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 چکیده

رانسه فدر  ها شاهد تحوالت چشم گیری بوده است. متون قانونیحقوق فرانسه در حوزه مشکالت بنگاه

یسات حقوق اند و تاسهای دچار مشکل به همراه آوردههمواره مقرراتی متنوع و پاسخگو برای کمک به بنگاه

انون تجارت جدیدی در این کشور ایجاد و قوانین بسیار مترقی و پیشرو در این زمینه تصویب گردیده است. ق

ر فرانسه و با دسه است، علی رغم الغای این قانون میالدی کشور فران 1807ایران که اقتباسی از قانون تجارت 

حقوقی  های مشکل دار وضع شده است اما نظامههای تجاری، قوانین جدیدی درخصوص بنگاپیشرفت فعالیت

اند الی شدهمهایی که دچار مشکالت ایران در این خصوص منفعل بوده و تاکنون مقررات جامعی در زمینه شرکت

 وضع نگردیده است . 

روز بهای پیشگیری از این تحقیق درصدد است راه کارهای حقوق فرانسه و ایران را درخصوص شیوه

 های حقوقی حل و فصل مشکالت شرکتهای متوقف و ورشکسته را مورد بررسی قرار دهد.بحران و شیوه

قضایی  خلههای پیشگیری که عمدتاً در آنها مداهای پیشگیری در دو قالب دسته بندی شده است. روشروش

روز بحران بشود بلکه سازوکارهای درونی شرکت است که از طریق سازماندهی مناسب و کارآمد از مشاهده نمی

هایی است شود. در وهله دوم شیوه هایی در حقوق ایران مالحظه میجلوگیری می کند. در این بخش پیشرفت

اری باز سازی بایست بنگاه تجپیش بینی شده میکه شرکت در فرایند توقف و بحران قرار گرفته است و از طرق 

سته است شود و شایشود که در این خصوص حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه بسیار ضعیف ارزیابی می

 گذار و نهادهای پژوهشی حول این محور تالش بیشتری نمایند.که قانون
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 مقدمه

باشد، چراکه از یک سو عناصری چون سرعت، پذیر نمیتداوم زندگی تجاری بدون مخاطره و ریسک امکان

ها و پیچیدگیهای امور اقتصادی اعتبار و اعتماد به ظاهر معامالت تجاری حاکم است و از سوی دیگر پیشرفت

است، خیره کننده است. در نتیجه ممکن است در دنیای تجارت بنا به هر دلیل نموده که در قرن اخیر پدید 

رشکسته وق.ت در وضعیت  412شخص تاجر قادر به ایفای تعهدات و تادیه دیون خود نباشد و به موجب ماده 

 اندازد.گروه را به خطر می 4قرار گیرد. اجرای آیین ورشکستگی منافع 

برد و به تدریج از دنیای بر پیشانی تاجر زده، اعتبار و حیثیت او را از بین میاول این که مهر بدنامی 

 شود.تجارت حذف می

رمایه و سدوم این که اعالم ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه موجب انحالل بنگاه اقتصادی و اتالف 

نها جنبه مالی داشته و به حالی است که امکان دارد بحران در بنگاه اقتصادی ت گردد. این درنیروی کار می

آور باشد. بدین معنی که بنگاه اصطالح اقتصاددانان شکست مالی رخ داده و لیکن فعالیت بنگاه همچنان سود

لی بنگاه را قادر به تادیه دیون خود نیست و لیکن در نیروی کار و سرمایه و نظام مدیریتی که سه محور اص

اع اقتصادی، بحران مالی در یک بنگاه عمومًا نشات گرفته از اوض شود.دهند اختاللی مشاهده نمیتشکیل می

باشد. به طور کلی هر چه بینی آن خارج از قدرت فعاالن اقتصادی میاجتماعی و سیاسی جامعه است که پیش

کند و برعکس هرچه ها کاهش پیدا میثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بیشتر باشد میزان ورشکستگی

د ورشکستگی یاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بیشتر دستخوش تغییر و تحوالت گردد، امکان دارد موارنظام س

 ( 8: 1392پور، افزایش پیدا کند. )عبدی

ه کسوم این که اجرای آیین ورشکستگی تهدیدی علیه نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه است چرا  

ای را ای را به دنبال داشته باشد و مشکالت عدیدهههای زنجیرورشکستگی یک تاجر ممکن است ورشکستگی

نش در جامعه را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد نماید. عالوه بر این از آنجایی که بیکاری کارگران موجبات ت

ها در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت لذا نظام کل نماید و اعتصابات، اغتشاشات و ناآرامیفراهم می

 گیرد.ز در معرض خطر قرار میاجتماعی نی
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رت چهارم این که ممکن است ادعا شود که ایجاد نهاد ورشکستگی در جهت حمایت از طلبکاران صو

یدا پگرفته است؛ چرا که از طریق تعقیب جمعی و با رعایت اصل تساوی به بخشی از مطالبات خود دست 

ه زمینه مناسب جهت ادامه فعالیت تاجر متوقف باشد لیکن در صورتی ککنند. این مساله قابل انکار نمیمی

ا به نحو اقساط فراهم شود و ساختار تجاری او مورد بازسازی قرار گیرد چه بسا طلبکاران کلیه مطالبات خود ر

آیین ورشکستگی  دریافت دارند و نیاز به اجرای مقررات ورشکستگی  و تصفیه نباشد. الزم به ذکر است که اجرای

باشد چرا که امکان دارد بنگاه اقتصادی به نحوی دچار بحران شده باشد که حتی از فایده نمیهمیشه خالی از 

 های مالی و تغییر نظام مدیریتی فعالیت کارآمدی نداشته باشد. در این حالت ورشکستگی بهترینطریق حمایت

 ( 9حل است. )همان : راه

رد و تمامی کو انحالل بنگاه اقتصادی جلوگیری با عنایت به ترتیبات مقرر بایستی در ابتدا از تصفیه 

ها را صرف حفظ و نگهداری بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود و در صورت عدم امکان فعالیت ها و حمایتتالش

 حل متمسک شد.و بازسازی بنگاه به آیین ورشکستگی به عنوان آخرین راه

یگر قرارگرفته و سعی بر آن شده که قبل از اجرای گذاران کشورهای داین مهم از دیرباز مورد توجه قانون

های دیگری که بازسازی بنگاه اقتصادی را به دنبال دارد به اجرا درآید به عنوان مثال در عملیات تصفیه، آیین

حقوق فرانسه، قبل از اجرای آیین تصفیه، در صورتی که شخص مدیون قادر به تادیه دیون خود نباشد اما 

ز متوقف نشده است یا به عبارتی واحد اقتصادی قادر به بازسازی است، آیین بازسازی به اجرا هایش هنوفعالیت

های غیررسمی )خارج از دادگاه( نیز وجود آید. عالوه بر این در کنار آیین رسمی فوق، آییندر می

فرانسه  1807ت این درحالی است که قانون تجارت ما برگرفته از قانون تجار (62-61: 1393کاویانی،دارد.)

