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چکیده
ورشکســتگی  از  پیش گیــری  بحــث  قضایــی،  پیش گیرانــه  اقدامــات  راســتای  در   
ــار  ــت. آم ــرده اس ــل ک ــق عم ــیار موف ــوص بس ــن خص ــه در ای ــت فرانس ــه دول ــت ک ــرح اس مط
ورشکســتگی در ایــران باالســت و بــه اقدامــات پیش گیرانــه نیــاز دارد. ایــن پژوهــش بــا 
روش تحلیلــی ـ توصیفــی و بــا هــدف بررســی رویــه اداری دولــت فرانســه بــرای مقابلــه 
ــت.  ــده اس ــام ش ــران انج ــی ای ــام حقوق ــو در نظ ــن الگ ــال ای ــت اعم ــتگی و قابلی ــا ورشکس ب
بــا وجــود نوشــته  بــودن قوانیــن اصلی فرانســه، نظــام حقــوق اداری ایــن کشــور اثرپذیــری خاصی از 
عــرف داشــته اســت و نهادهــا بــدون رعایــت مســائل سلســله مراتبی، همــکاری مناســبی بــا یکدیگر 
ــیم بندی  ــد. تقس ــن کرده ان ــی تعیی ــورت عرف ــه ص ــود را ب ــی خ ــئولیت های حقوق ــد و مس دارن
ورشکســتگی بــه دو نــوع ظاهــری و واقعــی، اصلی ترین اثــر را بر ســازوکار اداری پیش گیری یادشــده 
دارد و سیاســت کلــی مقامــات ایــن کشــور، تبدیل نشــدن نــوع توقف از نــوع ظاهری به واقعی اســت.

انجــام  و  اجرایــی  ـ  حقوقــی  اســناد  بــه  اداری  امــور  محدودیــت  ســبب  بــه  ایــران  در 
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اجــرای ایــن الگــو وجــود نــدارد و نیــاز اســت کــه اســناد حقوقــی مقتضــی در ایــن 
گــردد.   ذکــر  صراحــت  بــه   مســئولیت ها  دقیــق  جزئیــات  و  شــود  تنظیــم  خصــوص 
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در  ورشکســتگی  از  پیش گیــری  اداری  رویــه  بررســی 
فرانســه و امــکان کاربــرد آن در نظــام حقــوق اداری ایــران

مقدمه
ــه  ــوان می شــود ک ــل عن ــن ضرب المث ــوب، ای ــده نامطل ــر پدی ــورد ه ــی و در م ــه  صــورت عموم ب
ــوب عمــاًل ممکــن نیســت  ــده نامطل ــک پدی ــان ی ــان اســت«. گاهــی درم ــر از درم ــری بهت »پیش گی
ــن مشــکل  ــروز ای ــع از ب ــه ســمت مســئوالنی اســت کــه می توانســتند مان ــی ب ــکار عموم و اشــاره اف
شــوند. بــرای  مثــال، در بحــث زلزلــه، تاکنــون راهــکار قطعــی بــرای مقابلــه بــا آن ارائــه نشــده، ولــی 
ــه  ــه می داننــد، همــان گون ــر زلزل ــکار عمومــی، دولت هــا را مســئول ســاخت منــازل مقــاوم در براب اف

کــه ایــن رویــه در کشــور ژاپــن بــا موفقیــت اجــرا شــده اســت. 
در خصــوص ورشکســتگی نیــز همیــن بحــث وجــود دارد. بــه دالیــل مختلــف، ممکــن اســت یــک 
تاجــر )شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی( بــه میــزان بیــش از دارایــی خــود بدهــکار باشــد. در ایــن صورت، 
ــه فــرض مجــازات کیفــری وی، مــال طلبــکاران تضییــع می شــود و نظــام حقوقــی از احقــاق  حتــی ب
ــت اقتصــادی  ــد، امنی ــه رواج یاب ــده ورشکســتگی در جامع ــر پدی ــوان اســت. اگ ــراد نات ــن اف ــوق ای حق
ــد شــد در  ــوال خــود، حاضــر نخواهن ــن ام ــم از دســت رفت خدشــه دار می شــود و ســرمایه گذاران از بی
کاری شــراکت کننــد. متأســفانه، رویــه حقوقــی، اجرایــی و اداری ایــران بــرای پیش گیری از ورشکســتگی 
بســیار ضعیــف اســت و هــر از گاه، خبــر تضییــع مــال بــه  صــورت کالن در رســانه ها منتشــر می شــود. 
ــن  ــژه کــرده اســت و ای ــری از ورشکســتگی توجــه وی ــه بحــث پیش گی ــی فرانســه ب نظــام حقوق
موضــوع مهــم در حقــوق اداری ایــن کشــور جایگاهــی ویــژه دارد. در ســال 2018، در یــک تحقیــق، 
هماهنگــی اداری در فرانســه، عامــل موفقیــت در پیش گیــری از ورشکســتگی عنــوان شــد.1 در جایــی 
ــن  ــتگی در ای ــش ورشکس ــل کاه ــور، عام ــن کش ــب در ای ــی مناس ــی قضای ــریفات دادرس ــر، تش دیگ
ــی« و  ــه  صــورت »کامن الی ــن کشــور ب ــی ای ــوع نظــام حقوق ــودن ن کشــور دانســته شــد.2 ترکیبــی ب
»نوشــته« نیــز عاملــی بــرای افزایــش اختیــارات اداری در مقابلــه بــا ورشکســتگی بــه شــمار مــی رود.3 
ــی  شــده اســت.4  ــق ارزیاب ــوق اداری فرانســه نســبتًا موف ــاری ورشکســتگی، نظــام حق در بررســی آم
ــی و  ــتگی را بررس ــش ورشکس ــرای کاه ــه ب ــی فرانس ــام حقوق ــت نظ ــی، موفقی ــات بین الملل تحقیق

ــن کشــور از نظــر ماهــوی بررســی نشــده اســت.  ــا عامــل موفقیــت در ای ــد، ام تحســین کرده ان

 1-Maleki, M., Eslami, M. and Rezaei, M., «Principles of Arbitration in Oil Contracts», Revista Publicando, 2018,.

5.14, p. 60

 2-Jones, Odwyn, Lilford, Eric and Chan, Felix, The Business of Mining: Mineral Project Valuation. CRC Press,.

 2018, p. 58

 3-Guerini, Mattia, et al., “Dynamique des défaillances d'entreprises en France et crise de la Covid-19”, OFCE

Policy brief 73, 2020, p. 22

 4-Guthrie, Benjamin K. and Hioureas, Christina G., Sovereignty Disputes and Offshore Development of Oil and

Gas. 2018, p. 121
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اصــل مبحــث ورشکســتگی، از موضوعــات مربــوط بــه حقــوق خصوصــی اســت و در حیطــه حقــوق 
ــه نظــام اداری  ــری از ورشکســتگی، ب ــردان فرانســه در پیش گی ــت دولت م ــدارد. موفقی ــی ن اداری جای
ــه  ــوق اداری فرانس ــوب حق ــه در چارچ ــی ک ــن اقدامات ــود. هم چنی ــوط می ش ــور مرب ــن کش ــاص ای خ
ــته  ــود نوش ــا وج ــت. ب ــده اس ــور ش ــن کش ــتگی در ای ــش ورشکس ــه کاه ــر ب ــه، منج ــورت پذیرفت ص
بــودن قوانیــن کشــور فرانســه، نظــام اداری ایــن کشــور از عرف هایــی پیــروی کــرده اســت کــه گاهــی 
ــا ایــن  منشــأ آن، دســتورهای منسوخ شــده مقاماتــی اســت کــه امــروزه در مســند قــدرت نیســتند. ب
حــال، عــرف حقوقــی مربــوط بــه آن شــکل  گرفتــه اســت و بــه ســبب بازدهــی مناســب ایــن اقدامــات، 
ــد. بنابرایــن، نظــام حقــوق  ــزام آور اداری اعتراضــی ندارن ــه نبــود ســند حقوقــی ال مســئوالن نســبت ب
اداری خــاص کشــور فرانســه، بســتری مناســب بــرای پیش گیــری از ورشکســتگی تلقــی می شــود کــه 

اجــرای الگــوی مشــابه آن در دیگــر کشــورها نیازمنــد بررســی اســت.
ــا وجــود موضــوع ورشکســتگی کــه از موضوعــات حقــوق خصوصــی اســت، در  پژوهــش کنونــی ب
حیطــه موضوعــات پژوهشــی بــا زمینــه حقــوق عمومــی و اداری نیــز جــای دارد. تحقیــق در خصــوص 
ــینه  ــع و بی پیش ــاًل بدی ــش اداری کام ــژه در بخ ــه وی ــران ب ــوق ای ــتگی در حق ــری از ورشکس پیش گی

ــوآوری اســت. اســت. از ایــن رو، ایــن پژوهــش در نــوع خــود دارای ن
ســؤال پژوهــش ایــن اســت  کــه عوامــل موفقیــت نظــام حقوقــی ـ اجرایــی فرانســه در مقابلــه بــا 
ورشکســتگی، از دیــدگاه حقــوق اداری چیســت و چگونــه در نظــام حقــوق اداری ایــران قابــل اجراســت؟ 
فرضیــه پژوهــش ایــن  اســت کــه قوانیــن، اختیــارات و هماهنگی هــای اداری مناســب در کشــور فرانســه 
ــن کشــور اســت. در حــال حاضــر،  ــت ای ــل موفقی ــری از ورشکســتگی، عام ــا پیش گی ــه ب ــرای مقابل ب
پیش گیــری از ورشکســتگی بــه دلیــل نبــود ســند اجرایــی و تعهــدات اداری در ایــران قابلیــت اجرایــی 

نــدارد.
ــتگی  ــار ورشکس ــیدی، آم ــه 90 خورش ــران در ده ــه ای ــرب علی ــای غ ــال تحریم ه ــس از اعم پ
روزبــه روز افزایــش یافــت و در حــال حاضــر، پرونده هــای کثیرالشــاکی فراوانــی در دادگاه هــای کشــور 
در دســت بررســی اســت. از ایــن رو، افــکار عمومــی از نظام هــای اجرایــی و قضایــی انتظــار دارد کــه 
ــری از  ــود را در پیش گی ــه خ ــه، وظیف ــوه قضایی ــود و ق ــری ش ــکالتی جلوگی ــن مش ــترش چنی از گس
وقــوع جــرم بــه  خوبــی اجــرا کنــد. بنابرایــن، انجــام دادن ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه بی پیشــینه بــودن 

ــرورت دارد.  ــور ض ــتگی در کش ــرم ورشکس ــری از ج پیش گی
پــس از بررســی مفاهیــم مربــوط، ســاختار حقوقــی ـ اداری ورشکســتگی در کشــور فرانســه و رویــه 
ــه  اداری پیش گیــری از ورشکســتگی در فرانســه واکاوی می شــود. در ادامــه، قابلیــت اجــرای ایــن روی
ــری و  ــده، نتیجه گی ــای مطرح ش ــر بحث ه ــی ب ــردد و مبتن ــی  می گ ــران بررس ــی ای ــام حقوق در نظ

ــرد. ــورت می گی ــنهاددهی ص پیش
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گفتار اول. مفاهیم و مبانی پژوهش   
ــن پژوهــش هســتند. تعریف هــای  ــی ای متغیرهــای »تاجــر« و »ورشکســتگی«، کلیدواژه هــای اصل

متعــددی از ایــن دو واژه در متــون حقوقــی ذکــر شــده اســت. 

