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 چکيده
مورخه  6096649990499469تهران در دادنامه شماره  دادگاه عمومی حقوقی 4شعبه 

آن اشعار نوع  خصوصدر  ورشکستگی شرکت )آ.م( به ضمن صدور حکم 99/90/6960

قانون تجارت محکمه بدوی صالحیت  ونظر به اینکه در هنگام تدوین و وضع ».......... داشته:

دهنده جرم بواسطه اثار جزایی رسیدگی و اعمال مجازات را داشته و در حال حاضر عناصر تشکیل 

ماً تعیین نوع ورشکستگی مرجع وزصالحیت مرجع قضائی جزایی است و لآن وا عمال مجازات در 

ن خارج است بنابرای مومی حقوقیجزایی را با تکلیف قانون مواجه می نماید و از صالحیت دادگاه ع

می وانقالب تهران در راستای دفتر تصویر مصدق از دادنامه صادره به محضر دادستان محترم عمو

قانون آیین دادرسی کیفری جهت اطالع و تعقیب  و اعمال موازین قانونی در مورد نوع  90ماده 

 دادگاه عمومی حقوقی 94شعبه  در طرف دیگر؛. «ورشکستگی و تعیین آثار آن ارسال دارد..............

اشعار داشته؛حکم به  69/95/6960مورخه  6096649609999659تهران در دادنامه شماره 

و قرار توقیف مدیران شرکت ))مدیرانی که در  )س.ا.م.س(شرکت  ورشکستگی به تقصیرتوقف و 

تاریخ توقف پرداخت دین موضوع اجرائیه به تکالیف قانونی خویش به شرح مواد مذکور عمل 

ننموده اند وموجب ضرر طلبکاران شرکت تجاری شده اند.(( و مهر موم اموال و اسناد شرکت را 

 «.صادر و اعالم می دارد.......

استنباط و تشتت در اراء محاکم قضائی در باب تعیین مصادیق  مع الوصف، دوگانگی در

ورشکستگی از حیث صالحیت ذاتی کامالً مشهود است. این نوشتار در صدد است که با غربال 

مواد قانونی و تبیین آن از حیت تقدم وتاخر،نسخ و تخصیص در خصوص مرجع صالح به 

بق بر ارائه یک نظریه منطقی و منط  ورشکستگی کیفری به اجرای مجازات تعیین،رسیدگی و

 دست یابد. هروح قوانین موضوع

 .تعیین مصادیق، توقیف مدیران، ورشکستگی شرکت اژگان کليدي:و
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  2 ابوذر کوهنورد،  1 نعمت اله حاجعلی

 .ومدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه عضو معاون دیوانعالی کشورق خصوصی،حقو یدکتر 6
 .جزا وجرم شناسی دانشگاه ارومیه دانشجوی دکتری حقوق 9

 
  نام نویسنده مسئول:

 ابوذر کوهنورد

از حيث تعيين دعواي ورشکستگی در  صالحيتتزاحم 

 تشخيص مصادیق و
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 مقدمه
ار . این تعریفی است که قانونگذورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود

توقف در تادیه »و  «تاجر بودن»لذا ورشکستگی مستلزم احراز دو عنصر داشته است.ارائه قانون تجارت  469از فرایند ورشکستگی در ماده 

معیار  .(66:6956.)محمدزاده وادقانی،می باشد.نظام های حقوقی در تعریف تاجر سه معیار موضوعی،شخصی و مختلط را ارائه داده اند« دین

 469ورشکستگی، ماده  خصوص مقدماتدر هر دو می باشد.اول ناظر به عمل تجارتی ، معیار دوم ناظر به شخص و معیار سوم اختالطی از 

روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را  9تاجر باید در ظرف » داشته مقررقانون مذکور 

 که  بودند محاکم موضوع مبحث دوم از قانون اصول محاکمات حقوقی ،محکمه بدایت .6«به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده.....

که به موجب قانون راجع به محاکم عمومی است رسیدگی  محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی »قانون در تعریف آن اشعار میداشت این 609ماده 

بعدها به دادگاه شهرستان وسپس به دادگاه حقوقی یک محکمه بدایت «.می نماید به استثناء اموری که قانون به محاکم صلحیه اختصاص داده

 . در ادامه و در فرایند تغییر و تحوالت درحوزه تشکیالت قضائی و نمای شکلی)صالحیت( محاکم دادگستری(44:6960.)اسکینی،تغییر نام داد

منحل  های عمومی راقاضی، دادسرا به مستقیمهدف مراجعه  ، قانونگذار با6946 در سالبا تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 

ر د)یک شعبه دادگاه(محاکم  با این وصف،ایجاد نمود.  و اختیاراتی اعم از تعقیب،تحقیق و صدور حکم ی عمومی با صالحیت عامهائو دادگاه

چنانچه این قانون مقرر گردیده بود که  4نمایند.لیکن در ماده  رسیدگی و هم به دعاوی کیفری حال می توانستند هم به دعاوی حقوقیعین 

. دادگاه های حقوقی صرفاً به امور و جزائی تقسیم می شوند گاه باشد، آن شعب به حقوقیدارای بیش از یک شعبه داد که حوزه قضائی هر»

فوق نه از باب تفکیک صالحیت ذاتی، بلکه  که مفاد . بدیهی است«حقوقی و دادگاه های جزائی صرفاً به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود

ورت در ص»داشته: چرا که در انتهای ماده فوق اظهار  کیفیت دادرسی نظر داشت.ارتقاءدر راستای تخصصی شدن شعب رسیدگی و به تبع آن 

فهوم مخالف صدر ماده مذکور نیز البته م«.ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود

مفید این مطلب بود که در صورتی که یک حوزه قضائی بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد، آن شعبه هم به دعوای کیفری و هم به دعوای 

 رستان و حقوقی یکجایگزین دادگاههای بدایت؛شه در حال حاضر،با توجه  به اینکه دادگاه های عمومی )حقوقی( حقوقی رسیدگی می نماید.

قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعیین صالحیت محلی دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، تلویحاً  99ماده شده اند و 

رسالت  قانون مذکور در باب 6توجه به مفاد ماده همچنین و با است. دانستهمحاکم عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی از باب صالحیت ذاتی 

اقی جای ابهامی بحسبی،مدنی و بازرگانی می داند، ر مقام رسیدگی به دعاوی مفاد این قانون د ن که کلیه محاکم را موظف به رعایتاین قانو

گذار در باب صالحیت محلی دادگاه حقوقی در ارتباط با  دعوای ورشکستگی تعیین تکلیف می نماید، لزوماً وقتی قانون چرا که .نمی ماند

 مفروض است. این محاکم در ارتباط با دعوای ورشکستگیالحیت ذاتی ص

در  تعیین مجازات ورشکستگی، )نوع(مصادیقراجع اظهارنظر  در خصوصنقطه ی ابهام، در باب صالحیت دادگاه عمومی حقوقی اما 

رد است. لذا فرضیه های موگی و رسیدگی ارتجالی دادگاه کیفری فارغ از صدور حکمی در باب اصل ورشکستورشکستگی کیفری  خصوص

 بحث عبارتند از:

متعاقب صدور حکم تعیین مصادیق ورشکستگی اعم از عادی،به تقصیر و تقلب را  )ذاتی(آیا دادگاه عمومی حقوقی صالحیت-6

 دارد؟ورشکستگی 

در صورت تشخیص مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا  برای ورشکسته تعیین مجازات )ذاتی( آیا دادگاه عمومی حقوقی صالحیت-9

 تقلب را دارد؟

آیا تعقیب متهم به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب  در مراجع قضائی کیفری بدون احراز اصل ورشکستگی  در دادگاه حقوقی -9

 امکان پذیر است؟

 

 

                                                           
قانون  469هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده هیئت عمومی دیوانعالی کشور: 96/95/960مورخه  409رای وحدت رویه شماره  -6 

آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم  464تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 

همان قانون مانع رسیدگی به  049ماده  9و بند  490انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و  46دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه 

ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن دگاهقانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دا 446شود. این رأی طبق ماده قانونی تشخیص می

 .االتباع استالزم
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 ورشکستگی در تعيين نوع صالحيت دادگاه حقوقی  -1

اص تقلب اختصبه  تقصیر و به  نوعدو  ورشکستگی کیفری بر مصادیق ( به تعیین 009الی  046تجارت ) مواد  باب دوازدهم از قانون 

ستگی به . مصادیق حتمی ورشکختیاری برای دادگاه رسیدگی کننده تقریر یافته استو ا الزامییافته است. ورشکستگی به تقصیر در دو بعد 

ته در مقایسه با درآمد وی،اختصاص سرمایه تجارتی به معامالت موهوم،پنهان نمودن عدم تناسب مخارج شخصی ورشکس ؛تقصیر شامل

توقف،ترجیح بالوجه احد از بستانکاران و تادیه طلب وی و  مصادیق اختیاری)محتمل( ورشکستگی به تقصیر شامل مبادرت به تعهدات بال 

( و مرتب نبودن دفاتر تجاری وی وقفهروز از تاریخ  9 ظرف کستگیقانون تجارت )اظهار ورش 469در ماده  عوض ، عدم رعایت تکلیف مقرر

قع موضوعیت داشته؛ این است که مبادرت و یا در وا در باب ورشکستگی به تقصیر آنچه که در لسان قانونگذار از ارائه چنین مصادیقیمی باشد.

 .می نماینددادو ستد  است که با تاجر لب بستانکارانیترک فعل و مساحمه ای به این شکل، موجب تضییع اموال متعلق ط

به مفقود نمودن دفاتر تجاری،مخفی نمودن اموال و دارائی،تبانی برای از بین بردن اموال  تاجر ورشکستگی به تقلب نیز متعاقب مبادرت 

گی احراز ورشکست .شامل می شودبر وی اسناد مزور  )ارائه( جهت تضییع حقوق غرماء و مدیون تلقی نمودن خویش)وقفه در تادیه دین( از طریق

یا  گیورشکست دعوای ورشکستگی می باشد. عنصر اول احراز تاجر بودن متقاضیمستلزم احراز دو عنصر از جانب دادگاه رسیدگی کننده به 

تاجر  9نقدیو عنصر دوم احراز حدوث وقفه در تادیه دیون  ،بودهخوانده دعوا که ورشکستگی وی از ناحیه خواهان درخواست گردیده است

 حقیقی یا حقوقی است. 

قانون تجارت در مقام جرم انگاری ورشکسته به تقصیر اشعار داشته:تاجر در مواد  046از نقطه نظر تفسیر منطقی و تحت الفظی،ماده 

ورشکسته به تقلب  قانون تجارت نیز در باب جرم پنداری مصایق آن ماده به عنوان 046ماده « . ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می شود:...

کم اعالنی بودن ح، این است که؛ «اعالن»نکته در خور ذکر از کلمه ......«. اشعار داشته: هر تاجر ورشکسته که........ ورشکسته به تقلب اعالم و 

 ورشکستگی متبادر به دو نوع استنباط است:

گی مبنی بر اعالن مفاد حکم در جراید، حکم ورشکستگی اول اینکه متاثر از تکلیف قانونگذار به دادگاه صادر کننده حکم ورشکست

اعالنی محسوب است. دومین فهم از کلمه اعالنی بودن؛مسبوق بودن آن به علتی سابق بر حکم یا اظهار ورشکستگی است که این علت همان 

 ضعیتی)توقف از تادیه دین( که در سابقاست. در نتیجه؛ اعالنی بودن حکم ورشکستگی به این معنا است که دادگاه و« وقفه در تادیه دین»

در نتیجه حکمی اعالنی است که از ناحیه دادگاه حقوقی در مقام  حادث شده است، را در قالب یک حکم رسمی )قضائی( اعالم می کند.