گذار فرانسوی در وهله اول پرداخت مطالبات و تنبیه بدهکار ورشکسته است اما باشد که در آن هدف قانونمی

در سالهای بعد و در پی ضرورتهای ایجاد شده، اصالحاتی در قسمت ورشکستگی لحاظ شده و به تدریج آیین 

ایران به همان نحو  1311صورتی که قانون تجارتبازسازی تجاری را وارد قانون تجارت خود کرده است. در 

بینی نشده است. تنها راه تاجر متوقف در آیین بازسازی پیش 1311باقی مانده است. در قانون تجارت مصوب 

باشد و ادامه حمایت پس از صدور حکم ورشکستگی پرداخت دیونش اعالم حکم ورشکستگی و تصفیه اموال می

گذار، هیات حمایت پذیر است. در جهت پرکردن خالء موجود، هرچند قانونفاقی امکاناز طریق انعقاد قرارداد ار
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بینی نمود که در عمل به صورت مجموعه غیرمنسجم از صنایع و کمیسیون بحران را به موجب قوانین فرعی پیش

ه اصالحی قانون تجارت و ناکارآمد بود و نتوانست ارتباط الزم را با مجموعه قانون تجارت برقرار نماید و  در الی

های اقتصادی و جلوگیری از انحالل و تصفیه آنها، ذیل باب هفتم، ) در حال تصویب( در راستای حمایت از بنگاه

شود برای در چرخه نگه داشتن مفهوم بازسازی بنگاه اقتصادی مطرح شده است که در این تحقیق تالش می

گذار فرانسوی و ایرانی تدوین نموده اند تا به نحوی هم که قانون های تجاری، مجموعه ابزارها و نهادهاییبنگاه

تعادل اقتصادی را حفظ و طلبکاران مورد حمایت و ابزار فعالیت کارگران را کماکان حفظ کنند، مورد بررسی 

 قرار دهد.

های حقوقی بخصوص در نظام حول این محور است که چه روش اصلی تحقیقدر این راستا سوال 

ایل شناسایی و های تجاری، مساند که قبل از بروز هرگونه مشکل و بحران در بنگاهرانسه متداول شدهحقوقی ف

ال با توجه راهکاری جهت حل معضالت بوجود آمده با سا کمک سایر نهادها تدارک شود. برای پاسخ به این سو

ی که در حقوق مجموعه راهکارهای شده و مشخصی وجود ندارد لذا به اینکه در حقوق ایران هیچ نظام اندیشیده

 ر گرفته است. فرانسه که از تنوع و فراوانی الزم نیز برخوردار است در قالب دو روش جداگانه مورد بحث قرا

موده نگذار تالش در مبحث اول تحت عنوان راهکارهای غیر قضایی عمدتًا نهادهای حقوقی که قانون

یت و فساد در گذار این بوده که زمینه اصلی ناکارآمدی مدیرنوناست نقش آنها را پررنگ نماید و برداشت قا

ماید لذا سه روش ها را شفاف نها را باید سامان مند کند و از طرف دیگر محیط فعالیت بنگاهساختارهای بنگاه

الم گری نظام اعاند. عالوه بر تقویت نظام شفافیت در فعالیت شرکت در روش دیمورد تاکید و بحث قرار گرفته 

ز طریق این هشدار ارکان مختلف پیش بینی شده که قبل از اینکه شرکت در ورطه مشکالت الینحل قرار گیرد ا

ت مسوولیت نظام، اعالم هشدار الزم انجام شود. در تکمیل این روشها در قالب روش سوم در مبحث اول تقوی

 رد بحث قرار گرفته است.مدنی مدیریت شرکت به عنوان آخرین روش پیشگیی غیر قضایی مطرح  مو

ها همراه با مداخله مستقیم و های پیشگیری از بحران و توقف شرکتدر مبحث دوم تحت عنوان روش

ها است. گسترده مقامات قضایی سه روش توصیف و تبیین شدند. عمده نوآوری این پژوهش در تبیین این روش

وش موجود برای جلوگیری از تصفیه قضایی که در در حقوق ایران هر سه روش مورد بحث وجود ندارد و تنها ر

ایران تحت عنوان قرارداد ارفاقی است هیچ شباهتی با آنچه در حقوق فرانسه در نقش آفرینی مقامات قضایی 

 دیده شده ندارد.   
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های مفاهیم، رویکردها و پیشینه قوانین پیشگیری از بروز بحران و ورشکستگی بنگاه -1

 اقتصادی

 اصلی تحقیق مفاهیم -1-1

 الف : مفهوم بنگاه اقتصادی 

کند که در کنار نام اشخاص به مفهوم های اقتصادی ایجاب میتالش در جهت حفظ و ادامه فعالیت بنگاه

رد و با استفاده بنگاه اقتصادی نیز توجه شود. چرا که این بنگاه اقتصادی است که بایستی مورد بررسی قرار گی

 د.کار آن مشخص شده و در جهت رفع معایب موجود اقدامات الزم صورت گیراز نظر کارشناسان نواقص 

ای پراکنده احساس شده است. ولی در ضرورت توجه به بنگاه و بنگاهداری در قوانین مختلف و به گونه

 ا واحد اقتصادیی« entrepris»الیحه اصالحی قانون تجارت ایران نمود عینی یافته است. اقتصاددانان برای واژه

دهند. بر اساس تعریف موسع واحد تولیدی عبارت است از تولید یک تعریف موسع و یک تعریف مضیق ارائه می

یت اقتصادی  و هر سازمانی که موضوع آن تولید، مبادله یا گردش اموال یا خدمات باشد. واحد تولیدی یک فعال

 (13 :1388ی آزاد، اند. )نورانحقوقی است که در آن عوامل انسانی و مادی گردهم آمده

گیرد اعم از این که تولید کنیم تعریف فوق به طور کلی هر تولیدی را در بر میگونه که مالحظه میهمان

عریف تدر سیستم فردی باشد یا جمعی. به طورکلی هر واحدی که جنبه تولیدی داشته باشد زیرپوشش این 

آهن، وشی با دو کارگر را در کنار شرکت ملی نفت و ذوبیراهن فرپگیرد. بر این اساس بایستی یک مغازه قرار می

 واحد اقتصادی تولیدی بنامیم. 

های اقتصادی این چنینی، با یکدیگر مخلوط نشوند به تعریف گروهی از اقتصاددانان برای این که سازمان

ین شود. بنابرامیپردازند. در تعریف مضیق بنگاه اقتصادی روی عوامل تشکیل دهنده و هدف آن تاکید مضیق می

د. لذا بنگاهایی نمایبازار خدمات هدفش جلب نفع مادی و پولی است و عوامل کار و سرمایه را از یکدیگر جدا می

چنین واحدهای تولیدی که هدفشان جلب نفع مادی گردند. همکه جنبه انتفاعی ندارند مشمول این تعریف نمی

 گیرند. کنند در شمول این تعریف قرار نمیمیاست اما عوامل کار و سرمایه را از هم جدا ن

از دیدگاه حقوقی بایستی بنگاه اقتصادی را از حیث تعداد افراد موسس به دو نوع بنگاه فردی و بنگاه 

شود و فاقد شرکتی تقسیم نمود. بنگاه فردی موسسه یا سازمانی است که با سرمایه یک نفر تشکیل و اداره می
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 20ا بنگاه شرکتی با استفاده از سرمایه جمعی و در قالب شرکتهای مندرج در ماده باشد امشخصیت حقوقی می

شود لذا دارای شخصیت حقوقی مستقل است. تاسیس بنگاه فردی در ایران مبتنی بر قانون تجارت تشکیل می

تواند باشد. بدین معنی که هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی فقط یک دارایی میمی« وحدت اموال»تئوری 

 داشته باشد.

