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حقوق  ب درم ورشکستگي به تقصیر و تقلّیهای دادرسي جراچالش
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 *فیروزجائی تبارحاجیحسن 
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 چکيده
ل د، که به دلیشوندر حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تقلّب از اقسام جرایم علیه اموال و مالکیّت محسوب می

اند. امّا از لحاظ انگاری شدهتجاوز به حقوق مالکانة اشخاص و ایجاد اخالل در نظام اقتصادی و نظم عمومی جرم

های قانونی گوناگونی پیرامون مقرّرات آیین دادرسی این جرایم به ویژه از جهت تشخیص مبدأ مرور قضایی چالش

وم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی زمان تعقیب، نحوة شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لز

نسبت به جنبة خصوصی آن وجود دارند، که در این نوشتار بدان پرداخته و این نتایج حاصل شده است: نخست، 

مبدأ محاسبة مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اوّلین عدم پرداخت تاجر باشد. دوّم، رسیدگی به جنبة کیفری موضوع 

مطالبة ضرر و زیان ناشی از این جرایم، ت فراهم بودن شرایط الزم مستلزم صدور قرار اناطه است. سوّم، در صور

 جز ردّ اموال و حقوق موضوع جرم، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. 

 

 واژگان کليدی: تاجر، ورشکستگی به تقلّب، ورشکستگی به تقصير، دادرسی.
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 1400 بهار، وچهارمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره نهم

 مقدّمه

یون ف وی در پرداخت دورشکستگی و یا توقّ ةلئالت احتمالی هر تاجری مسیکی از مشک

 8.دکه دارایی مثبت کمتر از منفی باشنیست،  ف از پرداخت دین مستلزم حالت اعساراست. توقّ

 .(891 :8268)ستوده تهرانی،  استبه عبارت دیگر، ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت 

حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود  ورشکستگی ارت،قانون تج 483 ةبر اساس مادّ

 171تا  483 حقوقی )موادّ -الف است: ورشکستگی در حقوق ایران دارای دو بعد ف شود.متوقّ

 هایمجازات بخش تعزیرات و سالمیاجازات مانون ق 978و  979 )موادّ کیفری -ق.ت( و ب

 و بقلّورشکستگی به ت ،ورشکستگی عادی ورشکستگی به سه نوعِ(. همچنین، 8271بازدارنده 

. از لحاظ هستند جرم بشود و تنها ورشکستگی به تقصیر و تقلّورشکستگی به تقصیر تقسیم می

 هتجو ابهام اساسی حقوقی به ویژه از  م، چند چالشیرات آیین دادرسی کیفری این جرامقرّ

 یزن یا عدم لزوم صدور قرار اناطه وشروع به تعقیب، لزوم  ةمرور زمان تعقیب، نحو أتشخیص مبد

 ،جود داردو هاخصوصی آن ةرعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنب یا عدم لزوم لزوم

های پرسش ،نقضایی نیز شده است. بنابرای ةنظر در میان دکترین حقوقی و رویّکه باعث اختالف

کستگی م ورشیرور زمان تعقیب جرام ةاساسی پیرامون موضوع نوشتار این است که مبدأ محاسب

 کیفریدر محاکم  بهام ورشکستگی به تقصیر و تقلّب و تقصیر چیست؟ آیا رسیدگی به اتّبه تقلّ

فات آیین م مستلزم تشرییجرااین خصوصی  ةمنوط به صدور قرار اناطه است؟ آیا رسیدگی به جنب

 وصیفیبه روش ت و ایکتابخانهدادرسی مدنی است؟ نگارنده سعی نموده است با استفاده از روش 

ابهامات آن  در پاسخ به را قانونی و منطقی راهکاریو در پایان  بپردازدتحلیلی به تحلیل مطالب  و

 .کند ارائه هاو چالش

 

 

                                                           
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز » ،8262های مالی مصّوب قانون نحوة اجرای محکومیّت 9به موجب مادّة . 8

 .«عدم قابلیّت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است -مستثنیات دین، قادر به تأدیة دیون خود نباشد. تبصره
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 های دادرسی جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلّب در حقوق ایرانچالش

 . مفاهيم۱

 . تاجر۱-۱

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را »، 8288ب قانون تجارت مصوّ 8 ةمطابق مادّ

است  تعبیر شده« بازرگان، بازارگان»فارسی تاجر به  هاینامهلغتدر «. ر دهدمعامالت تجاری قرا

ی کرد که شغل معمولی خود را توان شخصی تلقّ ی، تاجر را میبه طور کلّ .(363: 8293)عمید، 

در قانون بپردازد. بر اساس قانون تجارت  مقرّرتجارت قرار داده باشد و به یکی از اعمال تجاری 

 شوند: مال تجاری به دو نوع تقسیم میایران اع

اعمال تجاری ذاتی: معامالتی که ذاتاً تجارتی هستند و در صورتی که شغل شخصی  -الف

 تجارتی معامالتقانون تجارت  3 ةشود. بر اساس مادّمنحصر به یکی از آنها باشد تاجر شناخته می

قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه  خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به: است از قرار ذیل

نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر وی به حملتصدّ -3فاتی در آن شده یا نشده باشد. تصرّ

)کمیسیون( و یا عاملی و همچنین  کاریالعملحقّالی یا ات دلّهر قسم عملیّ -2نحوی که باشد. 

امالت از قبیل تسهیل مع شودمیایجاد ی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور تصدّ

تأسیس و به کار انداختن هر  -4ه و رساندن ملزومات و غیره. ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیّ

ات حراجی. ی به عملیّتصدّ -1قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 

معامالت  -1 .افی و بانکیات صرّیّهر قسم عمل -7عمومی.  هاینمایشگاهی به هر قسم تصدّ -9

 -89 .بحریبحری و غیر ةات بیمعملیّ -6تاجر باشد. تی اعم از اینکه بین تاجر یا غیربروا

 فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها. سازی و خریدوکشتی

حسوب فین، تجارتی ممعامالتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طراعمال تجاری تبعی:  -ب

قانون تجارت، معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن  2 ةبر اساس مادّ .(81: 8263شود )عبادی، می

 افانار و کسبه و صرّمعامالت بین تجّ ةیّ کلّ -8 شود:متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می

 ةیّکلّ  -2 نماید.ائج تجارتی خود میمعامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حو ةیّ کلّ -3 .هاو بانک
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 ةیّکلّ -4 نماید.معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می