ر محکمه که قانونگذار برسیدگی به دعوای ورشکستگی صادر و توقف تاجر احراز و متعاقب آن تکالیف خاص مربوط به فرایند صدور وابالغ رای 

 ، انجام گیرد و در این بین، تفاوتی نمی کند که ورشکستگی از نوع عادی،به تقصیر و یا تقلب باشد.9صادر کننده رای ورشکستگی مقرر نموده

ا تقلب ر این قانون ناظر به ماده سابق الذکر،  رسیدگی به جرم ورشکسته به تقصیر یا 009قانون تجارت و همچنین ماده  044ماده 

قانون تجارت مدیر تصفیه  404می داند.ماده  4حسب تقاضای مدیرتصفیه،هریک از طلبکاران و یا مدعی العموم )دادستان( و در محکمه جنحه

روز از تاریخ ماموریت خود ضمن تنظیم گزارشی از صورت دارائی ورشکسته، نوع ورشکستگی را که ظاهراً  به  60را مکلف می داند که ظرف 

می آید،از طریق عضو ناظر  جهت تعقیب به دادستان عمومی اطالع دهد.لذا بداهتا ً با توجه به داللت عقلی و فهم عرفی، لزوماً باید حکم  نظر

 ورشکستگی صادر شده باشد، تا این امکان برای دادستان،مدیر تصفیه و یا هریک از بستانکاران فراهم آید.

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود قانون تجارت اشعار داشته:  006ماده 

استثنائاتی که بموجب ماده «. مذکور است از صالحیت محکمه جزا خارج خواهد بود 004رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق به غیر آنچه در ماده 

 ، عبارت اند از: قانون تجارت دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به آن است 004

قانون  960الف(.رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است: این حق )صالحیت( برای مرجع قضائی کیفری منبعث از مفاد ماده 

مجازات می باشد که بموجب آن،بازپرس،دادستان یا قاضی مکلف است ضمن صدور حکم یا قرار در خصوص اموال ناشی ازجرم،استفاده شده 

همچنین در چند جرم خاص، قانونگذار نظر به اینکه عین مال یا ضرر وزیان ناشی از آن ، ن ارتکاب یا حاصل از آن تعیین تکلیف نماید.در حی

، دمستغرق در عنصر مادی جرم می باشد، به عبارتی؛ اگر آن عین یا زیان در جرم محرز نباشد ، اساساً اصل وقوع جرم مورد تردید قرار می گیر

                                                           
روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه  9تاجر باید ظرف »قانون تجارت 469ماده -9 

 «بدایت محل اقامت خود اظهار نموده.....

یا ارسال نسخه ای از رای جهت اجرای دادنامه به اداره تصفیه امور ورشکستگی ،ادره ثبت شرکتها و اعالن حکم در جراید در راستای تعیین مدیر تصفیه -9 

 تجارت است. چرا که ماده مذکور ابتدای مهلت های اعتراض به رای ورشکستگی را از تاریخ اعالن حکم در جراید می داند. نقانو 094مفاد ماده 

 .ر دادگاه عمومی کیفری دو منظور استل حاضدر حا -4 
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کیفری را صالح و مکلف به تعیین تکلیف در خصوص رد مال یا تامین زیان متضرر حسب مورد نموده است. فرض رد عین مال شامل دادگاه 

 می باشد.  5وفرض جبران زیان وارده شامل جرائم تحریق و تخریب 4واختالس 0،سرقت0جرائم کالهبرداری

ر برای مرجع قضائی کیفری در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم که ب(.ضرر و زیان ناشی از جرم:حق و صالحیت رسیدگی  اظهار نظ

مشعر بر حق مراجعه مدعی خصوصی متضرر از جرم به هریک « حق انتخاب»ماهیتاً یک امر حقوقی و در زمره حقوق خصوصی است، به قاعده 

رسمیت یافته    6از قانون آیین دادرسی کیفری  64از دادگاه حقوقی وکیفری با رعایت قواعد ناظر به دادرسی مدنی بر می گردد که در ماده 

حق )زیان( مورد مطالبه، شخصی،مستقیم و فعلیت داشته »این امکان در صورتی برای مدعی خصوصی متضرر از جرم فراهم است، که است.

 (.949:6954)آشوری،«.باشد

ی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد:دادخواست تقسیط جزای نقد 096ماده 

 96 ماده ترتیب ماده فوق از آثار  قاعده مقرر در«.، دادخواست ورشکستگی دهد......تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت 

ری تگی را از صالحیت مرجع قضائی کیفقانون آیین دادرسی کیفری در باب صدور قرار اناطه است که تلویحاً رسیدگی به اصل دعوای ورشکس

باشد، را موکول به تشخیص دادگاه حقوقی به حکم  محکوم علیه جزای نقدی که تاجر خارج و تعیین تکلیف در خصوص تمکن یا عدم تمکن

تادیه محکوم  قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر جری تشریفات خاص در خصوص احراز تمکن یا عدم تمکن تجار در مرحله 069آمره ماده 

 می نماید. 69به

 در مقام پاسخ به این سوال که:خود  6969/69/4ـ  9999/69/4 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره همچنین، 

درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده -

  توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟باشند آیا میورشکستگی مذکور دخیل 