باشد و بنگاهدار نتیجه عمل نظریه فوق این است که دارایی شخصی از دارایی تجاری قابل تفکیک نمی

باشد. لذا میزان سرمایه با مجموع دارایی خود )اعم از تجارتی و غیر تجارتی( در مقابل طلبکاران مسوول می

کنند. )همان دارایی شخصی خود احساس امنیت نمییابد چرا که افراد در خصوص گذاری تا حدودی کاهش می

 :15) 

گاه اقتصادی بن»و « دارایی اختصاص یافته»در راستای توجه به همین مشکل بود که در فرانسه به مفهوم 

سیم بود و فردی با مسوولیت محدود توجه شد. در این نظریه دارایی فرد به دارایی شخصی و تجاری قابل تق

نیز  1391صوبموی وثیقه مطالبات بستانکاران بود. در الیحه اصالحی قانون تجارت ایران تنها دارایی تجاری 

باشد چرا که از طریق تاسیس شرکت تک بینی شرکت یک نفره،گامی موثر در جهت رفع این مشکل میپیش

ه و از توان دارایی تجاری و خصوصی فرد را از یکدیگر جدا کردالیحه مذکور می 729شریک به موجب ماده 

غیب طریق افزایش ضریب امنیت طلبکار در جهت حفظ دارایی شخصی تاجر نیز گام برداشت تا موجبات تر

ه بنگاه اقتصادی و افراد را به تاسیس بنگاه فراهم نمود. در نظام حقوقی ایران مقارن با وضع قوانین گوناگون ب

طلبکاران  فی مابین1311وجب قانون تجارت حفظ فعالیت آن توجه شده است و پیش بینی قرارداد ارفاقی به م

قانون تجارت پس از قطعی شدن  491شود. طبق ماده و شخص مدیون موجب ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی می

شکسته را به حکم راجع به تصدیق قرارداد، مدیر تصفیه کلیه دفاتر، اسناد، و نوشتجات و همچنین دارایی ور

 شود.رد. در نتیجه فعالیت شخص ورشکسته از سر گرفته میگیمشارالیه رد کرده و رسید می

شرکت  "قانون اداره تصفیه ورشکسته ادامه جریان کار 7و  15عالوه برقانون تجارت به موجب مواد 

قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی  1چنین به موجب ماده بینی شده است. همپیش "متوقف

های کشور، گیری از تعطیلی کارخانهمنظور حمایت از صنایع داخلی و جلو ، به1342های کشور مصوب کارخانه

 اداره موقت کارخانه توسط مدیر منتخب هیات پیش بینی شده است. 
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باشد لذا در الیحه قانون از آنجایی که هدف از وضع مقررات بازسازی، حفظ بنگاه و ادامه فعالیت آن می

دهی مجدد آن کنار نام اشخاص توجه شده است، احیاء بنگاه و سازمانتجارت به مفهوم بنگاه اقتصادی نیز در 

صادی مدنظر مستلزم این است که تا حدودی مالک و تمایالت وی نادیده انگاشته شود و بهبود وضع بنگاه اقت

 گری واگذار شودقرار گیرد و نواقص کار آن برطرف شود. لذا این امکان وجود دارد که بنگاه مربوطه به شخص دی

رفتار خود  وو یا به رغم میل و رغبت شرکاء به سبک دیگری هدایت گردد و چه بسا مدیران آن به جهت اعمال 

های مالی و کیفری محکوم و حتی حاصل کنند و حتی شرکت اخراج شوند ولی شرکت همچنان به به مجازات

 (16حیات خود ادامه دهد. )همان: 

 ب : مفهوم بازسازی

های مختلفی مطرود است و مه مطرح کردیم اجرای آیین ورشکستگی از جنبهگونه که در مقدهمان

حل به آن متوسل شد و تا جای ممکن موجبات ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی و بایستی به عنوان آخرین راه

ور ادامه سازماندهی مجدد آن را فراهم نمود. بازسازی، آیینی است که قبل ازصدور حکم ورشکستگی به منظ

رایط بنگاه لیت بنگاه بحران زده پیش بینی شده است. قدم اول جهت اجرایی شدن آیین بازسازی، احراز شفعا

باشد. قدم دوم این است که زمینه مناسبی فراهم شود تا سازماندهی مجدد های اجرایی میمشمول توسط نهاد

پذیر است. باید مکانانظام مدیریتی، آن  بنگاه را تسهیل نماید. این مهم از طریق بهبود بنیه مالی بنگاه و تقویت

رورت اخیر از تا جای ممکن اموال موجود را حفظ کرد و امول از دست رفته را به بنگاه برگرداند. توجه به ض

 طریق وضع نوعی مصونیت حقوق و  اموال، ابطال معامالت ضرری و مسوولیت جزایی و محرومیت شخصی

هایی است که ام سوم را فراهم نماید. قدم سوم اجرای طرح ها و روشمدیران، زمینه مناسب جهت برداشتن گ

 زده را محقق سازد. ادامه فعالیت بنگاه بحران

ده است. در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه تعریف مشخصی از بازسازی در حقوق ایران ارایه نش

ت موجود و محتویات و مندرجات آنها بدست و مقررا شود از بررسی کلیه قوانینتعریفی که از بازسازی مطرح می

ول مقررات آمده است. با عنایت به مالحظات فوق، بازسازی عبارت است از آیینی که به موجب آن قبل از شم

دهد و یمورشکستگی، بنگاه اقتصادی بحران زده بر اساس طرح مشخص و در چارچوب جدید، به فعالیت ادامه 

 (175: 1386،نماید. )صفریه بنگاه را پرداخت میتدریجًا تاجر، دیون مربوط را ب
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 رویکرد و اهداف قوانین ورشکستگی -2 -1

حران گذاران سه مصلحت و غایت مهم در خصوص اشخاص تجاری دارای مشکل و بدر دوران مدرن قانون

را تامین  وی شامل حمایت از طلبکاران و حفظ حقوق آنها و به طور غیرمستقیم حمایت از تاجر متوقف و منافع

های و شرکت شود. یک مصلحت مهم تقویت اعتبار تجارکنند و در نهایت مصالح عمومی جامعه نیز تامین میمی

اری از سوی ای و اعتبتجاری از یکسو و ایجاد اعتماد در جامعه برای تحقق و تسهیل معامالت تجاری و نسیه

اال و خدمات، کت که به جهت فراوانی تولید و عرضه دیگر است. زیرا عالوه برآنکه اقتضای تجارت امروز آن اس

ایه قابل توجهی ای و غیر نقدی انجام شود؛ اصوالً تاجر هرچند سرمبخش قابل توجهی از معامالت به صورت نسیه

د را نقدی انجام های خوتواند همه مبادالت اعم از خریدها و فروشداشته باشد، در روند فعالیت تجاری خود نمی

ام معامالت ای و اعتباری انجام دهد. الزمه انجمجبور است بخشی از معامالت خود را به صورت نسیهدهد و 

تدهای تجاری سگران این عرصه در داد و ای در بازار و در حوزه تجارت، این است که معاملهاعتباری و نسیه

ی جامعه به ویژه و ساختارهای حقوق شود که قوانینخود به یکدیگر اعتماد بکنند و این اعتماد زمانی فراهم می

ند و بدهکار و ای نمودمقررات ورشکستگی این اطمینان را در اشخاص ایجاد کند که اگر با دیگران معامله نسیه

حو موثر ناش دچار اختالل شد و در پرداخت دیون خود متوقف شد، قانون به موقع و به تاجری وضعیت مالی

 (.9: 1392کند )عبدی پور،مایت میمداخله و از حقوق بستانکاران ح

ها، کم و بیش در نظام اقتصادی مصلحت عمومی دیگر این است که توقف و ورشکستگی تجار و شرکت

