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  چكيده

شكني از سوي هر طرف قرارداد وجود دارد. احتمال پيمان
ارد. اگر احتمال اين احتمال اندك اگر متعارف باشد، اهميتي ند

مزبور قوت بگيرد و داليلي براي رخداد آن در آينــده موجــود 
تواند نسبت به آن بــي تفــاوت بمانــد. اگــر باشد، حقوق نمي

احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشــد، موجــب خيــار 
ي نباشد كه كامالً آشكار نمايــد اگونهاما اگر اوضاع به ؛ است

ادي آيندة خود پايبنــد نخواهــد متعهد، نسبت به تعهدات قرارد
ي باشد كه متعهدٌله نتواند قطعــي بــودن نقــض اگونهبود يا به 

تعهدات را پيش از فرارسيدن موعــد آن اثبــات كنــد، درجــة 
شكني آينده براي فسخ قرارداد كافي نيســت، اطمينان از پيمان

ولي نظر به اينكه بيم ورود زيان به طــرف ديگــر وجــود دارد، 
ي نــيبشيپتعهدات متقابل و مطالبة تضمين مناسب تعليق انجام 
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بيني، نقض قرارداد، تعليــق اجــراي تعهــد، تضــمين نقض قابل پيش   :يديكلي هاواژه
  انجام تعهد.

  . مقدمه1
در قواعد عمومي قراردادهاي ايران شناخته » بيني قراردادنقض قابل پيش«مفهوم 

ت اجرايي منظور نشده است، بلكه پس از طور صريح براي آن ضمانشده نيست و به
شكني، در بستن قرارداد و عدم پايبندي به مفاد آن، ضمانت اجراها، متناسب با پيمان

اگر «دارد قانون مدني در اين راستا مقرر مي 221گيرند. ماده دسترس زيان ديده قرار مي
ي خودداري كند در كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امر

در «آمده است  226و در ماده  »صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است ...
تواند ادعاي خسارت مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمي

نمايد، مگر اينكه براي ايفاي تعهد، مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي باشد و 
تواند ادعاي خسارت نمايد كه هد، مدتي مقرر نبوده، طرف وقتي مياگر براي ايفاي تع

  ».اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است
 187المللي كاالدهد كه پس از تصويب معاهده بيع بينادبيات حقوقي ما نشان مي
دشده، مورد توجه موضوع يا 188بيني قرارداد استكه متضمن نقض قابل پيش
الملل قرار گرفت. سپس مطالعه تطبيقي آن با حقوق پژوهشگران حقوق تجارت بين

وجود «) و گروهي تالش كردند قاعده 335:1384مدني آغاز شد (صفايي و ديگران، 
را در حقوق ايران تعريف كنند تا كسي كه » بيني نقض قراردادخيار فسخ به دليل پيش

شكني خواهد شد با استفاده از حق مزبور عقد او مرتكب پيمان تواند ثابت كند طرفمي
  )35:1390ورود زيان به خود يا كاهش آن شود. (اميني و ديگران،  و مانعرا منحل كرده 

اين پژوهش به تبيين ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد اختصاص دارد كه ارتباط 
دارد. تفاوت » بيني نقض قراردادوجود خيار فسخ به دليل پيش«بسيار نزديكي با قاعده 

بيني قرارداد براي هر شخص كه در نقض قابل پيش استدو موضوع در اين نكته 
شكني خواهد شد. در متعارفي روشن است كه يكي از دو طرف در آينده، مرتكب پيمان
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ديده چنين وضعي، انتظار تحقق نقض عهد و امكان اخذ خسارت ناشي از آن براي زيان
تواند تا حدودي، حقوق طرف قرارداد را است. لذا در نظر گرفتن حق فسخ مي نامعقول

رود و داليل كافي براي تحقق تأمين كند، ولي هنگامي كه تنها احتمال نقض قرارداد مي
آن در آينده موجود نيست چه بايد كرد؟ در چنين وضعي مطلوب نيست متعهدًله بتواند 

منطقي هم نيست همچنان به اجراي قرارداد پايبند قرارداد را فسخ يا معلق كند، ولي 
جمعي از نويسندگان، ( داد.بوده و شاهد وقوع زياني باشد كه احتمال رخداد آن را مي

59:1374(  
قاعده كلي در حقوق ايران موجود نيست، براي پاسخگويي از شيوه  نكهيانظر به 

هايي كه احتمال نقض استقرايي بهره برده و در مقررات جاري، مواردي از وضعيت
اي استنتاج شود. قاعده هاآنقرارداد وجود دارد گردآوري شد تا با استفاده از مالك 

چنين براي آنكه قاعده مزبور، بدعتي غريب ننمايد، مطالعه تطبيقي در حقوق دو هم
كشور مهم از اعضاي نظام حقوق عرفي يعني انگليس و آمريكا صورت پذيرفت تا به 

قوق ايران از نظام حقوق نوشته، اشتراك ضمانت اجراي احتمال نقض رغم پيروي ح
قرارداد در حقوق كشورهاي پيرو نظام حقوق عرفي، تأييد بناي عقال را در پي داشته و 

  ي حقوقي آسان سازد.هانظامپذيرش فراگير آن را در تمام 
  

  ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد در حقوق ايران. 2
نص صريحي كه بر ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد داللت كند  در قانون مدني ما

وجود ندارد، ولي در قانون تجارت و اليحه اصالحي آن، مواردي وجود دارند كه گمان 
گذار در خصوص شكني شود و قانونرود يكي از دو سوي قرارداد، مرتكب پيمانمي

  مورد، تدابير قانوني وضع كرده است.
حوزه حقوق مدني و تجارت در اعتباري بودن بيشتر قراردادهاي علت اين تفاوت در 