 های تجارتی.معامالت شرکت

 . ورشکستگی به تقصير يا تقلّب۱-۲

ت خکه از پردا استورشکستگی عادی حالت تاجر یا شرکت تجاری  482و  483 برابر موادّ

روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر  2ف گردد و ظرف وجوهی که بر عهده دارد متوقّ 

اقامت خود اظهار  ف خود را به دفتر دادگاه عمومی محلّدات نقدی او حاصل شده باشد توقّتعهّ

 .دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید ةیّنموده و صورتحساب دارایی و کلّ

خود را به  دیون ف از تأدیهر توقّاگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرّ ،بنابراین

ود شعادی محسوب می ة، ورشکستکندتدار به انضمام مدارک مورد نظر اعالم دادگاه صالحیّ 

 (831: 8216ق داماد و اسالمی، )محقّ

ا ام وظایف خود اهمال نموده یورشکستگی به تقصیر ناظر به مواردی است که تاجر در انج

نموده  بکاران اقداملت به ضرر طنیّ امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوء

ت تقصیری که تاجر مرتکب شده است در بعضی موارد اعالم یّاست. قانون تجارت از لحاظ اهمّ 

ورشکستگی » عنوان بهه از آن ک ،است کردهورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار 

قصیر ف به اعالم ورشکستگی به تشود و در موارد دیگر دادگاه مکلّیاد می «به تقصیر اختیاری

ی به شود. موارد ورشکستگیاد می« ورشکستگی به تقصیر اجباری»عنوان  بهکه از آن  است،

یگری بدون آنکه در مقابل اگر به حساب د -8ق.ت بیان شده است:  143 تقصیر اختیاری در ماده

ات دت مالی او در حین انجام آن تعهّداتی کرده باشد که نظر به وضعیّعوضی دریافت نماید تعهّ

این قانون رفتار نکرده  482 ةف شده و مطابق مادّات تجارتی او متوقّاگر عملیّ -3العاده باشد. فوق

خرداد  83فروردین و  83و  8292 دلو 31ب اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوّ  -2باشد. 

حقیقی خود  تترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیّدفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی 8294

ن نکرده باشد مشروط بر اینکه در این موارد را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معیّ 



 

  

 

 

896 

 
 

 های دادرسی جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلّب در حقوق ایرانچالش

ق.ت بیان شده است:  148 ةر مادّب نشده باشد. موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری دمرتکب تقلّ 

مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به  ةق شود مخارج شخصی یا مخارج خاندر صورتی که محقّ -8

خود  ةق شود که تاجر نسبت به سرمایدر صورتی که محقّ -3بوده است.  العادهفوقعایدی او 

 فاق محض استآن منوط به اتّ مبالغ عمده را صرف معامالتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع 

تر از اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازل -2کرده باشد. 

روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل  ةمظنّ

اگر یکی از  -4طریق دیگر باشد. وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به 

ستوده .ک. ر) ف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشدطلبکارها را پس از تاریخ توقّ

 .(889-829: 8219رحمدل،  ؛862: 8268تهرانی، 

انون تجارت در ق مقرّربانه ب وصف تاجری است که با انجام اقدامات متقلّورشکستگی به تقلّ

واًل ب تاجر ورشکسته معمآید. در موارد ورشکستگی به تقلّوال دیگران برمیدرصدد بردن ام

ا امّ ،گیردد پرداخت عوض در اختیار خود میاموال دیگران را از طریق معامالت قانونی و با تعهّ

: 8262ی، کند )رحماندات خود شانه خالی میبانه از ایفای تعهّمتعاقباً با انجام برخی مانورهای متقلّ

 ب عبارتند از: هر تاجر ورشکسته که یاق.ت موارد ورشکستگی به تقلّ 146 ةبه موجب مادّ .(838

 -2یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد. یا  -3دفاتر خود را مفقود نموده باشد.  -8

 ةوسیل خود را به -4قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه و معامالت صوری از میان ببرد و یا 

 یستنب به میزانی که در حقیقت مدیون صورت دارایی و قروض به طور تقلّ ةاسناد یا به وسیل

 .مدیون قلمداد نموده است

 دادرسی. ابهامات ۲

 . مبدأ شمول مرور زمان تعقيب۲-۱

تی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعالم شکایت یا تعقیب یا گذشتن مدّ»مرور زمان 

ق، ؛ مصد844ّ-819: 8264خالقی،  .)ر.ک«. پذیر نیستو یا اجرای مجازات امکان صدور حکم
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؛ گلدوست جویباری، 383-387: 8262؛ رحمدل، 871-819: 8264؛ جوانمرد، 212-247: 8262

ر در قانون از تاریخ انقضای مهلت زمان مقرّ (826-848: 8269؛ طهماسبی، 866-869: 8262

 .(سالمیاجازات مانون ق 891 ةگویند )مادّمی« مرور زمان تعقیب»را وقوع جرم تا شروع به تعقیب 

ب ت مرور زمان تعقیب جرم ورشکستگی به تقلّق.م.ا مدّ 891 ةمادّ« ت»و « پ»مطابق بندهای 

 شش( پنج سال از تاریخ وقوع آن ةپنج( هفت سال و جرم ورشکستگی به تقصیر )درج ة)درج

مبدأ مرور زمان تعقیب،  ةمالک محاسب، 8263ق.م.ا  891 ةمادّ لبر اساس قسمت اوّ ،بنابرایناست. 

همچنان تعیین تاریخ دقیق وقوع جرم در برخی جرایم از جمله جرایم  امّاتاریخ وقوع جرم است. 