طه بایست قرار اناآیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می-

 صادر نماید یا خیر؟

 :اشعار داشته

، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص 6969قـانـون مـجازات اسـالمی مصـوب  649بـرابر مـادّه -

مسئولیت  حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

، بنابر این در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر رتکب جرم نیستکیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی م

قانون یاد شده در صورتی که  99یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به عالوه با عنایت به مادّه 

 .نمایدشخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می

محکمه بدایت اعالم می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی،  ، ورشکستگی تاجر به حکم انون تجارتق 460به موجب مادّه  -

، در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان جانشین آن شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی

تکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ار

 .«ستا ورد از موارد صدور قرار اناطهم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود،
 

از  66«اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی»استناد به قاعد در صورت تعارض در مرحله ی اجراء نیز نمی توان با در فرض فوق ،

به رای دادگاه حقوقی سرباز زد. چرا که  تقدم رای قطعی کیفری بر دعوای مدنی دارای چند پیش شرط می باشد.اول اینکه و اعنتای  اجرای

ری جنبه ی کیف وعی رای کیفری که ناظر به اثباترای قطعی کیفری باید به صورت حکم باشد، نه قرار. دوم اینکه تنها آن جنبه ی موض

موضوع است، در شمول قاعده فوق قرار می گیرد نه آن بخش از مفاد رای که به جنبه ی خصوصی دعوای کیفری پرداخته 

                                                           
 مجلس شورای اسالمی. 95/90/6904( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب6ماده )-0 

 بخش تعزیرات.-ازات اسالمی( قانون مج004ماده )-0 

 مجلس شورای اسالمی. 95/90/6904کالهبرداری مصوب( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 0ماده ) -4 

 بخش تعزیرات.-( قانون مجازات اسالمی056ماده )-5 

 قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می تواند جبران تمام ضرر وزیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. 64ماده  -6 

از تاجر،دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد باید برابر »دادرسی مدنیقانون آیین  069ماده  -69 

 «مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.....

ه به امر حقوقی یا ضرر وزیان رسیدگی قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد،برای دادگاهی ک 65ماده -66 

 قانون آیین دادرسی مدنی. 994همچنین بنگرید به ماده می کند،الزم االتباع است.
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رتی بدون .  از همه مهم تر وقتی رای قطعی کیفری از حیث مقدمات و قواعد آمره دادرسی منقوص باشد و به عبا(49:6969.)خالقی،است

ی و در مرحله رسیدگ«  تفوق امر مختوم کیفری برحقوقی»رعایت قواعد مربوط به صالحیت ذاتی صادر گردیده باشد، هیچ اثری از باب قاعده 

 اجرای حکم ندارد.

وص دادرسی در خص، جزئی تفکیک ناپذیر از فرایند )عنصر مادی جرم(مصادیقی که در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب آمد

هرگاه احراز :  می دارداشعار  که بوده یین دادرسی کیفریقانون آ 96ماده از  مصداقی احراز این عناصر،.بدیهی است که 69است ورشکستگی

مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت مرجع کیفری نیست ودر صالحیت دادگاه حقوقی است،با تعیین 

لذا در  «رار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.......ذینفع و با صدور ق

در قانون مجازات اسالمی(  649ماده  )با رعایت مفادعلیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ورشکستگی به تقصیر یا تقلبصورتی که دعوای 

نشده ،  قطعیی مطرح باشد، در حالی که در خصوص اصل ورشکستگی از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی اظهار نظر دادسرا یا دادگاه کیفر

قرار اناطه صادر و پرونده را تا صدور حکم از دادگاه حقوقی راجع  ،قانون آیین دادرسی کیفری 96در راستای ماده  دادرس کیفری می بایست

. (65:6964.)عرفانی،«تاجر بودن و توقف از ادای دیون از شرایط اختصاصی جرم ورشکستگی می باشد»چرا که اصل ورشکستگی متوقف نماید.

طلوب ضوعیت نداشته، بلکه عدم صالحیت دادگاه کیفری مواز آنجائیکه در صدور قرار اناطه ، صالحیت دادگاه حقوقی م

یه شاکی در دادگاه حقوقی، تعقیب امر جزائی از حیث ورشکستگی ، لذا در صورت عدم طرح دعوای ورشکستگی از ناح (49.)خالقی،پیشین،است

همچنین، با توجه به اینکه، .نمی باشد از حیث از سر گیری دعوای کیفری مذکور 96به تقصیر یا تقلب ممکن نیست و مشمول فراز پایانی ماده 

این مرجع صادر کننده قرار اناطه است که ارتباط موضوع ذا،، ل( 694:6955.)شمس،قرار اناطه در زمره ی قرار های اعدادی )مقدماتی( می باشد

 را با دعوائی که جهت رصد جریان آن واستنباط از مفاد رای قطعی دعوای اصلی را متوقف نموده است. 

 

حراز اصل ارسیدگی به دعوای ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در مراجع قضائی کیفری، مستلزم  اشت که تعقیب ود باید اظهار؛ در نتیجه

  است. توقف در دادگاه حقوقی

 

 کيفري ن مجازات ورشکستگیصالحيت دادگاه حقوقی در تعيي-2
حق تعیین مجازات و دستور  ی خاص،شرایط حقوقی و کیفری وبسته به  )قضائی( در مواردی؛ قانونگذار فارغ از صالحیت ذاتی مراجع

 که از جمله ی آن: .اجرای آن را داده است

برای  دادرسی ایجاد اختالل می کنند. مدت حبساشخاصی را که در جریان  موضوع بازداشتقانون آیین دادرسی مدنی  696ماده 

روز  0یک تا 6اجرا می شود و در صورتی که از اصحاب دعوا یا وکالی آنان باشند، از  ساعت و فوراً 94تا حضاری که از اصحاب دعوا نباشند، 

 ،ماهیت مووضع دادرسیلیکن، اعطای چنین حقی به قاضی حقوقی نه از باب دادگاه به تشخیص قاضی الزم االجراست.و پس از اتمام جلسه 

 است. ناشی سیروجود نظم و امنیت در جلسه داد ضرورتبلکه از 

ر دعوای حقوقی، قانون آیین دادرسی مدنی در مقام رسیدگی به دعوای حقوقی، اشعار می دارد:چنانچه مدعی جعلیت سند د 994ماده 

امکان رسیدگی به اتهام متهم به جعلیت سند توسط شخص معینی را به جعل سند متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می نماید.