كنند، بازرگانان طور معمول، نقدي معامله ميبازرگاني است: برخالف غيربازرگانان كه به
توانند تعهدات خود را به دليل ارزش باالي اقتصادي و تعداد زياد معامالت، نمي
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) كاالي بازرگاني، نسيه 110:1378احمدي، طالب( المجلس به انجام رسانند.في
آيد، مطالبات شود و از محل فروش آن، عالوه بر سودي كه به دست ميخريداري مي

شود. اگر مقدار كاالي فروخته شده زياد باشد، امكان تحويل فروشنده نيز پرداخت مي
ر فوري آن وجود ندارد. گاهي فروشنده پس از توليد يا تهيه كاال، آن را به نشاني خريدا

هايي كه احتمال نقض قرارداد در آينده دارند در كند. از همين رو وضعيتارسال مي
  شود.معامالت بازرگاني بيشتر از معامالت غيربازرگاني ديده مي

  
  . ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد جاري ورشكسته1.2

 ورشكستگي يكي از دو سوي قرارداد بر وضعيت حقوقي آن مؤثر است. تأثير حكم
ها دارد و معامالت تاجر ورشكسته ورشكستگي بر قراردادها، بستگي به زمان انجام آن

اسكيني، ( بر اساس تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم در سه مقطع قابل بررسي است.
  )84:1382احمدي، طالب و 124:1375فراهاني،  مقاموقائم 69:1375

قانون تجارت  424و  423و ماده تأثير ورشكستگي بر قراردادهاي فوري ورشكسته در د
ها برخي از معامالت ورشكسته، باطل بوده و بعضي قابل آمده است كه بر اساس آن

، ولي در مورد تأثير ورشكستگي بر تعهدات مالي مستمر بازرگانان كه 189باشندفسخ مي
در نتيجه قراردادهاي جاري به وجود آمده و در اثناي آن ورشكستگي رخ داده، 

بها ي تعيين تكليف نشده است. نمونه بارز تعهدات مزبور در پرداخت اجارهطوركلبه
بيني شده و از مالك آن همان قانون پيش 512شود كه سرنوشت آن در ماده مشاهده مي

  190توان در مورد ساير تعهدات مالي مستمر ورشكسته استفاده كرد.مي
ز دو طرف رخ داده، بيم آن ها ورشكستگي يكي ادر قراردادهاي جاري كه در جريان آن

رود كه ورشكسته با از دست دادن توان مالي، تعهدات خود را انجام ندهد و احتمال مي
قانون تجارت  512نقض قرارداد، دور از انتظار نيست. مطالعه تدبير اتخاذ شده در ماده 

 گذار نسبت به ضمانت اجراي وضعيتيتواند در بيان موضع قانوندر خصوص مورد، مي
  گشا باشد.شكني وجود دارد راهكه احتمال پيمان
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بر اساس ماده مزبور، اگر مستأجر در اثناي عقد اجاره ورشكست شود، موجر نسبت به 
شود و با رعايت اصل تساوي حقوق مطالباتي كه بابت اجور معوقه دارد، وارد غرما مي

مانده سبت به مدت باقياما ن؛ كندطلبكاران از دارايي تاجر ورشكسته، استيفاي طلب مي
  بها در مواعد مقرره وجود دارد.از عقد اجاره، احتمال عدم پرداخت اجاره

قانون تجارت، با منع تاجر ورشكسته از دخالت در امور مالي  418گذار در ماده قانون
در  191دهد.كه مؤثر در پرداخت ديونش است، اداره دارايي تاجر را به مدير تصفيه مي

تواند با فسخ عقد گيرد. او مينيز مدير تصفيه به صالحديد تصميم مي موضوع يادشده
اجاره به رابطه قراردادي پايان دهد و عين مستأجره را به موجر بازگرداند. برخالف 

) براي اجراي اين تصميم، 132:1375ديدگاه برخي از اساتيد حقوق تجارت (اسكيني، 
عقد اجاره با موافقت او منحل شود، سخن نيازي به موافقت موجر نيست. اگر مقرر بود 

شد. لذا به مورد بود و تفاسخ موجب برهم خوردن عقد شناخته مياز سبب فسخ، بي
 هيسوكگذار براي مدير تصفيه اختيار قانوني بر هم زدن يرغم لزوم عقد اجاره، قانون

  م او شود.تواند مانع از اجراي تصميبيني كرده و مخالفت موجر نيز نميعقد را پيش
سازد اگر مدير تصفيه تصميم بر ابقاي عقد اجاره بگيرد موجر را با اين خطر روبرو مي

بها نرسد. هرچند موجر نسبت به مانده از عقد اجاره به مبلغ اجارهكه نسبت به ايام باقي
ايام گذشته وضعيتي به مانند ساير طلبكاران تاجر ورشكسته دارد، ولي دور از عدالت و 

است كه لزوم عقد اجاره، دستاويز ادامه عقد و محروميت او از دريافت به هنگام  انصاف
گذار كه متوجه احتمال نقض اجاره با عدم پرداخت به قانون نيبنابرابها شود. اجاره

از سوي مستأجر بوده، تصميم به ابقاي اجاره را در صورتي اجرايي  بهااجارهموقع 
مانده از اجاره بهاي مدت باقيمناسبي براي پرداخت اجارهداند كه مدير تصفيه، تأمين مي

  تأمينات كافي از پيش در اختيار او باشد. نكهيادر اختيار موجر بگذارد، مگر 
كند كه به رغم ورشكستگي مستأجر، موجر با گرفتن تأمين مناسب، اطمينان حاصل مي

قانون تجارت،  512ماده  گذار دراما قانون؛ احتمال نقض قرارداد در آينده منتفي است
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بيني نكرده است كه اگر مدير تصفيه، بدون دادن تأمين، تصميم بر ابقاي اجاره پيش
  بگيرد تكليف موجر چيست.

