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چکیده
ا در جهـت اهـداف مـورد نظـر     گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن رقانون

توانـد ایفـا نمایـد، قاعـده     یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می. خود مدیریت نماید
ایـن قاعـده ابـزاري اسـت بـراي جلـوگیري از اقـدام        . ورشکسته است» تعلیق خودبه خودي تعقیب«

. ده مطـرح شـده اسـت   عوامـل متعـددي در کارآمـدي و ناکارآمـدي ایـن قاعـ      . انفرادي طلبکـاران 
هــا و افــزایش ارزش امــوال ورشکســته و از عوامــل  تــرین دلیــل کارآمــدي، کــاهش هزینــه عمــده

محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامـل  . ناکارآمدي آن بازتوزیع ثروت اعالم شده است
کا قلمـرو  در مقابل در حقوق آمری. ناکارآمدي قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند

قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقـوق ایـران غیرقابـل    . تر و واجد ضمانت اجراستقاعده گسترده
.اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهاي متعددي مطرح شده است
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مقدمه
همگـام بـا   . وجود دین با حقـوق حـاکم بـر عـدم توانـایی در پرداخـت آن گـره خـورده اسـت         

معـامالت اعتبـاري یعنـی    . گسترش سطح روابط مالی، معامالت اعتباري نیز افزایش پیدا کرده است
داخـت دیـن، بـه تعهـد خـویش عمـل       غالباً متعهد به پر. وجود دینی که باید در سر موعد تأدیه شود

برخی دیون بنـا بـه دالیـل مختلـف     . رسدکند، ولیکن همیشه تعهد در موعود آن به سرانجام نمیمی
اعـم از  –در ایـن هنگـام بحـران مـالی بـراي مـدیون       . شـود ازجمله عدم توانایی مالی، پرداخت نمی

منـافع طلبکـار و بـدهکار    پیونـدد و متعاقـب آن تعـارض    به وقـوع مـی  –اشخاص حقیقی و حقوقی 
طلبکار در پی این است که به طلب خود دست یابد و بـدهکار سـعی در رهـایی    . کندظهور پیدا می

ایـن بحـران مـالی نیازمنـد     . بر اقامـه دعـوي و بقـاي اقتصـادي خـویش دارد     از تهدید طلبکاران مبنی
پرداخـت دیـن کـه    ورشکستگی نهادي است براي مدیریت بحران عـدم توانـایی در   . مدیریت است

گـذار  بنـابراین قـانون  . هاي حقوقی گوناگون باشدهاي مختلفی در نظامبر سیاستممکن است مبتنی
در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را براي اهداف مورد نظـر خـود مـدیریت نمایـد؛     

بـا وسـایل مناسـب بـه     شعودي سودجو قصد دارد تا گذار ابزارگرا است و همانند هر ذيقانون«زیرا 
یکـی از ابزارهـایی کـه نقـش مهمـی را در ایـن       ). 195، ص1388جعفري تبـار،  (» اهدافش نائل آید

اهمیـت ایـن   . ورشکسته است» تعلیق یا توقف خودبه خودي تعقیب«تواند ایفا نماید، قاعده راستا می
عنـوان عصـاي   آن بـه اي است که یکی از نویسندگان حقوق ورشکستگی آمریکا، ازقاعده تا اندازه

.)Ira Distenfield and Linda Distenfield, , 2005, p.131(برد جادوگري ورشکستگی نام می
از نهادهـاي حقـوقی   1قاعده تعلیق یا توقف تعقیب یا توقف خودبه خودي تعقیب ورشکسـته 

واقع نشـده  دانان گذار و حقوقرغم سابقه در حقوق ایران، چندان مورد توجه قانوناست که علی
هاي مـورد مطالعـه، از   گفته با وجود ماهیت واحد در نظامالزم به ذکر است که قاعده پیش. است

.نمایدنظر قلمرو، زمان اعمال و ضمانت اجرا تفاوتهایی دارد که ضرورت پژوهش را ایجاب می
با توجـه بـه  –هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی نهاد پیش گفته در حقوق آمریکا 

اینکه مقـررات جـامعی در ایـن بـاب دارد و از معـدود کشـورهایی اسـت کـه توجـه خاصـی بـه            
و مسائل مرتبط با آن بتوان به نحو مطلوب از ایـن نهـاد بـراي    -مقررات ورشکستگی داشته است

کارآمد کردن مقررات ورشکستگی ایران بهره برد؛ بنابراین ابتدا براي شناسایی قاعده یـاد شـده،   
شـود و سـپس بـه فلسـفه و عوامـل کارآمـدي و ناکارآمـدي آن        مـرو آن بررسـی مـی   مفهوم و قل

قاعده تعلیق یـا توقـف   «جهت اختصار از اصطالح » تعلیق یا توقف خودبه خودي تعقیب ورشکسته«به جاي قاعده در ادامه. 1
.استفاده خواهد شد» تعقیب
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شایان توجه است، از آنجایی که حقوق ورشکسـتگی در ارتبـاط مسـتقیم بـا     . پرداخته خواهد شد
.دهدمسائل اقتصادي است، رویکرد اقتصادي در این پژوهش محور بحث را تشکیل می

تعقیبمفهوم قاعده تعلیق یا توقف. 1
اهمیـت  . مفهوم شناسی به مثابه تالشی براي کشف زوایاي پنهان حاکم بر یک موضوع است

نماید و دیگر اینکـه امکـان شـناخت و    تعریف از این جهت است که حوزه مفهوم را مشخص می
نماید؛ بنابراین در این قسمت به مفهـوم قاعـده   برشماري عناصر تشکیل دهنده مفهوم را آسان می

. پردازیمي مورد مطالعه میدر حقوق کشورها

حقوق آمریکا. 1-1
1.اسـت ”Automatic Stay“خـودي تعقیـب در حقـوق آمریکـا معـادل     تعلیـق یـا توقـف خودبـه    

تعلیق یـا توقـف رسـیدگی، قضـاوت یـا ماننـد       «: آورده است”Stay“فرهنگ حقوقی بلک در تعریف 
» ی قضـایی یـا رأي ناشـی از رسـیدگی    دستور بـه تعلیـق همـه یـا بخشـی از رسـیدگ      «و دیگر اینکه » آن

(Black, 1990, p.1425)  . منبع یاد شده در تعریف“Automatic Stay”   دارددر ورشکسـتگی بیـان مـی :
یکـی از  . (Ibid)» ممنوع کردن همه اقدامات وصولی قضایی و غیر قضایی علیه بـدهکار یـا امـوال وي   «

رخواسـت اختیـاري یـا اجبـاري ورشکسـتگی      طـرح د : دارددانان در معرفی ایـن نهـاد بیـان مـی    حقوق
عنوان تعلیق یا توقف تعقیب علیه اقدامات طلبکاران در راسـتاي شـروع یـا اسـتمرار دعـواي وصـول       به

است که براي طلبکـار بـا وثیقـه و    بدهکارطلب و اجراي راي علیه بدهکار و یا اجراي رهن علیه اموال 
ایـراد وارد بـر تعریـف، عـدم جامعیـت آن      . (Mann and Robert, 2011, p.824)عـادي اعمـال میشـود    

گیـرد، درحـالی کـه قاعـده تعلیـق      است؛ بدین توضیح که صرفاً اقدامات قضایی طلبکاران را دربر مـی 
شود؛ زیرا سیاست آیین تعلیق یا توقف تعقیب ایـن اسـت کـه    تعقیب شامل اقدامات غیر قضایی نیز می

علیـه  - عـدم دخالـت طلبکـار در اداره دارایـی بـدهکار     اعم از تعیین حقـوق طلبکـار و  –همه اقدامات 
مـاده  . مطـرح شـده اسـت   ”Moratorium“تحت عنوان » تعلیق یا توقف تعقیب«در حقوق ورشکستگی انگلیس معادل . 1

» اسـتمهال بـدهکار نـاتوان   «به بحث مطروحـه تحـت عنـوان    (Insolvency Law 1986)قانون ورشکستگی انگلیس 252
به موجب این دسـتور، در  . اجراي قاعده مذکور در حقوق انگلیس مستلزم صدور دستور از جانب دادگاه است. پرداخته است

در . ود یـا ادامـه یابـد   نبایـد شـروع شـ   طی یک دوره، رسیدگیها و اقدامات اجرایی یا قانونی دیگر علیه بدهکار یـا امـوال وي،  
تعلیــق دعــاوي «بــراي (Legislation Guide on Insolvency)گــذاري آنســیترال در ورشکســتگی راهنمــاي قــانون

”Stay“بـه کـار رفتـه اسـت و واژه     ”Moratorium“واژه » شروع دعاوي جدید«و براي ”Suspension“واژه » موجود
.(uncitral, 2005, p.83)درنظر گرفته شده استعنوان اصطالحی عام براي دو عنوان پیش گفته به
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حـالتی  : در تعریفی جامع و مانع از این آیین آمده اسـت .  (Black, 1990, p.1425)بدهکار متوقف شود 
تواننـد بـراي مطالبـه طلـب، از طریـق      که به موجب آن با طرح درخواست ورشکستگی، طلبکاران نمی

س برقرار نمایند یا هرنوع رسیدگی قانونی را شـروع کننـد و یـا امـوال     با بدهکار تما... تلفن، رایانامه و 
;Clarkson & Other, 2009, p.616)وي را به تصرف درآورند  Buchbinder, 2008, p.186-188)

در مـاه آوریـل کـورا و فرانـک     . پـردازیم براي تبیین نهـاد حقـوقی برائـت بـه یـک رأي مـی      
ور نسیه صندلی تاشـو خریدنـد و مقـرر شـد تـا مـاه نـوامبر        طبه2از دن هالیدي فورنیچر1جکسون

در همان ماه خریداران اعالم ورشکسـتگی کردنـد و دن هالیـدي اخطـار     . پرداخت صورت گیرد
هـایش  اخطار مذکور بیان میداشت که فروشگاه باید همـه کوشـش  . ورشکستگی را دریافت کرد