 قانون تجارت بیان شده است: 483 ةچراکه در مادّ ،لب دشوار استورشکستگی به تقصیر و یا تقّ

او است حاصل  ةوجوهی که بر عهد ةدیأف از تتوقّ ةرتی در نتیجورشکستگی تاجر یا شرکت تجا»

 «. شودمی

ف تاجر در پرداخت دیون خود ممکن است در ه به اینکه توقّاین است که با توجّ  پرسش

ین لمرور زمان تعقیب آیا اوّ ةمحاسب أمبد ،ها استمرار داشته باشدماه برای مثالت زمان طوالنی مدّ

که در زمان قبل  ،است یا آخرین عدم پرداخت دیون ناشی از اعمال تجاری عدم پرداخت تاجر

از شروع به تعقیب حاصل شده است؟ به اعتقاد برخی مالک محاسبه از تاریخ آخرین عدم 

قوع شود و به ولین عدم پرداخت ثابت میزیرا هرچند ورشکستگی با اوّ است،پرداخت تاجر 

ایشان در تأیید  .(49: 8261دامه خواهد داشت )مظلوم سراجی، همچنان ا ف، این توقّپیونددمی

ه از ک کرده است،جرم کالهبرداری استناد  ةقضایی کشور فرانسه دربار ةخود به رویّ  یعاادّ

دفعات  بانه سبب شده باشد که مال بهل به وسایل متقلّهرگاه توسّ»است:  کردهدیگری چنین نقل 

« شوداو تسلیم شود، مرور زمان از تاریخ آخرین تسلیم شروع می ةعدیده به کالهبردار یا نمایند

مرور زمان تعقیب باید  ةمحاسب أاست که مبد معتقدا نگارنده امّ. (383ل: ، ج او8268ّ)آشوری، 

ام رفتار وب یا تقصیر( از لحاظ دزیرا ورشکستگی )به تقلّ ،لین عدم پرداخت تاجر باشدتاریخ اوّ

تاجر  ورشکستگی» ت نه جرم مستمر. تفسیر منطقی و غایی از عبارتِمجرمانه یک جرم آنی اس

 ةدر مادّ «شوداو است حاصل می ةوجوهی که بر عهد ةدیأف از تتوقّ  ةیا شرکت تجارتی در نتیج
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ه به قانون، وجّد. بنابراین، با تنعا دارهم داللت بر تأیید این ادّق.ت و نیز لزوم تفسیر به نفع متّ 483

رم شود و تاریخ دقیق وقوع جمی ف تاجر در پرداخت دیون خود ایجادتوقّ  ةاز لحظورشکستگی 

 شود.و سپس مبدأ شمول مرور زمان تعقیب نیز از این تاریخ در نظر گرفته می

 . نحوة شروع به تعقيب۲-۲

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم  ةتعقیب به دو دست ةم از لحاظ نحویجرا

می هستندکه یم قابل گذشت جرایجرا 8263ق.م.ا  899 ةیک مادّ ةبه موجب تبصرشوند. می

تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی  ةشروع، ادام

شوند که می مییم غیرقابل گذشت شامل جرایمذکور، جرا ةمادّ 3 ةاست و بر اساس تبصر

آنها و اجرای مجازات  ةبه تعقیب و رسیدگی و ادام شکایت شاکی و گذشت وی در شروع

قانون  88)ماده  8266قانون مجازات اسالمی اصالحی  894 ماده در گذارقانون»ثیری ندارد. أت

م قابل یبه طور حصری به بیان مصادیق جرا ( که8266کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

به وانگهی . است ننموده تعزیرات.ا.م.ق 978 و 979 مواد به اییگذشت پرداخته است؛ هیچ اشاره

قانون مذکور، چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد،  892 ةموجب مادّ

 ؛اس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدالنّشود، مگر اینکه از حقّغیرقابل گذشت محسوب می

قابل جرایم غیر ازب کستگی به تقصیر و تقلّم ورشیق.م.ا جرا 894و  892 ه به موادّ بنابراین با توجّ 

 هستند.گذشت 

 82 ةمادّ« ب»و بند  83 ةو نیز مستفاد از مفهوم مخالف مادّ 88 ةه به مادّبا توجّ ساس،ابر این 

م ینسبت به جرا ادعو ةهم و اقامبا اصالحات و الحاقات بعدی، تعقیب متّ  8263ب ق.آ.د.ک مصوّ

ه شکایت دادستان بوده و منوط ب ةت عمومی بر عهدز جهت حیثیّب اورشکستگی به تقصیر و تقلّ

شاکی خصوصی نخواهد بود، اگرچه قانونگذار در قانون تجارت برای سه دسته از افراد )مدیر 
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درخواست تعقیب و رسیدگی را  و طلبکاران( به عنوان شاکی خصوصی حقّ 3دادستان 8تصفیه،

ی مستندات قانونی این به معنای قابل گذشت تلقّ  مانبه موجب ه ،ن قائل شده استاهمنسبت به متّ

 کردن این جرایم و ضرورت اعالم شکایت از سوی شاکی خصوصی نخواهد بود.

 . قرار اناطه۲-۳

که  ب یا تقصیر این استدر دادرسی جرایم ورشکستگی به تقلّ ابهاماتو  هاچالشیکی از 

؟ کردیر تعقیب ب یا تقصبه تقلّ نوان ورشکستهتوان تاجر را قبل از اعالم ورشکستگی به عآیا می

به  اناطه در لغت م منوط به صدور قرار اناطه است؟یبه عبارت دیگر، آیا رسیدگی به این جرا

 ف رسیدگی و اظهارتوقّ»در اصطالح، اناطه به معنای  آمده است.« موکول و منوط کردن»معنای 

 .(349: 8217تعریف شده است )شمس، « گرینظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دی

و  ادعو ایرادات طرفین ةیّت رسیدگی به کلّالقاعده مراجع کیفری )دادسرا و دادگاه( صالحیّعلی

مات جرم یا ا در برخی مواقع ممکن است رسیدگی به بعضی از مقدّ. امّدارندمات جرم را مقدّ

ع ت ذاتی مرجهم در صالحیّ ت یا برائت متّر بودن در مجرمیّبه شرط مؤثّ اایرادات طرفین دعو

در این موارد مرجع کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه  ؛قانونی دیگری )دادگاه حقوقی( باشد

ح نظر قطعی از سوی مرجع ذیصال عمومی جرم تا اظهار ةکند که به موجب آن رسیدگی به جنبمی

های آن از قانون آ.د.ک به بیان احکام و رهو تبص 38 ةشود. قانونگذار در مادّف میحقوقی متوقّ

: چنین تعریف کرد را قرار اناطهتوان آثار صدور قرار اناطه پرداخته است که به موجب آن می

                                                           
 طرف از یا کند بتعقی تقصیر به ورشکستگی عنوان به را ورشکسته تاجر تواندنمی تصفیه مدیر»قانون تجارت:  147مادّة  .8

 مذکور «یخصوص مدّعی» عبارت«. حاضر طلبکارهای اکثریّت تصویب از پس مگر شودواقع  خصوصی مدّعی طلبکارها هیأت