دهد كه نقض در شرف وقوع است و چنين فرضي از مصاديق ندادن تضمين، نشان مي
تواند عقد اجاره را بيني قرارداد بوده، موجر براي دفع زيان از خود بايد بنقض قابل پيش

قانون تعهدات سوئيس  266فسخ كند. اين اختيار در برخي مقررات خارجي مانند ماده 
در صورت ورشكستگي مستأجر، موجر «به صراحت آمده است. طبق ماده مزبور 

در مهلتي مناسب براي اقساط معوقه  نكهياتواند قرارداد اجاره را فسخ كند، مگر مي
) در حقوق ايران 96:1378واحدي، ( ».نده به او تضمين داده شودو اقساط آي بهااجاره

 رسد.نيز راه حل يادشده با استفاده از مقررات خيار تفليس قابل دفاع به نظر مي
  )169:1383احمدي، طالب(

تواند به جاي فسخ اجاره، آن را نگاه دارد و به غير واگذارد. در اين مدير تصفيه مي
پردازد. ممكن است از بهاي موجر را ميغير وصول كرده و اجاره بها را ازصورت، اجاره

بها، سودي نيز نصيب تاجر شود. تصميم به ابقاي اجاره در اين التفاوت دو اجارهمابه
بها به موجر روبرو است. لذا ماده شكني در پرداخت اجارهفرض نيز با احتمال پيمان

  192كند.بيني ميوثيقه را به او پيش قانون تجارت به مانند ماده پيشين، دادن 513
  
  . ضمانت اجراي احتمال عدم پرداخت برات نكول شده2.2

دهنده به ها و براتظهرنويس ،پس از اعتراض نكول« قانون تجارت 237طبق ماده 
ديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات أتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي ت

؛ »ديه نمايندأنامه و مخارج برات رجوعي (اگر باشد) فوراً تراضرا به انضمام مخارج اعت
ليت تضامني در ؤوو هريك از ظهرنويسان عالوه بر داشتن مس صادركننده برات يعني

رسد مسؤوليت به نظر مي وليت دارند.ؤنكول آن نيز مس ،به دليل193پرداخت وجه برات
ر يك از ظهرنويسان، برات را در مزبور قراردادي است؛ زيرا هنگامي كه صادركننده يا ه

طور ضمني با اين تعهد همراه است كه برات مزبور قبول گذارند، بهاختيار دارنده مي
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از همين رو دارنده برات پس از نكول و قبل شده و در سررسيد پرداخت خواهد شد. 
 به عبارت ديگر،؛ داردحق رجوع به ايشان را  به دليل نقض عهد پيشين، از سررسيد

كه پذيرفته يا هر يك از ظهرنويسان صادركننده ارنده برات با اين اطمينان برات را از د
 ، وعده ايشان محقق نشده و.با نكول براتكند گير با اعالم قبولي، تعهد به پرداختبرات

يا هر يك از صادركننده برات رفته و موجبات رجوع دارنده به  مياناين اطمينان از 
  آيد.ظهرنويسان فراهم مي

نظر به اينكه با نكول برات، يكي از تعهدات ضمني صادركننده و ظهرنويسان برات 
شود پس دور از انتظار نيست كه تعهدات بعدي ايشان نيز عملي نشود و محقق نمي

درنتيجه، دارنده برات در سررسيد موفق به وصول وجه برات از سوي صادركننده يا هر 
، احتمال نقض تعهد پرداخت از سوي ايشان، معقول نيبنابراها نگردد. يك از ظهرنويس

گذار براي از ميان بردن اين احتمال و ايجاد اطمينان در دارنده و قابل اعتنا است. قانون
بيني كرده قانون تجارت پيش 237برات، دادن ضامن را از سوي مسؤولين برات در ماده 

  است.
او را نسبت  ، نگرانيرجوع دارنده براتيا هر يك از ظهرنويسان با صادركننده حال اگر 

شان نديو مزبور،به حكم ماده  ،به احتمال عدم پرداخت برات در سررسيد از ميان نبرند
نامه و مخارج برات رجوعي حال شده و بايد وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض

  ند.پرداخت كن(اگر باشد) فوراً 
) 84:1373اسكيني، سازد (ميقابل مطالبه  برخالف حقوق فرانسه كه نكول برات، آن را

اعتماد  ،؛ به عبارت ديگراستندادن تضمين معتبر مسؤولين برات، دليل حال شدن ديون 
سلب شده و مبناي پذيرش  ،و هر يك از ظهرنويسان صادركننده براتدارنده برات از 

  )112:1378احمدي، طالبرود. (اجل در برات از بين مي
قانون تجارت نيز ميسر نيست.در  238تفسير ماده  ،ش مبناي فوقدر صورت عدم پذير

ولي  ،كه برات را قبول كرده اگر بر عليه كسي«ر شده است قانون تجارت مقر 238ماده 
دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول  ،ديه شودأوجه آن را نپرداخته اعتراض عدم ت
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كننده تقاضا نمايد كه ند از قبولتواولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي ،كرده
 ».براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن رابه نحو ديگري تضمين كند

ديه مبلغ أبه ت پيشيناطمينان دارنده برات با عدم پرداخت برات  ،بر اساس ماده مزبور
گذار به دارنده چنين به همين علت قانون شود.كه در دست اوست مخدوش مي براتي
كند تا احتمال نقض تعهد گير مراجعه و از او مطالبه تضمين به برات دهدميي حق برات

تضمين معتبر در پرداخت به  ،گير.اگر براتپرداخت وجه برات در سررسيد از ميان برود
ولي اگر از دادن ، نشيندآسوده خاطر به انتظار ميبرات، موقع وجه برات بدهد دارنده 

آنچه مسلم است دادن  ه مزبور تعيين تكليف نشده است.در مادخودداري كند تضمين 
و بايد ضمانت اجرايي داشته باشد.اين ضمانت  يستاختياري ن تضمين به دارنده برات،