رغم اخطار، مـامور وصـول طلـب    یعل. را در جهت وصول طلب از کورا و فرانک متوقف نماید
نوامبر تا اول دسامبر ده بار با منزل جکسون تماس گرفـت و کـارتی   15فروشگاه در دوره زمانی 

بـدون  –اول دسـامبر فرانـک   . را با مضمون تهدید به استرداد صندلی در منـزل فرانـک قـرار داد   
الک فروشگاه راجـع بـه اعـالم    مبلغی براي ماه نوامبر و دسامبر پرداخت کرد و به م-اطالع کورا

ورشکستگی متـذکر شـد و اضـافه کـرد او و همسـرش قصـد دارنـد پرداخـت را مسـتقیماً بـه دن           
در اوایل ژانویه کارمند فروشگاه مطلع شد کـه فرانـک مـاه قبـل فـوت شـده       . هالیدي ادامه دهند

عـه در فاصـله   دف26مـأمور وصـول فروشـگاه    . است و کورا موفق نشد قسط ژانویه را تأدیه نماید
خواهر مالک فروشگاه پیغـام زیـر را بـر    . فوریه با منزل کورا تماس گرفت19ژانویه تا 14زمانی 

من جـودي از دن هالیـدي فـورنیچر هسـتم و ایـن آخـرین بـاري        . سالم«: گیر کورا گذاشتپیغام
ارم امـروز بـا   انتظار د. اگر با من تماس نگیرید به منزل شما میآیم. گیرماست که با شما تماس می

شما باید بـا  . اگر مشکلی وجود دارد میخواهم در مورد آن با شما صحبت کنم. من تماس بگیرید
شما اقسـاط ژانویـه و فوریـه را پرداخـت     . ضروري است که موضوع حل شود. من تماس بگیرید

.»شـما چیزهـاي دیگـري بـراي گـرفتن داریـد      . فکر نکنید که از پرداخت رهایی مییابیـد . نکردید
: داشـت فوریه به منزل بازگشـت، هفـت برگـه کاغـذ یافـت کـه بیـان مـی        18زمانی که کورا در 

فوریه وکیـل کـورا بـا دن هالیـدي     18در . کامیون دن هالیدي براي پس گرفتن اثاثیه آماده است
دادگاه دن هالیدي را به دلیل تعقیب بدهکار، محکـوم  . تماس گرفت و همه اقدامات متوقف شد

تعلیق یا توقـف  «هاي دادگاه، دستمزد وکیل و خسارت تنبیهی کرد؛ زیرا قاعده زینهبه پرداخت ه
.(Beatty & Other ,2013, p.286)را نقض کرده بود» خودي تعقیب ورشکستهخودبه

1. Cora and Jackson
2. Dan Holiday furniture
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حقوق ایران. 1-2
419قاعده مورد بحث در حقوق ایران نیز با مـاهیتی کـه تـاکنون بیـان شـده اسـت، در مـاده        

.پردازیمدر این قسمت صرفاً به معرفی قاعده مورد بحث می. ی شده استبینپیش1.ت.ق
، 1378اسـکینی،  (»تعلیـق دعـاوي فـردي   «در حقوق ایران موضوع مطروحـه تحـت عنـوان    

ــا ) 755، ص1391؛ دمرچیلــی و همکــاران، 90، ص1382؛ عرفــانی، 70ص ــات «ی تعلیــق تعقیب
با توجه بـه قلمـرو موضـوع    2.تمورد بررسی واقع شده اس) 109، ص1386صقري، (»شخصی

الذکر اگرچه گویـاي مفهـوم مـورد بررسـی اسـت ولـیکن دقیـق        در حقوق ایران، عناوین فوق
. نیست

علیه ورشکسته را درصورتی که علیه مدیر تصفیه اقامـه شـده باشـد    »دعاوي«. ت.ق419ماده 
» علیق دعـاوي فـردي  ت«بنابراین اصطالح ؛»اقدامات اجرایی«شناسد، همچنین است به رسمیت می

، »دعـاوي «کـارگیري اصـطالح   شود؛ بدین مفهـوم کـه صـرف بـه    به دلیل عدم مانعیت آن رد می
. نیست» اقدامات اجرایی«دربرگیرنده 

تعقیبـات  «جامع است ولیکن مانع نیست؛ بدین توضیح کـه  » تعلیق تعقیبات شخصی«اصطالح 
هـا، از جملـه مراجعـه    انع سایر تعقیباست ولیکن م» اقدامات اجرایی«و » دعاوي«جامع » شخصی

هــاي نیســت؛ درحــالی کــه بــه خــودي خــود منعــی بــراي تعقیــب... حضــوري، تلفــن، رایانامــه و 
گفته در حقوق ایران وجود ندارد؛ بدین توضیح که ضمانت اجرایی براي مراجعه حضـوري  پیش

.مکرر طلبکار به ورشکسته براي وصول طلب وجود ندارد
ق تعقیــب مــورد بحــث شــامل تعلیــق دعــاوي و اقــدامات اجرایــی علیــه  از آنجــایی کــه تعلیــ

خـودي تعقیــب قضـایی و اقـدامات اجرایــی    تعلیــق خودبـه «تـوان اصـطالح   ورشکسـته اسـت مــی  
از این جهـت اضـافه شـده اسـت کـه در حکـم مـاده        » خود به خودي«قید . را برگزید»ورشکسته

صــدور حکــم «نیســت و بــه محــض الــذکر بــراي تعلیــق تعقیــب نیــازي بــه دســتور دادگــاه فــوق
. شودالزام آور می» ورشکستگی

ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصـفیه  «. 1
.»ول همین دستور خواهد بوداقامه یابه طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشم

احکام شریعت اسالم در باب افالس متضمن قاعده تعلیق تعقیب مفلَّس نیست؛ زیرا نهادي معادل مدیر تصفیه در آن پـیش  . 2
، »قائم مقام مفلَّـس «گیرد اما نه به طرفیت صورت می» تجمیع دعاوي«آید که الذکر برمیبینی نشده است و از احکام باب فوق

ه طرفیت شخص مفلَّس؛ زیرا به موجب حکم حجر مفلَّـس، وي از مداخلـه در امـوال ممنـوع اسـت و در نهایـت امـوال        بلکه ب
؛ جعفـري لنگـرودي،   328و 305، ص1382نجفـی،  (شـود  مفلَّس فروخته شده و به نسبت طلب در بین بستانکاران تقسـیم مـی  

).32-28، ص1387
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قلمرو قاعده تعلیق یا توقف تعقیب. 2
هاي اساسی قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در کشورهاي مـورد  با توجه به اینکه یکی از تفاوت

.پردازیمدر این قسمت به قلمرو قاعده یاد شده می. مطالعه، قلمرو آن است

احقوق آمریک. 2-1
اعـم از اختیـاري یـا    -» طرح درخواسـت ورشکسـتگی  «طبق قاعده تعلیق یا توقف، به محض 

قـانون  362مـاده  )) a(الـف (به موجب بند. کلیه اقدامات وصولی فوراً باید متوقف شود-اجباري
ورشکستگی ایاالت متحده آمریکا طـرح درخواسـت ورشکسـتگی مـانع از اقـدامات ذیـل علیـه        

:شودورشکسته می
) 2که قبل از شـروع آیـین ورشکسـتگی مطـرح شـده اسـت؛       ... اقدامات قضایی، اداري و ) 1

اجراي رأي که قبل از شروع آیین ورشکستگی علیه ورشکسته یا اموال در ورشکسـتگی صـادره   
هر اقدامی در جهت تحصیل مالکیت اموال در ورشکسـتگی یـا اعمـال کنتـرل بـر      ) 3شده است؛ 

هـر  ) 5ایجاد، تکمیل یا اجراي وثیقه علیـه امـوال در ورشکسـتگی؛    هر اقدامی در راستاي) 4آن؛ 
اقدامی در راستاي وصول، تملک یا طرح مجدد ادعـا علیـه ورشکسـته کـه قبـل از شـروع آیـین        

تهاتر دینی که قبـل از شـروع آیـین ورشکسـتگی ایجـاد شـده       ) 7ورشکستگی ایجاد شده است، 
اه مالیـاتی ایـاالت متحـده، راجـع بـه مسـؤولیت       شروع یا استمرار دادرسی قبل از دادگـ ) 8است، 

.مالیاتی بدهکار
درجایی که . در برخی موارد محدود، اعمال تعلیق تعقیب مورد بحث تخصیص خورده است

در . شـود از صالحیت دادگاه ورشکستگی سوء استفاده شود، قاعده تعلیق یا توقـف اعمـال نمـی   
مـاه از طـرح درخواسـت اختیـاري     12ه مـدت  ورشکسته بعد از اینکـه دادگـاه وي را بـ   1دعوایی

ورشکستگی منع کرده بود، براي طرح درخواسـت اجبـاري تبـانی کـرد، کـه در نهایـت دادگـاه        
.(http://openjurist.org)قاعده تعلیق را اعمال نکرد 

بیست و هشـت اقـدام را از قلمـرو    ) 1978(قانون ورشکستگی آمریکا 362ماده )) b(ب (بند 
اسـتمرار  «هـاي  طور کلـی ایـن اسـتثنائات در یکـی از دسـته     به. استثناء کرده استقاعده مطروحه 

و حمایـت از  2وصـول نفقـه  «، )362ماده ))  b(ب (بند 1قسمت (» دعواي کیفري علیه ورشکسته
بنـد  4قسـمت  (» اعمال پلیس و نیروهاي نظـارتی «و ) 362ماده )) b(ب (بند 2قسمت (» کودکان

1. FDIC v. Cortez, 96 F.3d 50 (2d cir.1996)
2 . alimony
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گفته، خود به خـودي اسـت؛ بـدین بیـان     اعمال استثنائات پیش. گیردمیقرار) 362ماده )) b(ب (
,Ahern & Other)نیسـت  » برائت از تعلیـق «بر که در اعمال استثنائات نیازي به اجازه دادگاه مبنی