کند. ناتوانی اشخاص عادی در پرداخت دیون خود کند و به نظم اقتصادی ارتباط پیدا میجامعه اخالل ایجاد می

شود کند، اما زمانی که تاجر دچار وقفه و توقف میر او ایجاد میمعموالً یک مشکل شخصی برای مدیون و طلبکا

در اقتصاد امروز  شوند. عمالًبا توجه به این فرض که طلبکاران او نوعًا تاجر هستند، آنها هم دچار مشکل می

 خورد چند تاجر دیگر هم که در یک زنجیرههایش برگشت میبینیم زمانی که یک تاجر و کاسبی چکجامعه می

هایشان برگشت بخورد. بنابراین در حوزه شوند و ممکن است چکطولی قرار دارند، به تبع او دچار مشکل می

 -های تجاری در پرداخت دیون خود تبعات اقتصادیتجارت و نظام اقتصادی کشور، توقف و ناتوانی تجار و بنگاه

گذار و شت ایجاب می کند که قانوناجتماعی وسیعی دارد لذا حفظ نظم عمومی اقتصادی و حفظ نظام معی

های اقتصادی و تجاری بزرگ موجب تری به این قضیه داشته باشند. به ویژه اگر توقف بنگاهدولت توجه جدی
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شود، سبب بیکاری کارکنان و در نتیجه آسیب به نظام اشتغال جامعه خواهد خورد، از این رو انحالل آنها می

های حقوقی مختلف به پیش بینی سازوکارهایی ت ورشکستگی در سیستمامروزه بخش قابل توجهی از مقررا

های مالی و پیشگیری از ورشکستگی و انحالل آنها اختصاص های اقتصادی دچار مضیقهبرای بازسازی بنگاه

 (10یافته است )همان،

 بررسی پیشینه قوانین بازسازی و جلوگیری از ورشکستگی در ایران و فرانسه -1-3

 یشینه و تحوالت قوانین در حقوق ایران : پ - 1-3-1

ه امروز مبنای میالدی فرانسه اقتباس شده است که تا ب 1807قانون تجارت ایران عمدتاً از قانون تجارت 

ر موضوع حقوق ورشکستگی ایران را تشکیل داده است. با وجود تغییرات گسترده در حقوق تجارت به خصوص د

ین روی وق فرانسه اما در حقوق تجارت تغییری صورت نگرفته است. از اها در حقورشکستگی و توقف شرکت

کرده است. از  ها و تعارضات زیادی با قوانین ورشکستگی فرانسوی پیدامقررات مربوطه در حقوق ایران مغایرت

درحالیکه ره کرد، توان به اختصاص قواعد ورشکستگی به بازرگان بودن در حقوق ایران اشاها میجمله این مغایرت

عموم  مقررات نوین ورشکستگی در دنیای امروز مرز بندی گذشته را منسوخ و مقررات ورشکستگی را شامل

 داند. افراد اعم از تاجر و غیرتاجر که فعالیت تجاری اشتغال دارند، می

ه های متعددی حایز اهمیت است. لفظ کلمه بازسازی به معنای دوباربازسازی وضعیت ورشکسته از جنبه

ای تحت عنوان ورشکستگی ممکن است هم به تاجر ای نوینی است. بازسازی پدیدهساختن و از نوساختن پدیده

کمک کند و هم به بستانکاران، به ویژه در صورتی که بازسازی قبل از صدور حکم ورشکستگی به وقوع بپیوندد. 

برخورد با شرکت دارای مشکل در حقوق در این زمینه نیز تفاوت اساسی بین راهکارهای حقوقی جدید و نحوه 

ایران وجود دارد. در حقوق ایران هنوز قبل از صدور حکم توقف و ورشکستگی، هیچ راهکاری برای جلوگیری 

دار وجود ندارد. بنابراین قرارداد ارفاقی دوستانه که محتوای آن جهت کننده از توقف و حمایت از بنگاه مشکل

تصدیق مقام قضایی برسد که قبل از صدور حکم توقف و ورشکستگی باشد،  شفافیت و تصمیمات به تایید و

شود، بنحو های آتی مطرح میکه در بحث 2005شناخته نشده است در حالیکه قانون نجات فرانسه مصوب 

های منطقی، مدیریت شرکت که دچار بحران مالی شده یا در آینده دچار مفصل و با درنظر گرفتن مکانسیم
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تواند از دادگاه ذینفعان به نحو محرمانه درخواست تشکیل سامانه جدیدی نماید که قبل از شود، میبحران می

     (       62-61: 1393ورشکستگی، بتواند از بحران خارج شود )کاویانی،

ب است تا در ها شاهد تغییراتی قابل توجه بوده است و مناسدر فرانسه، امر پیشگیری از مشکالت بنگاه

 برهه های مختلف این تغییرات را یادآور شویم. اینجا

 پیشینه و تحوالت قوانین در حقوق فرانسه  -1-3-2

 در فرانسه های پیشگیرانهظهور اولین رویهالف : 

عنی فرمان ی ،اولین احکام سلطنتی صادره در عصر رنسانس درها، ریشه سابقه پیشگیری از مشکالت بنگاه

وص حقوق این فرمان به این موارد اشاره دارد. این فرمان درخص XI , X , IXدارد. تیترهای  1673کلبرت 

.. است. .از پرداخت و نیز مجازات ها و  ناتوانیورشکستگی،  هورشکستگی و علی الخصوص شرایط گشایش روی

فت کرده نامه دریاتوانست از جانب پادشاه، امانمعذالک باید این مطلب را افزود که فرد بدهکار در آن زمان می

-ادهها در نتیجه خطای وی روی ندماهه را برای مواردی دریافت نماید که توقف از پرداخت 6و حکم 

 (Chaput,2007:220).اند

دارد که مشتمل بر  1848قرارداد ارفاقی دوستانه در سال انعقاد دیگر در این زمینه نیز ریشه در  اقدام

ها بود. های زمانی برای پرداخت بدهیجهت کسب مهلتدرن وی، عقد قرارداد میان بدهکار و برخی از طلبکارا

در و  تدوین گردید 1919ژوئیه  2ملغی شد. قانون بعدی در  1870در سال  1این قرارداد ارفاقی دوستانه

جهت  درمیان تاجران و طلبکاران ، آن هم  2حل و فصل اختالفات از طریق قرارداد مصالحه و سازش زمینه

 .ملغی شد  این آیین و رویه همبعد از مدت کوتاهی  اند، که جزء رزمندگان جنگ بوده بود تجاریحمایت از 

وران بدهکار بدشانس قوانینی درخصوص حمایت از تاجران و پیشه 1937ژوئیه  25به موجب فرمان 

جدید از مشکالت بنگاه را به ارمغان آورد. در واقع اذعان  برخوردولی با حسن نیت به تصویب رسید. این حکم 

اقتصادی و نوسانات مختلف پدید آید و صرفاً  بدگردید که این مشکالت ممکن است در نتیجه اوضاع و احوال 

از  جدااین قانون هم نواقصی داشت که در این زمینه کافی نبود.  هر چند. باشدن ء مدیریت مدیر بنگاهبدلیل سو

                                           
1- Concordat Amiable 
2- Reglement Transactional 



10 

شد و بدین ترتیب راه از حضور قاضی انجام می که مذاکرات طلبکاران و بدهکاران بدورذکر کرد  مطلب بایداین 

  (Jaquemont,2011:12).را برای بروز تقلب باز می نمود

 23مورخ  820-67 مانند الیحه قانونیالزم بود زمان سپری شود و  ،های پیشگیرانهبدنبال این تالش