گير جز حال شدن دين برات ،قانون تجارت 237اجرا با استفاده از وحدت مالك ماده 
ندارد.  طمينان به اوو عدم ا گيربراتاحتمال نقض عهدتواند باشد و دليلي جز نمي

  )113:1378احمدي، طالب(
  
  ضمانت اجراي احتمال نقض عهد ضامن تاجر ورشكسته. 3.2

دين  ،است ضامن تضامنيو  مضمونٌ عنهنظر برسد آنچه بر ذمه ه شايد در بدو امر ب
آن، عالوه بر مديون اصلي براي وصول  تواندله ميمضمونٌ بوده و اگر حال شود  يواحد

يا حال شدن دين ضامن، موجب حال شدن دين مضمونٌ عنه  يز مراجعه كندن به ضامن
برخي اساتيد حقوق تجارت، بدون آن كه مسئول اصلي پرداخت برات را از  .شود

دارنده برات به محض صدور حكم «ديگر آن تفكيك كنند، معتقدند  مسئوالن
، طلب خود 194رتقانون تجا 421به حكم ماده  توانديم، مسئوالنورشكستگي يكي از 

را كه ناشي از برات است، قبل از وعده آن مطالبه كند و در غرماي ورشكسته وارد 
قبل از رسيدن اجل دين «قانون تجارت  405اما طبق ماده )146:1373اسكيني، ( ».شود
يا فوت مديون  واسطه ورشكستگيه ديه نيست ولو اينكه بأضامن ملزم به ت ،اصلي
  ».ده باشددين مؤجل او حال ش ،اصلي
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براي دين و مديون در عبارت ماده مزبور در مقام » اصلي«گذار با آوردن صفت قانون
شود و مسؤوليت له ملتزم ميبرابرمضمونٌ طور فرعي در به، است كه ضامن آنبيان 

با  )لذا202:1374كاتوزيان، ( ».ي متعدد براي پرداخت يك دين استهاالتزام«تضامني 
لتزامي كه به موجب ضمانت براي ضامن پرداخت دين اصلي به احال شدن دين اصلي، 

نه  كند وضامن را تشديد  تواندالتزاممينه طلبكار  ؛ زيراشودحال نميوجود آمده 
 گونهچيه،حال شدن دين بدهكار اصلي در نتيجه، بدهكار اصلي چنين حقي را دارد.

ي ضمانت كرده، تضامننحو از سوي ديگر، ضامني كه به  .نداردضامن  التزامثيري در أت
مديون نيست و پرداخت دين از سوي او، مصداق پرداخت دين توسط ثالث است با 

  به عهده گرفته است. ترشيپاين توضيح كه مسؤوليت پرداخت آن را 
. است قانونهمان  422قانون تجارت در حقوق اسناد تجاري،ماده  405از مصاديق ماده 

طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول فته ،رشكستههرگاه تاجر و«طبق ماده مزبور 
طلب يا برات ديه وجه فتهأكه مسئول ت ساير اشخاصي، نشده يا براتي را قبول نوشته

وجه آن را نقداً بپردازند يا  باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت،مي
  ».مين نمايندأديه آن را در سر وعده تأت

قانون تجارت عدول  405گذار از قاعده مندرج در ماده قانونرسد يم در ظاهر به نظر
فرانسه برگرفته از حقوق  استثنا بر اصل مزبور است. آن قانون، 422كرده و ماده 

استثنائي بودن مفاد ماده  پذيرشبرخي اساتيد حقوق تجارت نيز با ) 215:1376صقري، (
را  گذار اشاره كرده و آني توسط قانونبه تقويت اعتبار اسناد تجار در توجيه آن 422

تفسير ، قانون تجارت 422اند و به دليل استثناء شمردن ماده غيرمنطقي ارزيابي نموده
محدود  ،است آمدهكه در ماده صورتي را صرفاً در سه  آن گسترهده و كرمضيق 
ولين ، مسؤ195) برخي نيز در راستاي نظريه اداره حقوقي64:1375(اسكيني،  .اندساخته

مقام فراهاني، قائمدانند (يمبرات را ميان پرداخت نقدي يا دادن تأمين مناسب، مختار 
و  نيامده است 405ج در ماده رسخني خالف قاعده مندمزبور، ماده امادر ) 144:1375

كه ي ابا ورشكسته شدن صادركننده سفته يا صادركننده اختياري در ميان نيست؛ زيرا
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اميد دارنده سند تجاري به ، نوشته يكه برات را قبول گيريراتده و بشبراتش قبول ن
و احتمال عدم پرداخت وجه برات دور از  شودوصول وجه آن در سررسيد ضعيف مي

دادن  مانند ياگونهه اگر ايشان ب ولين،ؤبا مراجعه دارنده سند به ساير مسانتظار نيست. 
دارنده را منتفي  بجايش تشوي، در پرداخت وجه سند در سررسيد مناسبتضمين 
ولين ؤساير مس بدهيحال شدن  ،ايشان حال شود؛ به عبارت ديگر بدهينبايد  ،سازند

ناشي از ندادن تضمين  ،قانون تجارت آمد 237كه در توضيح ماده  چنان،اسناد تجاري
  .با وجود احتمال عدم پرداخت استمعتبر 

 آن گذار به جاياست كه قانون آن شودقانون تجارت باعث اشتباه مي 422آنچه در ماده 
ديه آنرا أباشند بايد تديه وجه سند تجاري ميأكه مسئول ت ساير اشخاصي مقرر دارد كه

وجه «مقرر داشته:  ،وجه آنرا نقداً بپردازند در غير اين صورتمين نمايند أدر سر وعده ت
ديه أولين تؤي اگر ساير مس؛ يعن»مين نمايندأديه آنرا در سر وعده تأآنرا نقدًا بپردازند يا ت
 يملزم به پرداخت نقد ،ندكنمين أآنرا در سر وعده ت ، پرداختوجه سند تجاري