2004, p.3). قانون ایاالت متحده آمریکا ارائـه اسـناد تجـاري نیـز در     11باب 362به موجب ماده
هد سند، از تعلیق یا توقـف خـود بـه خـودي تعقیـب بـدهکار اسـتثنا شـده         فرض ورشکستگی متع

1.است

قاعـده  -اختیاري یا اجباري-طور که اشاره شد به محض طرح درخواست ورشکستگیهمان
در صورتیکه پرونـده  . شود و نیازي به دستور دادگاه نیستتعلیق خود به خودي تعقیب اعمال می

,Mann)پـذیرد  یابد، پایـان مـی  2از دیونی که برعهده دارد برائتمختومه یا رد شود و یا بدهکار

Robert, 2011, p.824) . ــی ــین طلبکــاران م ــق را   همچن ــده تعلی ــایی از قاع ــد از دادگــاه ره توانن
6و مشـروط کـردن  5، تعـدیل 4، ابطـال 3ایـن درخواسـتها تحـت عنـاوین انقضـا     . درخواست نمایند

شصـت روز پـس درخواسـت،    قاعـده تعلیـق تعقیـب،   در صـورت درخواسـت انقضـاي    . شودمی
ابطـال در  . بینی کندیابد، مگر اینکه دادگاه مهلتی را براي انقضا پیشبستانکار از قاعده رهایی می

تعدیل در شـرایطی اسـت کـه دادگـاه تحصـیل رأي را      . شودمورد بدهکار با سوء نیت اعمال می
توانـد در صـورت   با تحصیل رأي، طلبکار می. دهددهد ولیکن اجازه اجراي آن را نمیاجازه می

در خواسـت مشـروط کـردن    . رد شدن درخواست ورشکستگی، به موجب آن رأي اقـدام نمایـد  
یابد که اموال طلبکار در حال کاهش ارزش باشد، در صـورت عـدم   قاعده در حالتی مصداق می

با درخواسـت موافقـت   اقدام بدهکار یا مدیر ورشکستگی در راستاي حفظ ارزش اموال، دادگاه 
Federal Rules of Bankruptcy(از قواعـد فـدرال دادرسـی ورشکسـتگی     4001قاعده (نماید می

Procedure.(
2003نـوامبر  15بـدین شـرح کـه در    . به این ماده استناد شد»  شرکت خدمات مالی مانی مارت«و » توماس«در دعواي بین . 1

تومـاس بـراي هـر یـک از     . دالر بـود 50عنوان قرض از مانی مارت داشت کـه مبلـغ هرکـدام از آنهـا     توماس چهار دریافت به
درخواســت 2003نــوامبر 18وي در . صــادر کــرد2003دســامبر 15دالر بــه تــاریخ 77قرضــها چــک جــداگانهاي بــه مبلــغ

مانی مارت چکهـا را بـه بانـک تومـاس ارائـه داد، بانـک از       2003دسامبر 17در . ورشکستگی براي نهاد تصفیه را مطرح کرد
بـر اینکـه از قاعـده توقـف     مبنـی بر علیه مانی مارت اقامـه دعـوي کـرد،    2004جوالي 14توماس در . پرداخت آن نکول کرد

دادگاه ورشکستگی رأي داد که مـانی مـارت ایـن حـق را دارد کـه الـزام چـک را        . تعقیب خود به خودي تخلف کرده است
قانون ورشکستگی آمریکا ارائـه اسـناد قابـل انتقـال از قاعـده تعلیـق یـا توقـف         362ماده )) b(ب (بخواهد؛ زیرا به موجب بند 

.(caselaw.findlaw.com)استثنا شده است تعقیب خودبه خودي 
2. Discharge
3. Termination
4. Annulment
5. Modification
6. Conditioning
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طلبکـاران باوثیقـه   ) قـانون متحدالشـکل تجـاري آمریکـا    (سـی  یوسـی 9-530به موجب ماده 
ن قضـایی مـال مـورد وثیقـه را تملـک نماینـد؛ ولـیکن بـا طـرح درخواسـت           توانند بـدون آیـی  می

,Picker)شـود  ورشکستگی، قاعده تعلیق یا توقـف مـانع توقیـف امـوال از جانـب طلبکـاران مـی       

1992, p.528) .   بنابراین از ویژگیهاي حقوق ورشکستگی آمریکا این است که طلبکاران بـا وثیقـه
مزیت این رویکرد حـداکثر کـردن ارزش دارایـی    . شوندیمشمول تعلیق خود به خودي تعقیب م

ورشکسته در آیین تصفیه است؛ بدین مفهوم کـه فـروش مـال مـورد وثیقـه تحـت نظـارت مـدیر         
اهمیـت ایـن مسـأله در جـایی     . شود که مال به حداکثر قیمت فروخته شودورشکستگی باعث می

دیگـر اینکـه در   . وثیقه داشته باشدکند که طلب دارنده ارزش کمتري از مال موردظهور پیدا می
.(Legislation Guide on Insolvency, 2005, p.87)شـود  آیین بازسازي نیز باعث تسـهیل آن مـی  

اند؛ زیرا براي در مقابل حقوق برخی از کشورها طلبکاران با وثیقه را از قاعده تعلیق استثناء کرده
هـاي ورشکسـتگی   رد کـه حقـوق آنـان در آیـین    آوطلبکاران باوثیقه این اطمینان را به وجود مـی 

هایی که به موجب آن مطالبات باوثیقه از قاعده اسـتثناء  شایان توجه است شیوه. (Ibid)حفظ شود 
هـاي  ثمـر شـدن آیـین   بدین دلیل که اعمال این شـیوه بـه بـی   . استاند، مورد انتقاد واقع شدهشده

(Milk, 2003, p.225).شود ورشکستگی منجر می

. شـود محقق می»حمایت کافی«حقوق طلبکاران باوثیقه در حقوق آمریکا با نظریه حفظ
نظریه «اي تحت عنوان برمبناي مقررات راجع به تعلیق خود به خودي تعقیب، مفهوم شناخته شده

الـذکر از طلبکـار باوثیقـه در    نظریـه فـوق  . شودبراي بستانکاران با وثیقه مطرح می» حمایت کافی
توانـد بـا ملـزم کـردن     دادگـاه ورشکسـتگی مـی   . کنـد ست ندادن وثیقه حمایـت مـی  راستاي از د

اي یا پرداخت نقدي یکجا ویا فراهم نمودن وثیقه اضـافی یـا   ورشکسته به پرداختهاي نقدي دوره
رهن جایگزین حمایت کافی را از بستانکار باوثیقـه بـه عمـل آورد؛ زیـرا وسـعت قاعـده ممکـن        

.(Miller, Clarkson and Cross, Jentz, 2009, p.616)وال شود است منجر به کاهش ارزش ام
. به موجب قاعده تعلیق یا توقف تعقیب ممکن است بستانکاران متحمل خسارت تأخیر شـوند 

هاي ایـاالت متحـده در صـدور حکـم بـه جبـران خسـارات تـأخیر، آراي متهـافتی صـادر           دادگاه
در ورشکسـتگی ثـروت بـادآورده    «و اصـل  گـذاري  برخی با توجه به سابقه قانون. نمودند
حکم به جبران خسارت تأخیر صادر کردند؛ زیـرا بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه بـر اسـاس         »نیست

عمـل آورد  گذار این است که از بستانکاران با وثیقه حمایت کافی بهگزارش کنگره، قصد قانون
توانـد از  کـه بـدهکار مـی   دیگـر این . و منظور از حمایت کافی صرفاً حفظ فیزیکی مرهونه نیسـت 
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اجراي حق طلبکار جلوگیري به عمل آورد و بنابراین بـدهکار و طلبکـار بـدون وثیقـه بـه هزینـه       
هـایی کـه از صـدور حکـم خسـارت      دادگاه. نماینداي تحصیل میمنافع بادآورده،طلبکار باوثیقه

دانستند؛ زیـرا بـر ایـن    کردند این مسأله را خالف رسالت قانون ایاالت متحده میتأخیر امتناع می
عقیده بودند که هدف مقررات، تسهیل بازسازي است و پرداخت خسارت تـأخیر مـانع ایـن امـر     

آور شدن قانون ایاالت متحده، گرایش بـه انکـار خسـارت تـأخیر ایجـاد      سالها پس از الزام.است
Ass’n of Tex. V. Timbers of Inwoodدر دعـواي  1988شـد تـا در نهایـت در سـال      Forest

Assocs      دادگاه عالی حکم به عدم تعلق خسارت تأخیر به دلیل اعمـال توقیـف فـوري وثیقـه، بـه
چون هدف نظریه را حمایت از منـافع بسـتانکار باوثیقـه    . موجب قاعده تعلیق یا توقف تعقیب داد

؛ و دادگـاه حمایـت کـافی را بـه    (Yongqing, 2011, p.156-157)در مال مورد وثیقه اعـالم کـرد   
مفهوم اعطاي اطمینانی تعریف کرد که به موجب آن بستانکاران باوثیقـه متحمـل کـاهش ارزش    

بنـابراین طلبکـاران   . شـود اموال نشوند، که این اطمینان با حفظ ارزش مال مورد وثیقه حاصل می
توانند منافعی دریافـت  می1باوثیقه پس از طرح درخواست ورشکستگی، در حد ارزش استهالك

به بیانی دیگر نظر دادگاه بر این است که هدف نظریه حمایت کـافی، حفـظ   .(Ibid, p.158)کنند
.  ارزش مال مورد وثیقه است نه جبران خسارت تأخیر

حقوق ایران . 2-2
در حقوق ایران قاعده این است که اقدام اجرایـی و قضـایی علیـه ورشکسـته، مشـمولِ تعلیـق       

» اصـل منـع مداخلـه   «اعده مطروحه را باید خارج از محـدوده  استثنائات وارد بر ق. شودتعقیب می
توانـد  جستجو کرد؛ بدین مفهوم که خـارج از قلمـرو آن اصـل، مشـارالیه مـی     .) ت.ق418ماده (

37قسـمت اخیـر مـاده    (اموري که جنبـه شخصـی دارد، مسـتثنیات دیـن     . طرف دعوي واقع شود
. شودقاعده تعلیق یا توقف محسوب میو دعاوي کیفري از استثنائات .) و.ا.ت.نامه قآیین