بند اول. تاجر
در فرهنــگ لغــت دهخــدا، تاجــر بــه  عنــوان »بــازرگان« آمــده اســت. در فرهنــگ لغــت معیــن نیــز 
ــه  ــد کــه کاال را ب چنیــن تعریفــی از تاجــر ذکــر شــده اســت. البتــه عمیــد، تاجــر را شــخصی می دان
 صــورت عمــده خریــد و فــروش می کنــد.1 از نظــر حقوقــی نیــز بــه  موجــب مــاده یکــم قانــون تجــارت، 
مصــوب 1311، »تاجــر، کســی اســت کــه شــغل معمولــی خــود را معامــالت تجارتــی قــرار بدهــد.« ایــن 

مــاده حقوقــی تاکنــون تغییــر نیافتــه اســت. 
ــی  ــخصی و موضوع ــوم ش ــا دو مفه ــر ب ــف تاج ــه تعری ــذار ب ــه،    قانون گ ــارت فرانس ــون تج در قان
پرداختــه اســت. »مفهــوم موضوعــی«، مــالک شــناخت شــخص تاجــر را اعمــال تجارتــی قــرار می دهــد. 
بــرای مثــال، در مــاده یکــم قانــون تجــارت فرانســه، تاجــر بــه  عنــوان شــخصی تعریــف  شــده اســت 
کــه شــغل معمــول خــود را اعمــال تجارتــی قــرار دهــد و بــه  موجــب مــاده 632 همیــن قانــون، تاجــر، 
ــی، در  ــی و حقوق ــم از حقیق ــخاص اع ــاس، اش ــن اس ــر ای ــد. ب ــام می ده ــن انج ــاری معی ــال تج اعم
صورتــی تاجــر محســوب می شــوند کــه اعمــال تجارتــی انجــام دهنــد. در غیــر ایــن صــورت، شــرکت 
یادشــده، مدنــی بــه شــمار مــی رود. در وضعیــت تقنینــی کنونــی فرانســه، اشــخاص حقوقــی، موضــوع 
ــا آن کــه  ــه اقتصــادی دارد، ب ــر تجــاری کــه موضــوع آن هــا جنب حقــوق خصوصــی و شــرکت  های غی
ــی  ــخاص حقوق ــه اش ــود. البت ــد ب ــتگی خواهن ــر ورشکس ــم ب ــررات حاک ــمول مق ــتند، مش ــر نیس تاج

موضــوع حقــوق عمومــی ماننــد اســتانداری و شــهرداری از ایــن قاعــده مســتثنی هســتند.2
بنابرایــن، چنیــن برداشــت  شــده اســت کــه منظــور از تاجــر، شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی اســت 
کــه بــه فعالیــت تجــاری اشــتغال دارد. منظــور از فعالیــت تجــاری، هــر کســب و کار مبتنــی بــر ســرمایه 
اســت و مشــاغل خدماتــی بــه ســبب نداشــتن ســرمایه قابــل  توجــه، دچــار ورشکســتگی نخواهنــد شــد. 
بنابرایــن، در هــر کســب و کار ســرمایه ای، خــواه بــه  صــورت خــرد یــا کالن، امــکان ورشکســتگی وجــود 
دارد و شــخص مشــغول بــه ایــن کار، تاجــر نــام دارد و می توانــد دارای شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی 

 . شد با

1. لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین و فرهنگ عمید.

 2-Gerhardt, Maria, “Consumer Bankruptcy Regimes and Credit Default in the US and Europe: A comparative

study”, CEPS Working Document No. 318, 27 July 2009, p. 154
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بند دوم. ورشکستگی 
ورشکســتگی در فرهنــگ لغــت دهخــدا، معــادل »افــالس«، در فرهنــگ لغــت معیــن، »تهی دســتی« 
ــی از  ــف دقیق ــران، تعری ــارت ای ــون تج ــده اســت. قان ــر ش ــزی« ذک ــد، »ناچی ــت عمی ــگ لغ و در فرهن
ورشکســتگی ارائــه نکــرده اســت. در رویــه عرفــی حقــوق ایــران، تاجــر ورشکســته بــا شــخصیت حقیقــی 
یــا حقوقــی بــه شــخصی اطــالق می شــود کــه دارایی هــای وی بــرای تأدیــه دیونــش ناکافــی باشــد. قــوه 
ــام »تســویه« تأســیس کــرده اســت کــه پــس از حسابرســی های دقیــق و مــورد  ــا ن ــه ، اداره ای ب قضایی
ــه  تناســب ترکیــب بدهــکاری، بیــن طلبــکاران تقســیم می کنــد.  اعتمــاد، دارایی هــای ورشکســته را ب

تأســیس »ورشکســتگی« در حقــوق فرانســه، ترکیبــی از مندرجــات قوانیــن نوشــته و حقــوق اداری 
عرفــی اســت. از ایــن رو، ماهیــت ایــن موضــوع در حقوق فرانســه بــا حقــوق ایــران تفــاوت دارد.    قانون گذار 

فرانســه در قانــون تجــارت، احــراز ورشکســتگی را بــه تحقــق چهــار شــرط وابســته دانســته اســت:
1. عجز از پرداخت؛

2. وجه نقد بودن دیون؛
3. مسّلم و منجز بودن دیون؛

4. در دسترس بودن از محل دارایی  ها.
ــذار فرانســه در  ــرد. قانون گ ــام می ب ــف«1 ن ــوان »توق ــا عن ــون تجــارت فرانســه از ورشکســتگی ب قان
ســال 1985، تعریفــی جدیــد از توقــف ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن، توقــف عبــارت اســت از: »ناتوانــی از 
پرداخــت دیــون مســّلم و منجــز مطالبه شــده بــا دارایــی در دســترس«.    قانون گــذار در ســال 2008، ایــن 
اصــالح را انجــام داد و مقــرر داشــت: »در صورتــی  کــه اعتبــار مالــی یــا ارفــاق طلبکارهــا، قابلیــت ایــن را 
داشــته باشــد کــه منجــر بــه پرداخــت بدهــی تاجــر شــود، توقــف رخ نمی دهــد.« بــه  موجــب ایــن تعریف، 
قانون گــذار فرانســه، دو تأســیس »ارفــاق طلبــکاران« و »اعتبــار شــخصی« را بــرای تاجــر در نظــر گرفــت. 
ایــن مــوارد حســب عــرف اداری ایجادشــده بــه حقــوق نوشــته ایــن کشــور اضافــه شــد. مطابــق تأســیس 
نخســت، در صــورت بخشــش طلبکارهــا، دادگاه، توقــف را بــرای تاجــر در نظــر نخواهــد گرفــت. در مــورد 

دوم، بــه  شــرط اعتبــار مالــی تاجــر، دادگاه در صــدور حکــم ورشکســتگی تعجیــل نمی کنــد.2
ــود  ــه وج ــوق اداری فرانس ــتگی در حق ــی از ورشکس ــیم بندی اصل ــا، دو تقس ــن بحث ه ــارغ از ای ف
دارد کــه اواًل در نــوع خــود دارای نــوآوری اســت و ایــن تقســیم بندی تاکنــون در هیــچ نظــام حقوقــی 
انجــام  نشــده اســت. ثانیــًا ایــن تقســیم بندی هنــوز در حقــوق اداری عرفــی ایــن کشــور جــای دارد و 

ســیر تقنینــی آن ســپری نشــده اســت.

1-arrêter.

 2-Abdala, Manuel A., “Key damage compensation issues in oil and gas international arbitration cases”, Am. U. Int'l

L. Rev., 2008, 24, p. 451
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بــه  موجــب ایــن تأســیس عرفــی، ورشکســتگی بــه دو مفهــوم »توقــف ظاهــری« و »توقــف واقعــی« 
ــی  ــر بررس ــای تاج ــوال و بدهی  ه ــی و ام ــوع دارای ــت، مجم ــیس نخس ــت.1 در تأس ــده اس ــیم  ش تقس
نمی شــود، بلکــه پرداخــت نشــدن دیــون، صــرف  نظــر از این کــه دارایــی تاجــر چــه قــدر باشــد، بــرای 
صــدور حکــم ورشکســتگی کافــی اســت.2 در تأســیس دوم، پرداخــت نشــدن دیــون، بــه  تنهایــی دلیــل 
توقــف و صــدور حکــم ورشکســتگی نیســت، بلکــه شــخص بایــد واقعــًا متوقــف  شــده باشــد، بــه ایــن 
معنــا کــه کارشناســان، همــه دارایی هــای تاجــر را بررســی می کننــد. اگــر در ایــن بررســی مشــخص 
شــود کــه میــزان دارایــی تاجــر بــرای پرداخــت دیــون وی کافــی نیســت، »عــدم کفایــت دارایــی بــرای 

پرداخــت دیــون«، تاجــر را متوقــف می کنــد و حکــم ورشکســتگی او صــادر خواهــد شــد.3
ــر قابلیــت پیش گیــری از ورشکســتگی در نظــام حقوقــی فرانســه  ــر اصلــی ایــن تقســیم بندی ب اث
ــرای  ــح ب ــی ـ اداری صحی ــدام حقوق ــی، اق ــیم بندی عرف ــن تقس ــل، ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرز اس مح
مقابلــه بــا ورشکســتگی تلقــی می شــود. در واقــع، نظــام حقوقــی فرانســه بــه  صــورت عرفــی و خــارج 
ــرده و  ــاد ک ــتگی« ایج ــوان »پیش ورشکس ــا عن ــاص ب ــی خ ــی، تأسیس ــر تقنین ــت و پاگی ــیر دس از س
ــا  ــه ب ــی مقابل ــی ـ اجرای ــات قضای ــت. اقدام ــز اس ــی متمرک ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــات پیش گیران اقدام
ورشکســتگی از ایــن دوران آغــاز می شــود و بــا توجــه بــه تعریــف نشــدن ایــن دوره زمانــی در حقــوق 
دیگــر کشــورها، اقدامــات قضایــی تنهــا بــه زمــان ورشکســتگی واقعــی محــدود می شــود کــه مهلتــی 
ــت  ــه دول ــات پیش گیران ــف اقدام ــه عط ــن، نقط ــت. بنابرای ــد گذاش ــی نخواه ــری باق ــرای پیش گی ب

ــی پیــش از ورشکســتگی واقعــی اســت. ــرای ورشکســتگی، تعریــف دوران فرانســه ب
 

گفتار دوم. ساختار حقوقی ـ اداری ورشکستگی در فرانسه    
نظــام حقوقــی کشــور فرانســه، بــر خــالف بیش تــر کشــورهای اروپایــی، از نوع »نوشــته« محســوب 
می شــود و پیشــینه قــوی تقنینــی ایــن کشــور موجــب الگوبــرداری بســیاری از قانون گــذاران دیگــر 
ــی اداره  ــورت عرف ــه  ص ــه ب ــام اداری فرانس ــال، نظ ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــور ش ــن کش ــن ای از قوانی
ــه دســتورهای فــوری و بســیار ضــروری محــدود اســت. چــون  می شــود و صــدور بخش نامــه تنهــا ب
ــرای ورشکســتگی منظــور  ــه ای ب ــر اســاس حقــوق عرفــی اداری ایــن کشــور، تأســیس های جداگان ب
شــده اســت، در ایــن گفتــار، ســاختار حقــوق اداری عرفــی فرانســه در مــورد ورشکســتگی بررســی 

 1-Alaedini, Amirabbas and Azarbaijani, Alireza, “Clarifying the Existing Approaches to Prevent Companies from.

Bankruptcy in the Bill of Trade and the France’s Law”, Journal of Strategic Management Studies, 2016, 6.24, p. 59

 2-Fontanelli, Filippo and Tanzi, Attila, “Jurisdiction and admissibility in investment arbitration. A view from the

 bridge at the practice”, The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 2017, 16.1, p.121

 3-Borghetti, Jean-Sébastien, “Civil Liability for Artificial Intelligence: What Should its Basis Be?”, La Revue des

Juristes de Sciences Po, 2019, 17, p. 101
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ــته  ــوق نوش ــع حق ــر آن از مناب ــش مختص ــی و بخ ــوق عرف ــم آن از حق ــش اعظ ــه بخ ــود ک می ش
اســتخراج شــده اســت.  