اطمينان دارنده سند به  ،دخودداري كننمناسب  تضميننخواهند بود؛ اما اگر از دادن 
 422شود. نتيجه آنكه ماده رفته و ديون حال مي ميانپرداخت وجه آن در سررسيد از 

 پيروي 237ده و از همان مالك ماده كرارت هيچ مطلب خالف اصلي بيان نقانون تج
  )115:1378احمدي، (طالب .كندمي
  
  هاي تجاريشركت . ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد4.2

در مورد كاهش « 1347قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  193ماده  طبق
كه منشأ  اوراق قرضه و يا بستانكاراني هر يك از دارندگان اختياري سرمايه شركت،

توانند ظرف دو باشد مي 192ها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده طلب آن
ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به 

  ».دادگاه تقديم كنند
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نسبت  هاي مزبور،كتهاي سرمايه بوده و اعتبار شرهاي سهامي جزء شركتشركت
صقري،  و 7:1ج  ،1375، مستقيم با ميزان سرمايه شركت دارد. (اسكيني، ربيعا

حاضر به خريد اوراق قرضه يا انجام معامالت اعتباري با  ياگر اشخاص) 426،1376
اند.معيار ايشان قائلها آن ناشي از اعتباري است كه براي ،شوندمي هاي سهاميشركت

هاي مزبور اگر شركت است. هاميزان سرمايه آن هاي سهامي،ار شركتدر شناسايي اعتب
طور اختياري كاهش ، سرمايه خود را بهپس از فروش اوراق قرضه يا معامالت اعتباري

از ميان رفتن اطمينان خريداران اوراق قرضه يا طلبكاران شركت در وصول  دهند، سبب
هدات شركت، احتمالي معقول است. د و امكان نقض تعشونمطالبات خود از شركت مي

حق داده كه به تصميم شركت در  كساني كه از شركت مطالباتي دارندگذار به لذا قانون
  .كنندكاهش اختياري سرمايه اعتراض 

اعتراض نسبت به  ،به نظر دادگاه كهيدرصورت«دارد: همان قانون مقرر مي 194ماده 
مين پرداخت طلب معترض أكاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت ت

كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه  ياوثيقه
  ».حكم به پرداخت آن خواهد داد

كاهش اختياري سرمايه نيست بلكه  واضح است كه دليل حال شدن ديون شركت،
شود. داخت آن ميملزم به پر ،شركت به دليل ندادن تضمين معتبر در بازپرداخت ديون

اطمينان خريداران اوراق قرضه يا طلبكاران  ،به سخن ديگر) 1378:114احمدي، طالب(
شركت در وصول مطالبات خود با تصميم شركت به كاهش سرمايه و عدم سپردن وثيقه 

  .براي زدودن آن بايد تضمين معتبر بدهنداز سوي شركت به ايشان از بين رفته و 
  
  احتمال نقض عهد بدهكار گريزان. ضمانت اجراي 5.2

مكرر به جمع مواد قواعد عمومي قراردادها  218قانون مدني، ماده  1370در اصالحات 
هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده، داليل اقامه نمايد كه «اضافه شد. طبق اين ماده 

رار توقيف ق توانديممديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه 
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اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق 
از ظاهر ماده هويدا است، بيشتر جنبه شكلي  چنانكه». فروش اموال را نخواهد داشت

) 218:1387حامد، قاسمي( داشته و با مقررات ماهوي قانون مدني تناسبي ندارد.
  داد.آن را در قانون آيين دادرسي مدني جاي ميگذار پسنديده بود قانون
رسد ماده مزبور ناظر بر طلب حال و قابل مطالبه باشد، ولي چنان كه ابتدا به نظر مي

 شود.اند، تأمين مقرر در آن، شامل طلب مؤجل نيز ميبرخي اساتيد حقوق مدني آورده
وفاي به عهد بگريزد، پيش ) به ويژه آن كه اگر بدهكار بخواهد از 132:1374كاتوزيان، (

ي براي از دسترس خارج كردن اموال خويش است تا به نيچاسباباز سررسيد در پي 
  )279:1366كاتوزيان، ( هنگام سررسيد در برابر طلبكار، تهيدست جلوه كند.

شمول ماده بر فرضي كه سررسيد طلب نرسيده و نقض عهد در حد احتمال است، 
فرض ماده، بدهكار هنوز مبادرت به معامله به قصد فرار  خالي از قوت نيست؛ زيرا در

از دين نكرده و احتمال دارد در آينده از انجام آن منصرف شود. عالوه اينكه به قرينه 
توقيف اموال به ميزان بدهي و نيز فرض صدور اجازه فروش اموال توقيف شده از 

گيرد، معلوم صورت مي سوي دادگاه كه بيشتر با جايگزين كردن ساير اموال بدهكار
ها استيفاي طلب تواند از محل آنشود بدهكار اموال ديگري نيز دارد و بستانكار ميمي

بيني بيشتر است. مكرر قانون مدني از فرض نقض قابل پيش 218كند. پس گستره ماده 
شود كه بدهكار با انجام معامله به قصد فرار بيني در صورتي محقق مينقض قابل پيش

خواهد دين، نيت پليد خود را در گريز از وفاي به عهد ثابت كند يا اموالي كه مياز 
مورد معامله قرار دهد او را چنان به تهيدستي كشاند كه بستانكار از استيفاي طلب 

  محروم شود.
توان مطالبه كرد و مدعي بايد در هنگام هرچند دين مؤجل را پيش از فرارسيدن آن نمي

حق مطالبه داشته باشد، ولي تأمين طلب، وسيله حفظ محل طلب تقديم دادخواست، 
) با وجود تأمين 134:1374كاتوزيان، ( موجود است و مغايرتي با مؤجل بودن آن ندارد.
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داد ماند. اگر احتمالي كه ميشود و تا سررسيد منتظر ميمزبور، بستانكار آسوده خاطر مي
  كند.ل اموال توقيفي استيفاي حق ميواقع شود و بدهكار وفاي به عهد نكند از مح