طرح و یا ادامه دعوي علیه اشخاص ثالث که بـا ورشکسـته مسـؤولیت تضـامنی     «گفتنی است 
، 1386صــقري، (» در پرداخــت دیــن ناشــی از ســند تجــاري دارنــد، مجــاز و معتبــر خواهــد بــود 

رشکسـته دیـن   توان گفت که قاعده تعلیق یـا توقـف از بـدهکاري کـه بـا و     بنابراین می). 113ص
. کندمشترك دارد، حمایت نمی

از مصادیق اقدامات اجرایی و قضـایی کـه بـه موجـب قاعـده مـورد بحـث تعلیـق یـا متوقـف           

1. Value of cushion
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.پردازیمشود، طلب طلبکار باوثیقه نیاز به بررسی دارد که در ادامه بدان میمی
، 514مقـنن در مـاده   «داننـد؛ زیـرا   برخی از استثانائات قاعده مورد بحث را طلبکار باوثیقه می

اجازه داده است تا دیان باوثیقه پس از ثبت نـام در  . و.ا.ت.ا.ق32و . ت.ق518قسمت اخیر ماده 
طـور شخصـی   ، بـه )یا مـدیر تصـفیه  (هیأت، در صورت قابل استناد بودن وثیقه به نظر اداره تصفیه 

، 1386صــقري، (» ارنــدبــه اجــرا گذ) یــا اداره ثبــت(وثــایق مطالباتشــان را از طریــق اداره تصــفیه 
انـد  اند و بر این عقیـده را نیز مشمول ممنوعیت دانسته» طلبکاران موثق«در مقابل برخی ). 112ص

ــد     ــه بمانن ــع بهین ــار توزی ــد در انتظ ــه بای ــانی، (ک ــر  ). 136، ص1391کاوی ــتالف نظ ــدا اخ در ابت
لبکـاران باوثیقـه،   شود ولیکن دقت در آراء بیانگر ایـن اسـت کـه ط   دانان به ذهن متبادر میحقوق

در هـر  «مـدیر تصـفیه بـا اجـازه عضـو نـاظر       . ت.ق515شوند؛ اما به حکم ماده مشمول قاعده می
بنابراین لزوماً اینگونه نیست که طلبکـار باوثیقـه   . تواند طلب طلبکارهاي باوثیقه را بدهدمی» موقع

دون ورود در هیـأت  هاي ورشکستگی قاعده را رعایت کند، اما بـ براي وصول طلب تا ختم آیین
-155در همـین راسـتا رأي شـماره    . تواند اقدام به وصول طلب از مرهونه نمایدطلبکاران نیز نمی

هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده است، طلبکاران با حق اسـترداد  14/12/1347
: ازبـه نقـل   (ایـن رأي بیـانگر ادعـاي مـذکور اسـت      . دانـد را مشمول مقـررات ورشکسـتگی مـی   

).755، ص1386دمرچیلی و همکاران، 
بر رویکرد عدم شـمول قاعـده تعلیـق یـا توقـف تعقیـب بـر        هاي مبتنیاز ایرادات وارد بر نظام

ایراد مطـرح شـده   . است1مطالبات باوثیقه، کاهش امکان موفقیت نهاد بازسازي یا قرارداد ارفاقی
که حتی با فـرض پـذیرش احتسـاب    در حقوق ورشکستگی ایران قابلیت طرح ندارد؛ بدین دلیل 

-طلبکار باوثیقه در قرارداد ارفاقی، تأثیر چندانی در موفقیت قرارداد ارفاقی ندارد، زیـرا وي مـی  
تواند قرارداد ارفاقی را نپذیرد و وثیقه را به اجـرا گـذارد، حتـی بـه دلیـل عـدم تمایـل طلبکـاران         

. جـر بـه عـدم انعقـاد قـرارداد شـود      باوثیقه در ارفاق، ممکن اسـت احتسـاب آنـان در اکثریـت من    
هـاي سـنتی بـر ایـن پیشـفرض اسـتوار اسـت کـه در صـورت          الذکر بر نظامدرحالی که ایراد فوق

، ملـزم  )اعم از موافقان و مخالفان طرح قرارداد ارفاقی(نفع تصدیق قرارداد ارفاقی، همه افراد ذي
& Clarckson)ی شـده اسـت   بینـ همانگونـه کـه در حقـوق آمریکـا پـیش     . به تبعیت از آن هستند

others, 2009, p.625-626).
از جهت ماهیت حقـوقی، شـرایط حقـوقی و    «اند که در مقایسه مقررات نهاد بازسازي با قرارداد ارفاقی برخی بر این عقیده. 1

اوصاف عقدي، آثار آن نسبت به طلبکـاران، اشـخاص ثالـث و تـاجر ورشکسـته یـا بـدهکار و مـوارد محـو یـا           ماهوي انعقاد،
).141-140، ص1389قنواتی، کهنمویی، (» انحالل اشتراکات فراوانی وجود دارد
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با صدور حکـم ورشکسـتگی   . ت.ق419الزم به ذکر است قاعده تعلیق تعقیب به حکم ماده 
. شود و اثر آن تا ختم ورشکستگی ادامه داردمؤثر واقع می

فلسفه قاعده تعلیق یا توقف تعقیب. 3
توان اقـدام  ز این جهت واجد اهمیت است که میبررسی فلسفه قاعده تعلیق یا توقف تعقیب ا

گـذار مبـانی را متناسـب بـا اهـداف      گذار کشورهاي مورد مطالعه ارزیابی شود که آیا قانونقانون
. انتخاب کرده است یا خیر

حقوق آمریکا. 3-1
فلسفه قاعده تعلیق یا توقف در حقوق آمریکا منوط به پاسـخ ایـن پرسـش اساسـی اسـت کـه       

فصـل  (1، بازسـازي )7فصـل  (شکسته به موجب مقررات کدام یک از نهادهاي تصـفیه  پرونده ور
تحت رسیدگی است؛ زیرا مبناي قاعده مورد بحث در هـر  ) 13فصل (2، و طرح بازپرداخت)11

.الذکر متفاوت استیک از نهادهاي فوق
گرفتـه  رسالت نهاد تصفیه این است که اموال ورشکسته تحت اختیار مدیر ورشکستگی قـرار 

هـاي وصـول طلـب در نهایـت، بـین هیـأت       تا با افزایش ارزش دارایی ورشکسته و کاهش هزینـه 
گـذار بـراي مقابلـه بـا تکـروي در راسـتاي تحقـق        طلبکاران تقسیم شود؛ بنابراین کوشـش قـانون  

از سوي دیگر نهادهاي بازسازي و طرح پرداخت در صـدد  . اهداف هیأت طلبکاران، موجه است
ل ورشکسته را در تصـرف وي قـرار دهـد تـا بـا اعطـاي مهلـت جهـت تأدیـه دیـون،           است تا اموا

(.Payne, 2009, N.1).مشارالیه به بازار دادوستد بازگردد 

دو ارزش (Creditors’ Bargain Theory)»نظریــه مــذاکرات بســتانکاران«بــه موجــب 
(Value) ش ادامـه فعالیـت   ارز«و » ارزش تصـفیه «شـود کـه شـامل    در آیین ورشکستگی مطرح مـی

صورت جـزء بـه جـزء اسـت و ارزش     بر فروش دارایی بهارزش تصفیه مبتنی. است» تجاري بدهکار
در صـورتیکه ارزش ادامـه   . ادامه فعالیت تجاري بدهکار بازتاب ارزش اقدام تجاري بـدهکار اسـت  

ــظ شــود     ــراي طلبکــاران حف ــد ب ــت تجــاري بیشــتر از ارزش تصــفیه باشــد، ارزش بیشــتر بای . فعالی
که طلبکاران بیم این داشته باشند که بدهکار اموال کافی براي تأدیـه طلـب نـدارد، بـراي     درصورتی

شـود و امکـان ادامـه    در این صورت اموال بدهکار توقیـف مـی  . شونداجراي نهاد تصفیه ترغیب می
1. Reorganization
2. Repayment plan
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عـث  در مقابـل امیـد بـه اینکـه ارزش ادامـه فعالیـت بیشـتر اسـت، با        . یابدفعالیت بدهکار کاهش می
شـود،  مشکلی که براي ادامه فعالیت تـاجر مطـرح مـی   . شود براي اعمال نهاد تصفیه تالش نکنندمی

به همین دلیل نیاز بـه تنظـیم   . هاي ناشی از هماهنگ کردن طلبکاران براي حصول توافق استهزینه
هـم  عنـوان یـک مجموعـه در کنـار     آیینی است که مشکل اخیر را حل نماید؛ یعنی طلبکـاران را بـه  

تعلیـق یـا توقـف خـود بـه خـودي       «در همین راستا در نهاد بازسازي آیینـی تحـت عنـوان    . قرار دهد
شـود و فرصـت ایجـاد    بینی شده است که مانع اقدامات انفرادي براي تصفیه طلـب مـی  پیش» تعقیب

ر آورد؛ بنـابراین زمینـه بـراي ادامـه فعالیـت تـاجر د      ارزش ادامه فعالیت تجاري بیشـتر را فـراهم مـی   
.(Rusch, 1994, p.19)شود بازسازي به موجب آیین تعلیق یا توقف تعقیب ایجاد می

الـذکر ضـروري اسـت بیـان     در تفاوت رسالت قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در نهادهاي فـوق 
شود که اقدام واحد ممکن است متناسب با اهداف آن، در یکی از نهادهاي مذکور نقض قاعـده  

عنـوان مثـال شـرکت خـدمات مـالی خـودرو،       بـه . سئولیتی به بار نیـاورد تلقی شود و در دیگري م
. عنوان رهن، قبل از طرح درخواسـت ورشکسـتگی تحـت تصـرف دارد    وسیله نقلیه بدهکار را به

الذکر بر مبناي اخطار اعالم ورشکسـتگی متعهـد اسـت کـه بـه موجـب درخواسـت        شرکت فوق
، وسیله نقلیـه را بـه مشـارالیه بازگردانـد و     بدهکاري که مشمول طرح بازپرداخت واقع شده است