 که گونهمانه بلکه ؛کرد قلمداد کیفری دادرسی آیین در آن متعارف مفهوم به خصوصی مدّعی معنی به نباید را مادّه این در

 به ستهتاجر ورشک به مدیون اشخاص بتواند علیه مدیر تصفیه که است ، آنماده در این خصوصی عیدّمنظور از م شد، اشاره

 .(896: 8212)رحمدل،  یا ایفاء تعهد را بدهد وجه لبهمطا دادخواست طلبکاران از طرف مقامی قائم

 که نماید را تقلب و تقصیر به ورشکستگی مجرای ینمتهم رسیدگی و تعقیب درخواست توانددادستان از این حیث می. 3

 رب مقتضی موارد در جامعه نماینده عنوان به که است دادستان عهده بر بازرگانی جامعه حقوق و عمومی حقوق از صیانت

 .(41: 8262 رحمانی،) کندمی عمل قانون حسب
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 ی که رسیدگی به آن منوط به احراز و اثبات امر دیگریای پروندهیق نمودن تعقیب امر جزامعلّ»

 87 ةدّما «.ر در قانونبا رعایت تشریفات مقرّ ،ت ذاتی دادگاه حقوقی استکه در صالحیّ است

ت هم منوط اسهرگاه ثبوت تقصیر متّ»بیان داشت:  8369ب قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوّ

 ،فالست و امالکیّ به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حقّ 

وقی صادر حق ةماند تا حکم قطعی از محکمیق مشود و اگر تعقیب شد معلّی تعقیب نمییامر جزا

از تاریخ اجرای این قانون  8282ب قانون اعسار مصوّ  26 ةکه به موجب مادّنه به ایبا توجّ«. شود

قابل پذیرش و رسیدگی در محاکم نبود، بعضی از حقوقدانان « افالس»دیگر هیچ دعوایی به عنوان 

م: ، ج دو8211ّ)آخوندی، « ن اعسار و ورشکستگی استهما 87 ةافالس مندرج در مادّ»معتقدند: 

ای نشده است و ا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موارد صدور قرار اناطه اشارهامّ .(816

گاه تواند تا صادر شدن حکم دادالزم بداند می کیفریم هرگاه دادگاه یجرا ةیّی در کلّبه طور کلّ

اسخ به ا در پت بایگانی کند. امّف و پرونده را به صورت موقّ قّحقوقی رسیدگی به دعوا را متو

ن بدا زیرفوق دو دیدگاه متفاوت از سوی حقوقدانان مطرح شده است که به شرح  پرسش

 :پردازیممی

را انکار  بنسبت به جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلّ صدور قرار اناطه دیدگاه نخستْ

به تقصیر  ان تاجر را قبل از اعالم ورشکستگی به عنوان ورشکستهتوکند و معتقد است که میمی

( در این مورد به نظر 834: 8262رحمانی،  ؛831: 8267و رستمی،  نیاآقایی) کردب تعقیب یا تقلّ

تگی به تقصیر هرچند . در ورشکسکرد ب تفکیکرسد که باید بین ورشکستگی به تقصیر و تقلّمی

ب واقعًا به تقلّ ةخالف ورشکستروی ب ،ارتکاب برخی تقصیرات است با همراهورشکستگی تاجر 

ف از ادای دین است. از این گذشته، برخی مصادیق اعمالی که به عنوان ورشکسته و متوقّ 

ف تاجر ا احراز توقّت کیفری باند برای ایجاد مسئولیّورشکستگی به تقصیر قابل تعقیب اعالم شده

ب به عنوان دعوای کیفری ضرورت دارد چه در ورشکستگی به تقلّ، آنوارونهمالزمه دارند. به 

تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی  ویژه بهدر قانون و  مقرّر ةاحراز اعمال مجرمان

استفاده و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء
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فری است. ت مراجع کیکه در صالحیّ است،بانه ل به وسایل متقلّز طریق توسّ از حقوق طلبکاران ا

 8246/ 39/93خ مورّ 391 ةتوان به رأی اصراری شمارمی ،( در این راستا831: 8262)رحمانی، 

ین یقانون آ 87 ةمادّ»دارد: ت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد که بیان میئصادره از هی

ریحاً رات مربوط به افالس صبر اینکه مقرّ به مورد ندارد زیرا عـالوه  شمولاساساًدادرسی کیفری 

دادگاه  تتوانسته است واقع شود، آنچه در صالحیّنمی نسخ گردیده و به همین دلیل مبنای مقایسه

ب قدرت ت سلبازرگان به علّ دیون وقفه در پرداخت حقوقی شـناخته شـده رسیدگی به موضوع

کستگی ورش قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاصّ ةمالزم باشد کهداخت در سررسید دیـن میپر

عوی مقام رسیدگی به د در ب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آنچهبه تقلّ

ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود مـوجودی  بورشکستگی به تقلّ

ءاستفاده سو قصد حال احراز و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر

 ت مرجعحیّ در صال االصولعلیباشد که بانه میمتقلّ  به وسایل لتوسّ  طلبکاران از طریق از حقوق

آراء و  تبا اکثریّ تهخواسفرجامرو قرار و حکم ی شـناخته شـده، از این یرسیدگی به دعوی جزا

ل حوّم و حکم قرار ةدیگر دادگاه صادرکنند ةشود و رسیدگی به شعبمی نقض جهات از تمام

 (79: 8262، زادهعظیم ؛869ل: ، ج او8268ّ)به نقل از: آشوری، « است

 بهمچنین، در توجیه عدم نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقلّ

تواند دادرسی اثبات ورشکستگی در دادگاه حقوقی امری است که می» تقصیر بیان شده است: یا

دم اد برای حیف و میل کردن اموال مری برای تاجران شیّها به تأخیر انداخته و مفرّکیفری را سال

 . (12-14: 8214آبادی، )علی« و نیز خروج از کشور فراهم نماید

و  پذیرفته را این نظر 33/2/8268خ مورّ 113/7 ةشمار ةه نیز در نظریّیّئقضا ةحقوقی قوّ ةادار

ر داشته که ورشکستگی به تقصیر جنحه مقرّ 8288ب ق.ت مصوّ 142 ةچون مادّ» دارد:ر میمقرّ

همین قانون  146 ةمحسوب و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. از طرفی مادّ

