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 کشور عالی دیوان عمومی هیأت 763 شماره رویه وحدت رأی
 قانون تجارت ۱۱۴و  ۴۱۳در مورد دعوی اعالن ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 

 مقدمه
شوبهه مودو  ویز سه ۸:۳۰رأس سویع   96/16رد و   ه حو ت وی و هعمومی دیوون  عوی ی ورودر در مودرد د   و هیأت  جلسه

ورودر   بوی حرودر حجو  عوی ی  ن مسولمی  جبویآ ایویس حسوی  و  موی ریوین دیوون   نالسالمو یس  حج به  9/8/1396
ورودر   شومو  ایی وی  و،سویت مسترویرن     وو محتومم دندسوتی   ه ن مسلمی  جبیآ اییس محم  مص ق  می ب  نالسالم
عمومی ترکی  ش    پن نز تال ت ا یتی نز والم نهلل مجی     وردرت در سی   هیأتشعب دیون  عی ی همعی   ولینعریس 

دسووتی  وبب ه در خصوووم موودرد   نسووتمید  مووم دند   وو ه   حوو ب   ی رسووی  م  وویت ماتلوو  نعروویس شوومو یمنیوو  اوو نر  
 .مبتهی امد   9/۸/1۳96 - ۷6۳ هیرییی شمیر هوی  ص یر رأس  ح تذی ت به  تمتیبوردرت به  و محتمم 

 الف: گزارش پرونده
هیس تج    مم نستی  تهمن  بی نختالف شی  دهم دندایهیم نسیس ا نر   نصله نز بی ک ورییوزست نز شعب چه     هم   

نعووال  یرشکسووت ی   ن وومنت ا ت ارنو متاووی ت صوویدر امد وو ه نسوو  وووه  ه رنت فصوو  د م یووی و  تجوویرتت دوبوویرنسووتاهیا نز م وو
 :شودیریه به ش ب ذی  ا نر  می هخالص
 ایی ی   والس شمو  تعوی  ی تو یو سچه     هم دندایه تج    مم نستی  تهمن ت  هشعه ۴۷۰6 هحهق محتد یت د     -ن  

ص یر حکم به توی  شمو   هبه حمفی  و یس  محتمم دندسمنس عمومی   ن  الآ تهمن  به خونست 1۷/5/1۳۸6... در تیو خ 
چهلوم دنداویه عموومی ح وویی  هن و  ووه در شوعهدعووس ومده ههیس جویرس   نعوالم یرشکسوت ی ا  نییموموو  نز تأد وه بو هی

به علو  عو م رعی و  م و رنت مووند  14/1۰/1388 و1۰۰9 همدرد رسی ای  نیع ش ه   به موجب دند یم 5۰۰۰66 هتهمن  حی د    
صوویدر  ۳1/۴/1۳۸5یووی و  ممیووومت حکووم یووم یرشکسووت ی بووه ت صوویم شوومو  تعووی  ی تو یوو س ... بووی توویو خ تویوو  نز  ۴1۴   ۴1۳

چهو     هوم دنداویه تج  و  مم نسوتی  تهومن  بوه موجوب  هعلیوه در شوعه   امد  ه نس  وه موضددت پون نز نعتومنم محکوم
 :یرشکست ی عیدس ترایص دنده ش ه   به تمتیب زیم مدرد تأیی  یمنر امفته نس  23/8/139۰ -  11۸9 هدند یم

شوومو  ... بووی موو ی    عوویملی ایوویس عهیسووعلی ... بووه حمفیوو  در خصوووم تج  وو  ممخونهی ایوویس حمی رضووی ... بووه  وی وو  نز »
دندایه عمومی ح ویی  ۴۰ هصیدره نز شعه 1۴/1۰/1۳۸۸مدو   1۰۰9 هشمیر هدندستی  عمومی   ن  الآ تهمن   سه  به دند یم
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تهمن  وه به موجب ا  در جهو  رسوی ای بوه دعووس تج  و  ممخونه مهبوی یوم صو یر حکوم یرشکسوت ی   تویو  شومو  نز 
صویدر    ۳1/۴/1۳۸5هیس جیرس بی ترایص صح  ندعیت حکم یم یرشکست ی به ت صویم شومو  بوی تویو خ تویو  أد ه ب هیت

تج    ممخونه  سه  به ا  یسوم  ووه ت صویم نعوالم شو هت نعتومنم   یرشکسوت ی عویدس رن یهووک دنرد. نربوو  بوی ی رسوی 
بوووه نعوووالم مووو یمعیم  شووومو     م  وووه نیووومنزس ویرشوووبیس  محتد ووویت د   ووو ه   م نیوووه در نیرنق ا ت  موووم بوووه ن بکوووه بوووی توجوووه