بند اول. قوه قضاییه  
مطابــق قانــون اساســی فرانســه، قــوه قضاییــه، قــوه ای مســتقل اســت و حکــم رئیــس ایــن قــوه بــه 
 صــورت تشــریفاتی توســط رئیــس  جمهــوری ایــن کشــور تنفیــذ می شــود. قوانیــن مــدّون در خصــوص 
ــط و هم چنیــن  ــوع ضاب ــد. بنابرایــن، تشــخیص ن ضابطــان دادگســتری، مطلــب خاصــی بیــان نکرده ان
شــیوه همــکاری مقامــات قضایــی بــا ضابطــان، بــه  صــورت عرفــی اســت.1 ایــن در حالــی اســت کــه در 
ایــران، ایــن نــوع رابطــه تابــع مفــاد آییــن دادرســی اســت و جــز ایــن، دیگــر منابــع حقوقــی بــه صــورت 

خــاص بــه نــوع همــکاری بیــن نهادهــای ضابــط بــا قــوه قضاییــه صراحــت دارنــد.2
در خصــوص مســائل ورشکســتگی، گزارش هــای عــادی ســاالنه پلیــس اقتصــادی بــه دادگاه محــل 
ــات توســط پلیــس اقتصــادی شــرح داده  شــده  ــت اطالع ــه، منشــأ دریاف ــل  توجــه اســت. در ادام قاب
ــه  ــادی ب ــای ع ــا حاصــل می شــود. گزارش ه ــر نهاده ــا دیگ ــی اداری ب ــط عرف ــه حســب رواب اســت ک
ــالم  ــاه اع ــر م ــان ه ــه، در پای ــوه قضایی ــت ق ــه درخواس ــاده ب ــای فوق الع ــاالنه و گزارش ه ــورت س  ص
ــه و از  ــه  صــورت عرفــی شــکل  گرفت ــوه قضاییــه و پلیــس اقتصــادی ب ــن ارتبــاط بیــن ق می شــود. ای

ســال 1950 میــالدی بــه  صورتــی کــه گفتــه شــد، رســمیت یافتــه اســت.
ــه  ــد ب ــط مختارن ــر ضاب ــن اســت  کــه حســب همیــن عــرف، ارگان هــای غی ــل  توجــه ای ــه قاب نکت
ــت  ــورت درخواس ــد. در ص ــخ  ندهن ــخصی پاس ــات ش ــوص اطالع ــه در خص ــوه قضایی ــتعالم های ق اس
ــه شــخصی داشــته  ــات جنب ــن اطالع ــر ای ــط، اگ ــر ضاب ــادی غی ــه از نه ــوه قضایی ــات توســط ق اطالع
-LR32 باشــد، آن ارگان مختــار اســت پاســخ ندهــد و تعهــدی در ایــن  بــاره نــدارد.3 البتــه بخش نامــه

ــه  ــه ب ــد ده ــس از گذشــت چن ــون پ ــرده و اکن ــد ک ــن موضــوع تأکی ــر ای ــز ب ــال 1975 نی 43 در س
ــده اســت.4  صــورت عرفــی باقــی  مان

 1-Bueno, Nicolas and Bright, Claire, “Implementing human rights due diligence through corporate civil liability 

 International & Comparative Law Quarterly, 2020, 69.4, p. 800

2. آرایــی، مســعود، پژمــان محمــدی و غالم حســن مزارعــی، »اصــول حقوقــی حاکــم بــر قراردادهــای مشــارکت در 

حقــوق اداری ایــران«، فصل نامــه علمــی پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، دوره ســوم، 1400، ص 75.

 3-Chong, Shou Yu and Alexander, Nadja Marie, Case Note: Enforceability of Agreements to Mediate in English

Law, 2020, p. 432

4. هاجــی، محمــد، »بررســی مســئولیت امضاکننــدگان اســناد تجــاری در حقــوق ایــران بــا نگــرش بــه الیحــه 

جدیــد قانــون تجــارت«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه پیــام نــور اســتان کردســتان، ســقز،1400، ص 54. 
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ــن  صــورت خالصــه  شــده اســت  ــه ای ــه در خصــوص ورشکســتگی شــرکت ها ب ــوه قضایی نقــش ق
ــورت  ــه  ص ــرکت ها ب ــت ش ــادی، وضعی ــس اقتص ــده از پلی ــت آم ــه دس ــای ب ــب گزارش ه ــه حس ک

پنج درجــه ای تقســیم بندی می شــود کــه در ایــن خصــوص، تصمیــم مقتضــی را می گیــرد.  
ســازمان حسابرســی کل کشــور نیــز درجه بنــدی ده گانــه  بــرای بررســی وضعیــت مالــی شــرکت ها 
دارد کــه از ســال 2000 بــه بعــد و پــس از تقویــت تأســیس عرفــی توقــف ظاهــری، ایــن دو درجه بندی، 
ــد  ــی حســب درجه بنــدی جدی ــی ـ قضای ــات اجرای ــار اقدام ــت. معی ــه خــود گرف شــکلی یک پارچــه ب
اســت کــه در ادامــه، جزئیــات آن تشــریح می شــود. گویــا در صــورت نبــود ایــن درجه بنــدی، تمامــی 

ــد.  ــی می مان ــر باق ــت فرانســه بی اث ــه دول ــات پیش گیران اقدام
ســاختاربندی ورشکســتگی حســب اختیــارات اداری قــوه قضاییــه و ســازمان حسابرســی کل کشــور 
ــا ورشکســتگی محســوب می شــود.  ــه ب ــرای مقابل ــدام ب فرانســه انجــام شــده اســت کــه نخســتین اق
ــده  ــک پدی ــا ی ــه ب ــرای مقابل ــدام ب ــتین اق ــدارد. نخس ــینه ای ن ــورها پیش ــر کش ــدام در دیگ ــن اق ای
نامطلــوب، مطالعــه و ســاختاربندی آن اســت. در ایــران، بســیاری از جرایــم بــه ایــن  صــورت مطالعــه 
شــده اند. تــا زمانــی کــه اطالعــات دقیقــی از اقســام پدیــده نامطلــوب وجــود نداشــته باشــد، اقدامــات 
ــن دو ســازمان در فرانســه  ــن  حــال، اســتقالل ای ــا ای ــود. ب ــد نخواهــد ب ــدان هدف من ــز چن ــه نی مقابل
موجــب مــوازی کاری در ســاختاربندی ورشکســتگی می شــود کــه بایــد ضمــن همــکاری بــا یکدیگــر، 
تقســیم بندی یکســانی در خصــوص ورشکســتگی صــورت گیــرد. بــه  صــورت کلــی، ایــن اقــدام، گامــی 

ــا ورشکســتگی اســت. ــه ب ــرای ضابطه مندســازی مقابل مهــم ب

بند دوم. سازمان بورس      
ــوه  ــا ق ــزام آوری ب ــدان ال ــط، رابطــه چن ــر ضاب ــی اداری فرانســه، نهادهــای غی حســب حقــوق عرف
ــن،  ــد. بنابرای ــد، پاســخ ندهن ــه شــخصی دارن ــه اســتعالم هایی کــه جنب ــد ب ــد و مختارن ــه ندارن قضایی
گزارش هــای حسابرســی ســازمان بــورس ایــن کشــور بــه  عنــوان نهــادی غیــر ضابــط بــه قــوه قضاییــه 
ــات  ــت اطالع ــن کشــور، دریاف ــی ای ــون مدن ــاب چهاردهــم قان ــاد ب ــه موجــب مف ارســال نمی شــود. ب
شــخصی افــراد بــه جــز در مــوارد جنایــی و سیاســی ممنــوع اســت. بــه نظــر می رســد کــه ایــن نظــام 

عرفــی حســب تفســیر موّســع از ایــن مــاده حقوقــی پدیــد آمــده اســت. 
ــه  ــی شــکل گرفت ــه  صــورت عرف ــور آن ب ــدارد و ام ــون نوشــته ن ــن کشــور قان ــورس ای ســازمان ب
ــی در  ــادی عموم ــوان نه ــه عن ــازمان ب ــن س ــاس نامه ای ــت. اس ــده اس ــت ش ــال 1983 تقوی ــه از س ک
ســال 2005 بــه تصویــب پارلمــان ایــن کشــور رســید.1 بــه عقیــده حقوق دانــان، پــس از ایــن تاریــخ 

ــت.    ــی نگریس ــع حقوق ــم منب ــه چش ــازمان ب ــن س ــاس نامه ای ــه اس ــوان ب می ت

 1-Cossart, Sandra, Chaplier, Jérôme and De Lomenie, Tiphaine Beau, “The French law on duty of care: A historic

step towards making globalization work for all”, Business and Human Rights Journal, 2017, 2.2, p. 320

در  ورشکســتگی  از  پیش گیــری  اداری  رویــه  بررســی 
فرانســه و امــکان کاربــرد آن در نظــام حقــوق اداری ایــران
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ــخیص  ــورت تش ــی(، در ص ــته و عرف ــوق نوش ــب حق ــده )ترکی ــی یادش ــاختار حقوق ــق س مطاب
وضعیــت مالــی نامناســب شــرکت ها توســط کارشناســان بــورس، رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
آن شــرکت بــه ســازمان دعــوت می شــود و ضمانــت حضــور آن هــا در ســازمان، توقــف نمــاد معامالتــی 
شــرکت اســت. ایــن اختیــار اداری ســازمان بــورس حســب عــرف یادشــده محــرز اســت.1 بنابرایــن، نهــاد 
عمومــی بــورس از اختیاراتــی بــرای بازرســی مالــی شــرکت ها بهره منــد اســت کــه حســب اســاس نامه 

خــود و ســپس عــرف حقوقــی شــکل گرفتــه اســت. 
پــس از پایــان جلســه کارشناســان بــورس بــا رئیــس هیئــت  مدیــره و مدیرعامــل شــرکت مشــکوک 
ــهیالت  ــه تس ــاز ب ــورت نی ــد. در ص ــام می ده ــی انج ــورس حمایت های ــازمان ب ــتگی، س ــه ورشکس ب
مالــی بــرای رفــع مشــکالت مالــی شــرکت، ســازمان بــورس ضمــن ارســال »توصیه نامــه«2 بــه بانــک، 
درخواســت خــود را مطــرح می کنــد. از زمــان دســتور اجرایــی دوران فرانســوا میتــران،3 بانک هــا ملــزم 
ــه   ــون ب ــن موضــوع مهــم تاکن ــورس شــدند. ای ــه ســازمان ب ــه اعطــای تســهیالت حســب توصیه نام ب
عنــوان عــرف اداری باقــی  مانــده اســت و بانک هــا بنــا بــه ایــن توصیه نامــه، تســهیالت مــورد نظــر را 

ــد.4 ــا می کنن ــه شــرکت اعط ب
حســب ایــن دســتور، در صــورت ارســال نامــه ســازمان بــورس، همــه ارگان هــای دولتــی کــه نیــاز 
ــن  ــود. ای ــد ب ــد خواهن ــه خری ــزم ب ــد، مل ــه می کنن ــورد نظــر تهی ــات م ــا خدم خــود را از محصــول ی
ــورس ادامــه دارد. حســب عــرف اجرایــی،  ــا یــک ســال پــس از صــدور توصیه نامــه ســازمان ب ــزام ت ال
در ایــن خصــوص ســخت گیری وجــود دارد و مســئوالن دولتــی، پی گیــر مطالبــات شــرکت ها حســب 

ــتند.5 ــه هس توصیه نام
در ایــن جــا چنــد نکتــه حقوقــی قابــل  توجــه اســت. بــه  موجــب قواعــد اجرایــی کشــور، دســتورهای 
رئیــس قــوه مجریــه تــا زمــان حیــات دولــت اعتبــار دارد، امــا در صــورت اعتــراض نکــردن بــه آن، عــرف 
خــاص آن شــکل می گیــرد و تــا زمــان اقــدام حقوقــی قاطــع علیــه آن، مفــاد یادشــده در ادبیــات عرفــی 
ــپس  ــت و س ــوری وق ــس  جمه ــی رئی ــدام اجرای ــب اق ــه  موج ــت. ب ــد گرف ــای خواه ــوق اداری ج حق
جایــگاه عرفــی حقوقــی بــورس در نظــام اقتصــادی، جایــگاه ســازمان بــورس تقویــت می شــود و اجــرای 
توصیه نامه هــای آن بــه  عنــوان ســندی الزم االجــرا بــر دیگــر ارگان هــا الزامــی اســت. در ایــن  بــاره، رعایــت 

 1-Alaedini and Azarbaijani, op. cit., p. 45.