 داند لذا دادگاه عمومی حقوقی فقطقانون جزا قابل مجازات میب را مطابق ورشکستگی به تقلّ
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ت رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تاجر را در غیر از موارد ورشکستگی به تقصیر صالحیّ

 «.ب داردو تقلّ

تاجر برای  فبه اعتقاد برخی دیگر، در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر، چنانچه توقّ

ف نیست ولی در مواردی که صدور صدور قرار اناطه جهت احراز توقّدادگاه محرز باشد نیازی به 

ه الزم ف و یا بازرگان بودن فرد باشد قرار اناطحکم به ورشکستگی به تقصیر نیازمند احراز توقّ

دیگر نیز در تأیید این  برخیهمچنین،  .(332: 8269دزاده وادقانی و امیر مجاهدی، است )محمّ

مثیلی شاید حذف مصادیق ت»: اندپذیرفته را ب این نظرگی به تقلّجرم ورشکست ةدیدگاه دربار

های عمومی و انقالب در فعلی )قانون تشکیل دادگاه 82 ةموارد لزوم صدور قرار اناطه در مادّ

هترین تفسیر توان بی کرد و میه تلقّایی بر تأیید این نظریّ( را بتوان قرینه8271ب امور کیفری مصوّ

که چنین تاجری در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی او  را آن دانست

 «کندمود میب خود را ورشکسته وانن آن است که او ورشکسته نیست بلکه به تقلّباشد. فرض مقنّ

 .(872: 8212)رحمدل، 

م یرسیدگی به جرا»یت نشست قضایی استان تهران چنین بوده است: همچنین، نظر اقلّ 

باشد و با ب مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی نمیی به تقصیر و تقلّورشکستگ

 39/93/8246خ مورّ 391 ةشمار ه به رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهتوجّ 

تواند چنین شخصی را تحت هم به جرم با احراز شرایط قانونی میدادستان در مقام تعقیب متّ

 . «تعقیب قرار دهد

ه به متابعت قانون تجارت کشورمان از قانون با توجّ  -الف :این است آنها استدالل ةعمد

 حقوقی فرانسه، استقالل دادگاه جزا نسبت به دادگاه تجارت ةتجارت کشور فرانسه و بر اساس رویّ

 ةورشکستگی تاجر از محکم ی در صورت صدور حکم به ردّی است که حتّ )حقوقی( به حدّ

ودن منوط ب -ب را صادر کند. بتواند حکم به ورشکستگی به تقلّاه جزا میتجارت، دادگ

خواهد  یرزتجارت منتهی به عواقب  ةرسیدگی کیفری به صدور حکم ورشکستگی از محکم

ی ادّات مدفاتر تجاری و عملیّ کردن اری که مبادرت به مفقودتجّ ماندنتعقیب  بدون .8بود: 
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 .2 ؛بمجازات ماندن شروع به جرم ورشکستگی به تقلّ بدون .3 ؛نمایندب میورشکستگی به تقلّ

عوای د فرایندب برای حیف و میل اموال مردم و استفاده از اعطای مهلت کافی به تاجران متقلّ

مدنی و مرور زمان رسیدگی آن و اخفای اموال مردم و یا خروج از کشور به محض شروع به 

 و یحقوق دادگاهاز  کیفری دادگاهاصل استقالل  ض بهتعرّ .4 کیفری؛ ورسیدگی در دادگاه 

 87 ةریح مادّه به نسخ صبا توجّ  -م. پیترین جراتعقیب و پیگیری یکی از خطرناک جلوگیری از

قانون جدید راجع به  82 ةق آیین دادرسی کیفری در خصوص افالس و اینکه در مادّبقانون سا

ت ئمطلبی اشاره نشده و رأی هیبه یا ورشکستگی ی در مورد اعاده یا افالس صدور قرار اناطه حتّ 

 گاهدادعمومی )اصراری( دیوان عالی کشور راجع به عدم ضرورت صدور حکم ورشکستگی در 

 هایادگاهدکیفری از  هایدادگاهت جهت تعقیب کیفری ورشکسته و اصل عدم تبعیّ  یحقوق

مالزمه قبلی  بصیر و تقلّورشکستگی به تق رسیدگی بهجرم  حقوقی، رسیدگی به ارکان خاصّ

-12: 8212پور، ع به توقف تاجر دین در طلب ندارد )مهدیبا رسیدگی در دادگاه حقوقی راج

18). 

تواند تاجر را به مجازات ناشی از ارتکاب بر آن است که دادگاه در صورتی می مدیدگاه دوّ

ارت احراز زین قانون تجف او با رعایت مواب محکوم کند که ابتدا توقّجرم ورشکستگی به تقلّ

زیرا در صورتی که تاجر ورشکسته اعالم نشده باشد، گرچه  ،(897: 8262باشد )اسکینی،  شده

ات تاجر ممکن است جرم تشخیص داده شود و مشمول سرقت یا خیانت در امانت یا عملیّ

ال مزبور عمدات خود باشد با وجود ارتکاب ا، ولی تاجری که قادر به انجام تعهّباشدکالهبرداری 

ق گیرد. ه او تعلّب برات ورشکستگی نیست، که عنوان ورشکستگی به تقصیر و تقلّمشمول مقرّ

تعقیب او به  و سپس شودباید حکم ورشکستگی تاجر صادر  نخستی طبق اصول کلّ ،بنابراین

دیون  ةأدیاز ت فب به عمل آید. بنابراین، احراز تاجر بودن و توقّبه تقصیر یا تقلّ  عنوان ورشکسته

یجه ابتدا ب نیز شرط است و در نتعالوه بر ورشکستگی عادی، در ورشکستگی به تقصیر و تقلّ

در صورت وجود سایر  و سپس شود حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی حقوقی صادر باید

 . شودعمومی کیفری  هایدادگاهورشکسته در  کیفریبه تعقیب  اقدامشرایط 
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ت مزبور ئزیرا هی است،دیوان عالی کشور به شرح فوق قابل انتقاد  ت عمومیئرأی اصراری هی

دیوان عالی  3 ةشعب 3942-37/89/31 ةف یا ورشکستگی عملی تاجر را که در رأی شمارتوقّ

کشور در سنوات قبل مورد قبول واقع شده در نظر نگرفته و فقط احراز تظاهر به ورشکستگی 

ر به وجود کمبود به میزان بیشتر از واقعی آن و باالخره بدون داشتن کمبود موجودی و یا تظاه

شکستگی ت متهم به ورمحکومیّ  برایبانه را احراز سوءاستفاده از حقوق طلبکاران به وسایل متقلّ 

 ت مجازات و اینکه امکان دارد اشخاص غیرتاجره به شدّولی با توجّ  است ب کافی دانستهبه تقلّ 

یدگی ، باید در دادگاه حقوقی رسشوندحق باشند محکوم ستتی بدون اینکه مبه چنین محکومیّ 

به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به جرم  و پس از صدور حکم ورشکستگی، پرونده شود

ت فدای سرعت در امور تجارتی و گردش و منصفانه نیست که اصل صحّ شودارتکابی ارسال 

فراهم  دهات مشدّبا رعایت کیفیّت افراد به طور عجوالنه آن هم و موجبات محکومیّ  شودثروت 

اد که اجازه د کیفریی به مراجع ئتوان به طور استثناا اگر نظم جامعه ایجاب نماید، میامّ شود.