قانون آیین دادرسی  444ماده  تقاضی حقوقی از استلزامات رسیدگی توامان و جلوگیری از صدور آراء متضاد در امر واحد موضوع بند 

 می باشد. 69فریکی

                                                           
 حقوقی ادگاهد توسط آن نوع تعیین مستلزم تقصیر یا تقلب به ورشکسته جزایی تعقیب آیا در پاسخ به این سوال که: 4/99/6959در نشت قضائی مورخه -69 

 حقوقی گاهداد در ورشکستگی حکم صدور مستلزم جزایی مراجع در مذکور جرایم به رسیدگی که داشتند عقیده قضات اکثریت ؟است ورشکستگی حکم در

 آبانقضاوت، نشریه از نقل به.باشد داشته رسیدگی حق جزایی مرجع تا نماید مشخص نیز را آن نوع باید ورشکستگی اعالم ضمن حقوقی دادگاه و است

 .40 ،ص6959 واسفند بهمن-96 شماره همچنین.04 الی 06 ،صص94 ماره،ش6959

قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد اعاده دادرسی:درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. همین مالک در  444بند )ت( ماده -69 

 از قانون ایین دادرسی مدنی مفروض است. 490ماده  4بند 
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، رای صادره 60قانون آیین دادرسی کیفری 406ماده  9و بند  64قانون آیین دادرسی مدنی 946ماده  6از طرفی بند  در نقطه ی مقابل:

 از جانب دادگاه فاقد صالحیت ذاتی را در هر حال منقوض می داند.

کیفیت تعقیب، رسیدگی و صدور حکم  در خصوص  ،044قانون مذکور ناظر به ماده  009و همین طور ماده  قانون تجارت 044ماده 

رسیدگی به جرم فوق حسب تقاضای مدیرتصفیه یا هریک از طلبکارها با تعقیب مدعی اشعار می دارد:مجازات ورشکسته به تقصیر و تقلب 

 به عمل می آید. العموم در محکه جنحه )دادگاه های عمومی کیفری دو(

ثنائات خاص یا است ثار حکم دادگاه است نه الزامات مربوط به دادرسیستگی به تقصیر وتقلب از تبعات و آمجازات ورشک نتیجتاً اینکه؛  

حیتدار باید توسط دادگاه صال صالحیت ذاتی. لذا مجازاتی که ناشی از تبعات و آثار مستقیم حکم که در قانون جزا تصریح وتعیین شده است،

 را ندارد.« به تقلب»و « به تقصیر»دادگاه حقوقی صالحیت تعقیب کیفری ورشکستگان از باب  و صادر شود )کیفری( ذاتی

 

 رسيدگی ارتجالی دادگاه کيفري در خصوص ورشکستگی کيفري  -3
دادستانی کل کشور  64/6960و بخشنامه شماره  کشور دیوانعالی 90/99/6946-990رای اصرای شماره  به طرح و نقددر این ارتباط، 

 پرداخته می شود.

رسیدگی دادگاه های جزایی خویش،  90/99/6946مورخه  990شماره ی ررای اصراهیئت عمومی )حقوقی( دیوانعالی کشور در -الف(

)عمومی حقوقی َ( صادر نشده باشد، )کیفری دو( را در خصوص ورشکستگی به تقلب حتی در صورتی که حکم ورشکستگی از دادگاه مدنی 

ی می حتبموجب این رای،  داده و دادگاه های جزایی می توانند راساً در خصوص ورشکستگی به تقلب رسیدگی نمایند. صبالمانع تشخصی

رای ایران از دادس  6949توان درباره مدیران شرکتهای تجاری حکم به ورشکستگی به تقلب داد. تفصیل موضوع بدین شرح بود که در سال 

طریق دیپلماسی تقاضای استرداد دو نفر به اتهام کالهبرداری و ورشکستگی به تقلب را از محکمه فدرال سویس نمود و دادگاه سویس ضمن 

نون اموافقت با استرداد متهم به کالهبرداری، در خصوص متهم به ورشکستگی به تقلب، با این استدالل که چون قانون مجازات ایران ملهم از ق

فرانسه می باشد و در کشور فرانسه، تعقیب متهم )به تبع استرداد آن( به عنوان  ورشکستگی به تقلب باید مسبوق به احراز اصل ورشکستگی 

د تردااسوی در دادگاه حقوقی باشد واین امر از جانب دادگاه صالحیتدار حقوقی در ایران احراز نشده،با احاله و استناد به خود قانون ایران، از 

 . 60متهم به ورشکستگی به تقلب خودداری نمود

 :می باشد نقدقابل  زاویهفوق از چند  اصراریبنظر، رای 

آن است، در خصوص اتهام ورشکستگی به تقلب یا  بارز)قاعده( قرار اناطه و اینکه ورشکستگی یکی از مصادیق  اقتضاءبه  ،ل اینکهاو

که صالحیت در این خصوص از آن دادگاه حقوقی است.  شودتقصیر، ابتدا باید موضوع از جنبه ماهوی، یعنی وقفه در تادیه وتاجر بودن احراز 