2-Recommenation .

3-François Maurice Adrien Marie Mitterrand .

4-Dafe, Florence and Williams, Zoe, “Banking on courts: financialization and the rise of third-party funding in in-

vestment arbitration”, Review of international political economy, 2021, 28.5, p. 1370

 5-Ghaisary, Seyed Ata, Yousefzadeh, Morteza and Habib, Mahmood, “Preventive civil liability and its educational

 principles in the high school social studies textbook”, Revista Conrado, 2020, 16.76, p. 72
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ــه وی حســب  ــورس، توصیه نام ــازمان ب ــل س ــتقالل کام ــود اس ــا وج ــدارد و ب ــله مراتب ضــرورت ن سلس
دســتور نخســت رئیــس  جمهــوری وقــت و شــکل گیری عــرف حقوقــی مرتبــط بــا آن الزم االجراســت. 

ــورس، در  ــازمان ب ــی های س ــون حسابرس ــت؛ چ ــده اس ــت ش ــورس تقوی ــگاه ب ــر اداری، جای از نظ
ــه  ــردان فرانس ــوند. دولت م ــوب می ش ــی محس ــای مال ــن گزارش ه ــل  اعتمادتری ــورها، قاب ــر کش بیش ت
ــت  ــه درخواس ــرکت ها را ب ــی ش ــک مال ــه کم ــاز ب ــخیص نی ــد و تش ــتفاده می کنن ــاد اس ــن اعتم از ای
ــر  ــز ب ــه ورشکســتگی نی ــن  حــال، تشــخیص نشــانه های اولی ــا ای ــد. ب ــورس وابســته کرده ان ســازمان ب
عهــده ایــن نهــاد قــرار دارد. ضمــن شناســایی اســتقالل و توانایــی بــورس فرانســه، تشــخیص وضعیــت 
مالــی شــرکت ها بــه ایــن نهــاد واگــذار شــده کــه حســب آن نیــز بــه درخواســت های مســاعدت از ایــن 
ســازمان اعتبــار بخشــیده شــده اســت. مشــابه ایــن اقــدام را می تــوان در دیگــر کشــورها انجــام داد.  

بند سوم. وزارت دادگستری 
ــون اساســی فرانســه، وزارت دادگســتری حــق  حســب تفســیر موّســع از فصــل قــوه قضاییــه در قان
اســتعالم تمامــی اطالعــات غیــر شــخصی از ادار ه هــا را دارد و نســبت بــه خــود قــوه قضاییــه، از اختیــارات 
ــدود از  ــورت مح ــه  ص ــرکت ها ب ــی ش ــات مال ــن، اطالع ــت. بنابرای ــوردار اس ــری برخ ــی بیش ت تحقیقات
ســمت ســازمان بــورس بــه وزارت دادگســتری ایــن کشــور ارســال می شــود. بــا ایــن  حــال، اداره تســویه 

 حســاب1 کــه در زمــان ورشکســتگی بــه امــور تســویه می پــردازد، زیــر نظــر ایــن وزارت قــرار دارد.2
ــه اســت و در حــال  ــی آن شــکل گرفت ــرف حقوق ــه ع ــران ک ــی 1982 میت ــس از دســتور اجرای پ
ــه ورشکســتگی کــه وزارت دادگســتری تشــخیص  حاضــر نیــز اعتبــار الزم را دارد، مــوارد مشــکوک ب
دهــد، بــه وزارت اقتصــاد ایــن کشــور ارســال می شــود. در صــورت تأییــد خطــر ورشکســتگی توســط 
ــرکت را  ــی ش ــم تعطیل ــدور حک ــق ص ــتان ها، ح ــتری در اس ــعبه های وزارت دادگس ــاد، ش وزارت اقتص

بــه مــدت حداکثــر دو مــاه دارنــد.3
بنابرایــن، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه وزارت دادگســتری حــق نظــارت دایمــی بــر فعالیــت 
شــرکت ها را دارد و گزارش هــای مشــکوک از ســازمان بــورس و اداره حسابرســی کل کشــور را دریافــت 
می کنــد. در هــر صــورت، مقامــات وزارت دادگســتری بــا توجــه بــه اختیــار تعطیلــی دوماهــه کســب و 
کار می تواننــد بــا صاحــب کســب و کار، مذاکــره و آن هــا را بــه تســویه دیــون راضــی کننــد. بــر ایــن 

اســاس، مســئولیت نظــارت در ایــن خصــوص بــه وزارت یادشــده اعطــا شــده اســت. 

1-Vérifier.

2. عبداللهی، حســن، »شــرایط ماهوی تحقق ورشکستگی در قانون تجارت و الیحه جدید قانون تجارت«، پایان نامه 

کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کردستان، سقز، 1398، ص 43.

3-Abdala, op. cit., p. 47.

در  ورشکســتگی  از  پیش گیــری  اداری  رویــه  بررســی 
فرانســه و امــکان کاربــرد آن در نظــام حقــوق اداری ایــران
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ــد بــدون  ــه نهــادی اجرایــی ـ قضایــی پســندیده اســت و می توان اعطــای چنیــن اختیــار باالیــی ب
تشــریفات دســت و پاگیــر اداریـ  قضایــی موجــب رشــد اقدامــات قاطــع و اثربخــش ایــن نهــاد شــود. به 
نظــر می رســد اعطــای چنیــن اختیــاری بــه پلیــس اقتصــادی کــه ضابــط قضایــی محســوب می گــردد، 
ــده  ــی، عم ــام اداری ـ قضای ــون در نظ ــود؛ چ ــه ش ــات پیش گیران ــر اقدام ــی بهت ــب نتیجه بخش موج

اقدامــات تحقیقاتــی بــا توجــه بــه تجربه هــای تخصصــی، بــر دوش ضابطــان دادگســتری قــرار دارد. 

بند چهارم. زیرمجموعه های وزارت اقتصاد
ــای یادشــده نســبتًا  ــر ارگان ه ــه نســبت دیگ ــا ورشکســتگی، ب ــه ب ــش وزارت اقتصــاد در مقابل نق
ــه  ــه پرداخــت وام ب ــزم ب ــورس، بانک هــا مل ــی می شــود. حســب توصیه نامــه ســازمان ب پیچیــده ارزیاب
ــن مــورد را  ــت در ای ــی بانک هــا، حــق دخال ــه  عنــوان نهــاد متول شــرکت ها هســتند. وزارت اقتصــاد ب
ــد  ــی تعه ــکل گرفته، نوع ــرف ش ــدارد. ع ــود ن ــت وج ــن وضعی ــله مراتب در ای ــن، سلس ــدارد و بنابرای ن
ــازمان  ــودن س ــی ب ــه عموم ــه ب ــا توج ــه ب ــرده ک ــاد ک ــورس ایج ــازمان ب ــا و س ــن بانک ه ــی بی حقوق

ــده انگاشــته شــده اســت.  ــا نادی ــن ج ــورس، سلســله مراتب اداری در ای ب
ــای  ــت، در گزارش ه ــاد اس ــه وزارت اقتص ــه زیرمجموع ــه ک ــور فرانس ــی کل کش ــازمان حسابرس س
ــه  ــا ب ــن گزارش ه ــه و ای ــر گرفت ــتگی در نظ ــرای ورشکس ــا 10 را ب ــدی 1 ت ــاالنه، درجه بن ــی س تفصیل
صــورت مســتقیم بــه وزارت دادگســتری )و نــه قــوه قضاییــه( قابــل  ارســال اســت. پــس از برگــزاری اولیــن 
جلســه مشــترک بیــن ســازمان حسابرســی و پلیــس اقتصــادی در تاریــخ 1985/07/05 بــرای هماهنگــی 
ــار تشــکیل  ــه  صــورت عرفــی، هــر دو مــاه، یــک  ب ــا ورشکســتگی، ایــن جلســه ب در خصــوص مقابلــه ب
شــده اســت کــه تاکنــون نیــز ادامــه دارد. بنابرایــن، کمیتــه ای بــرای هماهنگــی بیــن دو نهــاد ســازمان 
حسابرســی و پلیــس اقتصــادی ایجــاد شــده اســت کــه بــه شــورای امنیــت کشــور مــا شــباهت ویــژه ای 

ــات و کشــور اســت(.1 ــای اطالع ــن وزارت خانه ه ــده بی ــت، هماهنگ کنن ــورای امنی دارد )ش
در غیــاب الــزام بــه رعایــت سلســله مراتب، گزارش هــای اداره حسابرســی ایــن کشــور، پــس از جلســه 
مشــترک بــا پلیــس اقتصــادی بــه قــوه قضاییــه قابــل  ارســال اســت. معمــواًل ایــن گزارش هــا بــه نســبت 
ــس  ــه پلی ــه این ک ــا توجــه ب ــه برخــوردار اســت.2 ب ــوه قضایی ــرای ق ــر ب ــاری باالت ــر اســناد، از اعتب دیگ
اقتصــادی، نهــادی ضابــط محســوب می شــود، پــس از اســتعالم قــوه قضاییــه، ملــزم بــه ارســال اطالعــات 
غیــر شــخصی افــرادی می شــود کــه پــس از جلســه مشــترک بــا اداره حسابرســی بــه دســت آورده اســت. 

1. ناصحــی، میثــم، علــی فقیــه حبیبــی و کیــوان صداقتــی، »تأملــی بــر اســتقالل واحدهــای محلــی از منظــر آرای 

هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری«، فصل نامــه علمــی پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، دوره ســوم، 1400، ص 45.

 2-Baubeau, Patrice and Angelo Riva, “Au prisme du scandale: crise, faillites bancaires et régulation financière dans

la France de l’entre-deux-guerres”, Entreprises et histoire 101, 4, 2020, p. 52
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ــتگی  ــر رخ دادن ورشکس ــوی، منتظ ــئوالن فرانس ــه مس ــت ک ــات آن اس ــن اقدام ــوت ای ــه ق نقط
ــایی  ــتگی را شناس ــه ورشکس ــکوک ب ــرکت های مش ــود، ش ــی خ ــی های دایم ــد و در بررس نمی مانن
می کننــد. بــا توجــه بــه رســالت قــوه قضاییــه و محرمیــت آن در تمامــی امــور بایــد الــزام بــه ارســال 
هــر نــوع گــزارش بــه ایــن قــوه در اســناد حقوقــی ذکــر شــود. حتــی در مســائل امنیتــی نیــز ارســال 
اســناد ســّری و فــوق ســّری بــه ایــن قــوه بــه موافقــت رئیــس  جمهــوری بســتگی دارد کــه معمــوال بــه 
ــود.  ــاد می ش ــی ایج ــی های امنیت ــادی در دادرس ــکالت زی ــات، مش ــدن اطالع ــال ش ــر ارس ــبب دی س

بنابرایــن، بــه  صــورت کلــی نیــاز اســت کــه الــزام بــه ارائــه اطالعــات بــه ایــن قــوه تقویــت شــود. 

گفتار سوم. رویه اداری در مرحله توقف ظاهری      
همــان گونــه کــه بیــان شــد، منظــور از توقــف ظاهــری آن اســت کــه تاجــر بــا وجــود برخــورداری 
از دارایــی مکفــی، نقدینگــی الزم را نــدارد و آمــار بدهکاری هــا و امــوال غیــر منقــول وی گویــای ایــن 
مهــم اســت. رویــه اداری قــوه مجریــه فرانســه بــرای مقابلــه بــا ورشکســتگی در هــر دو حالــت بررســی  
می شــود و ذکــر ایــن نکتــه قابــل  توجــه اســت کــه تأســیس مــورد نظــر )تفکیــک بــه توقــف ظاهــری 
و واقعــی( در موفقیــت نظــام حقــوق اداری فرانســه در مقابلــه بــا ورشکســتگی نقــش مهمــی دارد. البتــه 

انتقادهایــی بــه رویــه اداری ایــن کشــور نیــز وجــود دارد. 