جرم،  ةلدر صورت احراز عناصر متشکّ ،بدون صدور حکم ورشکستگی تاجر از دادگاه حقوقی

رسیدگی  ببه تقلّ ةرم ورشکستب، به جف از ادای دیون و ارتکاب تقلّتوقّ و یعنی تاجر بودن

 شده است: گفتهرأی اصراری نیز این همچنین، در انتقاد از  .(81، ج چهارم: 8211)عرفانی،  کنند

 لی اصراری مذکور احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی را نوعی توسّأر»

 146است؛ در حالی که ماده  ت مرجع جزایی دانستهبانه و احراز آن را در صالحیّمتقلّ  ةبه وسیل

 جر ورشکستههر تا»دارد که ر میباشد مقرّب میق.ت که درصدد بیان مصادیق ورشکستگی به تقلّ

از ب یا تقصیر، ورشکسته بودن تاجر است و احرم احراز ورشکستگی به تقلّیعنی شرط مقدّ...« 

تاجر است  ةی که بر عهدوجوه ةف از تأدیتوقّ ةق.ت در نتیج 483 ةورشکستگی نیز طبق مادّ

ت دادگاه حقوقی است، بنابراین، به نظر ف قطعًا در صالحیّشود که صدور حکم توقّحاصل می

ت دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر کند تا رسد که در این مورد بازپرس ابتدا باید به صالحیّ می

 ةحراز موارد مندرج در مادّف بوده یا خیر و اگر بوده آنگاه در مورد اص شود که تاجر متوقّمشخّ

 .(819: 8264)جوانمرد، « گیری نمایدق.ت تصمیم 146
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قانون تجارت در  483 ةمادّ» ت نشست قضایی استان تهران چنین بوده است:همچنین، نظر اکثریّ

 ةاین قانون ورشکستگی تاجر به حکم محکم 481 ةمقام بیان مفهوم ورشکستگی است و مطابق مادّ

قانون تجارت ابتدائاً باید تاجر بودن و سپس  146و  143، 148 ود و در موادّبدایت خواهد ب

چراکه منطوق  ،ب قابل تعقیب کیفری باشدورشکسته بودن محرز شود تا از حیث تقصیر یا تقلّ

خواهیم ه حکایت از آن دارد که کسی ورشکسته شناخته شده است و حاال با این شرایط میمادّ

ستگی است. ب فرع بر وقوع ورشکدر واقع تقصیر یا تقلّ ؛ب بوده یا تقصیرلّن کنیم که به تقمعیّ

 ةشمارشود. در رأی اصراری قانون مجازات اسالمی استفاده می 978و  979 همین استنباط از موادّ

 349 ةحکم استناد شده چراکه با اشاره به مادّ ةنیز صرفاً به بیان نتیج 39/93/8246خ مورّ 391

 ه به تجاری بودن موضوعبا توجّ  (...) حقوقی نیست ةزات اعالم شده. نیازی به محکمقانون مجا

یرد حقوقی صورت گ ةهای الزم در محکمی است باید رسیدگیکه رسیدگی به آن یک امر فنّ

 (18و 12: 8212، پورمهدی. )«شودو در صورت اثبات، حکم ورشکستگی تاجر صادر می

استدالل دیوان عالی کشور بر  تأکیدادره آمده است که هرچند ی اصراری صأدر انتقاد به ر

وده بت به حقوق افراد وارد شود تاجر با سوءنیّ ةجلوگیری از لطماتی که ممکن است از ناحی

ر نیز ت و اعتبار تاجآید که در عین حال، حفظ حیثیّرات مربوط چنین برمی، از مجموع مقرّاست

 توان بر این عقیده بود کهبین آن دو می بوده و در مقام مقایسهنظر قانونگذار  در همه حال مورد

بدون لزوم رسیدگی قبلی و صدور حکم ، بتعقیب تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلّ

اثبات  .(11: 8219فراهانی،  مقامقائمبا روح و منطق قانون تجارت منطبق نیست ) ،ورشکستگی

قانون تجارت هم مفید همین  146 ةاست و مادّ« ورشکستگی» ةفرع بر ثبوت قضی« بتقلّ» ةلئمس

دیوان عالی کشور  3 ةشعب 31/89/8237-3943 ةی شمارأتوان به ریید این نظر میأ. در تستمعنا

قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکوره  114و  112 ر در موادّ احکام مقرّ»اشاره کرد: 

در  ،خاصی در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند. بنابراینرا اش 112و  113و  118 در موادّ

ست و ق جرم فراهم نیصورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد شرط اصلی تحقّ
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 مقامقائم) «ت جزائی دادف بوده حکم به محکومیّتوان به صرف اینکه تاجر مزبور عمالً متوقّ نمی

 .(17: 8219فراهانی، 

تر کبه عدالت نزدی [تواندمی] این دیدگاه»م گفته شده است: دگاه دوّهمچنین، در پذیرش دی

باشد. زیرا هیچ کس خواهان قربانی شدن عدالت برای دستیابی سریع به حکم نیست؛ هرچند که 

ی دستیابی شود لیکن براکیفری می ةصدور قرار اناطه باعث طوالنی شدن روند رسیدگی به پروند

ضا دارد این روند طوالنی را بپذیریم و بدانیم که همیشه طوالنی شدن به حکمی عادالنه اقت

راجی، )مظلوم س« کندشود و گاهی به اجرای عدالت کمک میرسیدگی باعث تضییع حقوق نمی

8261 :12-13). 