یرشکسووت ی شوومو  محوو ز  کوو  بووی ن تاوویت بووه رسووی ای معمو ووه    م  ووه ویرشووبیس   موو نفعیت تج  وو  ممخونهت ت صوویم 
یی و  ایی  دندرسی م  ی ضم    ض نی  یسم  نز دند یموه ووه حکوم یوم  ۳5۸ هامددت  ذن به تجدی  میدم یمن  نحمنز  می

هیس دند یموه در تعیووی  یرشکسوت ی شومو  بووه ت صویم صویدر شوو هت یرشکسوت ی شومو  بووه عویدس نعوالم   سووییم یسوم 
ه   نمودر تصوای هتیو خ تویو    نموم بوه مهوم   مووم نموونک   دنرنیوی شومو    عو م م نخلوه تویجم در تمویم نموونک   دخی و  ندنر

 «.یرشکست ی به یوت خود بیییس . رأس یطعی نس 
صو یر حکوم یوم  هبه خونسوت ۲9/۸/1۳۸9شی  دهم دندایه تج    ممت شمو  ... در  هشعه 6۰۰6۰۲ هبه حکی   نیرنق د     -آ

دعووس وومده ووه پون نز  هو  بوه  هتوی  عملییت تجویرس   یرشکسوت ی بوه حمفیو  دندسوتی  عموومی   ن  والآ تهومن  نییمو
بووه شوو ب ذیوو  نتاوویذ تصوومیم  ۳۰/۸/1۳9۰ - ۷۸6 هشووی  دهم دنداوویه عمووومی ح ووویی نرجووید شوو ه   بووه موجووب دند یموو هشووعه

 :امد  ه نس 
در خصوم دعوس اییس  یدر ... به  وی   نز شمو  ... سهیمی خیم بی م یمعیملی ایویس عهیسوعلی ... بوه حمفیو  دندسوتی  »

ه خونسته ت یضیس ص یر حکم یم نعالم توی  عملییت تجویرس   یرشکسوت ی شومو  مووو   ویو  خونهوی  محتمم تهمن  ب
نجموویالا نشووعیر دنشووته نسوو : شوومو  موووو  در نمووم خ  وو    فوو      صوویدرنت    نردنت ویالهوویس مجوویز فعی یوو  دنشووته وووه 

ی یوو    روووود امد وو ه   توویربو  موفووق هووی دچوویر  یاووه در فعمتأسووای ه بووه جهوو  روووود نیتصوویدس   توودرم   عوو م  هوویت ییم 
بیشو . ت یضویس صو یر تویو  نز فعی یو  نیتصویدس میسوم  می ه  مد  ه وه نز نی   ضع   بحومن  خالصوی  یبو     هی تویا ندنمو

رن خونهی م دنداویه بوی توجوه بوه شوههه موضووعیه جهو  ی رسوی نیو  موضودد ووه ا وی دیوو  شومو  خونهوی   1۴/۲/1۳۸۷تیو خ 
نتب رن به ویرشبیس نرجوید بیش   ی خیم   ن بکه ا ی توی  نز دمدنخ  دیو  حیص  ش ه نس   ی خیمت مما  میییش نز دنرنیی 

  - 9۰9 هووه بوی توجوه بووه حجوم وویر رأسویا هیووأت سوه  اومه معوی   موووده نسو . ویرشوبیس مبتاوب حهووق  م  وه مهسووا شوومیر
عموالا نز دمدنخو  دیوو  خوود متویو   ۲9/1۲/1۳۸6( نز تویو خ ن  : شمو  ... )خونهی  ه  دفتم دندایه نعالم  موده 15/4/139۰

به حدر  نیعی نز دمدنخ  دیوو    تعهو نت خوود متویو  شو ه نسو . نیو   م  وه نبوالو امد و ه    ۲۸/۲/1۳۸۷یوده   نز تیو خ 
نعتمنضی  نص   ر ه نس    به نستبید دندایه بی ن ضید   نحونک حیرم یم موضدد تطییق دنرد. ببییمنی  دندایه به نستبید به 

معی   موده   نموم  ۲۸/۲/1۳۸۷تیو خ توی  رن تیو خ  ضم  نعالم یرشکست ی شمو  خونهی  ۴۴۰ت   ۴1۲ت ۴16ت ۴1۷ت 51۴موند 
مهم   موم   ولیه نمونک دنرنیی یرشکسته   تصایه دیو  ا  رن بی رعی   مونزی  یی و ی به ندنره وو  تصوایه   یرشکسوت ی 