بند اول. معیار شناسایی       
ــی از  ــتقل، درجه بندی های ــورت مس ــه ص ــی، ب ــازمان حسابرس ــه و س ــوه قضایی ــه ق ــم ک گفتی
ــوع  ــه دو ن ــف ب ــیم بندی توق ــد تقس ــر چن ــد. ه ــام داده ان ــاری انج ــرکت های تج ــی ش ــت مال وضعی
ظاهــری و باطنــی از ســال 1950 رســمًا وجــود داشــته اســت، امــا ایــن تقســیم بندی در درجه بنــدی 
ــت،  ــدارد و در نهای ــی مســتقلی وجــود ن ــع حقوق ــز منب ــاره نی ــن  ب ــی نداشــت. در ای ــورد نظــر جای م
پــس از دهــه 1990، بــه  صــورت عرفــی، قــوه قضاییــه فرانســه، ایــن درجه بنــدی را زیرمجموعــه ای از 

ــت.1 ــف دانس ــه توق ــیم بندی دوگان تقس
بنابرایــن، درجه بنــدی بــه 10 نمــره افزایــش یافــت کــه موجــب وحــدت در تقســیم بندی دو نهــاد 
یادشــده گردیــد. پــس از ســال 2000 و بحران هــای مالــی ایــن کشــور، بــه  صــورت عرفــی و ناخواســته، 
ایــن تقســیم بندی ها ادغــام شــد و پــس از تعریــف دو نــوع توقــف، معیارهــای 1 تــا 5 بــرای وضعیــت 
مالــی در هــر گــروه تعریــف  شــده اســت کــه درجــه 5، بدتریــن وضعیــت مالــی و درجــه 1، بهتریــن 

وضعیــت را نشــان می دهــد. 

1. باقری، مصطفی و فاطمه رنگرز باســلیقه، »اســناد تجاری در حقوق تجارت«، اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توســعه 

پایدار جامعه مدنی، شیراز، 1394، ص 8.
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گزارش هــای حسابرســان معتمــد فرانســه کــه معمــواًل تلفیقــی از دو گــزارش مســتقل مالــی اســت، 
ــت  ــی رعای ــه  خوب ــه ب ــام اداری فرانس ــی در نظ ــتقالل حسابرس ــن، اس ــرد.1 بنابرای ــرار می گی ــار ق معی
ــورس  ــی ب ــع عموم ــز معمــواًل از مناب ــی نی ــار نظــر تطبیق ــه حسابرســی مجــدد و اظه می شــود. هزین
ــن  ــع عمومــی دولتــی وزارت اقتصــاد پرداخــت می گــردد.2 ای ــن نهــاد، از مناب ــی ای و در صــورت ناتوان
موضــوع موجــب خواهــد شــد کــه دغدغــه مالــی پرداخــت دســت مزد حســابرس در شــرکت ها وجــود 

نداشــته باشــد. 
ــه  ــرای مقابل ــه ب ــت فرانس ــد دول ــدام مفی ــتین اق ــتگی، نخس ــاختاربندی ورشکس ــه س ــم ک گفتی
ــت  ــن اس ــابرس، ممک ــت مزد حس ــه دس ــبب دغدغ ــه س ــون ب ــود. چ ــته می ش ــتگی دانس ــا ورشکس ب
ــر اســتخدام  شــوند کــه گزارش هــای مالــی آن هــا شــفاف نباشــد، اقــدام  ــه کم ت ــا تجرب حسابرســانی ب
دولــت فرانســه در پرداخــت دســت مزد از منابــع عمومــی موجــب اســتقالل کامــل حســابرس می شــود 

ــد. ــت می کن ــی را تقوی ــت مال ــع آن، تقســیم بندی وضعی ــه  تب ــی و ب ــزارش مال ــه گ ــاد ب ــه اعتم ک

بند دوم. همکاری با قوه قضاییه    
در مرحلــه توقــف ظاهــری، قــوه قضاییــه از اختیــارات اجرایــی ـ اداری خــود بــرای صــادر نکــردن 
حکــم ورشکســتگی اســتفاده می کنــد. بــا ایــن  حــال، می توانــد در قبــال ایــن موضــوع مهــم، مطالباتــی 
از تاجــر داشــته باشــد. عــالوه بــر قانــون تجــارت، در قانــون مدنــی فرانســه نیــز ســعی شــده اســت در 
صــورت امــکان از صــدور حکــم ورشکســتگی پرهیــز شــود و از طریــق اخطــار و نظــارت بــر فعالیت هــای 

تاجــر، از وقــوع ورشکســتگی جلوگیــری کننــد.
ــه،  ــن مرحل ــت. در ای ــر اس ــه تاج ــرا علی ــال اج ــکام در ح ــات و اح ــف اجرائی ــدی، توق ــرد بع راهب
دادرســان بــرای حمایــت از تجــار و بــه  منظــور هدایــت آن هــا بــه تصفیــه  حســاب بســتانکاران، مانــع از 
اجــرای احــکام می شــوند و اجــرای احــکام را بــه  طــور موقــت، متوقــف می کننــد. گفتنــی اســت کــه 

ــوه قضاییــه در مراحــل 1، 2 و 3 ورشکســتگی ظاهــری انجــام می شــود. ــن اقدامــات ق ای
ــودن صورت حســاب  های ســالیانه شــرکت و ترســیم  ــه ب ــی، تأییــد صادقان رســالت حســابرس قانون
ــی و ســرمایه  های  ــی، وضعیــت مال ــرای ســال مال ــری شــفاف از فعالیت   هــا و وضعیــت شــرکت ب تصوی

شــرکت بــه دادگاه اســت. ایــن وظیفــه در ســه مرحلــه تحقــق می یابــد:3

 1-Lal, Hamish and Casey, Brendan, “Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses in International Arbitration–The

Need for Coherence”, ASA Bulletin, 2020, 38.4, p. 65

2-Ibid, p. 66.

 3-Khorsand, Badiei, et al., “A Comparative and Educational Study of Laws in Litigation of Religious Minorities in

Iran and Lebanon”, Iranian Journal of Comparative Education, 2020, 3.2, p. 730
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1. درخواست اطالعات از رئیس هیئت  مدیره؛
2. دعوت برای تشکیل جلسه هیئت  مدیره؛

3. آگاه کردن سهام داران.
گفتنــی اســت اخطــار یــا هشــدار حســابرس قانونــی، مــالک عمــل قــوه قضاییــه قــرار می گیــرد. 
ــری خواهــد شــد.  تبعیــت نکــردن از اخطارهــای حسابرســان رســمی مســتوجب مســئولیت های کیف
بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه اقدامــات قــوه قضاییــه بــرای مقابلــه بــا ورشکســتگی در مرحلــه ظاهــری 
ــه  ــی شــرکت، صــادر نکــردن حکــم ورشکســتگی را ب ــا اعضــای اصل ــره ب ــه ضمــن مذاک آن اســت ک
ــازش در  ــن س ــه آیی ــم ب ــن موضــوع مه ــد. ای ــت مشــخص وابســته می کن ــا مهل ــکاری ت تســویه بده
ــا  ــارات خــود و ب ــی از اختی ــدون اســتفاده عمل ــه ب ــوه قضایی ــع، ق ــادی دارد. در واق ــران شــباهت زی ای

ــد. ــع می کن ــون قان ــه تســویه دی ــا تجــار را ب ــه کدخدامنشــی، تاجــر ی روی
ــب و کار  ــه کس ــی دوماه ــق تعطیل ــد از ح ــتقل می توان ــورت مس ــه ص ــز ب ــتری نی وزارت دادگس
اســتفاده کنــد کــه معمــواًل تجــار را ملــزم بــه ایــن تعهــد می کنــد کــه بــدون اطــالع وزارت دادگســتری، 
ــن  ــرار از دی ــه ف ــات هدف مندان ــع از اقدام ــن، مان ــد. بنابرای ــول را ندارن ــر منق ــوال غی ــروش ام حــق ف
می شــود. تنهــا انتقــاد واردشــده بــه ایــن رویکــرد آن اســت کــه ایــن اقدامــات می توانســت بــه صــورت 

ــب نهادهــای یادشــده انجــام شــود.   یک پارچــه و مشــترک از جان

بند سوم. اقدامات حل اختالف     
ــاک شــدن وضعیــت توقــف ظاهــری، دســتور  ــه خطرن ــی ب  در صــورت تشــخیص مســئوالن قضای
ــه، توقیــف  ــوه قضایی ــا تجــار صــادر می شــود. ق ــکاران و تاجــر ی تشــکیل شــورای مصالحــه بیــن طلب
ــه مراحــل 4 و  امــوال غیــر منقــول را نیــز در ایــن مرحلــه انجــام می دهــد. ایــن اقــدام شــبه قضایی ب

ــن می شــود.1 ــه 5 تعیی ــژه در مرحل ــور وی ــط اســت. مأم ــف ظاهــری مرتب 5 توق
ــی در  ــرارداد ارفاق ــر خــالف ق ــه 4 انجــام می شــود(، ب ــد مصالحــه در حقــوق فرانســه )در مرحل فرآین
ایــران، بــرای جلوگیــری از ورشکســتگی اســت. قبــل از ایــن راهــکار، در قانون ســال 1985، دســتورالعملی با 
عنــوان »دســتورالعمل حــل  و فصــل دوســتانه« بــرای     تأمیــن منافــع تجــار و شــرکت   ها در قانون تجــارت آن 
کشــور پیش بینــی  شــده بــود. ایــن روش نســبت بــه ُتجــاری اعمــال می شــد کــه از نظــر اقتصــادی دچــار 
مشــکل شــده اند، امــا می تواننــد در برهــه زمــان کوتاهــی، آن را جبــران کننــد. در ادامــه، ایــن قانــون در 
ســال 1994 اصــالح شــد. دســت  آخــر، مــاده  L.611-3 ایــن راهــکار را از متــن خــود بــه کنــاری نهــاد و 
راهــکار فعلــی کــه مشــابه راهــکار قبلــی اســت، بــا عنــوان »ســازش« در مــاده L.611-4 بــه بعــد آن قانــون 

درج  شــده اســت. توضیحــات ایــن مبحــث نیــز برگرفتــه از مــواد L.611-4 تــا L.611-15 اســت.2

1-Baubeau, Patrice, Monnet, Éric, Riva, Angelo, et al., “Les crises bancaires en France pendant la Grande Dépres-

sion: une histoire renouvelée”, Revue d’economie financiere, 2020, No. 1, p. 330

2-Khorsand, Badiei, et al., op. cit., p. 735.
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ــا 3  ــات 1 ت ــا در درج ــتقیم تنه ــورت مس ــه  ص ــه ب ــوه قضایی ــه ق ــت ک ــوان گف ــن، می ت بنابرای
ــه 4، دســتور تشــکیل شــورای ســازش را صــادر و  ورشکســتگی ظاهــری دخالــت می کنــد و در مرحل
ــران  ــک میانجی گ ــه کم ــازش، ب ــورای س ــه ش ــد. در مرحل ــن می کن ــژه تعیی ــور وی ــه 5، مأم در مرحل
متخصــص در امــور شــرکت داری، جلســه ای مشــترک بیــن طلبــکاران و تجــار، برگــزار و راهــکار منطقــی 
بــرای تسویه حســاب تعییــن می شــود. در صــورت ســازش نکــردن، دادگاه، شــرکت را بــه اداره تســویه 
ــی  ــرایط مال ــدن ش ــاز ش ــه خطرس ــه ب ــا توج ــه 5، ب ــد. در مرحل ــی می کن ــتری معرف وزارت دادگس
ــد  ــون صــادر می کن ــه، نظــر فنــی خــود را در خصــوص تســویه دی ــوه قضایی ــژه ق ــور وی شــرکت، مأم
و بــدون صــرف زمــان بــرای ســازش، در اســرع وقــت، حکــم مقتضــی صــادر می شــود. سیاســت قــوه 
قضاییــه ایــن اســت کــه بــدون صــدور حکــم ورشکســتگی، دیــون پرداخــت شــود. بنابرایــن، در مرحلــه 
5 بــه صــورت قاطع تــر، از تجــار، خواســتار تســویه دیــون اســت کــه معمــواًل بــا توجــه بــه پی آمدهــای 

منفــی صــدور ایــن حکــم، تجــار از دســتور قــوه قضاییــه اطاعــت می کننــد. 