حله توقف هایی صادر شود که هنوز به مرها و بنگاهشود تا قانونی مربوط به شرکت تصویب 1967سپتامبر 

شان سبب فتنراز میان  شدهایی که گمان میبه بنگاه کمکبا هدف  الیحه قانونی این .اندها نرسیدهپرداخت

ز ا یابند.بحیاء خود تا راه حلی برای ا دادمی ای خواهد بود، اجازهایجاد اختالل جدی در اقتصاد ملّی یا منطقه

ا خطر توقف در بها به انجام یک پیش بینی زودتر از موعد ترغیب شوند تا تا مدیران شرکتبود سوی دیگر الزم 

فرد بدهکار نون به در این قانمایند. جلوگیری از تصفیه قضایی  قادر شوندها روبرو نشوند و از سوی دیگر پرداخت

ک نماینده یتا به همراه  داده شده بود که ممکن بود یک ماه دیگر نیز تمدید شود هسه ماهیک مهلت زمانی 

مفید صورت  ا درت نموده، آن را تقدیم دادگاه طرحاین  پس ازبرای احیاء شرکت بپردازد. طرحی قانونی به تهیه 

ایراد مورد نیز  حهالیذالک، این اقدام نمایند. معبرای نجات بنگاه  تصدیق آن تایید و آن دادگاه نسبت به  بودن

طرح در آن هم در حل مو راه  قابل اجرا بود های نسبتًا بزرگ و مهمآن تنها در مورد بنگاهاجرای بود، چراکه 

 (Lyazami,2013:18-19) . شدغالب موارد منجر به طرح یک برنامه تسویه بدهی و تصفیه قضایی می

 ها در فرانسهبروز مشکالت بنگاهجدید پیشگیری از های و روش نگاهب : 

ن گزارش . سودرو در ایگرددبرمی 1979ها به گزارش سودرو در سال ایده پیشگیری از مشکالت بنگاه

سازد فراهم می از مشکالت بنگاه رای ساز و کار متناسب که امکان آگاه در نظام حقوقی فرانسه اعالم نمود که

ری از بروز را برای ایجاد تدابیر پیشگی 974 شماره الیحه 1979ل وجود ندارد. دولت م. ریموند بار در سا

 4یحه قانونالهای مطرح در ، وزیر دادگستری وقت فرانسه انگیزه1983ها ارائه نمود. در سال مشکالت بنگاه

 1967سپتامبر  23و فرمان  1967ژوئیه  13ژوئیه را مطرح کرد. تاکید او بر نبود ابزارهای پیشگیری در قانون 

 بوده است.

و دستورالعمل اجرائی آن در تاریخ اول  1984بدنبال این اظهارات و پس از مدتی قانون اول مارس 

-یک سیستم کامل از امور پیشگیرانه را که دربرگیرنده تمامی امور اولیه مطرح در توقف پرداخت 1985مارس 

یک ساز و کار کامل  گیریگذار برای بکارنونهاست را ایجاد کردند. این قانون خود حکایت از خواست و اراده قا
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های مشکل دار ایجاد نظم میان وظیفه حقوق بنگاه د.فراهم آوردار، های مشکلو البته تدریجی در مورد بنگاه

دار و نیز در صورت امکان نجات بنگاه و حفظ کارگران و کارمندان ها برای طلبکاران یک بنگاه مشکلپرداخت

 (Ibid:20)باشد.آن بنگاه می
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 راهکارهای غیرقضایی پیشگیری از توقف و ورشکستگی  -2

شروع  به دنبال کشف بهتر مشکالت و نیز جلوگیری و 2005ژوئیه  26تغییرات حاصل از قانون نجات 

بر اهمیت  این قانون در. ستطرح آیین پیگیری جمعی و یا در بدترین حالت جلوگیری از تصفیه قضایی بوده ا

ه مدیران یعنی یک شیوه کشف مشکالت تکیه دارد. در همین راستا زمانی ک ؛اطالع رسانی مالی و حسابداری

رای آنان صادر تواند دستوری را بکنند، رئیس دادگاه میهای سالیانه اقدام نمیبنگاه نسبت به تسلیم حساب

ر این خصوص اخذ دای نیز ی، آن گزارش را ارائه نمایند و وثیقهنماید که به استناد آن، ظرف مهلت زمانی کوتاه

 ءان جزولیت برای آنوو ایجاد مس ئل بنگاهها نسبت به مساشود. همچنین حساس نمودن مدیران بنگاهمی

ارهای اطالع رسانی قانون توجه خاصی به بهبود ابزراستا در این  در این مورد تاکید در این قانون است. حورهایم

های رای ارگان، این قانون تکالیفی را بچنینهمهای تجاری شده است. طرح شکایت در دادگاه ومورد استفاده 

 هتج در ی شرکتهاولیت برای ارگانوایجاد مس فاین تکالی هدف اصلی شرکت در نظر گرفته است.مختلف 

 (Petel,2005:1509)باشد.میها اهپیشگیری از مشکالت بنگ

قامات مهای مورد بحث در آن به ترتیبی است که آید روشمیهمان گونه که از عنوان این مبحث بر

گذار به عناوینی هایی است که قانونقضایی نقش مستقیمی در آنها ندارند و عمدتاً پیش بینی نهادها و مسوولیت

ز بروز مشکل مند ادر نظر گرفته تا اداره و مدیریت شرکت بصورت سامانگیر شرکت مختلفی برای ارکان تصمیم

 جلوگیری نماید.

 های اقتصادی تقویت نظام اطالع رسانی -2-1

باشد که بواسطه آن تعادل میان ارکان شرکت شفاف سازی یکی از معیارهای بنیادین راهبری شرکتی می

های سهامی و بازارهای مالی ر بهبود اطالع رسانی در شرکتتوان در امگردد. ظهور و بروز آن را میمحقق می

مشاهده نمود. حقوق فرانسه نیز با هدف ایجاد امکان دسترسی سهامداران به بهترین شکل از اطالع رسانی، 

توان آنها را به که می ها تحمیل نموده است. اعمال کردن این مکانیسمتکالیف روز افزونی را بر مدیران شرکت

رسد به تنهایی کافی نباشند. جستجو برای وشن و شفاف در قوانین اخیر مشاهده نمود نیز به نظر میشکل ر

عالوه بر شفاف سازی نیاز است که یافتن تعادل میان اختیارات از طریق شفاف سازی تنها کافی نیست بلکه 

به بهترین شکل، موفق به درک این  اطالعات ارایه شده به بازار قابل فهم نیز باشد تا از این طریق هر سهامداری
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توان تکالیف مربوط به شفاف سازی را در دو دسته قرار داد. دسته اول تر میاطالعات شود. با بررسی دقیق

پذیرد. در تکالیفی است که صرفاً به شکلی از شفاف سازی از طریق اطالع رسانی از سوی مدیران صورت می

: 1393)پوررشید، .نمایندهت کسب اطالعات مالی از شرکت اعمال میدسته دوم حقوقی است که سهامداران ج

153) 

اید و نیز یک نمشناسایی میرا ها آن ظهورشانها را در همان بدو بکار بردن تدابیری که مشکالت بنگاه

یشگیری پنماید. این نوع در جهت درک کامل این مشکالت مالی سازماندهی می درست و واقعیاطالع رسانی 

دهد. ود سوق میولیت آینده شغلی خونماید و آنان را به برعهده گرفتن مسولیت را متوجه مدیران بنگاه میومس

ینی به معنای ببعنی پیش بینی و پیش  ،ولیت پیشگیریواند، مسنظران نیز تاکید نمودهچه بعضی از صاحبچنان

آن  ازریک مدیران به دوری جستن تهدید کننده بنگاه موجب تح پیشگیری است، چراکه آگاهی از مشکالت

 (Sudreau,1975:10-12).باشدمشکالت می

که ها پرداخته است تا مدیران آن زمانیگذار به تقویت تکالیف حسابداری برای بنگاهدر این زمینه قانون

یند. هدف تخاذ نمایابند از وجود آنان آگاهی یابند و بتوانند تصمیماتی فوری برای بنگاه امشکالت به وقوع می

الخصوص رسانی به اشخاص ثالث در خصوص وضعیت بنگاه و علیرسانی حسابداری، هم اطالعو موضوع اطالع

 شرکاء فعلی یا احتمالی آن است.