 مم  می     حکم صیدره حردرس   ظمف ییس  ویز پن نز نبوالو یییو  تج  و  ممخونهی در دنداویه تج  و تهمن  محوک می
 «.بیش نستی  تهمن  نس   ک  مویتیا ییی  نجمنو می

 ۴1۴   ۴1۳بوه  حویع عو م رعی و  م و رنت مووند  ۲۷/۸/1۳91 - 96۰ هشی  دهم دندایه تج  و  مم بوه موجوب دند یمو ه  ی شعه
 :شودیی و  تجیرت دعوس رن غیم ییی  نستمید نعالم ومده نس  وه عیبیا     می
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 هدندستی  عمومی   ن  الآ تهمن  بوه حمفیو  شومو  ... بوی  وی و  خوی م مهم ویز ... نز دند یمودر خصوم تج    ممخونهی »
دندایه عمومی ح ویی تهومن  ووه متروم  صو یر حکوم یوم نعوالم تویو خ تویو     16 هصیدره نز شعه ۳۰/۸/1۳9۰ - ۷۸6 هشمیر

بیشوو  دنداوویه در نیوو  ممحلووه نز دندرسووی تج  وو  ممخونهی بووه عموو  اموو ه رن  نرد یرشکسووت ی شوومو  تج    ممخون وو ه می
سته رن شی سته   ض تج    ممخون هدن سته به  حیع مغییمت دند یمه تج    ممخونسته بی م  رنت یی و یت دندایه دند یم

بی سوتی در ظومف نز یی و  تجیرت در بویآ یرشکسوت ی ووه نز م و رنت امومه یووده تویجم می ۴1۴   ۴1۳ هدن   زیمن مطییق میدمی
نس وه در تأد وه یو  م  وی سوییم تعهو نت   و س ن  حیصو  شو ه نسو  تویو  خوود رن بوه دفتوم محکموه سه ویز نز تیو خ  یاه

 موده   صدرت حسیآ دنرنیی   ولیه دفیتم تجیرس خود رن به دفتم محکمه تسلیم  می  . در  ب ن   مح  نییم  خود نظهیر 
فیووه تج  وو  مم خون وو ه در زمووی  ت وو  م دندخونسوو  ح ووویی بووه تکلیوو  م وو ر در نیوو  موویده عموو   بموووده   صوودرت می ح 

نز یووی و  تجوویرت  ۴۳5 هت م وو رنت موویدوبب ه نرنیووه  بمووودهدنرنیووی   همیبووی  دفوویتم تجوویرس خووود رن بووه دفتووم دنداوویه رسووی ای
 می  . بی  ص  مذودر دنداویه مبصمف نز مونردس نس  وه تیجم یرشکسته شاصیا درخونس  ص یر حکم یرشکست ی می

تج    ممخونسوته  موم بوه  هیی و  ایوی  دندرسوی مو  ی ضوم    وض دند یمو ۳۴۸ همید  ه بی ن طهیق تج    ممخونهی بی بب  
نز یوی و  تجویرت در بویآ یرشکسوت ی دعووس بوی ویایو  مط  حوه ییبلیو  نسوتمید  ۴1۴   ۴1۳ همویدع م رعی   م  رنت اممه 
یی و  ایی  دندرسی م  ی دندایه یمنر ع م نستمید دعوس مط  حه رن صویدر   نعوالم  ۲ ه  مید ۳5۸ ه  نشته   به نستبید مید

 «. می  . رأس صیدره حردرس   یطعی نس می
 - 11۸9 هچهوو     هووم دنداوویه تج  وو  مم نسووتی  تهوومن  بووه دال وو  دند یموو هفوووقت چووو  شووعهبووی توجووه بووه ممنتووب مووذودر در 

   ۴1۳ا  شعههت دعووس نعوال  یرشکسوت ی رن علیومغم رعی و   رو   م و رنت مووند  ۴۷۰6صیدر ش ه در د    ه  23/8/139۰
شی  دهم در  میم مدردت رعی   ا هی رن در رسی ای بوه درخونسو  نعوال   هیی و  تجیرت ییی  رسی ای دن سته   ی شعه ۴1۴

یرشکست ی الزم   در غیم نی  صدرت دعوس رن غیم مسمدد نعالم ومده   به نی  تمتیب بی نختالف نستاهیا نز م  رنت یی و ی 
 ۴۷1 هذن مسوتب نا بوه مویدصویدر امد و ه نسو   و متهیفو هویس تج  و  مم نسوتی  تهومن  ارنو ممیومت نز شعب ماتلو  دندایه

 . می  یی و  ایی  دندرسی ویامست ح ب موضدد رن یمنس ص یر رأس  ح ت وی ه یرییی درخونس  می
 قضایی دیوان عالی کشورعاون م – مختاریین حس