همـان شـرکت در وضـعیتی    . در صورت امتناع از استرداد، مسؤول نقـض قاعـده مطروحـه اسـت    
مشابه، به دلیل امتناع از عودت وسیله نقلیه بـه بدهکارمشـمول نهـاد تصـفیه، نـاقض قاعـده مـورد        

. (.Payne, 2009, N.1)بحث نیست 
ب در نهـاد تصـفیه از امـوال بـدهکار و هـر سـهمی کـه وي در آن        قاعده تعلیق یا توقف تعقی

غیـر از  -همچنین قاعده مطروحه اطمینـان توزیـع عادالنـه امـوال     . نمایداموال دارد، محفاظت می
در ارتباط با نهاد طرح پرداخت، قاعـده تعلیـق   . آوردرا براي طلبکاران فراهم می-مستثنیات دین

ضـروري اسـت و بـراي موفقیـت طـرح پرداخـت مهـم        » مجددشروع«از اموال بدهکار که براي 
هـر  1گیرنـده شـریک  همچنین از اقدامات وصولی طلبکاران علیـه قـرض  . کنداست، حفاظت می

. برنـد نـام مـی  »  تعلیق بـدهکارِ شـریک  «عنوان گاهی اوقات از آن به. نمایدبدهکاري ممانعت می
ستگی نداده است نیز ماننـد ورشکسـته   گیرنده مشارکتی که درخواست ورشکاین قاعده از قرض

.(/http://leebankruptcy.com/the-purpose-of-automatic-stay)کندحمایت می
طور خالصـه بیـان داشـت    توان راجع به مبانی قاعده بهبا توجه به آنچه که بیان شده است، می

معـی طلبکـاران و   که مبانی قاعده تعلیـق یـا توقـف تعقیـب، فـراهم آوردن زمینـه بـراي اقـدام ج        
1. co-borrower
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جلوگیري از تجزیه اموال بدهکار ورشکسته است که از این طریق ارزش اموال بدهکار افـزایش  
یابد و در نهایت، میزان بیشتري از دیون تأدیـه شـود و ورشکسـته نیـز بـه حیـات اقتصـادي خـود         

شکسـته  گذار با وضع این قاعده در صدد است  محیط آرامی را بـراي ور همچنین قانون. بازگردد
فراهم آورد که  بتواند طرحی براي ادامه فعالیت تجاري به طلبکاران و دادگاه ارائه نماید تـا نظـر   

در همین راستا یکی از نویسندگان راجع به قاعده یاد شـده بـا   . آنان را براي بازسازي جلب نماید
بـراي  شـود، زمـانی   روباهی که توسط سـگ تـازي تعقیـب مـی    «: بیان جالب توجهی آورده است

همچنین اسـت بـدهکار بـراي    . روباه نیاز به پناهگاه امن دارد. تصمیمات دراز مدت منطقی ندارد
طلـبم را پرداخـت   «زننـد  که شب و روز بستانکاران فریاد مـی تصمیمات مالی درست، درصورتی

قانون بـراي فـراهم کـردن فضـایی آرام بـراي ورشکسـته در جهـت        . »!طلبم را پرداخت کن! کن
).»ن امور وضع شده استمرتب کرد Beatty and Samuelson, 2013, p.248)

گذاري آنسیترال در ورشکستگی، هدف تعلیق یا توقف تعقیـب، قـراردادن   در راهنماي قانون
بدهکار در فضاي آرام و امکان بررسـی موقعیـت مـالی بـدهکار، حـداکثر کـردن ارزش دارایـی        

.(Uncitral, 2005, p.12)بدهکار و تساوي طلبکاران معرفی شده است  

حقوق ایران. 3-2
برخی نویسندگان حقوق ورشکستگی، از آنجایی که رسالت مـدیریت بحـران ورشکسـتگی    

دانند بر این باورند که مرجـع واحـدي بایـد وظیفـه توزیـع بهینـه را برعهـده        میتوزیع بهینهرا در 
مسـجل نماینـد، جهـت وصـول     گیرد؛ بنابراین طلبکاران حتی اگر از طریق قضایی طلب خـود را 

بنابراین رسـالت  ). 136، ص1391کاویانی، (باید در انتظار توزیع بهینه توسط مرجع تصفیه باشند 
. شودقاعده از منظر نویسنده اخیر آشکار می

برخی نویسندگان مبناي تعلیق تعقیب را لزوم شـمول آیـین جمعـی در راسـتاي تحقـق اصـل       
یـک از آنـان بــا   تـا هـیچ  ) 227، ص1388رمزیـار ارزانفــودي،  و(تسـاوي طلبکـاران بیـان داشـتند     

). 184، ص1379افتخـاري،  (تحصیل حکم قضایی نتوانند بیش از سهم غرمایی تصـاحب نماینـد   
تــوان حــداکثر کــردن ارزش دارایــی ورشکســته و کــاهش چشــمگیر  بــر مــورد پــیش گفتــه مــی

.هاي وصول طلب را افزودهزینه
براي ورشکسته اعالم شـده کـه در حقـوق    » ایجاد فضاي تنفس«از اهداف این نهاد حقوقی، 

است و در وضع ایـن  » طلبکار محور«ایران مورد پذیرش نیست؛ زیرا در قانون ورشکستگی ایران 
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تـوان بـه فقـدان    در تأییـد ایـن ادعـا مـی    . قاعده نیز درصدد تحقق هدف حمایت از طلبکار اسـت 
عقیـب بـراي طلبکـاران متخلـف و عـدم شـمول       ضمانت اجراي تخلف از قاعده تعلیق یا توقف ت

.قاعده بر تعقیبات غیرقضایی و غیر اجرایی اشاره کرد
تعلیق تعقیبات انفرادي در واقع اثر تجمـع طلبکـاران در هیـأت تصـفیه     «برخی بیان داشتند که 

ترین مبـانی آیـین ورشکسـتگی، حـداکثر     از آنجایی که از مهم). 111، ص1386صقري، (» است
دارایی ورشکسـته در راسـتاي توزیـع بهینـه آن در هیـأت طلبکـاران اسـت، مقدمـه         کردن ارزش

قاعده تعلیـق  . گفته، ممانعت از تکروي طلبکاران براي وصول طلب استواجب براي هدف پیش
دیگـر اینکـه پـذیرفتن ادعـاي     . یا توقف تعقیب نیـز تمهیـدي اسـت بـراي تحقـق مقدمـه مـذکور       

کـه عکـس ایـن مسـأله     اسـت، درحـالی  » مـؤثر «پـیش از  » اثر«الذکر به مفهوم پذیرش وجود فوق
از آنجاکـه مقـررات اعسـار بـراي     «: دارددانان بیان میدر همین راستا یکی از حقوق. صادق است

گردیـد کـافی نبـود و بـه     جوابگویی به وضعیت تجاري که در پرداخت دیونشان وقفه ایجـاد مـی  
لبکـاران، موجـب تشـتت و مـانع رعایـت اصـل       لحاظ امکان تعقیب انفرادي بدهکار بـه وسـیله ط  

روش عدم تعقیب انفرادي طلبکاران و نیز فروش کلی امـوال در  ... شد تساوي میان طلبکاران می
).3، ص1387اسکینی، (» مورد تاجر را ابداع کردند

بنابراین در حقوق ایران باید بر این باور باشـیم کـه فلسـفه قاعـده مـورد بحـث، تحقـق اقـدام         
داشتن اموال ورشکسته براي حداکثر کـردن ارزش امـوال وي   بکاران و درکنار هم نگهجمعی طل

باشـد،  هاي وصول طلب است؛ البته گرچه برآمد قاعـده، نفـع ورشکسـته نیـز مـی     و کاهش هزینه
. ولیکن حمایت از ورشکسته از اهداف وضع قاعده نیست

وضعیت حقوقی اقدامات ناقض تعلیق یا توقف تعقیب . 4
شـود؛ زیـرا   این قسمت به ضمانت اجراي قاعده در کشورهاي آمریکا و ایران پرداخته میدر 

.ضمانت اجراي کارآمد ارتباط مستقیمی با مؤثر واقع شدن این قاعده دارد

حقوق آمریکا. 4-1
ضمانت اجراي نقض قاعـده تعلیـق   » خسارت کیفري«طور که در شروع بحث ذکر شد همان

ا فارغ از این ضمانت اجرا، بررسـی وضـعیت حقـوقی اقـدام نـاقض نیـز       ام. یا توقف تعقیب است
.عنوان ضمانت اجراي دیگر قاعده یاد شده نیز واجد اهمیت فراوانی استبه

از «اي که قاعده را نقـض کنـد   نظر اکثریت در حقوق آمریکا این است که هر اقدام یا واقعه
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کند، آن اقدام یـا واقعـه علیـه    قعه را نقض میبنابراین تا حدي که اقدام یا وا. است1»آغاز باطل
ایـن مسـأله اساسـاً بـدین     . کند اثر حقوقی نـدارد ورشکسته و کسانی که قاعده از آنها حمایت می

از آغـاز باطـل   «آورد؛ زیرا اقدام یا واقعـه  کننده چیزي به دست نمیمفهوم است که شخص اقدام
,Cook, Fainman, 2008, p.18; Ahern & Other, 2004). »است و براي هیچ هـدفی اثـري نـدارد   

p.8; Lichtenstein, 2004, p.21)
ها رویکرد دیگري اتخـاذ کردنـد؛ بـدین توضـیح کـه اقـدام نـاقض را        از طرفی برخی دادگاه

. اعالم داشتند نه باطل» قابل ابطال«
ناقض قاعده نباید از آغـاز باطـل اعـالم شـود؛     در دفاع از نظریه قابل ابطال بیان شده که اقدام 

.Picco v)تواند قاعـده تعلیـق یـا توقـف را لغـو کنـد       می362ماده ) د(زیرا دادگاه به موجب بند 

Global Marine Drilling Co)(http://openjurist.org)   باشـد  ؛ بنابراین این امکان نیـز متصـور مـی
.د که در این صورت اقدام طلبکار معتبر است که دادگاه قاعده تعلیق تعقیب را نقض نکن