ي دادرسبرخي اساتيد حقوق مدني، با وجود مقررات تأمين خواسته در قانون آيين 
شهيدي، ( مكرر قانون مدني قائل نيستند. 218، ضرورتي براي وضع ماده 196مدني

) تنها برتري مقرره مزبور، نسبت به مقررات آيين دادرسي مدني، اخذ قرار 380:1377
صفايي، ( بدون سپردن خسارت احتمالي، نزد صندوق دادگستري است. تأمين

143:1382(  
  

  . ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد در نظام حقوق عرفي3
 بيني در نظام حقوق عرفي شكل گرفت.اوايل قرن بيستم ميالدي، قاعده نقض قابل پيش

 ئتيهي، در قالب و نيبشيپ) قاعده نقض قابل 137:1390ي، آبادنجفحبيبا و كاظمي (
ي ريگشكلو بسترهاي بسيار مؤثر در  هانهيزمخود در نظام حقوق عرفي، يكي از  هياول

 ,Garvin, 1998, 77; Robertson, 1988-89, 307( تعليق قرارداد است. قاعده
Crespi, 1993, 182) 

وجه بر اساس اين قاعده، اگر پس از بسته شدن قرارداد و پيش از اجرا، متعهدٌله مت
خواهد به تعهدات خود عمل كند، اختيار داشت پيش تواند يا نميشد كه متعهد نميمي

از فرارسيدن موعد انجام تعهد با پايان دادن به قرارداد، نسبت به مطالبه جبران زيان 
اقدام كند. اين قاعده، بستر مقدماتي براي مطالبه تضمين مناسب، به هنگام احتمال نقض 

ي براي ناتواني يا نداشتن نيبشيپه وجود آورد. قاعدة نقض قابل تعهدات آتي را ب
آمادگي اجراي قراردادي در آينده در نظام حقوق عرفي پذيرفته شد، ولي در اجراي آن، 

ي به قرارداد پايان نيبشيپمشكل نويني پديد آمد. متعهدٌله كه با استناد به نقض قابل 
در معرض اين خطر قرار داشت كه  كرديم و براي مطالبة خسارت اقامة دعوا داديم

ي شده، به اندازة كافي روشن و شفاف نبوده و او نيبشيپدادگاه اعالم كند نقض 
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) نمونة اين Crespi, 1993:183( است به اين دليل به قرارداد پايان دهد. توانستهينم
  رخ داد. 197موضوع در دعواي معروف دينگلي عليه اولر

 خواهان. پرداختنديمو شركتي بودند كه به تقطيع و فروش يخ طرفين دعوي يادشده، د
ها، فرآوري كند و ممكن بود بر اثر از بين رفتن يخ توانستينميخ فراواني داشت كه 

هاي او را بخرد. خوانده در متحمل زيان هنگفتي شود. لذا از خوانده درخواست كرد يخ
هاي ي پيشنهاد كرد يخانامهي، طي ميالد 1879پاسخ به تقاضاي او، در ششم سپتامبر 

هاي خود، به او را گرفته و در مقابل، در سال بعد به همان مقدار از يخ خواهاناضافي 
با اين پيشنهاد موافقت كرد. قيمت هر تن يخ در هنگام بستن قرارداد،  خواهاندهد. 

ت. وقتي پنجاه سنت بود، ولي در سال بعد، قيمت هر تن يخ به پنج دالر افزايش ياف
ي پاسخ داد كه قيمت انامهطي  خواندهارسال يخ مورد قرارداد را مطالبه كرد،  خواهان،

كند و حاضر است قيمت يخ يخ افزايش يافته است. لذا از ارسال آن خودداري مي
كه قيمت آن به  كنديمدريافتي را به نرخ سال گذشته بپردازد و در صورتي يخ را ارسال 

كاهش پيدا كند. هرچند هنوز فصل كشتيراني ادامه داشت و فروش  ميزان سال گذشته،
دوم نيز از دريافت  مرتبهدر  كهنياپس از  خواهانيخ در آن سال به پايان نرسيده بود، 

  جوالي همان سال، عليه خوانده اقامة دعوا كرد. 21يخ نااميد شد، در 
ه بود، ولي دادگاه نخستين با رغم اينكه دعوا پيش از پايان فصل كشتيراني اقامه شدعلي

، رد هرگونه تحويل يخ در طول فصل را نشان شدهارسالي هانامهاين استدالل كه 
 شدهارسالي هانامهحكم داد. خوانده با اين استدالل كه محتواي  خواهانبه نفع  دهنديم

ف به معني رد صريح قرارداد نيست و دعوا پيش از موعد اقامه شده، درخواست استينا
ي ارسال شده هانامهكرد. دادگاه تجديدنظر، با صدور رأي به نفع خوانده، مقرر داشت 

، خواهانبر قصد صريح او مبني بر عدم اجراي قرارداد داللت كند و دعواي  تواندينم
پيش از موعد اقامه شده است. لذا دادگاه تجديد نظر از تأييد رأي دادگاه نخستين 

  )00Moses, 19-01:322( 198خودداري كرد.
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اگر متعهدٌله به اجراي قرارداد ادامه دهد، ممكن  سوكدر احتمال نقض قرارداد، از ي
ي نيبشيپاست به علت عدم اقدام در جهت كاهش زيان، نتواند خسارات پس از زمان 

از سوي ديگر، متعهدي كه قصد ندارد قرارداد را نقض كند ولي  199نقض را وصول كند.
. در اين شرايط، دهديمي مبهمي از خود بروز هانشانهش نيست، قادر به اجراي تعهدات

ي در مورد ادامه يا ريگميتصممتعهدٌله، نيازمند استفاده از فرآيندي است تا بتواند قبل از 
  (Crespi, 1993:183) اتمام قرارداد، وضعيت موجود را شفاف سازد.