 که حالتگی به تقلب،عالوه برایندر ورشکست»اگر به تعریف یکی از اساتید حقوق تجارت در خصوص ورشکستگی کیفری با این مضمون که: 

حقوقی و وضع نابسامان و خراب تاجر ورشکسته ،مورد توجه و رسیدگی و تصفیه واقع می گردد، موضوع از لحاظ کیفری ، تعقیب شده وبرای 

رشکستگی، صبغه مداقه نمائیم ، در می یابیم  که نمی توان در رسیدگی به اصل دعوای و (6969:90)حسنی، «تاجر مجازات تعیین می شود

ی کیفری موضوع را از جنبه ی حقوقی آن )احراز توقف( تفکیک نموده و به تبع آن، قائل به امکان تعقیب کیفری بدون پیش شرط احراز 

 . در محکمه حقوقی که برون داد آن تعارض و تناقض در مفاد دو حکم در مرحله ی اجرای را در پی دارد، بود« توقف»

دیوانعالی کشور به این نکته اذعان دارد که می توان مدیران شرکت را نیز به عنوان  90/99/6946- 990همچنین رای اصراری 

 قانون تجارت 695ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد.ممکن است این دیدگاه ناشی از )استنباط غلط از( حکم خاص ماده 

انونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء مالزمه قانونی با ورشکستگی ورشکستگی شرکت مالزمه ق :باشد که اشعار می دارد

که به تبع آن بر این عقیده باشیم مدیران شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت در مقام رسیدگی به دعوای  ،. باشد«شرکت ندارد

در ارتباط  قانون تجارت 660ماده آمده که  حث شرکت های تضامنیذیل مبورشکستگی کیفری هستند.  لیکن باید توجه نمود که این تقریر 

ت با شرک «شرکاء»، . ثانیاًداندمسئول تادیه تمامی قروض شرکت می  شرکت ، هریک  را متضامناً در ارتباط با دیون شرکاءبا مسئولیت 

                                                           
دادگاه صادر کننده رای صالحیت ذاتی برای رسیدگی به -(6قانون آیین دادرسی مدنی؛ در موادر  زیر حکم یا قرار نقض می گردد. بند ) 946ماده -64 

 «موضوع را نداشته باشد....

ی که دیوان عالی کشور تشخیص قانون آیین دادرسی کیفری:اگر رای به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع 406از ماده  9بند -60 

 دهد، ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

(صص 6966،)تهران،انتشارات دادگستر«جلد چهارم»برای مطالعه بیشتر  در خصوص شرح موضوع،رجوع کنید به:حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت -60 

 .995الی  990
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تجارت از حیث مسئولیت و اختیارات کامالً متفاوت می باشند.شریک یک شرکت تجاری، خود تاجر محسوب قانون  از نظرشرکت  «مدیران»

می شود لیکن مدیر شرکت تجاری، نماینده شرکت و به نام او و در راستای عملیات تجاری شرکت اقدام می نماید و شخصیت حقوقی مستقلی 

 )نمایندگی( دانستهتابع مقررات وکالت قانون تجارت روابط بین مدیران وشرکت را 496ده مااز شرکت در ارتباط با امور تجاری شرکت ندارد. 

می توانند به نام خود عملیات تجاری انجام داده لیکن مدیران شرکت  تاجر می باشند و قانون تجارت 695شرکاء موضوع ماده  بنابراین،است.

ت تابع قانون مسئولیت مدنی می باشد، جز در مواردی که قانون در خصوص چنین حقی ندارند.لذا مسئولیت مدیران در خصوص دیون شرک

 و مشمول قوانین ورشکستگی در نتیجه نمی توان شخصی را که از نظر قانون تجارت تاجر اسناد تجاری آنان را متضامناً مسئول می داند.

 نبه کیفری آن تحت تعقیب قرار داد.نیست، از ج

به دادستانهای عمومی سراسر کشور تکلیف می  64خود 4/90/60مورخ  64/6960کل کشور در بخشنامه شماره  محترم دادستان-ب(

هیئت عمومی دیوانعالی کشور)عدم تعلق  64/69/44-600کند که در خصوص ورشکستگانی که با انگیزه استفاده از مزایای رای وحدت رویه 

ر صدد فرار از پرداخت دیون خود خصوصا به بانکها هستند، مورد تعقیب کیفری از حیث خسارت دیرکرد به دیون ورشکسته از تاریخ توقف( د

 ورشکستگی به تقلب و تقصیر قرار دهند و در ادامه؛ اشعار میدارد که چنانچه طلبکاران عمده)بانکها( طرف دعوای ورشکستگی نبوده اند، این

 تگی یا تاریخ توقف اعتراض نمایند.حق قانونی را دارند که در قالب معترض ثالث به حکم ورشکس

 است: شایان ذکرنکته  طرح چند موصوفدر خصوص بخشنامه 

ه ب اقتضای مطلق بودن حکم ورشکستگی به قرینه اعالن آن در جراید  و فرض اجتناب ناپذیر اطالع افراد ذینع از مفاد آن :اول اینکه

یجاب ا ن درگیر مناسبات با تاجر که اعالن رای ورشکستگی را موجب می شود،دلیل ماهیت عملیات تجاری و گستردگی دامنه افراد خرد وکال

 65.ی شودتلقمعتبر هم  خارج از دعوا)ثالث(نسبت به افراد  ،دخالت داشته اند ورشکستگی یاعالوه بر کسانی که در دعوآثار حکم،  می نمایدکه

، افرادی هم که در فرایند صدور حکم دخالت قانون تجارت 096الی  090به کیفیت مقرر در مواد  مع الوصف؛ با قطعیت رای ورشکستگی