بند چهارم. کمک های مقتضی 
قــوه قضاییــه بــرای کمــک بــه تجــار کــه سیاســت کلــی آن، جلوگیــری از تبدیــل وضعیــت توقــف 
ــه ســازمان حســابداری ارســال  ــه توقــف واقعــی اســت، معمــواًل درخواســت مســاعدت را ب ظاهــری ب
ــا  ــی ضعف ه ــه، برخ ــوق اداری فرانس ــی حق ــازوکار عرف ــودن س ــین برانگیز ب ــود تحس ــا وج ــد. ب می کن
در ایــن خصــوص مشــهود اســت. از جملــه ایــن ضعف هــا آن اســت کــه ســازمان بــورس، الزامــی بــه 
ــع،  ــه ارگان هــای تاب ــه ب ــوه قضایی ــدارد. ارســال مســتقیم نامــه ق ــه ن ــوه قضایی ــرش درخواســت ق پذی
نقطــه قــوت ایــن وضعیــت اســت و تبعیــت نکــردن برخــی ارگان هــا از نظــام قضایــی ایــن کشــور موجب 
ــن اداره  ــتری و هم چنی ــه وزارت دادگس ــای زیرمجموع ــت. نهاده ــده اس ــوه ش ــن ق ــدار ای ــش اقت کاه
ــده  ــورس کــه تعیین کنن ــی ســازمان ب ــد، ول ــه تبعیــت می کنن ــوه قضایی کل حسابرســی، معمــواًل از ق
شــیوه کمــک بــه تجــار در حــال ورشکســتگی اســت، تبعیــت مناســبی از قــوه قضاییــه نــدارد. بنابرایــن، 
ــه  ــه کمــک توســط ســازمان حسابرســی، تجــار در حــال ورشکســتگی ب در صــورت تشــخیص نیــاز ب
ســازمان بــورس معرفــی  می شــوند و پــس از حسابرســی مجــدد، درخواســت الــزام آور کمــک از طــرف 

ــود. ــال می ش ــا ارس ــه بانک ه ــورس ب ــازمان ب س
اگــر جریــان ورشکســتگی از طــرف وزارت دادگســتری پی گیــری شــود، در مراحــل 1 تــا 3 
ورشکســتگی ظاهــری، ســازمان بــورس از درخواســت ایــن وزارت تبعیــت می کنــد و در اســرع وقــت، 
پی گیــر کمک هــای مالــی بــه شــرکت می شــود. بنابرایــن، بهتــر اســت کــه جریــان ورشکســتگی های 
ــع  ــاب منب ــود. در غی ــری ش ــه( پی گی ــوه قضایی ــه ق ــتری )و ن ــرف وزارت دادگس ــا 3 از ط ــه 1 ت درج

ــرد.  ــج می ب ــا رن ــن خأله ــکل گرفته از ای ــرف ش ــزام آور، ع ــی ال حقوق
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گفتار چهارم. رویه اداری در مرحله توقف واقعی       
ــه  ــه مرحل ــری از ورود شــرکت ها ب ــرای جلوگی ــی فرانســه ب ــی ـ قضای اســاس سیاســت های اجرای
ورشکســتگی واقعــی اســت کــه تــا حــدود زیــادی، موفــق ارزیابــی شــده اســت. بــا ایــن  حــال، بــاز هــم 
جریــان ورشکســتگی واقعــی کامــاًل مرتفــع نشــده اســت و در ایــن مرحلــه نیــز اقدامــات پیش گیرانــه 

بــرای جلوگیــری از بدتــر شــدن وضعیــت انجــام می شــود کــه بــه ایــن مهــم می پردازیــم.

بند اول. تشکیل کمیته   
در صــورت تشــخیص وضعیــت ورشکســتگی واقعــی، در هــر مرحلــه ای کــه باشــد، دســتور تشــکیل 
ــای  ــه راهکاره ــم در حیط ــوع مه ــن موض ــوی، ای ــان فرانس ــر حقوق دان ــود. از نظ ــادر می ش ــه ص کمیت
غیــر قضایــی جــای دارد.1 در ایــن  بــاره بــه کمــک کمیته  هــای تنســیق کننده کــه متصدیــان قضایــی 
ــید(هایی  ــه )سوبس ــی و یاران ــای دولت ــا کمک  ه ــد ی ــور می کنن ــاطت مجب ــری و وس ــه میانجی گ را ب
ــز  ــاره نی ــن  ب ــرای نجــات تاجــر از ورشکســتگی پرداخــت می شــود. در ای ــوان اشــاره کــرد کــه ب می ت
ســند اجرایــی و منبــع حقوقــی مســتقلی وجــود نــدارد، امــا تمامــی اقدامــات کمیتــه حــول تقســیط 
ــرد  ــده می گی ــر عه ــاری را ب ــناد تج ــی اس ــت برخ ــت، پرداخ ــی دول ــردد. گاه ــام می گ ــا انج بدهی ه
ــم  ــه  هــر حــال، تصمی ــد.2 ب ــه  صــورت اقســاط پرداخــت می کن ــن را ب ــن دی و در عــوض، شــرکت، ای
کمیته هــا در ایــن مــوارد، الزم االجــرا تلقــی می شــود. هماهنگــی خاصــی کــه بیــن تمامــی ارگان هــا 
وجــود دارد، موجــب تبعیــت از ایــن دســتورها در اســرع وقــت خواهــد شــد. از نظــر حقــوق شــرکت ها 

ــد شــرکت را از ورشکســتگی نجــات دهــد.3 نیــز مــدت دار شــدن بدهــی می توان
ــه  ــت، ب ــک اس ــه ی ــه مرحل ــی، ورود ب ــتگی واقع ــه از ورشکس ــن مرحل ــه اولی ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــده، در  ــار ارائه ش ــق آم ــه مطاب ــود ک ــکیل می ش ــژه تش ــای وی ــت، کمیته ه ــن وضعی ــراز ای ــض اح  مح
ســال های 2010 تــا 2015 موجــب بازگشــت 67 درصــد شــرکت های معرفی شــده بــه توقــف ظاهــری 
شــده اســت.4 ایــن آمــار، موفقیــت تقریبــًا مناســب دولــت فرانســه را بــرای مقابلــه با ورشکســتگی نشــان 
می دهــد. البتــه در ایــن آمــار، تعــداد شــرکت های واردشــده بــه ایــن مرحلــه انــدک اســت. بنابرایــن، 
اســاس موفقیــت پیش گیــری از ورشکســتگی را می تــوان بــه جلوگیــری از ورود بــه اصــل ورشکســتگی 

واقعــی دانســت. 

1-Jaiswal, Hrishikesh, “Process of Arbitration in India: A beginner’s guide”, PenAcclaims Law Journal, 2020, p. 121.

2. بوالحســنی، حمیــد، قواعــد حــل تعــارض قوانیــن در اعتبــارات اســنادی بین المللــی، تهــران: نــدای کارآفریــن، 

چــاپ اول، 1397، ص 32.

3.  پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران: سمت، چاپ اول، 1398، ص 54. 

4. جوادی، امیر، حقوق تجارت بین الملل، تهران: حقوق یار، چاپ سوم، 1398، ص 21
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ــی هوشــمندانه  ــد، انتخاب ــی برخوردارن ــارات مناســب قضای ــژه کــه از اختی تشــکیل کمیته هــای وی
در بــدو ورود بــه توقــف واقعــی اســت؛ چــون ایــن اقــدام در مرحلــه ظاهــری موجــب توقــف فعالیــت 
ــتگی  ــدو ورشکس ــدام در ب ــن اق ــد. ای ــتگی می ش ــت ورشکس ــدید وضعی ــع آن، تش ــه تب ــرکت و ب ش

ــه شــمار مــی رود. واقعــی، ضرورتــی واقعــی ب

بند دوم. نجات    
ــان نیســت،  ــه تجــار و بازرگان ــوق تجــارت کشــور فرانســه، قواعــد ورشکســتگی منحصــر ب در حق
بلکــه شــامل تجــار و کســبه جــزء، همــه اشــخاصی کــه مشــاغل مســتقل زیــر کنتــرل دولــت دارنــد، 
از قبیــل وکال، ســردفتران و کارشناســان رســمی دادگســتری، کشــاورزان و اشــخاص حقوقــی حقــوق 
خصوصــی، مثــل مؤسســات زبــان نیــز می شــود. شــرایط الحــاق تاجــر بــه دوره نجــات کــه اختیــاری 
ــودن مشــکالت از ســوی تاجــر و اثبــات این کــه  اســت، عبارتنــد از تقاضــای تاجــر، اثبــات الینحــل ب

وی هنــوز متوقــف نشــده اســت.1
در خصــوص آثــار دوره نجــات نیــز بایــد بیــان داشــت کــه    قانون گــذار بــا پیش بینــی دوره نجــات، 
بــرای تاجــر مصونیــت ایجــاد می کنــد و ایــن مصونیــت، همــان فســخ نشــدن قراردادهــای بیــن تاجــر 
بــا بســتانکاران اســت. پــس ِصــرف ورود تاجــر بــه دوره نجــات باعــث ایجــاد حــق فســخ بــرای طرفیــن 
قــرارداد بــا شــخص بدهــکار نیســت. بســتانکاران نمی تواننــد ورود تاجــر بــه مرحلــه نجــات را بــه  منزلــه 

زنــگ خطــر قلمــداد و بــه همیــن دلیــل، قراردادهــای خــود را بــا تاجــر فســخ کننــد. 
از طــرف دیگــر،    قانون گــذار بــرای ارفــاق بــه تاجــر و جلوگیــری از توقــف وی، اجــازه فســخ برخــی 
ــد  ــک واح ــی دارد و ی ــی خوب ــاع مال ــری اوض ــال، تاج ــرای مث ــد. ب ــه او می ده ــش را ب از قراردادهای
ــد.  ــت می کن ــز پرداخ ــادی نی ــای زی ــت آن، اجاره به ــت و باب ــرده اس ــاره ک ــی را اج ــکونی بزرگ مس
ــد و  ــر می کن ــاس خط ــت، احس ــده اس ــات ش ــوده و وارد دوره نج ــری را پیم ــه دوره پیش گی ــال ک ح
می خواهــد از توقــف خویــش و پی آمدهــای بعــدی آن مصــون باشــد. پــس وی حــق دارد کــه قــرارداد 

اجــاره ایــن واحــد مســکونی را فســخ کنــد. 
دوم این کــه طــرح دعــوای فســخ، توقــف و ورشکســتگی علیــه تاجــری کــه وارد دوره نجــات شــده 
ــچ ســود و خســارت  ــف، هی ــه در صــورت توق ــون اســت. ســوم این ک ــر خــالف قان ــوع و ب اســت، ممن
ــت  ــت پرداخ ــه مهل ــی ک ــای بانک ــز وام  ه ــه ج ــرد، ب ــق نمی گی ــتانکاران تعل ــه بس ــه ای ب ــر تأدی     تأخی
ــاز  ــه  صــرف آغ ــون مؤجــل تاجــر، ب ــه آخــر این کــه دی ــر از یــک ســال باشــد. نکت اقســاط آن،     بیش ت

ــود. ــال نمی ش ــات ح دوره نج

1. دانــا، محمدمهــدی و اســماء حبیب نیــا، »بررســی تطبیقــی قانــون تجــارت بــا الیحــه تجــارت )بــا تمرکــز بــر 

ــاط  ــدار )ارتب ــا رویکــرد توســعه پای ــک و بیمــه ب ــورس، بان ــی ب ــس بین الملل ــهامی(«، نخســتین کنفران ــرکت های س ش