بـا ایـن   . را رد کردنـد » از آغـاز باطـل  «ها بـا اسـتدالل دیگـري نظریـه     همچنین برخی دادگاه
نامعتبر اعـالم شـود ویـا بـا     2»دادرسی مناسب«استدالل که اقدامات ناقض قاعده ممکن است در 

ایـن دسـته بـه    . و اقدام ناقض، تأییـد شـود  تأیید یا تصدیق  یا در صورت عدم اقامه دعوي براي لغ
دهـد  این ماده به مدیر ورشکستگی این اختیار را می. کنندقانون ورشکستگی استناد می549ماده 

که انتقال امـوالِ در ورشکسـتگی را پـس از طـرح درخواسـت ورشکسـتگی باطـل اعـالم کنـد،          
اعـالم شـود   » از آغـاز باطـل  «بنابراین غیر ضروري است که اقدام ناقض قاعـده تعلیـق یـا توقـف     

(Ibid, 2004, p.9) .قابلیـت  «ها نیـز نظریـه   اند و اکثر دادگاهاما مفسران این تفسیر را ضعیف دانسته
.(Ibid, p.10)را نپذیرفتند » ابطال

:گیري کردتوان اینگونه نتیجهبا توجه به آنچه که بیان شده است می
ام، مستقیماً ضمانت اجراي نقض قاعده تعلیق یا ، بطالنِ اقد)نظر اکثریت(در رویکرد نخست 

توقف تعقیب تلقی شده است؛ یعنی اقدام  بدین دلیل باطل اسـت کـه نـاقض قاعـده پـیش گفتـه       
گـذار بـر   باشد؛ اما در رویکرد دوم ضمانت اجراي قابل ابطال به دلیل کنترلی است که قـانون می

اند که نقـض قاعـده   رویکرد بر این عقیدهیعنی طرفداران این. اموال ورشکسته اعمال کرده است
شود و ضمانت اجراي اقدامی که منجر به مداخله در امـوال  یاد شده منجر به مداخله در اموال می

1 . void ab initio
2. appropriate proceeding:

بـر  شود، مبنیدادرسی مناسب دعوایی است که از جانب بدهکار یا مدیر ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی طرح می
.اینکه نقض قاعده تعلیق یا توقف واقع شده است
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.شود، قابل ابطال بودن آن اقدام است

حقوق ایران. 4-2
نقض قاعده تعلیق تعقیب ورشکسته در حقـوق ایـران در صـورتی مصـداق دارد کـه شـخص       

نت اجـراي خـاص   ي ایـن اقـدام ضـما   بـرا . ضایی یـا اجرایـی علیـه ورشکسـته انجـام دهـد      اقدام ق
بینی نشده است؛ بنابراین ضمانت اجراي آن را همانند سایر اقداماتی که منجر به مداخلـه در  پیش

ــانون تجــارت یافــت418شــود، بایــد در مــاده امــوال ورشکســته مــی در ایــن راســتا یکــی از  . ق
ارزیـابی  418بایـد بـا توجـه بـه مـاده      419محدودیت مندرج در مـاده  «: رددادانان بیان میحقوق

).71، ص1387اسکینی، (» شود
برخـی  1.دانـان تشـتت آرا وجـود دارد   در بـین حقـوق  » منع مداخلـه «راجع به ضمانت اجراي 

، 1375ســتوده تهرانــی، (کننــد تفســیر مــی» بطــالن«را بــه . ت.ق418موضــوع مــاده » ممنوعیــت«
برخــی نیــز بــا تکیــه بــر دالیلــی از جملــه ضــرورت تفســیر  ). 137، ص1391انی، ؛ کاویــ194ص

، 1378عیسـیء تفرشـی،   (هماهنگ حقوق تجارت با حقوق مدنی، عقیـده بـر عـدم نفـوذ دارنـد      
بنابراین وصول طلب در دیدگاه نخست باطـل و در دیـدگاه اخیـر بسـته بـه نظـر مـدیر        ). 192ص

.تصفیه است
نظام حقوقی ورشکستگی ایران بـا ضـمانت اجـراي حقـوقی و     نقض قاعده توسط طلبکار در 

اسـت و از روح حـاکم بـر آن    » طلبکـار محـور  «الـذکر  شود؛ زیـرا نظـام فـوق   کیفري مواجه نمی
گذار از تمهید قاعده مطروحه، ایجاد فضاي تنفس بـراي بـدهکار نبـوده    آید که هدف قانونبرمی

کردن ارزش دارایی ورشکسته بـوده اسـت   و در صدد برقراري اصل تساوي طلبکاران و حداکثر
تا از این طریق، حداکثر امـوال در بـین بسـتانکاران توزیـع شـود، اگرچـه حـداکثر کـردن ارزش         
اموال نیز در نهایت به نفع بدهکار است، ولیکن نفع متقابل بدهکار و طلبکار ایـن نتیجـه را سـبب    

. گذارشود نه خواست قانونمی
این است که اگرچه نقـض قاعـده تعلیـق یـا توقـف بـا ضـمانت        . م.د.آ.ق110مستفاد از ماده 

الـذکر مقـرر   ماده فـوق . اجرایی مواجه نشده است، از خواهان ناقض قاعده حمایت نیز شده است
ش راجع به ضمانت اجراي تصرف مفلس در اموال، اقوال متعددي در فقه امامیه و اهل سنت مطرح شده است، آنچـه در پـژوه  . 1

الـذکر، برخـی عقیـده بـر     در نظـام فقهـی فـوق   . گذاري در نظام حقوقی ایران، یعنی فقه امامیه اسـت حاضر مدنظر است، منبع قانون
رسـد، نظـر   بـه نظـر مـی   ). 238، ص1399شـهید ثـانی،   (داننـد  برخی دیگر آن را غیرنافـذ مـی  ) 272تا، صطوسی، بی(بطالن دارند 

- از آنجایی که ضمانت اجرایی براي تعقیب مدیون توسـط طلبکـار پـیش   . ودن تصرف استمنطبق با فلسفه حجر مفلس، فضولی ب
. نیز موضوعیتی نداردبینی نشده است، آشکار است که نفع بدهکار در بحث تعلیق یا توقف تعقیب در فقه امامیه
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توانـد بـراي تـأمین خسـارت احتمـالی خـود       علیـه متوقـف، خوانـده نمـی    ... در دعاوي «: داردمی
گفته در نقض اده اخیرالذکر صحیح نیست؛ زیرا ماده پیشاین استنباط از م. »تقاضاي تأمین نماید

قاعده تعلیق یا توقف تعقیب نیست، بلکه قلمـرو آن، دعـاوي کـه بـه درسـتی علیـه متوقـف و بـه         
گـذار چنـد مـاده    گیرد؛ زیـرا قـانون  شود را دربر میطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح می

توانـد از  ، مـی 1که خوانده اهلیت نداشته باشددرصورتی«: داردمقرر می-.م.د.آ.ق86ماده –قبل 
گـذار دعـوي علیـه ورشکسـته را بـه رسـمیت       یعنـی قـانون  2.»پاسخ در ماهیت دعوي امتناع کنـد 

.شناسد تا از خواهان آن حمایت کندنمی

قابلیت اسقاط قاعده تعلیق یا توقف تعقیب. 5
اقدام جمعی در ورشکسـتگی اسـت کـه    ترین رسالت قاعده تعلیق یا توقف تعقیب تحقق مهم
قابل سقوط دانسـتن قاعـده ممکـن    . ترین مبانی حقوق حاکم بر مدیریت بحران مالی استاز مهم

گـذار کشـورهاي مـورد    رویکرد اتخاذي قانون. است در تحقق اقدام جمعی اثر منفی داشته باشد
در حقوق کشـورهاي  در ادامه به بررسی این موضوع . مطالعه در این خصوص جالب توجه است

. پردازیممورد مطالعه می

حقوق آمریکا. 5-1
ممکن است در قراردادها شرط شـود کـه درصـورت ورشکسـتگی طـرفین قـرارداد، قاعـده        

در . هاي آمریکا اسـت این شرط از مباحث اختالفی در دادگاه. تعلیق یا توقف تعقیب ساقط شود
هـا آن  بدین توضیح که برخی دادگـاه . هیچ بوده استها به این مسأله همه یاابتدا رویکرد دادگاه

آور بـودن شـرط عقیـده    هـایی کـه بـه الـزام    دادگـاه . دانستند و برخی دیگر، باطـل آور میرا الزام
هـا بیـان   برخی دادگـاه . کردنداستناد می» اصل آزادي قراردادي«و » نظم عمومی«داشتند به مبانی 

قاعده تعلیق در طـول آیـین ورشکسـتگی وجـود نـدارد و      اي دال بر جریانداشتند که هیچ مقرره
، -بر اسقاط قاعده مطروحـه مبنی-آور دانستن توافقات قبل از طرح درخواست ورشکستگی الزام

ر، عـدم رشـد، جنـون یـا ممنوعیـت از      خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغ. 5... «: داردمقرر می. م.د.آ.ق84ماده . 1
بنـابراین طبیعـی اسـت کـه     . »تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکسـتگی، اهلیـت قـانونی بـراي اقامـه دعـوي نداشـته باشـد        

.ورشکسته اهلیت طرف اقامه دعوي واقع شدن را نیز نداشته باشد
توانـد مسـتند حکـم دادگـاه قـرار گیـرد؛       ر نـدارد و نمـی  ماده مفهوم ندارد؛ بدین بیان که اظهارات خوانده فاقد اهلیت اعتبـا . 2

طـرح دعـوي علیـه شـخص فاقـد      ). 181، ص1390حیـاتی،  (اي که اهلیت ندارد، نباید ترتیب اثـر داد  بنابراین به پاسخ خوانده
).262، ص1381شمس، (اهلیت، منجر به توقف دادرسی جهت تعیین نماینده محجور میشود 
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در .(Bernstein, 2008, p149-150)کنـد  حل و فصل اختالفات خـارج از دادگـاه را تقویـت مـی    
شود که برخـی اختالفـات   ط سقوط قاعده باعث میآور دانستن شراند که الزامواقع بر این عقیده

. ناشی از ورشکستگی، خارج از دادگاه حل و فصل شود
تعلیق تعقیب از این جهت کـه متضـمن   Maritim ELC .co. v. United Jersy Bankدر دعواي 

.(http://leagle.com)حمایت از بستانکاران است، از سوي بدهکار غیر قابل اسقاط اعالم شد 
یکـی از دالیـل بیـان شـده در ایـن دیـدگاه       . آور نبودن شرط اسـت گاه دیگر بیانگر الزامدید

بدین بیان کـه بـدهکار، قبـل از طـرح درخواسـت ورشکسـتگی،       . خالف قانون بودن شرط است
. را نـدارد ) بـدهکار پـس از طـرح درخواسـت ورشکسـتگی     (عنوان ورشکسـته  صالحیت اقدام به

گیرد، ارجح از نظمی است کـه  ي تعلیق یا توقف تعقیب قرار میدیگر اینکه نظم عمومی که مبنا
در نهایـت اینکـه تعلیـق تعقیـب از هیـأت      . کنـد از حل اختالفـات خـارج از دادگـاه حمایـت مـی     

کند؛ بنابراین اسقاط آن از جانـب بـدهکار بـا حقـوق     بستانکاران و شخص ورشکسته حمایت می
,Bernstein, 2008)کندطلبکاران برخورد می p.150-151).