ون الحق موضوع ماده روزه برای اطالع عامه از قان 60قانونی   به مانند فرضاین مکانیسم نداشته اند، ملزم به تبعیت از آثار حکم می باشند  و 

 اجتناب ناپذیر می نماید. قانون مدنی 9

ماده  در راستای»....)کماینکه با تصریح به ،نقض رای باشد امکان رون دادبثالث با  اگر مفاد بخشنامه داللت بر حق اعتراض:دوم اینکه

در خصوص آن قانون در  095قانون تجارت و نص صریح ماده با تعارضی آشکار  (ایین دادرسی مدنی... همین گونه استنباط می شودقانون  464

چرا که به دلیل ماهیت ورشکستگی و اقتضاء عملیات تصفیه و لزوم ثبات مبنای آن )قطعیت رای ورشکستگی(، . دارد رای ورشکستگیاعتراض به 

ونگذار رویه ای منحصر در خصوص اعتراض به رای ورشکستگی در قانون تجارت مقرر نموده است. با تلقی خاص بودن این رویه نسبت به نقا

 . 66برابر آن تخصیص می خورد عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی گردد،بلکه در قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً 446رویه عام موضوع ماده 

                                                           
ای از بدهکاران بانکی با تمسک به احکام ورشکستگی که معموال بدون حضور بانکهای ذینفع صادر می  نظر به اینکه حسب گزارش های اعالمی عده»-64 

هیات عمومی دیوانعالی کشور از طریق اداره تصفیه امور ورشکستگی در صدد فرار از  64/69/6944مورخ  600گردند و به استناد رای وحدت رویه شماره 

توجه به اینکه برخی از این اشخاص حسب مورد به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب می گردند مقتضی پرداخت دیون مسلم خود می باشند با 

ر هیچ یک از داست دادستانها به عنوان مدعی العموم  براساس ضوابط قانونی نسبت به تعقیب کیفری آنان اقدام نمایند. بدیهی است  بانکها در صورتی که 

قانون آیین دادرسی مدنی حق طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت اصل حکم ورشکستگی و یا تاریخ  464شته باشند به استناد ماده مراحل دادرسی دخالت ندا

 «.توقف آن را دارند

رادی ه ی افرای ورشکستگی اشعار میدارند؛...تاثیر آن از طرفین دعوا تجاوز کرده و شامل هم« عام و مطلق بودن»برخی  اساتید حقوق در تشریح مفهوم -65 

فع بنحوی از انحاء در موضوع ذین می شود که با  بازرگان معامالت تجارتی داشته و تعهدات یا حقوقی نسبت به وی دارند و باالخره بستانکار یا بدهکارند و

 .966(،ص 6954کتابخانه گنج دانش، اتبی،حقوق تجارت،)تهران،،رجوع کنید به؛ حسینقلی ک«. میباشند

اعتراض ثالث آقای .......... به رای خصوص در  ،( 66/66/60-6096649996996946دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ) 69شعبه -66 

صفیه ت یاتورشکستگی شرکت....... اشعار داشته؛ نظر به اینکه دعوی ورشکستگی آثاری فراطرفینی دعوی داشته و دارد و لزوماً پس از صدور و شروع عمل

قانون تجارت قابل  090اموال و رشکسته بدون مهلت قراردادن اعتراض به رای مستلزم آثار قانونی و حقوقی می باشد و به همین علت قانونگذار در ماده 

کشور معین ومشخص ساخته قانون مذکور مواعد اعتراض به آن را از ناحیه تاجر و اشخاص مقیم ایران و خارج از  094اعتراض بودن آن را تصریح و در ماده 

واعد فرآیند قاست وبه همین اعتبار چون دعوی ورشکستگی خصیصه و ویژگی دعاوی تجاری داشته و دارد آنرا تابع قانون تجارت قرار داده و مجزا ومنفک از 

سی مدنی به عنوان قانون مادر و مبنا معیار اقدام قانون ایین دادرسی مدنی نموده و لزوماً در مقام سکوت یا فقدان قانون رجوع به مقررات قانون آیین دادر

ترض و حضور معی خواهد بود وبنابراین با توجه به تصریح به مواعد اعتراض در قانون خاص رجوع واستناد به قانون عام جایگاهی نداشته وندارد وبا وصف آگه

م مواعد مذکور قابل استماع خارج از مهلت های تعیین شده ندانسته و مجرای در مقام رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص و به اعتباری قانونگذار با اعال

قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اعتراض ثالث را هم برای آن فراهم ندیده است بدینوصف نظر به انتشار حکم ورشکستگی و  644اعمال مقررات ماده 
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بدیهی است  بانکها در صورتی که در هیچ یک از مراحل دادرسی دخالت نداشته باشند به  »در بخشنامه عنوان شده که :سوم اینکه

باید یکن،ل«.قانون آیین دادرسی مدنی حق طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت اصل حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف آن را دارند 464استناد ماده 

 اندمعدم اطالع کلیه افراد ذینفع مصون نمی فرض  از حکمیتشار و اعالن( قوانین، در خصوص قالب احکام اعالنی به مانند )ان اذعان داشت که

با توجه  ،بدون لزوم طرح آن بر تمامی افراد ذینفع حکم ورشکستگیفرآیند صدور  است. وجوب یافته همین رو تقریر مقوله اعتراض ثالث و از

است و از همین رو، قانونگذار در این نوع دعاوی، دادستان را به عنوان مدعی  اجتناب ناپذیرو  طبیعیامری  ،تجاری عملیاتبه ماهیت گسترده 

در نتیجه باید عقیده داشت که در خصوص حکم ورشکستگی با توجه به تمهیدات قانونی  .ذینفع می داند« علیه»یا « له»العموم و در قالب 

موثر خواهد بود، هر چند که از مفاد حکم اطالع تمامی افراد  ذینفع  خاص در مرحله اجرای حکم، آثار آن با اطالقی عام )افرادی( بر حقوق

 نداشته باشند.