دانشــگاه بــا صنعــت(، شــیراز، 1393، ص 32. 
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بند سوم. مسئولیت های اداری     
ــتگی  ــل ورشکس ــرای تبدی ــه ب ــی فرانس ــی ـ قضای ــت اجرای ــاس سیاس ــه اس ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــر  ــئولیت هایی در نظ ــط، مس ــای اداری ذی رب ــرای نهاده ــت، ب ــی اس ــتگی واقع ــه ورشکس ــری ب ظاه
گرفتــه  شــده اســت. پلیــس اقتصــادی بــه  عنــوان ضابــط دادگســتری در مســائل اقتصــادی، ملــزم بــه 
رصــد دایمــی فعالیت هــای اقتصــادی اســت. اگــر آمــار تبدیــل ورشکســتگی ظاهــری بــه واقعــی بــاال 
باشــد، مســئوالن ایــن نهــاد بایــد بــه وزارت کشــور و ریاســت جمهــوری پاســخ گو باشــند. در صــورت 
لــزوم، پارلمــان نیــز حــق ســؤال از مســئوالن انتظامــی را دارد. در جریــان بحــران مالــی 2007، آمــار 
ــه  ــزاری جلس ــس از برگ ــه پ ــید ک ــورد رس ــش از 300 م ــه بی ــه ب ــل وضعیت یافت ــرکت های تبدی ش
مشــترک ریاســت جمهــوری، نماینــدگان مجلــس و رئیــس پلیــس اقتصــادی ایــن کشــور، مســئولیت 

پلیــس بــه ســبب اوضــاع خــاص کشــور منتفــی اعــالم شــد.1
ســازمان حسابرســی نیــز در صــورت بــاال بــودن آمــار تبدیــل وضعیــت توقــف ظاهــری از مرحلــه 
ــن  ــراز ای ــوردی از اح ــون م ــه وزارت اقتصــاد پاســخ گو باشــد. تاکن ــد ب ــه 4، مســئولیت دارد و بای 3 ب
مســئولیت گــزارش نشــده اســت. وزارت دادگســتری بــا توجــه بــه اختیــارات عرفــی خــود در جریــان 
کســب اســتعالم ها، مســئولیتی نســبتًا ســنگین تر دارد و در تبدیــل وضعیــت 1 بــه 2 ظاهــری مســئول 
ــن  ــوای ســه گانه ای ــه رؤســای ق ــه  صــورت مشــترک ب ــزوم، وزارت دادگســتری ب اســت. در صــورت ل

ــت.  ــور پاسخ گوس کش
در خصــوص مســئولیت های یادشــده، اگــر قصــور مســئوالن مربــوط بــه اثبــات برســد، امــکان عــزل یــا 
تنبیــه اداری آنــان وجــود خواهــد داشــت. بــه  صــورت نانوشــته، چنیــن اســت کــه در صــورت بــاال بــودن 
آمــار ورود بــه وضعیــت 5 واقعــی، مســئولیت کیفــری مســئوالن محــرز اســت. در طــول تاریــخ، در دهــه 
1960 بــه ســبب وضعیــت بــد اقتصــادی و بــاال بــودن آمــار ورشکســتگی، مدیــران ســازمان حسابرســی و 
اداره تســویه وزارت دادگســتری بــه دادگاه معرفــی  شــدند، ولــی در نهایــت از مســئولیت تبرئــه گردیدنــد. 
حقوق دانــان فرانســوی معتقدنــد کــه حســب ایــن رویــه، در صــورت بــاال رفتــن آمــار ورشکســتگی می تــوان 
مســئولیت کیفــری مدیــران ســازمان های یادشــده را محــرز دانســت.2 منابــع حقوقــی نوشــته نیــز جزئیــات 

ایــن مســئولیت را مشــخص نکــرده  اســت و حســب نظــر قاضــی، در ایــن بــاره تصمیم گیــری می شــود. 
نکتــه قابــل  توجــه ایــن  اســت کــه حســب مــاده دهــم اســاس نامه بــورس کــه ایــن نهــاد را کامــاًل 
عمومــی و بــدون وابســتگی بــه دولــت یــا ارگان هــای خصوصــی معرفــی می کنــد، ایــن نهــاد در قبــال 
ورشکســتگی شــرکت ها مســئولیتی نــدارد. بــا توجــه بــه عمومــی بــودن ایــن ســازمان و دیگــر مســائل 
ــم  ــش مه ــود نق ــا وج ــت و ب ــکل گرف ــه ش ــوق اداری فرانس ــام حق ــه در نظ ــن روی ــی، ای ــوق عرف حق

1-Horton, David, “Arbitration About Arbitration”, Stan. L. Rev., 2018, 70 p. 431.

ــرکت های   ــررات  ش ــالح  مق ــی  اص ــول : بررس ــه  تح ــران  در گردون ــارت  ای ــون  تج 2. پاســبان، محمدرضــا، »قان

ــوم، 1384، ص 7. ــی، دوره س ــای حقوق ــاری«، پژوهش ه تج
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فرانســه و امــکان کاربــرد آن در نظــام حقــوق اداری ایــران



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره سیزدهم / زمستان 1401

323

ســازمان بــورس در کاهــش ورشکســتگی ها و همــکاری متناســب غیــر الــزام آور دیگــر نهادهــا بــا ایــن 
ســازمان، در صــورت بــاال رفتــن آمــار ورشکســتگی، ســازمان بــورس هیــچ مســئولیتی در ایــن قبــال 

نخواهــد داشــت. 
ــه  ــرک فعل هــا، ایجــاد عامــل پیش گیران ــا ت ــگاری فعــل ی ــی، یکــی از اهــداف جرم ان ــه  طــور کل ب
ــت  ــه، ضمان ــور فرانس ــتگی در کش ــا ورشکس ــه ب ــئولیت های اداری مقابل ــه مس ــه ب ــا توج ــت. ب اس
تنبیه هــای اداری ـ کیفــری در ایــن  بــاره بــه خوبــی وضــع  شــده اســت کــه می توانــد عامــل انگیزشــی 
ــازمان  ــردن مســئوالن س ــد. مســتثنا ک ــوزه باش ــن ح ــح مســئولیت های اداری ای ــرای صحی ــرای اج ب
بــورس از هــر گونــه مجــازات، بــا ایــن تفســیر کــه اعمــال مجــازات در ســازمان های عمومــی ممکــن 
نیســت، خــالف واقــع اســت؛ چــون مســئوالن ســازمان های عمومــی در اداره بخشــی از منابــع عمومــی 
کــه متعلــق بــه کل ملــت اســت، مســئولیت دارنــد و در صــورت قصــور، مســتحق مجازاتنــد. پــس تنهــا 
انتقــاد بــه رویــه دولت مــردان فرانســه در ایــن خصــوص، معافیــت مقامــات ســازمان بــورس از مجــازات 

اســت.

گفتار پنجم. اجرای الگوی اداری مرتبط در ایران 
نظام هــای حقوقــی، اداری و اجرایــی دو کشــور ایــران و فرانســه تفاوت هــای فاحــش بــا هــم دارنــد. 
در حــال حاضــر، اجــرای الگــوی پیش گیــری فرانســوی در ایــران بــا مشــکالت عدیــده ای روبه روســت 

ــه برمی شــماریم. ک

بند اول. نهادهای مسئول   
ــا  ــل  تحســین اســت، ام ــا ورشکســتگی قاب ــه ب ــرای مقابل ــت فرانســه ب ــه دول ــات پیش گیران اقدام
ــل اســت.  ــداد نهادهــای دخی ــش تع ــا، افزای ــن انتقاده ــر آن وارد اســت. یکــی از ای ــز ب ــی نی انتقادهای
ــوان ارگان هــای  ــه راحتــی می ت ــه اســناد حقوقــی، ب ــه محدودیــت امــور اداری ب ــا توجــه ب در ایــران ب
دخیــل در ایــن خصــوص را کاهــش داد. در حــال حاضــر، قــوه قضاییــه، مرجــع اصلــی رســیدگی بــه 
ــا توجــه بــه اصــل  ورشکســتگی اســت و وزارت دادگســتری در ایــن موضــوع دخالتــی نــدارد. البتــه ب
یک صــد و شــصتم قانــون اساســی، رئیــس قــوه قضاییــه می توانــد ایــن اختیــار را بــه وزارت  دادگســتری 
ــا ورشکســتگی، اداره  ــه ب ــا ایــن حــال، توصیــه  شــده اســت کــه مرجــع اصلــی مقابل تفویــض کنــد. ب

ورشکســتگی زیــر نظــر قــوه قضاییــه تعییــن شــود. 
ــک ســال  ــام و خــاص اســت. از حــدود ی ــد ضابطــان ع ــرای اعمــال خــود، نیازمن ــه ب ــوه قضایی ق
پیــش، »پلیــس امنیــت اقتصــادی« از »پلیــس آگاهــی« اســتقالل یافــت و مســئولیت مقابلــه بــا جرایــم 
اقتصــادی بــه ایــن نهــاد انتظامــی ســپرده شــد. بنابرایــن، بهتریــن گزینــه بــرای نظــارت دایمــی بــر 
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فعالیــت شــرکت ها و تشــخیص وضعیــت ورشکســتگی آنــان، پلیــس امنیــت اقتصــادی اســت کــه بایــد 
شــرح وظایــف ضابطیــت آن  وضــع شــود.

ــر  ــد دیگ ــور مانن ــادار کش ــورس اوراق به ــازمان ب ــی س ــای مال ــه گزارش ه ــه ب ــت ک ــت اس درس
ــیر  ــراف در مس ــب انح ــده موج ــط ارائه ش ــات غل ــدارد و گاه اطالع ــود ن ــی وج ــاد کاف ــورها اعتم کش
ــی  ــن حسابرس ــتقل ترین و معتمدتری ــر، مس ــال حاض ــف، در ح ــن وص ــا ای ــود. ب ــرکت می ش ــی ش مال

ــت. ــوط اس ــادار مرب ــورس اوراق به ــازمان ب ــه س ــده ب انجام ش
ــر امــور حسابرســی کشــور نظــارت دارد، امــا در خصــوص اســتقالل و  ســازمان حسابرســی نیــز ب
ــو  ــاری، عض ــرکت های تج ــه ش ــواردی ک ــت. در م ــرح اس ــی مط ــازمان، بحث های ــن س ــه ای ــاد ب اعتم
ســازمان بــورس نیســتند، تنهــا مرجــع قابــل  اعتمــاد حسابرســی، ســازمان یادشــده اســت. پــس نیــاز 
اســت کــه بــه دو گــزارش مالــی ســازمان حسابرســی و ســازمان بــورس بــه صــورت هم زمــان اســتناد 
گــردد و مســئولیت نظــارت دایمــی بــر مســائل مالــی نیــز بــه پلیــس امنیــت اقتصــادی ســپرده شــود. 
ســاختاربندی ورشکســتگی در ایــران انجــام  نشــده اســت کــه پلیــس امنیــت اقتصــادی بایــد آن را 
بــه ســامان برســاند. در ایــن خصــوص، قــوه قضاییــه معمــواًل نقــش ناظــر را ایفــا می کنــد و بــا صــدور 
ــن، در نهایــت، گزارش هــای  ــی می بخشــد. بنابرای ــه اقدامــات ضابطــان، جنبــه قانون ــی، ب احــکام قضای
پلیــس امنیــت اقتصــادی بــه اداره ورشکســتگی قــوه قضاییــه و در صــورت لــزوم، صــدور احــکام قضایــی 
ــه  ــوه قضایی ــورت، ق ــن ص ــد. در ای ــرکت ها باش ــی ش ــت مال ــن وضعی ــای تعیی ــد مبن ــی می توان بازرس

اقدامــات مقتضــی را در ایــن خصــوص انجــام خواهــد داد. 
ــا توجــه بــه ســاختار قدیمــی و نامناســب بانکــداری در کشــور، امــکان همــکاری آن هــا در ایــن  ب
زنجیــره وجــود نــدارد و بــه مشــکالت دیگــری دامــن خواهــد زد. بنابرایــن، تــا زمــان اصــالح نهایــی 
ــا  ــه ب ــوص مقابل ــادی را در خص ــاد اقتص ــن نه ــوان ای ــور نمی ت ــده کش ــداری منسوخ ش ــام بانک نظ

ــت.  ــکار دانس ــتگی، هم ورشکس

بند دوم. تبیین مسئولیت های اداری   
گفتیــم کــه یکــی از نقــاط قــوت نظــام حقــوق اداری کشــور فرانســه، هماهنگــی مناســب عرفــی 
ســازمان ها بــا یکدیگــر اســت. گاه بــا دســتور یــک مقــام دولتــی در بــازه مشــخص، ایــن رویــه شــکل 
 گرفتــه و بعدهــا بــدون الــزام حقوقــی بــه  رســم بــدل گشــته اســت. در ایــران، حتــی بــا وجــود قوانیــن 
نوشــته، در بســیاری از مــوارد، مســئولیت های اداری بــه  درســتی تبییــن نشــده اســت.1 بــرای مثــال، 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــوان گف ــا می ت ــی گرانی ه ــا برخ ــورد ب ــت در برخ ــئولیت وزارت صم ــاره مس درب
چندیــن منبــع حقوقــی نوشــته در خصــوص ادغــام وزارت خانه هــای بازرگانــی و صنعــت، بــاز هــم بــا 

1. عمرانی، حیدر، بررسی ضمانت در اسناد تجاری، تهران: قانون یار، چاپ اول، 1396، ص 32.