هاي ي، دو طرف به شرطبراي گريز از اين وضعيت در كشورهاي پيرو نظام حقوق عرف
آوردند. براي مثال، در دعواي شركت پسران جيمزبري عليه ضمن قرارداد روي مي

در صورتي «فروشندة گازوئيل در قرارداد شرط كرد  200مونارك، ليگازوئشركت نفت و 
كه پرداخت ثمن مطابق با شرايط قرارداد صورت نگيرد، يا اعتبار يا وضعيت مالي 

شود، اين حق را براي خود محفوظ  دارخدشهيا از نگاه فروشنده خريدار صدمه ببيند 
دارد كه پيش از تسليم كاال، چك يا تضمين مناسب از خريدار دريافت كند. اگر مي

خريدار نتواند چك يا تضمين مناسبي را كه رضايت كامل فروشنده را جلب نمايد ارائه 
ه از ادامة قرارداد خودداري كرده ك دارديمكند، فروشنده اين حق را براي خود محفوظ 

» و قرارداد يا قسمتي از آن را فسخ كند و از اجراي تمام تعهدات قراردادي معاف شود.
ي هامحمولهتواند قيمت در طول اجراي قرارداد، خريدار به فروشنده اعالم كرد نمي

امان بعدي گازوئيل را پرداخت كند. عالوه بر اينكه فروشنده از وضعيت مالي نابس
خريدار آگاه شد و پس از مطالبة چك، خريدار نتوانست آن را ارائه دهد. فروشنده 

-Robertson, 1988( قرارداد را لغو كرد و دادگاه نيز اين تصميم را تأييد نمود.

89:311(  
هاي انگلستان به صورت يك قاعده فراگير در دادگاه گاهچيههاي موردي اين راه حل 

نتيجه گرفت كه در حقوق انگلستان، ضمانت اجرايي به عنوان  توانيمپذيرفته نشد. لذا 
 201مطالبة تضمين مناسب وجود ندارد، ولي چنانكه در دعوي چاپل عليه روزنامه تايمز

آمده است، عدم ارائة تضمين مناسب در صورت درخواست متعهدٌله، ممكن است به 
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اجراي قرارداد به شمار آيد.  ي بر فقدان آمادگي يا توانايي متعهد درانهيقرعنوان 
)Carter, 1991:231(  

مقرر شده بود اگر فروشنده، كاال را  202آمريكا 1906قانون يكنواخت بيع  54طبق ماده 
به صورت نقدي فروخته باشد يا به صورت نسيه فروخته و مهلت پرداخت، رسيده 

من معامله باشد يا خريدار ورشكسته شده و كاال در تصرف فروشنده بوده و هنوز ث
تواند تا زمان پرداخت آن، تصرف خود را بر مبيع پرداخت نشده باشد، فروشنده مي

در  توانديمبيني شده بود كه فروشنده همان قانون، پيش 57در ماده  نيچنهمادامه دهد. 
صورت ورشكستگي خريدار، كاالي در حال حمل را متوقف و بازگرداند. بدين ترتيب، 

 تضمين در ميان نبود. مطالبهرداد هنوز مطلبي از حق فسخ يا با احتمال نقض قرا
)Robertson, 1988-89:312(  

در سال  203با انتشار نخستين قواعد عمومي قراردادها كه توسط مؤسسة حقوق آمريكا
ي اقدام شد. در نيبشيپي قاعدة نقض قابل سازكنواختبراي ي 204منتشر گرديد 1932

 205ي اختصاص يافتنيبشيپچند ماده به نقض قابل  ذيل فصل مربوط به نقض قرارداد،
) مطابق با اين مقررات Rowley. 2001:609( .كرديمي جاري را بيان هاهيروكه 

ي شود، طرف ديگر از اجراي نيبشيپاگر يكي از دو طرف قرارداد، مرتكب نقض قابل «
به اين ». عوا كندبالفاصله اقامة د توانديمو  شوديمشرط مقدم يا تعهدات متقابل معاف 

ترتيب، آنچه در مجموعة مزبور در حمايت از متعهدٌله اضافه شد نيز تنها مواد مربوط به 
  ي به دادن تضمين نشده بود.ااشارهي بود و نيبشيپنقض قابل 

تحويل در قراردادهاي «تحت عنوان  57، مادة 206در بازنگري قانون يكنواخت بيع
بار پيشنهاد شد با نقض شرايط قرارداد در اقساط تدوين شد و براي نخستين » اقساطي

مقرر، متعهدٌله بتواند اجراي قرارداد را متوقف كرده و اخطاري به متعهد ارسال كند. در 
صورتي كه متعهد، تضمين مناسب ارائه نكرد، متعهدٌله حق لغو قرارداد را نسبت به 

 ,Robertsonرها (اقساط آينده و مطالبة خسارت دارد. سرانجام پس از اظهارنظ

ي بعدي قانون پيشنهادي، هانسخه) و اصالحات گوناگون در 1988-89:315-318
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با الزم دانستن احترام به انتظارات معقول دو طرف در  207قانون يكنواخت بيع 99مادة 
اگر يك طرف قرارداد، زمينة عدم اطمينان معقول «رسيدن به عوضين، مقرر داشت 

براي اجراي تعهد خود  توانديمفراهم آورد، طرف ديگر  نسبت به اجراي قرارداد را
عدم  208».درخواست تضمين كند و پيش از دريافت آن، انجام تعهداتش را معلق نمايد

سپس نقض قابل  209تضمين مناسب در ظرف ده روز، به منزلة رد قرارداد بود. ارائه
قانون  اصالحي 45ي پس از مجموعة قواعد عمومي قراردادها در بخش نيبشيپ

 با همان بيان، تكرار شد. 211قانون حقوق تجارت 99و بخش  210يكنواخت بيع
)DeNooyer, 1999:1796(  