های مالی ساالنه حسابرسی شده، اند صورتهای سهامی بورسی مکلف شدهدر حقوق ایران نیز شرکت

مدیره که تأثیر قابل مالحظه بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم یی، گزارش هیات های مالی میان دورهصورت

های اجرایی تهیه شده توسط سازمان گذارند در چارچوب حداقلی که مطابق دستورالعملسرمایه گذاران می

قانون بازار بورس و اوراق  43گذار در ماده بورس اوراق بهادار است، به سازمان مذکور ارایه نمایند. حتی قانون

گذاران که ناشی از قصور، تخلف یا تأکید کرده مسوولیت جبران خسارات وارده به سرمایه 1384دار در سال بها

یابان و مشاوران نقصان اطالعات ارایه شده در فرایند عرضه اولیه باشد بر دوش ناشر، شرکت تامین سرمایه ، ارزش

-قانون مذکور مجازات 49تکبین، بر اساس ماده حقوقی ناشر خواهد بود. عالوه بر جبران خسارات مدنی برای مر

های حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان 

باشد. عدم ارایه تمام متحمل شده یا هر دو مجازات اشخاص ناقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطالعات می
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سناد یا مدارک مهمی که به موجب قانون باید به سازمان و یا به بورس ارایه شود، تخلف یا قسمتی از اطالعات، ا

تهیه کنندگان و بررسی کنندگان اسناد ، مدارک، اطالعات ، بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیره نویسی از انجام وظایف 

ف واقع مربوط به اوراق بهادار های خالمحوله و سوء استفاده عمومی از هر گونه اطالعات، اسناد مدارک یا گزارش

 از جمله جرایم تعریف شده در این قانون است.

اولیه را نیز از  روشن است که قانون جدید توجه بسیاری به شفافیت بازار اوراق بهادار نشان داده و بازار

ه است. در داین امر مستثنی نگذاشته و بدین ترتیب یکی از نقایص قوانین و مقررات گذشته خود را پوشش دا

ادار است که وظیفه قانون جدید ناظر اصلی به فرایند اطالع رسانی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق به

ه ملزمند مطابق تدوین مقررات و اجرای مناسب آنها را بر عهده گرفته و تمامی نهادهای درگیر در بازار سرمای

عیین شده بپردازند. ط سازمان مزبور به ارایه اطالعات به مراجع تهای تهیه شده توسها و دستور العملآیین نامه

 (154: 1393)پوررشید،

 تنظیم و تسلیم حسابهای سالیانه -الف

عد از و مواد ب 123-12داشتن دفاتر حسابداری برای تجار )اشخاص حقیقی یا حقوقی( به موجب ماده 

اشخاص  نی، خدماتی و ...( اجباری است. اماآن کد تجارت فرانسه و نیز برخی از اشخاص حقوقی )ساختما

تر از مقداری تعریف شده در قانون عمومی مالیاتها تعیین شده از داشتن این حقیقی که با حجم تجارتی کم

اند البته اشخاص حقیقی فعال در یک فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی تک نفره نیز دفاتر معاف شده

های شوند. به عنوان مثال در حالت فوق آن دسته از فعالیتر حسابداری( میمشمول این تدابیر )داشتن دفات

 ای که اموال فرد به آن تخصیص داده شده است باید دفاتر حسابداری مستقلی داشته باشند ) بندشغلی و حرفه

تمامی  هم این تکلیف بر دوش 1984قانون تجارت فرانسه(. از زمان تصویب قانون اول مارس   526-13 ماده 1

های غیر تجاری، اشخاص حقوقی )غیر تاجر( حقوق خصوصی که یک فعالیت اقتصادی را در قالب شرکت

دهند نیز نهاده شده است البته به شرطی که دو شرط از سه های تعاونی کشاورزی انجام میها، شرکتانجمن

 شرط زیر در مورد آنان محقق شده باشد، مجرا است :

 ارگرک 50از داشتن بیش -1

 یورو 3100000از حجم تجارت بیش داشتن -2
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 یورو  1500000از بیش داشتن بیالن -3

ها هم بدون لحاظ شدن آن سقف ذکر شده و البته به شرط دریافت یک یا چند مورد کمک مالی انجمن

شوند. ف میباالتر از سقف مقرر در این قانون از دولت و موسسات دولتی یا تشکیالت محلی مشمول آن تکالی

قانون  4 -1مقرر در این قانون ) ماده  هایی را بیشتر از سقفهایی هم که سالیانه کمکها و بنیادانجمن

n 87  شوند. الیف میکنند مشمول آن تک( دریافت می1987ژوئیه  23مورخ  571

nاز زمان تصویب قانون  2011 پردازد که به ساده سازی و اصالح آن می 2011می  17مورخ  525

شان اکتفا توانند تنها به ارائه یک گزارش ساده شده و مختصر از وضعیت حسابهای سالیانهبرخی از تجار می

اده م)مراجعه به  نمایند، البته به شرطی که حجم تجارت آنها رقمی باالتر از سقف مقرر در قانون مذکور نباشد.

 قانون تجارت( 16-123

گاه )حوزه برخی از بنگاهها مشمول رعایت تکلیف مربوط به تسلیم حسابهای سالیانه شرکت به دفتر داد

های بعد از تصویب و تایید این دفاتر در مجامع عمومی اعضا شرکت قضایی( هستند و این حسابها باید در ماه

ند. این تکلیف توانند از وضعیت مالی شرکت آگاهی یابتسلیم دادگاه شوند. بدین گونه است که اشخاص ثالث می

-L-232بر دوش شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی، شرکتهای تضامنی نهاده شده است. )مواد 

همراه  5ری درجه قانون تجارت فرانسه(. عدم انجام این تکالیف با ضمانت اجرای کیف 23-232تا  21

 (Sliva,2012:560).است

 2010ژوئن 15اند. اما از زمان تصویب قانون قیقی تاجر ملزم به تسلیم حسابهای ساالنه نشدهاشخاص ح

کنند یعنی اموال مربوط به شغل آن دسته از تجار که در قالب شرکت یک نفره با مسئولیت محدود فعالیت می

اند )بند های سالیانه شدهاند نیز به طور خاص ملزم به تسلیم حسابخود را به یک دارایی ویژه اختصاص داده

 قانون تجارت(  526-14 ماده

 بینی کنندهتهیه و تنظیم صورت حسابهای پیش -ب

های سالیانه که وجودشان های مشمول این تکلیف افزون بر تکلیف مربوط به تهیه و تنظیم حساببنگاه

بینی آورد، تکلیف مربوط به ارایه حسابهای پیشامکان آگاهی یافتن از وضعیت گذشته بنگاه را فراهم می
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علی الخصوص مشکالت احتمالی مورد آگاهی  ها وضعیت آتی بنگاهنیز وجود دارد تا بواسطه وجود آن 3ایکننده

 واقع شوند.