در  ورشکســتگی  از  پیش گیــری  اداری  رویــه  بررســی 
فرانســه و امــکان کاربــرد آن در نظــام حقــوق اداری ایــران



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره سیزدهم / زمستان 1401

325

ایــن تفســیر کــه اکنــون وزارت بازرگانــی وجــود نــدارد، مســئوالن از مســئولیت  مقابلــه بــا گرانــی طفــره 
ــا زمــان تبییــن دقیــق مســئولیت حســب  ــراوان اســت و ت ــران ف ــن قبیــل مثال هــا در ای ــد. ای می رون

حقــوق نوشــته، امــکان الــزام برخــی امــور بــه اداره هــا و ســازمان ها وجــود نخواهــد داشــت.  
ایــن برداشــت صحیــح اســت کــه نظــام حقوقــی ایــران از نــوع نوشــته اســت، نــه عرفــی. بــه عقیــده 
حقوق دانــان، هیــچ نظــام حقوقــی بــدون تأثیــر از عــرف نیســت و قــدرت منابــع حقوقــی نوشــته نیــز 
در تبییــن دقیــق مســئولیت ها محــدود اســت. در حقــوق اداری ایــران، امــکان تبییــن مســئولیت های 
اداری حســب عــرف وجــود نــدارد. بنابرایــن، تــا زمــان تدویــن قانــون نوشــته کامــل و جامــع بــا تبییــن 
ــای  ــی نهاده ــد داشــت. هماهنگ ــو در کشــور امی ــن الگ ــرای ای ــه اج ــوان ب ــق مســئولیت ها نمی ت دقی
ــوه ممکــن اســت.  ــا هماهنگــی ســران ســه ق ــت و نظــارت در ســطوح کلــی ب ــر نظــر دول اجرایــی زی
ــه نظــر می رســد کــه در صــورت تبییــن دقیــق جزئیــات مســئولیت در ایــران حتــی بتــوان  چنیــن ب
ــرای  ــرای اج ــش ب ــن چال ــا کم تری ــرد و ب ــران ک ــز جب ــه را نی ــام فرانس ــوق اداری نظ ــای حق ضعف ه

الگــوی مــورد نظــر گام برداشــت.

بند سوم. هماهنگی های اداری  
ــات  ــن جلس ــه و هم چنی ــای زیرمجموع ــن ارگان ه ــی بی ــه هماهنگ ــت ب ــارات دول ــود اختی ــا وج ب
ســران ســه قــوه، بــاز هــم ناهماهنگــی اداری بــه ســبب نبــود منابــع حقوقــی نوشــته مشــهود اســت. 
ــا پدیــده  ــا قاچــاق کاال می تــوان اشــاره کــرد. اســاس مبــارزه ب ــه ناکامــی در مبــارزه ب بــرای مثــال، ب
قاچــاق، در سیاســت های کالن کشــور جــای دارد، امــا بــه ســبب ناهماهنگــی بیــن نیــروی انتظامــی، 
ــل،  ــدارد(، در عم ــود ن ــات آن وج ــه جزئی ــه مجــال ورود ب ــی )ک ــوال تملیک ــتاد ام ــه و س ــوه قضایی ق

ــده اســت.  ــم مان ــا قاچــاق کاال عقی ــه ب ــرای مقابل ــا ب بســیاری از تالش ه
بیــان شــد کــه نوشــته بــودن حقــوق ایــران، نظــام اداری را بــا ایــن مســئله حقوقــی مواجــه کــرده 
ــر  ــت ب ــد و حرک ــل کن ــوق اداری عم ــناد حق ــا و اس ــوب بخش نامه ه ــد در چارچ ــا بای ــه تنه ــت ک اس
خــالف آن جایــز نیســت، مگــر در برخــی مســائل جزئــی خــاص. در کشــور فرانســه، بــا وجــود حداقــل 
ــف  ــی توانســته اســت بیــن نهادهــای مختل ــه  خوب ــع حقــوق نوشــته اداری، عــرف شــکل گرفته ب مناب
هماهنگــی ایجــاد کنــد. بنابرایــن، بــا هــدف اجــرای صحیــح الگــوی مــورد نظــر در ایــران بایــد جزئیــات 

ــه  صراحــت کامــل مشــخص شــود.   هماهنگی هــای یادشــده ب
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نتیجه گیری 
ســؤال پژوهــش ایــن بــود کــه عوامــل موفقیــت نظــام حقوقــی ـ اجرایــی فرانســه بــرای پیش گیــری 
ــود  ــده ب ــرض ش ــن ف ــت؟ چنی ــل اجراس ــه قاب ــران چگون ــو در ای ــن الگ ــت و ای ــتگی چیس از ورشکس
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــارات و هماهنگی هــای اداری مناســب در کشــور فرانســه ب کــه قوانیــن کامــل و اختی
پیش گیــری از ورشکســتگی، عامــل موفقیــت دولــت ایــن کشــور اســت، ولــی ایــن موضــوع مهــم بــه 

ســبب نبــود ســند اجرایــی و تعهــدات اداری، در حــال حاضــر در ایــران قابلیــت اجرایــی نــدارد. 
ایــن فرضیــه قابــل تأییــد اســت و می تــوان آن را پاســخی بــه ســؤال پژوهــش دانســت. در کشــور 
ــا وجــود قدمــت طوالنــی قانون گــذاری، حقــوق عرفــی در نظــام اداری ایــن کشــور جایــگاه  فرانســه ب
ویــژه دارد و نهادهــا حســب مقتضیــات بــا یکدیگــر همــکاری دارنــد. بــا ایــن  حــال، نظــام سلســله مراتب 
بــدون ســخت گیری خاصــی عمــل می کنــد و اختیــارات نهادهــای تابــع بــرای پیشــبرد امــور، مناســب 
ارزیابــی می شــود. نهادهــای کشــور فرانســه از ایــن نقطــه قــوت اســتفاده صحیــح کــرده و ســازوکاری 

ــد. ــا نهاده ان ــری از ورشکســتگی بن ــرای پیش گی مناســب ب
ــدارد و حســب نوشــته  ــران پیشــینه ای ن همــکاری عرفــی بیــن نهادهــا در نظــام حقــوق اداری ای
ــع حقــوق نوشــته تبعیــت می کننــد و ســخت گیری های  ــودن قوانیــن کشــور، ارگان هــا تنهــا از مناب ب
زیــادی نیــز در ایــن  بــاره اعمــال می دارنــد. بــا ایــن  حــال، هماهنگــی بیــن نهادهــای مختلــف بــا وجــود 
اختیــارات سلســله مراتبی بــه  درســتی اعمــال نشــده اســت و از ایــن نظــر، الگــوی یادشــده در ایــران 

قابــل اجــرا نیســت.
برای اجرای موفق الگوی پیشنهادی در ایران پیشنهاد می شود:

1. گزارش های مالی سازمان حسابرسی و سازمان بورس مبنا قرار گیرد.
ــن شــود و  ــا ورشکســتگی تعیی ــه ب ــی مقابل ــط قضای ــوان ضاب ــه  عن ــت اقتصــادی ب 2. پلیــس امنی
ــر فعالیت هــای مالــی شــرکت ها ذکــر گــردد. در شــرح وظایــف ایــن نهــاد، وظیفــه نظــارت دایمــی ب

3. اداره ورشکســتگی زیــر نظــر قــوه قضاییــه )در صــورت لــزوم، وزارت دادگســتری(، نهــاد قضایــی 
اصلــی در خصــوص مقابلــه بــا ورشکســتگی تعییــن شــود و بــر فعالیــت ضابطــان نظــارت داشــته باشــد. 
ــب  ــی را حس ــات مقتض ــادی، اقدام ــت اقتص ــس امنی ــمت پلی ــی از س ــول گزارش های ــورت وص در ص

ســاختاربندی ورشکســتگی انجــام دهــد.
ــا وجــود ســاختار منسوخ شــده آن هــا توصیــه نمی شــود،  4. در حــال حاضــر، همــکاری بانک هــا ب
امــا در صــورت اصــالح ایــن ســاختار مطابــق اســتانداردهای بین المللــی، می تــوان وزارت اقتصــاد را بــه 
اجــرای دســتور قضایــی پرداخــت تســهیالت ملــزم کــرد. در ایــن صــورت، بانــک عامــل بــرای کمــک 

ــه شــرکت تعییــن می شــود.   ب
بنابرایــن، بــه مســئوالن عالی مقــام کشــور پیشــنهاد می شــود کــه از اختیــارات اجرایــی و هماهنگــی 

در  ورشکســتگی  از  پیش گیــری  اداری  رویــه  بررســی 
فرانســه و امــکان کاربــرد آن در نظــام حقــوق اداری ایــران
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خــود بهــره ببرنــد و اســناد هماهنگــی بیــن اداره هــا را بــا ذکــر دقیــق مســئولیت ها تبییــن کننــد و بــه  
تمــام نهادهــای مرتبــط بفرســتند. ضــروری اســت در الیحــه جدیــد قانــون تجــارت کــه پــس از گذشــت 
دو دهــه هنــوز مراحــل تقنینــی آن کامــل نشــده اســت، تغییراتــی اعمــال گــردد و کلیــات پیش گیــری 
ــای  ــن آیین نامه ه ــا تدوی ــورت، ب ــن ص ــود. در ای ــر ش ــی ذک ــع حقوق ــن منب ــتگی در ای از ورشکس
ــه  اجرایــی در چارچــوب ایــن منبــع حقوقــی می تــوان ضمــن تصریــح دقیــق مســئولیت های اداری، ب

موفقیت هــای مشــابه نظــام اجرایــی ـ قضایــی فرانســه دســت  یافــت. 
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Investigation the administrative procedure of bankrupt-
cy prevention in France and the possibility of its applica-

tion in Iran’s administrative law system
Maryam Dadkhah*
Mitra Zarabi **

Abstract:
In line with preventive judicial policies, the issue of bankruptcy prevention has been 
raised, and the French government has been very successful in this regard. Despite the 
high rate of bankruptcy in our country, this research was conducted with the aim of 
investigating the administrative procedure of the French government in this case and 
the possibility of applying this model in the legal system of our country. The research 
method was analytical-descriptive. It was concluded that despite the fact that the main 
laws of France were written, the administrative law system of this country had a certain 
influence of customs and without respecting the hierarchical issues, the institutions 
cooperated properly with each other and determined their legal responsibilities accord-
ing to customs. The division of bankruptcy into two types, apparent and real, has the 
main effect on the adopted administrative mechanism of prevention, and the general 
policy of the authorities of this country is not to convert the type of suspension from 
apparent to real. In our country, due to the limitation of administrative affairs to legal 
documents and strictness in this matter, especially in the matter of hierarchy, it has 
not been possible to implement this model, and it is necessary that appropriate legal 
documents be prepared in this regard and the exact details of responsibilities should be 
clearly mentioned.

Keywords: Bankruptcy, French legal system, Prevention, Administrative law, Sus-
pension.
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