 

گردد تا این تجربه در ایران نیز  بنابراین، پیشنهاد می؛ افتی یمافزایش  یتوجه قابلورشکسته به تعداد 
 قرار گیرد. یجد طور بهر متصدیان امر سرلوحه کا

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

در طرح بازسازی متفاوت  کننده شرکت یها شرکتورشکسته و آمار  یها شرکتالزم به یادآوری است که منبع دستیابی به آمار  .1
 .ردیگ یبرمحل شده را نیز در من یها شرکتورشکسته،  یها شرکترود که تعداد  ، احتمال میرو نیا ازبوده است، 



 44                                                                                  ...یاز ورشکستگ یریموجود در خصوص جلوگ یراهبردها یینتب

 و پیشنهاد یریگ جهینت .5

آنکه  یجا بهبود که  تر ستهیشاکارشناسان بوده، لیکن  مستمر ساله سهالیحه تجارت حاصل تالش      
 به تدوین قانون مستقل پرداخته شود، در جهت اصالح برخی از مواد قانون تجارت فعلی تالش گردد

و تحوالت اقتصاد جهانی  احوال و  اوضاعتا با اصالح موادی از قانون که متناسب با شرایط روز و 
که حقا کار  انداختند ینم، ضمن تحصیل مقصود، خود را در ورطه تدوین مجموعه قانون باشند ینم

و تجربه نیز نشان داده که ورود در این عرصه، ممکن است سبب سردرگمی و  استبسیار مشکلی 
دولت با  هیئت 9334گردد. فارغ از این مطلب، الیحه تجارت مصوب  اندرکاران دستخسران مردم و 

در شرف ورشکستگی در  یها شرکتمناسب راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی  ینیب شیپ
با تغییراتی کلی که  متأسفانهدر راستای تحقق این مهم برداشته بود که  یا ستهیشاقالب بازسازی، گام 

 دنظریتجداصالح و  که یدرحالاعمال شد، مواد مربوط به این موضوع حذف گردید،  9319در سال 
مواد مربوط به مبحث ورشکستگی و افزودن قواعدی در خصوص جلوگیری از ورشکسته شدن 

 منظور بهکه قابلیت زندگی در عرصه تجارت را کماکان دارا هستند،  یا زده بحران یها شرکت
. در حقوق ستینو حذف این مواد قابل توجیه  دینما یمجلوگیری از تبعات منفی ورشکستگی ضروری 

ادامه  که امکان ییها شرکتجلوگیری از ورشکستگی  منظور بهکه گذشت  طور همانفرانسه نیز 
امکان قانونی جلوگیری از را دارند، راهکارهایی را مقرر نموده است و  های اقتصادی فعالیت

از این کشور نمایان ساخت که اعمال  شده  ارائهآمارهای قائل شده است و  ها آنورشکستگی را برای 
نظر ، تیدرنهااین دسته از مقررات تا چه اندازه سبب پیشگیری از ورشکستگی گردیده است که 

که ضمن توجه ویژه به مباحث مذکور،  شود یمموضوع، به مقنن محترم پیشنهاد و اهمیت  ضرورت به
 در راستای تدوین مقرراتی در این خصوص گام جدی بردارد.

 
 بررسی مورد تواند یمموضوع ورشکستگی ابعاد مختلفی دارد که  .پیشنهاد برای تحقیقات آینده

از تحقیق که مرتبط است  ییها نهیزممحققان محترم قرار گیرد، لیکن با توجه به موضوع این پژوهش 
به موضوع  توان یمآن  ازجملهکه  گردد یمبا این مطالعه جهت تحقیق به پژوهشگران محترم پیشنهاد 

قابل  یها شرکتبررسی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و تبیین عدم جلوگیری از ورشکسته شدن 
 در صنایع مختلف اشاره نمود. احیاء
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، صص تا بیقم:  الحیاء التراث، السالم علیهم، موسسه آل البیت 1، ج قواعد االحکاممحقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح . 2

223- 222. 
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