ی که به یک فعالیت جر دارای شخصیت حقوقی حقوق خصوصهای تجاری و اشخاص غیرتاشرکت

آور بودن این پردازند مشمول رعایت این تکلیف هستند. اما بدون شک باید گفت که به دلیل الزاماقتصادی می

های بسیار مهم، یعنی شرکتهایی است که ای است که این تکلیف تنها بر دوش شرکتتکلیف وضعیت به گونه

ا بیشتر میلیون یورو و ی 18دارند و حجم تجارت آنان )بدون احتساب عوارض پرداختی( کارگر  300حداقل 

 بوده باشد. 

گردند و در نتیجه اشخاص در حالیکه صورت حسابهای سالیانه بدلیل تسلیم آنها به دفتر دادگاه منتشر می

ها سابهستند و این صورت حبینی کننده محرمانه بهای پیشیایند اما حساثالث نیز از محتوای آن آگاهی می

ها یا اشخاص ارسال گردند و این شوند. در عوض این نوع صورت حسابها باید برای برخی ارگانمنتشر نمی

اند. کمیته بنگاه، بازرسی حساب و نیز ها متعهد به رعایت تکلیف مربوط به رازداری گردیدهاشخاص و ارگان

 ها هستند.هاد( جزء این اشخاص و ارگانشورای مراقبت و نظارت )درصورت وجود این ن

یابند که مجمع عمومی سالیانه بنگاه سهامداران شرکت تنها زمانی از محتوای این حسابها آگاهی می

رسانی هم گزارشی است که بازرس حساب مکلف به تنظیم آن است. در واقع شود و مجرای این اطالعبرگزار می

مدیره تنظیم ه مالحظات خود را طی گزارش مکتوب جهت اطالع هیاتوظیفه بازرسی حساب این خواهد بود ک

ارت قانون تج 225-240ماده  نماید.)و آن را برای کمیته بنگاه ارسال و در جلسه بعدی مجمع عمومی ارایه می

 فرانسه(

 پیشگیری از طریق اعالم هشدار -2 -2

 الف : اعالم هشدار از سوی بازرس حساب

دار نماید. برداری از بنگاه را خدشهبدلیل نوع ماهیتش ممکن است استمرار بهرهاین نوع اعالم هشدار 

ها وجود دارد )بدلیل تکلیف قانونی به انتصاب وی و یا انتصاب اختیاری بازرس حساب که در برخی از شرکت

ت بنگاه را دار کننده استمرار فعالیوی( وظیفه اعالم هشدار به مدیران در خصوص حوادث و رویدادهای خدشه

                                           
3 - Comptes prévisionneles 
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سازد، بیان نکرده است. برداری بنگاه را با مشکل مواجه میگذار فهرستی از مواردی که استمرار بهرهدارد. قانون

ها نمایان شوند و یا آنکه رد پای مسایل را در رویدادهایی مانند از دست این موارد ممکن است در متن حساب

 کند.ها شرکت مشاهده مین بدهیدادن یک مشتری کلیدی و مهم و یا پرداخت نشد

 آید:مرحله به اجرا در می 4آیین و رویه اعالم هشدار در 

ای که همراه با آن درخواست دریافت اعالم وصول نامه مرحله اول : بازرس حساب از مجرای توصیه نامه

سازد. بنگاه آگاه می یتساز برای استمرار فعالمدیره را از رویدادهای مخاطره نیز مطرح شده است. رئیس هیات

نامه پاسخ شود به آن توصیهای که از روز وصول اطالعات آغاز میروزه 15رئیس هیات مدیره باید در مهلت 

 شود.دهد. درصورت کسب پاسخی رضایت بخش، رویه اعالم هشدار درهمین جا متوقف می

مرار فعالیت کسب اطمینان از است دوم: در صورت عدم دریافت پاسخ و یا دریافت پاسخی که امکان مرحله

دعوت  بنگاه را فراهم نسازد، بازرس حساب هیات مدیره را جهت بحث و شور در مورد رویدادهای اعالمی

نامه نیز بایستی به رئیس دادگاه تجاری تسلیم شود. از سویی بازرس حساب نماید. رونوشتی از این دعوتمی

رای رئیس شور در ارگان مدیریتی مربوطه در هیات مدیره باید بباید به این جلسه دعوت شود. شرح بحث و 

 سال گردد.دادگاه تجاری و اتحادیه کارگری و یا در صورت نبود این کمیته به نمایندگان منتخب پرسنل ار

د که علیرغم مرحله سوم: در صورت عدم توجه به این مقررات و یا در مواردی که بازرس حساب اعالم نمای

برداری با مشکل جدی روبرو است، تشکیل جلسه مجمع اذ شده، کماکان مساله استمرار بهرهتصمیمات اتخ

و تنظیم  شود. بازرس حساب گزارش ویژه تهیهعمومی جهت رسیدگی به امور و مسائل مطروحه را خواستار می

ین نهادی به نماید. متن این گزارش به اطالع اتحادیه کارگری و در صورت نبود چنو تقدیم این مجمع می

 شود.نمایندگان منتخب پرسنل رسانده می

ت اتخاذ چهارم: اگر پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی، بازرس حساب اذعان نماید که تصمیما مرحله

گاه وی رئیس دادگاه تجاری را از سازند آنشده امکان کسب اطمینان از استمرار فعالیت بنگاه را فراهم نمی

 Brunouw,2003:38). )سازدمیرسانده، آگاه م اقداماتی که به انجا
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 ب : اعالم هشدار از طریق اتحادیه کارگری و سهامداران

ها اعطا کرده است. این اعالم هشدار قانون کار حق اعالم هشدار را به نمایندگان پرسنل در برخی از بنگاه

توان گفت که اعالم هشدار یک تکلیف بر عهده این نمایندگان نخواهد بود. با عنایت به متن قانون مربوطه می

ای جدی هل ماهیتشان ممکن است به گوندر خصوص وقوع یا وجود حوادث و رویدادهایی خواهد بود که به دلی

های مطرح برای آغاز انون کار فرانسه(. مالکق L-2332-78وضعیت اقتصادی بنگاه را دچار مشکل سازند)ماده 

ت. حوادث و اعالم هشدار بسیار فراتر از دامنه شمول به کارگیری اعالم هشدار مورد اقدام بازرس حساب اس

 دار نماید.اعالم هشدار ممکن است که ادامه حیات بنگاه را خدشهرویدادهای مورد اعالم در این 

کند. در در مرحله اول اتحادیه کارگری درخواستی برای ارائه و توضیحات خطاب به کارفرما صادر می

را تنظیم  مرحله بعدی در صورت عدم دریافت پاسخ رضایت بخش، اتحادیه کارگری بنگاه، گزارش اعالم هشدار

م شده توسط بنگاه در صورت لزوم، در تنظیم این گزارش از کمک یک کارشناس حسابداری استخدانماید و می

مراقبت و  کمک گرفته خواهد شد. چنانچه گزارش تهیه شود، این گزارش برای هیات مدیره یا شورای نظارت و

 گردد.در صورت نبود این نهادها برای اعضاء شرکت ارسال می

-های با مسوولیت محدود و سهام. اعضای شرکتمداران و شرکاء بنگاهاعالم هشدار از طریق سها

اندازد برخوردار داران از حق اعالم هشدار به مدیریت بنگاه در مورد رویدادهایی که حیات شرکت را به خطر می