In the Matterعالوه بر رویکردهاي همه و هیچ، رویکرد سومی وجود دارد کـه در پرونـده   

of Alexander SRP Apartments LLCدر این قضیه بـدهکار قـادر بـه پرداخـت     .اعمال شده است
قرض نبود و درخواست ورشکستگی را مطرح کرد، متعاقباً مقترض بر این اساس کـه بـدهکار از   

دادگـاه  . نظر کرده است درخواست برائت از قاعده تعلیق را ارائه دادعده تعلیق یا توقف صرفقا
بایـد گفـت    . توافـق الزم االجراسـت  1»اوضاع و احوال مناسب«بیان داشت که در صورت وجود 

:دادگاه در شناسایی شرایط مناسب به معیارهاي ذیل اشاره کرد
اثـر  ) 3چشم پوشی از قاعـده بـه مقتـرض داده شـد؛     عوضی که در قبال) 2اغواي طرفین؛ ) 1

افزایش امکان حل و فصـل اخـتالف   ) 5امکان اجراي طرح بدهکار؛ ) 4توافق بر اشخاص ثالث؛ 
احتمال ورود خسارت به بدهکار در صـورت عـدم   ) 7احتمال بازسازي؛ ) 6در خارج از دادگاه؛ 

ه متقابـل در امـور موضـوعی یـا اجبـار در      بر تقلب، اشتباعدم وجود دلیلی مبتنی) 8اجراي توافق؛ 
مدت زمان بین تاریخ توافق و درخواست ورشکسـتگی؛  ) 9چشم پوشی از قاعده تعلیق یا توقف؛ 

.(Hesse, 2013, p.35)امکان برائت بستانکار از قاعده، در صورت عدم اجراي توافق ) 10و 

حقوق ایران. 5-2
دانـان مـورد بررسـی    وق ایران توسط حقـوق شرط سقوط قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حق

1. appropriate circumstances
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:قرار نگرفته است، اما بنا به دالیل ذیل باید به غیرقابل اسقاط بودن آن نظر داد
قواعد ورشکستگی اصوالً آمره است؛ بنـابراین ایـن قاعـده را نیـز بایـد آمـره دانسـت و        : اوالً

نیـز قابـل اسـتنباط    . ت.ق419شرط خالف آن را باطل اعالم کرد، این مسأله از نحوه بیـان مـاده   
اگر ماهیت این قاعده را از حقوق شـکلی بـدانیم، همچنـان بایـد آن را آمـره بـدانیم؛ زیـرا        . است

. آمره بودن قواعد حاکم بر نحوه رسیدگی دعوي آشکار است
پذیرش شرط سقوط قاعده تعلیق تعقیب، مخـالف نظـم حـاکم بـر ورشگسـتگی اسـت؛       : ثانیاً

پـذیر نیسـت، چراکـه    قوط این قاعده، مدیریت بحران ورشکستگی امکـان زیرا با پذیرش شرط س
پـذیر  ویژگی آیین ورشکستگی، جمعی بودن آن است که با اسقاط این قاعـده تحقـق آن امکـان   

.نیست
گفته باعث تـرجیح بالمـرجح برخـی طلبکـاران اسـت؛      پذیرش شرط سقوط قاعده پیش: ثالثاً

گیرنـد،  نموده و برخی دیگر در صف طلبکـاران قـرار   توانند طلب خود را وصولزیرا برخی می
گـذار درصـدد برقـراري تسـاوي بـین طلبکـاران       که سراسر مقررات ورشکستگی، قـانون درحالی

.است
حتی اگر بگوییم با سقوط قاعده، نظام حقوقی حـاکم بـر مداخلـه در امـوال از تـرجیح      : رابعاً

، این ایراد مطرح اسـت کـه نتیجـه سـقوط     کندبالمرجح طلبکاري بر طلبکار دیگر جلوگیري می
.هاي ورشکستگی استقاعده افزایش هزینه

عوامل کارآمدي و ناکارآمدي قاعده تعلیق تعقیب. 6
شـود  در این قسمت، با توجه به مقررات حاکم بر قاعده مورد بحث، به این مسأله پرداخته می

له از ایـن جهـت کـه عوامـل     بررسـی ایـن مسـأ   . که آیـا قاعـده یـاد شـده کارآمـد اسـت یـا خیـر        
گشا گذار راهتواند در بهبود وضعیت موجود، براي قانونشود، میناکارآمدي قاعده شناسایی می

.باشد

حقوق آمریکا. 6-1
قاعده تعلیق یا توقف تعقیب از ایـن حیـث کـه بنیـاد آیـین دادرسـی جمعـی ورشکسـتگی را         

دهـد،  هاي وصول طلب را کاهش میهزینهآورد، ارزش دارایی ورشکسته را افزایش و فراهم می
در مقابـل تعقیـب، تعـدي و تجزیـه     1قاعده مورد بحث از دارایـی در ورشکسـتگی  . کارآمد است

1. Bankruptcy Estate
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بـدون وجـود قاعـده مـذکور،     . هـاي حقـوق ورشکسـتگی اسـت    کنـد کـه از مؤلفـه   محافظت می
طلـب اقـدام   طور انفرادي و خارج از آیین ورشکستگی جهت وصول کنند بهبستانکاران سعی می

اثري آن آیـین اسـت؛ بنـابراین قاعـده مطروحـه بـا       انضباطی و بینمایند که اثر مستقیم این امر بی
. سازدتعلیق اقدامات انفرادي در راستاي وصول طلب، شالوده اقدام در آیین جمعی را مهیا می

صـفیه در  ، قاعده مورد بحث فارغ از اینکه آیین ت»نظریه مذاکرات بستانکاران«بر مبناي 
,Jackson, 1982)جریان باشد یا بازسازي، راهی براي افزودن بهاي کلی دارایی ورشکسته اسـت 

p.857).  تنهـا زمــانی کــه دارایــی بــدهکار از تجزیــه مصــون بمانــد، غرمــا تحــت نظــارت دادگــاه
توانند تصفیه یا بازسازي منظم را اجرا نمایند که نتیجـه آن افـزایش ارزش دارایـی ورشکسـته    می

نفعـان  شـود و ذي در آیین بازسازي اگر قاعده جریان نیابد، دارایـی ورشکسـته تجزیـه مـی    . است
توانند به طرح رهایی بخش برسند یا در سایه اجراي آن، بر ارزش دارایی ورشکسته بیفزاینـد  نمی

(Yongqing, 2011, p.165).
را منجـر  1»بـاز توزیـع ثـروت   «عنصر ناکارامدي تعلیق تعقیب از ایـن جهـت اسـت کـه     

گیـري  نفع بـه هنگـام تصـمیم   شود که ممکن است باعث ایجاد انگیزه مخرب در اشخاص ذيمی
گیري در تصـویب  در رابطه با ورود در نهاد بازسازي و یا توافق بر روي پیش نویس طرح یا رأي

ه شـود کـ  به بیان دیگر، بازتوزیع ثروت در نهاد مورد بحث باعث مـی . (Ibid)طرح بازسازي شود 
. طلبکاران براي اجراي مقررات تصفیه ترغیب شوند و از اجراي نهاد بازسازي امتناع نمایند

تمایل به اسـتفاده از پـول بسـتانکاران، بـدون پرداخـت      ) دارانیا سهام(از سوي دیگر بدهکار 
کنند بـا جلـوگیري از ورود در   طلبکاران نیز سعی می. (Jackson, 1982, p.875-877)منفعت دارد 

حتی پس از شروع بازسازي، بستانکاران ممکـن  . هاد بازسازي، مانع تحمل خسارت تأخیر شوندن
همچنین ممکن است طلبکاران بـراي عـدم   . است از دادگاه توقف بازسازي را درخواست نمایند

؛ زیـرا  (Ibid, p.875-876)تحمل خسـارت تـأخیر مجبـور بـه پـذیرش بازسـازي ناکارآمـد شـوند         
ا طرح بازسازي ممکن است منجر به طوالنی شدن فرایند پذیرش یا رد طـرح  مخالفت طلبکاران ب

.کندبازسازي شود که این امر خسارت تأخیر زیادي را بر آنان تحمیل می
به موجب قاعده تعلیق، بستانکار از طرح دعواي فردي براي وصـول طلـب منـع شـده اسـت،      

ران معقـول و متعـارف خسـارت    شـود و جبـ  بنابراین زمان بیشتري براي وصول طلـب صـرف مـی   
.(Jackson, 2001, p.216)تأخیر دشوار است 

1. redistribution of wealth
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. بستانکاران باوثیقه نیز ممکن است در فصل بازسازي خسارت تأخیر اساسی را متحمل شـوند 
که بدهکار متمکن است نیز خسـارت تـأخیر زیـادي را    همچنین بستانکاران بدون وثیقه در جایی 