ون و نیز بیشتر با ظاهر قان زیرزیرا به دالیل  ،م قابل قبول استبه اعتقاد نگارنده، دیدگاه دوّ

 وقی سازگاری دارد:منطق حق

ق.ت که درصدد بیان مصادیق ورشکستگی  146و  143، 148 قانونگذار در موادّ اینکه نخست

به این قانون که بدان موضوع مرتبط است،  141تا  141 طور موادّ  و همین استب به تقصیر یا تقلّ

 موردِ ر احراز دوکه این امر به وضوح داللت ب ،دارد« هر تاجر ورشکسته»اشاره به عبارت  روشنی

ارد از که تشخیص این مو ،هم از سوی مرجع ذیصالح کیفری داردتاجر بودن و ورشکستگی متّ

 ت دادگاه حقوقی است. ف/ ورشکستگی در صالحیّجمله صدور حکم توقّ

حقوقی و  ةاز لحاظ عملی اثبات امر ورشکستگی نیز مستلزم داشتن دانش و تجرب اینکه دوّم

احراز تاجر و اعمال تجاری و ... برای  نظیره بسا رسیدگی به این موارد قضایی خاص است که چ

ت زوجیّ ةت نسبت به اموال غیرمنقول و یا رابطات مالکیّ بدشوارتر از اموری چون اث دادرسیک 

ه نیز بر این است که ب قضایی -رو، اقتضای عقل و منطق حقوقی و یا نسب خواهد بود. از این

ری اعم صی دیگر، مراجع کیفی و تخصّ ت افراد غیرتاجر و دالیل فنّکومیّمنظور جلوگیری از مح

در  ،بورشکستگی به تقصیر یا تقلّ ماتهااز دادسرا و یا دادگاه در رسیدگی به هر یک از اتّ

 نظیر( 893-894: 8262رحمدل،  .ر.کصورت فراهم بودن شرایط الزم جهت صدور قرار اناطه )

د یید ورشکسته بودن تاجر( یا وجوأیک حکم قطعی دال بر ت ةفقدان یک سند رسمی )عدم ارائ
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ت اجواز کسب عملیّ ةارائ آور مانند گواهی عدم پرداخت چند فقره چک وهای ظنقرائن و نشانه

 مبادرت به صدور این قرار نمایند. هم،ط متّافی و بانکی توسّ صرّ

، افالس )ورشکستگی( به 8369قانون آیین دادرسی کیفری  87 ةبر اساس مادّ اینکه سوّم

نفی  8263ق.آ.د.ک  38 ةصراحت از موارد صدور قرار اناطه شناخته شده بود و این امر در مادّ

 شده است.

خ مورّ 62/7/ 2929 ةمشورتی شمار ةه در نظریّیّئقضا ةحقوقی قوّ  ةادار چهارم اینکه

حکم  وط به صدورب و تقصیر تاجر را مننیز صدور حکم به ورشکستگی به تقلّ 4/83/8262

ه آیا رسیدگی ک پرسشدر پاسخ به این ه حقوقی در این نظریّ کلّ ةورشکستگی دانسته است. ادار

 که در این صورت ،حقوقی است دادگاهحکم ورشکستگی در  مذکور مستلزم صدور جرمبه 

ت، قانون تجار 481 دّةبه موجب ما» :؟ چنین پاسخ داده استکندقرار اناطه صادر  بایددادسرا 

ی حال حاضر دادگاه عمومی حقوق شود که دربدایت اعالم می ةورشکستگی تاجر به حکم محکم

مومی ت دادگاه عصدور حکم ورشکستگی در صالحیّ ،بنابراین .جانشین آن محکمه شده است

ر ورشکسته تواند تاجتصفیه می حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر

دور مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از ص ب دررتکاب ورشکستگی به تقلّهام اتّ ارا به 

ر در دادسرا مطرح ب یا به تقصیهام ورشکستگی به تقلّ ط دادگاه حقوقی اتّ حکم ورشکـستگی توسّ

 .«شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است

 خصوصی جرم ةرسيدگی به جنب ةنحو. ۲-۴

مواجه است  نبا آ میجرااین  کیفری ةه کیفری در رسیدگی به جنبکه دادگا ابهاماتییکی از 

خصوصی و حقوق شاکیان خصوصی )طلبکارها( است. از آنجا که  ةرسیدگی به جنب ةلئمس

مستلزم  ط مراجع کیفریخصوصی ناشی از جرم )ضرر و زیان( توسّ ةاالصول رسیدگی به جنبعلی

ز جمله ضرورت تقدیم دادخواست از سوی ر در آیین دادرسی مدنی ارعایت تشریفات مقرّ

؛  298-289ل: ، ج او8264ّخالقی،  .ر.کق.آ.د.ک( ) 81و  84 عی خصوصی است )موادّمدّ
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این است که آیا دادگاه  پرسشاکنون  ،(389-387: 8264؛ جوانمرد، 826-848: 8269طهماسبی، 

ب تقصیر یا تقلّ  هم ورشکستگی بیخصوصی جرا ةکیفری در رسیدگی و صدور حکم نسبت به جنب

انونی بهام قین ات طرح ا؟ علّاستنیز ملزم به رعایت این تشریفات از جمله تقدیم دادخواست 

قانون مجازات اسالمی بخش  978و  979 سو در موادّ ناشی از این امر است که قانونگذار از یک

 ای به ردّرهخاص مانند کالهبرداری و سرقت، هیچ اشا برخالف مواردّ ،8271ب تعزیرات مصوّ

در موارد »دارد: ر میق.ت مقرّ 114 ةاست. از سوی دیگر، مادّ نکردهمال و یا جبران خسارات 

م تبرئه شده هکننده باید در خصوص مسایل ذیل ولو اینکه متّرسیدگی ةقبل، محکم نه در موادّمعیّ

جرم بوده است به هیأت اموال و حقوقی که موضوع  ةیّ کلّ راجع به ردّ  -8باشد، باید حکم بدهد: 

 -3عی خصوصی هم نباشد باید صادر کند. طلبکارها. این حکم را محکمه در صورتی که مدّ

ت در متون قانونی مختلف و در پاسخ به با دقّ«. عا شده استراجع به ضرر و خساراتی که ادّ 

راجع  -الف :ندشواز یکدیگر تفکیک  زیرباید دو مورد  :رسدحل به نظر میراهاین ، باال پرسش