 ز این حقاهای با مسئولیت محدود نیز اعضا غیر مدیر بدون توجه به میزان و تعداد سهام هستند. درشرکت

تیار دارند و نیز % از سرمایه شرکت را دراخ5دارانی که فردًا یا جمعاً های سهامی سهامبرخوردارند. در شرکت

مند نیز صاحب این حق شناخته های حاضر در بورس تابع یک بازار ضابطهداران در شرکتهای سهامانجمن

ها به بازرسی حساب نیز منتقل این پاسخ گویی به سواالت دارند وجهت پاسخ شوند. مدیران مهلت یک ماههمی

 (9-8: 1396شود. )ابوعطا و پوررشید،می

 ج : اعالم هشدار از سوی رئیس دادگاه

های فردی، تجاری و یا دارای تولید غیر صنعتی مشمول های اقتصادی، بنگاههای تجاری، گروهشرکت

ورد اعالم توسط رئیس دادگاه عبارت از یک دعوت شوند. آیین و رویه اعالم هشدار ماعالم هشدار مقام قضایی می

ای در این راستا اتخاذ گردد. )تدابیری مانند افزایش سرمایه به کار بسته به جلسه خواهد بود تا تدابیر ویژه
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توان انجام آن را بر مدیر تکلیف نمود. رمز ای ندارد و نمیای قالب مشخص و تعریف شدهشوند(. چنین جلسهمی

ن جلسه را باید در محرمانه بودن آن ) اشخاص ثالث مطلع نخواهند شد( و نیز اقتدار روانی قاضی موفقیت ای

 دانست.

ن امکان را در در پی این جلسه و یا در مواردی که مدبر بنگاه در آن حضور نیافته است، رئیس دادگاه ای

مله بازرسی حساب( جبه داشته باشد. )از اختیار دارد که با برخی از اشخاص دارای روابط با بنگاه ارتباط و مکات

صادی و مالی و از این طریق اطالعاتی را به دست آورد که به وی امکان داشتن اطالعاتی دقیق از وضعیت اقت

دهد. محتوای این اطالعات ممکن است رئیس دادگاه را به سمت مدنظر قراردادن سایر آئین و فرد بدهکار می

ها برحسب میزان شدت و دام از این رویهکو یا غیر از آن هدایت نماید. اتخاذ هر  ها مانند پیشگیری جمعیرویه

 (Silva,2012:563)وخامت مشکالت تجربه شده توسط بنگاه صورت خواهد پذیرفت.

فرانسه بررسی وضعیت شرکت را از طریق  قانون تجارت L-611-3تواند به موجب ماده رئیس دادگاه می

تواند یک نماینده تخصصی را پیشنهاد دهد. یک وکیل یا نماینده تخصصی انجام دهد. حتی فرد بدهکار می

دهد صالح برای تعیین نماینده در مواردی که بدهکار یک فعالیت تجاری یا غیرصنعتی را انجام میدادگاه ذی

ه خواهد بود. از د بود. در سایر موارد دادگاه شهرستان مرجع صالحیتدار برای تعیین نماینددادگاه تجاری خواه

گر انجام ، کار تعیین یک نماینده تخصصی یک ساز و کار مستقل است. دی2005ژوئیه  26زمان تصویب قانون 

اینده تخصصی ه این نمآن منوط به انجام یک آیین رویه بررسی قراردادی و با رضایت بنگاه نخواهد بود. وظیف

ها به منظور بررسی مشکالت بنگاه است. ماموریت وی را فرد منصوب کننده حلکمک به مدیر بنگاه و یافتن راه

نماید. این ماموریت با صدور تصمیم و رای وی که در نتیجه درخواست فرد وی؛ یعنی رئیس دادگاه تعیین می

  (Cozian,2007:294) یابدبدهکار خواهد بود پایان می

 

 پیشگیری از طریق تقویت مسوولیت مدنی مدیران  -2-3

ترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری هستند که پس اندازهای خرد های سهامی یکی از مهمشرکت

ها و در یک ساماندهی کارآمد، سود گیرد تا مدیریت شرکت با بکارگیری سرمایهافراد در اختیار شرکت قرار می

ها شود، تواند موجب عدم کارآمدی شرکتا محقق نمایند. اما بروز سوء استفادهای مالی مدیران میسهامداران ر
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از این رو اختیار و کنترل مدیران شرکت سهامی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت است. حقوق تجارت 

به سمت کنترل بیشتر  فرانسه، اقدام به اصالح سازوکارهای موجود و ابداع نهادهای جدیدی کرده تا شرایط

مدیریت و در نهایت به کارآیی سازوکار شرکتی بیانجامد. هرچندراه حل قاطعی در این خصوص وجود ندارد اما 

است؛ وظایف و مسوولیتی خاص برای  "ییشغل حرفه"با طرح این ایده که مدیریت شرکت به عنوان حرفه و 

توان از قواعد عام در حقوق اسالم نیز می کنترل مدیر باشد. مدیران مقرر شده تا بدین وسیله راهکار نوینی برای

یی، وظایف مدیران را تعریف متصرفین مشروع در مال غیر و نیز از ادله خاص مرتبط به ضمان شاغالن حرفه

کرد تا از سویی مدیریت، پوششی برای سوءاستفاده از اموال شرکت نشود و از سوی دیگر، منافع شرکت و 

اعم از سهامداران، کارگران، مصرف کنندگان محصول یا خدمات شرکت و حتی دولت حفظ شود. ذینفعان آن، 

از این رو در این بند تالش می شود تحوالتی که در باب مسوولیت مدیران جهت جلوگیری از بروز مشکل مالی 

ق فرانسه، برای در حقوق خارجی خصوصًا حقووجود آمده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  برای شرکت به

کنترل قدرت مدیریت که ناشی از اختیارات گسترده مدیران بوده و نیز شفاف سازی روابط پیچیده مدیریت به 

یی برای مدیران شرکت اقدام و از این طریق تعهدات و خصوصیاتی برای مدیر ضروری طرح مسوولیت حرفه

بتوان مسوولیت مدیر مربوطه را اثبات کرد. در تلقی شده تا در صورت تخلف از تعهدات و یا فقدان خصوصیات 

 گیرد. ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می

Legal Solutions to Prevent Stoppage and Bankruptcy of 

Business Firms (Comparative study of Iran-France law) 

Dr. Seyyedeh Zahra pourrashid 

Abstract 

French law in the area of troubled firms has seen developed dramatically. 

Legislative texts in France have always provided diverse and responsive regulations to 

help troubled firms, and created a new legal institution in this country, and progressive 

and developed laws have been adopted in this area. The Iranian trade law, which is an 

adaptation of the 1807 trade law of France has introduced new laws for troubled firms, 

despite the abrogation of this law in France and the advancement of business activities, 

but the Iranian legal system has been passive in this regard and comprehensive regulations 

have not been set so far for companies with financial problems. 
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This study seeks to explore French and Iran’s law on conflict prevention techniques 

and legal methods to resolve the problems of stopped and bankrupt companies. 

Prevention methods are categorized in two formats. Prevention methods in which there is 

no primarily judicial intervention, are internal mechanisms of the company that prevent 

crisis through appropriate and effective management. In this area, there are some 

advances in Iran’s law. In the second place, there are methods in which the company is 

in the process of stopping and crisis and through anticipating methods, a firm should be 

rebuilt, in which Iran's law is assessed very poorly in comparison with French law, and it 

is desirable for legislators and research institutions to work more about this subject.  

Key words: Troubled firms, Leniency contracts, French firms' Rescue law , Bankruptcy 
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