کـه در اینجـا بهتـر اسـت خسـارت تـأخیر بـر         درحـالی . (Yongqing, 2011, p.165)(متحمل شوند 
.بدهکار تحمیل شود

حقوق ایران. 6-2
، 1386صـقري،  (از آنجایی که حقوق ایران در ورشکسـتگی حقـوقی طلبکـار محـور اسـت      

نیــز بــه منظــور حمایــت از  . ت.ق419، تمهیــد قاعــده در مــاده )94، ص1391؛ کاویــانی،63ص
جـاز دانسـتن طلبکـاران در اقـدام انفـرادي بـراي وصـول طلـب، در بـین          طلبکاران اسـت؛ زیـرا م  

نمایـد کـه نتیجـه آن بـه ضـرر برخـی از طلبکـاران        طلبکاران ایجاد رقابـت در وصـول طلـب مـی    
کـه از جریـان ورشکسـتگی زودتـر مطلـع      چراکه افراد نزدیک بـه ورشکسـته و کسـانی   . شودمی

شـود کـه   بند؛ بنابراین جریـان قاعـده باعـث مـی    یاشوند، در این رقابت به سهم بیشتري دست می
طلبکاران به سهم مساوي از اموال ورشکسته دست یابند، که این مسـأله بـه نفـع هیـأت طلبکـاران      

از دیگر سو، چون قاعده مطروحه رابطه مستقیمی بـا امکـان اعمـال مقـررات ورشکسـتگی      . است
پـذیر اسـت،   ی جمعی بودن امکـان دارد، کارآمد است؛ زیرا اعمال مقررات ورشکستگی با ویژگ

.شود مگر با اعمال قاعده تعلیق یا توقف تعقیبو این امر محقق نمی
از عوامل ناکارآمدي قاعده در حقوق ایران، فقدان ضمانت اجراي تخلف از آن است؛ زیـرا  

طور انفرادي طـرح دعـوي نمایـد، حتـی در فـرض عـدم       ممکن است طلبکاري علیه ورشکسته به
هـاي مـالی و زمـانی بـر طلبکـاران و ورشکسـته       دریافت حکم و یا اجراي آن، هزینـه موفقیت در 
شـود کـه وي بـراي شـانس     فقدان ضمانت اجرا براي این اقدام طلبکار باعث می. شودتحمیل می

.صورت انفرادي اقدام نمایدخود در وصول طلب، به
توانـد  گیرد، اما میران قرار میطور که پیشتر بیان شد، طلبکار با وثیقه جزء هیأت طلبکاهمان

تـوان گفـت   با اجازه عضو ناظر طلب خود را از محل وثیقه وصول نمایـد؛ بنـابراین در عمـل مـی    
ایـن مسـأله نیـز از عوامـل ناکارآمـدي قاعـده اسـت؛ زیـرا اوالً فـروش          . شـود مشمول قاعده نمـی 

هم از -التري برخوردار استباتوجه به اینکه همه اموال در کنار هم از ارزش با–جداگانه اموال 
ثانیاً با امکان وصول طلب از محـل  . داردهاي اضافی در پیکاهد و هم هزینهارزش کل اموال می

توانـد در قـرارداد ارفـاقی قـرار نگیـرد؛ بنـابراین بـا کـاهش         وثیقه توسط طلبکار باوثیقه، وي مـی 
موفقیـت قـرارداد ارفـاقی کاسـته     گیرد، از امکان مجموع دارایی که در اختیار ورشکسته قرار می
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البته این ایراد بیشتر بر نهـاد قـرارداد ارفـاقی وارد اسـت؛ زیـرا حتـی در صـورت وجـود         . شودمی
امکان موفقیت قرارداد ارفاقی، این قرارداد توسط دادگـاه بـر طلبکـاران مخـالف ارفـاق تحمیـل       

. شودنمی
بدین توضـیح کـه   . ناکارآمدي استقلمرو محدود قاعده در حقوق ایران نیز از دیگر عوامل 

شامل تعقیبات غیر قضایی و اجرایی، ازقبیل مراجعه حضوري به بستانکار، تماس از طریـق تلفـن،   
شود که این مسأله ممکن است آثار سـوء اجتمـاعی را درپـی داشـته باشـد؛ زیـرا       ، نمی...ایمیل و 

همچنـین اسـت آرامـش    . ممکن است در آرامش و امنیت خانواده ورشکسته خلـل ایجـاد نمایـد   
ورشکسته؛ زیرا وي در این مقطع باید به دنبال ارائه راهکاري باشد تا به واسطه آن نظر طلبکـاران  

در نهایت اینکه ممکن است مراجعـات مکـرر طلبکـار    . را براي انعقاد قرارداد ارفاقی جلب نماید
پرداخت نمایـد؛ تـا از   باعث شود که بدهکار طلب وي را، برخالف قانون، از محل وثیقه عمومی

.فشار ناشی از مراجعات مکرر بکاهد
شـود، البتـه   مـی طلبکار به دلیل عدم امکان تعقیب ورشکسـته متحمـل خسـارت تـأخیر تأدیـه     

بینـی چنـین   شـود؛ ولـیکن بـدون پـیش    گرچه از عوامل ناکارآمدي قاعده مطروحه محسوب مـی 
م به ذکر است که طلبکار با وثیقـه خسـارت   الز. رودایی فلسفه نهاد ورشکستگی از بین میقاعده

شـود؛ زیـرا بـراي وي امکـان وصـول طلـب از       تأخیر کمتري را در آیین ورشکستگی متحمل می
.محل وثیقه وجود دارد

گیرينتیجه
بــا حــدوث بحــران مــالی بــراي تــاجر، از جملــه بایــد در راســتاي احقــاق حــداکثري حقــوق  

الزمـه محقـق سـاختن    . گفته برآمددیریت بحران پیشطلبکاران و حمایت از بدهکار، در صدد م
است؛ این ضرورت به موجـب  مدیونهاي مدیریتی، در ابتدا به دست گرفتن کنترل امور سیاست

شود؛ زیرا برمبناي این نهـاد حقـوقی، طلبکـاران از    نهاد حقوقی تعلیق تعقیب ورشکسته محقق می
انـد و دعـاوي   علیه ورشکسته منع شده–قضایی اعم از اجرایی، قضایی و غیر –اقدامات انفرادي 

آنان باید علیه مدیربحران مالی مطرح شـود تـا از ایـن طریـق امـوال ورشکسـته حفـظ، ارزش آن        
توانـد در  از سوي دیگر ورشکسته نیز می. هاي وصول طلب به حداقل برسدحداکثر شود و هزینه

تمهیـد طرحـی بـراي بازسـازي یـا بـاز       فضاي آرامی که با نهاد تعلیق تعقیب فراهم آمده است بـه 
.پرداخت بپردازد
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گرچه دالیلی در ناکارآمدي نهاد تعلیق یا توقف تعقیب بیان شده اسـت، امـا دالیلـی کـه در     
الـذکر منجـر بـه    کارآمدي آن بیان شده است، از وجاهت بیشتري برخوردار است؛ زیرا نهاد فوق

.شودصول اساسی حقوق ورشکستگی میعنوان یکی از ابه» اقدام جمعی طلبکاران«تحقق 
اعـم از قضـایی و غیـر    -در حقوق آمریکا قلمـرو ایـن قاعـده، از آنجـایی کـه همـه اقـدامات        

از (شـود، در بهبـود وضـعیت ورشکسـته و همچنـین طلبکـار       علیه ورشکسته را شامل می-قضایی
اي نقـش برجسـته  ) آنجایی که این قاعده از عوامل مؤثر در افزایش ارزش اموال ورشکسته اسـت 

بینی ضـمانت اجـراي خسـارت تنبهـی     همچنین در نظام حقوقی پیش گفته، پیش. نمایدرا ایفا می
در . براي نقض قاعده تعلیق یا توقف تعقیب، در تحقق اهداف وضع آن قاعده تأثیر بسـزایی دارد 

بینـی  پـیش حقوق ایران نیز این قاعده با قلمروي محدود تر از آنچه که در حقوق آمریکـا آمـده،  
محدودیت گستره آن و فقـدان ضـمانت اجـرا از عوامـل ناکارآمـدي ایـن قاعـده در        . شده است

محدودیت گستره از آن جهت که فضاي آرام براي ورشکسته فراهم نخواهد . حقوق ایران است
هـاي وصـول طلـب    شد و فقدان ضمانت اجرا نیز با افزایش دعاوي علیه ورشکسته، افزایش هزینه

رقابت واهی در بین طلبکاران در راستاي وصول طلب، باعـث ناکارآمـدي قاعـده تعلیـق     و ایجاد 
.خواهد شد

راجع به ضمانت اجراي شرط سقوط قاعده مطروحه در حقوق آمریکا رویکردهاي مختلفـی  
انـد و رویکـرد جدیـد، پـذیرش     اتخاذ شده است، برخی آن را باطل و برخی الزم االجـرا دانسـته  

اما در حقوق ایران به دلیل آمره بودن قاعده، شرط خـالف آن باطـل   . ستشرط تحت شرایطی ا
درخصوص ضـمانت اجـراي تخلـف از تعلیـق یـا توقـف تعقیـب در هـر دو نظـام حقـوقی           . است

در حقوق آمریکا نظریات بطـالن و قابـل ابطـال و در حقـوق ایـران بطـالن و       . اختالف نظر است
.غیرنافذ مطرح شده است

اند، ولیکن در حقوق ایران بنا بر اینکـه  در هر دو نظام حقوقی مشمول قاعدهطلبکاران باوثیقه 
شـود کـه در   دهد که وارد قرارداد ارفاقی نشود، ایـن مسـأله باعـث مـی    طلبکار باوثیقه ترجیح می

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حقـوق      . نهایت از اثر مثبت قاعده تعلیق یا توقف تعیقب کاسته شـود 
.انددرصدد حمایت از طلبکار باوثیقه برآمده» حمایت کافی«آمریکا با طرح نظریه
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