 64/69/6944-600، معضل دور زدن قانون از طریق توسل به حیله قانونی )با انگیزه برخورداری از مزایای رای وحدت رویه چهارم اینکه

ه بقانون که یک امر مربوط  فرایند تصویبخارج از چارچوب  طریق بخشنامه و ایجاد رویه ای ازهیئت عمومی دیوانعالی کشور( را نمی توان با 

 از بحران روز ،می توان با ایجاد محدودیت در سیبل های جاذبه دار بحران در قالب پیش گیری فنیبلکه قانون اساسی است، برطرف نمود.

 99افزون ورشکستگی های صوری و به تبع آن اخالل در بازار اقتصادی جلوگیری نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
ضر را بنا به استدالل های فوق قابل استماع تشخیص نداده و................ و قرار رد دعوی اعالن آن در جراید وسپری شدن مواعد اعتراض دادگاه دعوی حا

 «.معترض )خواهان( را صادر و اعالم می نماید...

از تاریخ رأی تعیین تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل دادگاه به هیچ وجه نمی :اشعار داشته ( الیحه جدید قانون تجارت699ماده )در این راستا؛ -99 

 کند.
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 نتيجه گيري

ه کاست تمدن حقوقی نظام قضائی ملی  طرز تفسیر و اجرای اصول کلی حقوقی و در یک نگاه،  نمودار ،هر کشوری دادرسی آیین

در  معرض سنجش افکار عمومی جامعه بین حقوقی فراملی،  نظام های  و با  رسوخ در راه حقوق بین الملل خصوصی با شاه چکیده ی آن

قوانین عادی،بخشنامه ها  پرونده های قضائی ،وموازین حقوقی در البه الی  دادرسی احترام واهتمام به رعایت اصول المللی قرار می گیرد.لذا،

 است.  داخلی حقوقی، احترام به نظام ابی با منشاء غیرحقوقیالتهاز هرگونه  فراغتدر عین   و آیین نامه های اجرائی،

از قانون  96یین دادرسی مدنی و قانون آ 994قانونی آن در مواد  تمهیدات کهحقوقی و کیفری  محاکممحل های اصطحکاک صالحیت 

یر در جریان است و متعاقب اتهامی نظ در خصوص دعوائی که در مرجع قضائی کیفریبا این تقریر که ؛ ، بیان شده استآیین دادرسی کیفری 

، جیت زومتعاقب آن متهم ادعای  رابطه نامشروع،عدم پرداخت نفقه،تصرف عدوانی و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از جانب شاکی مطرح و

قانون آیین دادرسی کیفری تا  96می نماید، مرجع قضائی می بایست در راستای ماده  انکارتوقف را اصل  مالکیت یا حق تصرف شاکی یا 

روشن شدن اصل قضیه)وجود رابطه زوجیت یا عدم آن،مالکیت یا حق تصرف شاکی،احراز ورشکستگی( قرار اناطه صادر  و پرونده را موقتاً 

مجاز به اظهار نظر در  حقوقینون ایین دادرسی مدنی احراز می گردد، دادگاه قا 994آنچه از ظاهر مفاد ماده بایگانی نماید. در نقطه ی مقابل،

یاء مجدد حان تصریحی در قانون دیده نمی شود.بنظر، با ی کیفری موضوع بوده لیکن از باب تعقیب و صدور حکم مجازات چنی جنبهخصوص 

گذار تعیین مجازات ، عقیده براین است که قانون6956 در سال بدادگاههای عمومی وانقال تصویب قانون اصالح قانون تشکیل متعاقبدادسراها 

 ذاتی مراجع کیفری می داند. صالحیتو اجرای آن را در 

در نتیجه چنانچه دعوای ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ابتدا در مرجع قضائی کیفری مطرح گردد بدون اینکه در خصوص اصل 

 الحیتصقر ار اناطه صادر نماید. لیکن دادگاه عمومی حقوقی این مرجع تعقیب باید ه باشد، ورشکستگی از جانب دادگاه حقوقی اظهارنظر شد

 جهت تعیین را پروندهنماید و سپس را دارد که عالوه بر رسیدگی در خصوص اصل دعوای ورشکستگی، در خصوص نوع آن نیز اظهار نظر 

 به دادسرا ارسال دارد.مجازات و اجرای حکم  )تصریح(
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 مراجعمنابع و 
 .(6969خالقی،علی،نکته ها در ایین دادرسی کیفری)تهران، پژوهش های  حقوقی شهردانش [6]

 (.6954کتابخانه گنج دانش، ،حقوق تجارت،)تهران،،،حسینقلیکاتبی [9]

 (.6955،آیین دادرسی مدنی،جلد سوم )تهران،انتشارات دراک،عبداهللشمس [9]

  (.6960،)تهران،انتشارات سمت«ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته»اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت [4]

 (.6956،)تهران،مجد6محمدزاده وادقانی،علیرضا،حقوق تجارت [0]

 (.6964،)تهران،انتشارات جنگل«ورشکستگی و تصفیه اموال»عرفانی،محمود،حقوق تجارت [0]

 (.6966،)تهران،انتشارات دادگستر«چهارم جلد»حسن ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت  [4]

 (.6969،)تهران،میزان«جلد چهارم«حسنی،حسن،حقوق تجارت [5]

 .944الی  949(،صص 6954،)تهران،سمت«جلد اول»آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری [6]

 . 96و 94،شماره های 6959نشریه قضاوت،انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه، سال  [69]
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