ها از ت طلبکارها باید گفت که نه تنئبه هی ،اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است ةیّ به کلّ

 8بند  در« عی خصوصی هم نباشد باید صادر کنداین حکم را محکمه در صورتی که مدّ» عبارتِ

در این باره نیازی  آید کهق.آ.د.ک نیز چنین برمی 841ق.م.ا و  381 ةکه از مادّبلق.ت  114 ةمادّ

وع م مزبور موضیضرر و خسارات ناشی از جرا ةراجع به مطالب -. بنیستبه تقدیم دادخواست 

ه به طور بند این مادّ ةه و اشارق.ت در دادگاه کیفری، به رغم عبارت صدر مادّ 114 ةمادّ 3بند 

 نونی از جمله سکوته به وجود قرائن قاعا، باید گفت با توجّاطالق به ضرر و خسارت مورد ادّ

نسبت به  8271ب از قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوّ 978و  979 موادّقانونگذار در 

ضرر و زیان ناشی از جرم مبنی بر  ةحاکم در باب مطالب ةمال و یا جبران خسارات و قاعد ردّ

 ست دارد.ق.آ.د.ک(، نیاز به تقدیم دادخوا 81 دّةرعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی )ما
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 نتيجه

که  ،افتدفاق میب وی در امر تجارت اتّ گاهی اوقات ورشکستگی تاجر در اثر تقصیر یا تقلّ

بازار تجاری و منافع طلبکاران تاجر منافات دارد بلکه باعث اخالل در نظام  ةاین امر نه تنها با فلسف

اری انگر ایران مبادرت به جرمرو، قانونگذا شود. از ایناقتصادی کشور و نظم عمومی نیز می

قوقی ایران، این، در نظام حوجود ب نموده است. با ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلّ

و  دش د که در این نوشتار به آنها پرداختهنم وجود داریآیین دادرسی این جرا ةدربار یابهامات

 بدست آمد: زیرنتایج 

ستگی زیرا ورشک ،لین عدم پرداخت تاجر باشدتاریخ اوّمرور زمان تعقیب باید  ةمحاسب أمبد -8

ام رفتار مجرمانه یک جرم آنی است نه مستمر. تفسیر منطقی و وب یا تقصیر( از لحاظ د)به تقلّ

هی که بر وجو ةف از تأدیتوقّ ةورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیج» غایی از عبارتِ

 ق.ت و نیز لزوم تفسیر به نفع متهم داللت بر تأیید 483 ةدر مادّ« شوداو است حاصل می ةعهد

ب ف را مبدأ مرور زمان تعقیب هم باید تاریخ توقّ ی در ورشکستگی به تقلّحتّ  .دنعا داراین ادّ

جر به شود که تای میب از سوی تاجر در صورتی جرم تلقّزیرا تقلّ را، بدانست نه تاریخ تقلّ

عقیب مرور زمان ت ةمحاسب أاست که قانونگذار مالک مبدشاسیته  پس،دات خود عمل نکند. تعهّ

 لین عدم پرداخت تاجر تعیین کند.ب را تاریخ اوّدر جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلّ

ب ق.آ.د.ک مصوّ 82 ةمادّ« ب»و بند  83 ةو نیز مستفاد از مفهوم مخالف مادّ 88 ةه به مادّبا توجّ -3

ی به م ورشکستگینسبت به جرا ادعو ةهم و اقامعقیب متّبا اصالحات و الحاقات بعدی، ت 8263

وصی و منوط به شکایت شاکی خص استدادستان  ةت عمومی بر عهدب از جهت حیثیّتقصیر و تقلّ

نخواهد بود، اگرچه قانونگذار در قانون تجارت برای سه دسته از افراد )مدیر تصفیه، دادستان و 

 ست.ا پذیرفتهرخواست تعقیب و رسیدگی را د طلبکاران( به عنوان شاکی خصوصی حقّ

رایم ج کیفری ةدر ارتباط با لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه در هنگام رسیدگی به جنب -2

نظر وجود دارد. فقضایی اختال ةب یا تقصیر در میان دکترین حقوقی و نیز رویّورشکستگی به تقلّ

ر قانونگذار د نخست اینکهزیرا  ،ط الزم استصدور قرار اناطه در صورت فراهم بودن شرای امّا
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 نیزو  هستند بق.ت که درصدد بیان مصادیق ورشکستگی به تقصیر یا تقلّ 146و  143، 148 موادّ

که به وضوح داللت بر  ،دارد« هر تاجر ورشکسته» اشاره به عبارتِ  به روشنی 141تا  141 موادّ

یص تشخ ؛سوی مرجع ذیصالح کیفری دارد هم ازتاجر بودن و ورشکستگی متّ  احراز دو موردِ

م دوّف/ ورشکستگی در صالحیت دادگاه حقوقی است. این موارد از جمله صدور حکم توقّ 

یی خاص حقوقی و قضا ةاز لحاظ عملی اثبات ورشکستگی مستلزم داشتن دانش و تجرب اینکه

مات هایدگی به اتّ در رس حقوقی بر این است که مراجع کیفری منطقرو، اقتضای  از این. است

ونگذار به قانشود که پیشنهاد میپس، . صادر کننداناطه قرار  در صورت مقتضی ورشکستگی

 38 ةمادّ به قانونی جدید و یا الحاق یک تبصره ةمنظور اجرای بهتر عدالت، با وضع یک مادّ

ور قرار موارد صد ابتدا به طور حصری ،با اصالحات و الحاقات بعدی 8263ب ق.آ.د.ک مصوّ

ت عمومی دیوان عالی ئو یا اینکه هی کندص اناطه و سپس شرایط الزم جهت صدور آن را مشخّ

های نظرص نماید تا به اختالفرا مشخّ  موضوعه تکلیف این کشور با صدور رأی وحدت رویّ

ب، صدور تقلّ ایم ورشکستگی به تقصیر یدر رسیدگی به جرا»بدین شرح که  ،پایان بخشد موجود

 «.اناطه در صورت فراهم بودن شرایط قانونی الزم است قرار

تفکیک  از یکدیگر رامورد دو م باید یجرااین خصوصی  ةرسیدگی به جنب ةدر ارتباط با نحو -4

ت که نیاز به تقدیم دادخواس ،اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است ةیّکلّ  دربارة -: الفکرد

 نیاز به تقدیم دادخواست دارد. ، کهتضرر و خسارا ةمطالب دربارة -ندارد. ب
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