 

  کشور کل دادستانه نظری: ب
یوی و  تجویرت توسوا تویجم ووه م و ر  ۴1۳ ههیس ماتلو  نز  تیجوه عو م رعی و  مویدموضدد د    ه عهیرت نس  نز نستاهیا»
ی سییم تعه نت    س ن  حیص  ش ه نس  توی  خوود ویز نز تیو خ  یاه وه در تأد ه ی  م   ۳تیجم بی   در ظمف »دنرد: می

رن به دفتم محکمه ب ن   مح  نییم  خود نظهیر  مودهت صدرت حسیآ دنرنیی   ولیه دفیتم تجیرتی خود رن به دفتم محکمه 
یی و  تجیرت توسوا  ۴1۳ هرغم ع م رعی   م  رنت میددندایه تج    مم نستی  تهمن  علی ۴9 هشعه «مزیدر تسلیم  می  .

دنداویه تج  و  مم در  16 هتیجمت موضدد رن ییی  نستمید دن سته   حکم به یرشکست ی  س صیدر وومده نسو ت   ویک  شوعه
یی و  تجویرتت دعووس غیوم یییو  نسوتمید دن سوته   یومنر عو م نسوتمید  ۴1۳ هد    ه مریبه به  حیع ع م رعی   م  رنت مید

ت یرشکسوت ی  ۴9 هرس  نستاهیا شعهدعوس صیدر ومده نس  به  مم می دندایه تج  و  مم نیومآ بوه صوونآ نسو  زیومن ن الا
تون و  بوه صومف نس نس  وه بی  مم عمومی    موم نیتصویدس   تجویرس جیمعوه نرتهویا تب یتبو  دنرد   دنداویه  میتیجم م و ه
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     ی ییا ضمی   نجمنیوی تالو  نز ن بکه تیجم به تعه نتش عم   کمده نس  نز رسی ای به دعوس یرشکست ی نمتبید  می 
ییبی ش ه نس    نگم  مم یی و  ذنر در همی  یی و  دیش 5۴۳   5۴۲   ۴۳5یی و  تجیرت در موند  ۴1۴   ۴1۳م  رنت موند 

بوه صومنح   5۳۸ هومد همی  و ه وه در مونردس نز جملوه موضودد مویدیود تص  ح میفمم مسأ ه یم ع م نستمید دعوس می
ت یوم نسویس یوی و  نسیسوی    یو  یوون ی  عویدس یووه یرویییه مکلو  نعالم ومده ن س  وه دعوس ییی  نستمید  یس     ی یویا

نس   سه  به دعی س نصحیآ دعوس رسی ای  می     نگم در مودردس شوک حیصو  شو  ووه ا وی در نیو  مودرد خویم  ظیاوه 
مد   نصو  در نیو  م ویم ضو یرت رسوی ای دست یه یرییی )دندایه( رسی ای نس   ی ع م رسوی ای بی و  بوه نصو  ممنجعوه وو

 «.دندایه تج    مم نستی  تهمن  مونفق هستم ۴9 هنس  ببییمنی  بی توجه به ممنتب فوق بی  مم شعه

  کشور عالی دیوان عمومی هیأت 9/8/139۶ - 763 ه شمار هروی وحدت رأی
قداوون تادارب حا دد ک یدم د داتر تادارتی و صورت سدا   ۴۱۳ همتقاضی صددور حمدو ورسمسدتبی حدم حمدو مدادهر چند تاجر 

آن قداوون حاسدد حدم د داتر دادتداه تسد یو ونا ددد لمدن عددی اوادای ایدن  ۴۱۴ هدارائی خود را کم متضدنن مراتدم مدرکور در مداد
ح مقدرر در مدادتم یف از سوی تاجر مدعی توقف حدا توجدم حدم ضدناور اجدرای تم یدف حدم سد هندان  ۵۴۲ همداد ۲و حندد  ۴۳۵ هر

دادتاه تاد دوظر استان تهران در حدی کم حا این وظر  ۴۹ مقاوون ماوع رسیدتی حم دعوی او ویسر. بر این اساس رأی سعب
قدداوون آیدد ن  ۴۷۱ هسددود. ایددن رأی مبدد  مددادمطاحقددر دارد حددم ات ر ددر قر ددم حددم اتحدداو آراو صدد یی و قدداوووی تشددخی  می

 .االتباع اسرها و سایر مراجع اعو از قضایی و غیر آن الزیدادرسی کیحری برای سعم دیوان عالی کشورد دادتاه
 کشور عالی دیوان ومیعن هیأب