 212گام بعدي در گسترش اين قاعده، ورود آن در ذيل مادة دو قانون يكنواخت تجارت
ي، برگرفته از نيبشيپي اولية اين مجموعه، مواد مربوط به نقض قابل هانسخهبود. در 

اما پس از ؛ ي نداشتاعمدهي پيشين، تفاوت هامقررهخت بيع بود و با قانون يكنوا
ي نيويورك، به عنوان مهمترين مركز بازرگاني و هادادگاهتطبيق اين مقررات با روية 

منتشر شد، تغييرات  1957حقوقي اياالت متحده، در نسخة نهايي كه در سال 
اس اين تغييرات اگر ) بر اسDeNooyer, 1999:1798( ي روي داد.توجهقابل

متعهدٌله به داليل معقول، نسبت به اجراي تعهد از سوي طرف ديگر نگران شود، 
از او مطالبة تضمين مناسب كند. چنانچه ظرف مدت سي روز اين تضمين ارائه  توانديم

ي نقض قرارداد استفاده كند. متن اخير، عين ضمانت اجراهااز  توانديمنشود، متعهدٌله 
تكرار  213بازنگري قانون يكنواخت بيع بود كه با تغييرات بسيار جزئي 99 دهماعبارات 

 2 مادهمربوطه، تثبيت گرديد.  مقرره شاكله) و Robertson, 1988-89:319شد (مي
حق «) تحت عنوان UCC 609-2 §( 609قانون متحدالشكل تجارت آمريكا در بخش 

  نمايد:مقرر مي» ] تضمين مناسب براي اجرامطالبه[
كه به موجب آن، انتظار هر طرف در  كنديم) قرارداد بيع تكليفي براي طرفين ايجاد 1( 

معقولي براي عدم اطمينان اجراي  يهانهياگر زماجراي به موقع قرارداد آسيب نبيند. 
طور مكتوب، تضمين مناسبي براي به توانديطرف بروز كند، طرف ديگر مهر [تعهدات] 



 1394چهارم، زمستان شماره دوره هفتم،  مجله مطالعات حقوقي/                       164

 

كه اين تضمين را دريافت نمايد، اگر  د و تا زمانيكنمطالبه  ديگرياجراي در موعد از 
تواند اجراي هريك از تعهداتش را كه عوض قراردادي از لحاظ تجاري معقول باشد، مي
  آن را دريافت نكرده، معلق سازد.

د] در هعدم اطمينان و مناسب بودن تضميني كه [توسط متع يهانهيزمبودن  ) معقول2(
  .دشويشود بر اساس استانداردهاي تجاري مشخص مبازار پيشنهاد مي

در مطالبه تضمين  دهيداني) پذيرش هرگونه محموله قبلي يا دريافت پول به حق ز3(
  .رساندينمزيان ، از سوي طرف ديگر اجراي آينده

 ظرف، اجراي به موقع موجه، كوتاهي در ارائه تضميندرخواست  ) پس از دريافت4(
رد قرارداد  دكنروز تجاوز نمي 30مورد كه از  هرشرايط  ر گرفتندر نظزمان معقول با 

  .شوديمشمرده 
دليل  نيترمعروفداليل زيادي در حقوق آمريكا براي توجيه اين حق وجود دارد، اما 

در اثبات و تقويت مطالبة تضمين و حق تعليق اجراي قرارداد آن است كه اين نهاد 
) به Garvin, 1998:119( گردد.رداد ميموجب افزايش حسن نيت در اجراي قرا

عبارت ديگر، امكان تعليق اجراي قرارداد از سوي متعهدٌله در صورت احتمال عدم 
كاهد. اگر اجراي قرارداد از سوي طرف ديگر، از آمار بروز تقصير يا اهمال متعهد مي
 واهد بود.متعهد با حسن نيت به مفاد قرارداد عمل كند ناگزير از دادن تضمين اجرا نخ

)Garvin, 1998:124(  
  

  يريگجهينت. 4
شكني از سوي هر دو طرف قرارداد وجود دارد. تا هنگامي كه رخداد احتمال پيمان

نقض عهد در حد گمان است و هنوز واقع نشده يا دليلي براي وقوع آن در آينده نيست 
اخذه كرد. براي آنچه توان به گناه ناكرده مؤنبايد به پيشواز رفت. طرف قرارداد را نمي

اما هنگاميكه اوضاع و احوال يا ؛ شوداحتمالي بيش نيست، ضمانت اجرايي منظور نمي
ژه مانند نقصان در توانايي اجراي تعهد، نقصان در اعتبار مالي متعهد و نحوه داليل وي
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ق كنند، متعهدٌله نگران تضييع حقوشكني در آينده را تأييد مياحتمال پيمان 214رفتار او
شود. براي اين تشويش معقول بايد چاره كرد و با برطرف كردن تهديد، خويش مي

  اطمينان را به او بازگرداند تا آسوده، منتظر اجراي مفاد پيمان باشد.
اي براي ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد موجود نيست، ولي در حقوق ما قاعده

گيرد، چاره كه چنين احتمالي قوت ميگذار، حداقل در قوانين تجاري، در مواردي قانون
داند. مواد مختلف قانون تجارت از جمله را در دادن تضمين مناسب از سوي متعهد مي

اليحه اصالحي قانون تجارت به اين موضوع  194و ماده  513، 422، 238، 237ماده 
تمال اما در صورتيكه با اح؛ مورد استاشاره دارند. اگر متعهد چنين كند، نگراني بي

تواند شكني از دادن تضمين مناسب خودداري كند، درنگ جايز نبوده و متعهدٌله ميپيمان
  سرانجام پايان دهد.اجراي تعهد را پيش از فرارسيدن موعد آن بخواهد يا به قرارداد بي

در متون قانوني ما از تضمين مناسبي كه بايد از سوي متعهد داده شود تعريفي ديده 
معني تضمين مناسب آن است كه نسبت به «در اين مورد معتقدند شود. برخي نمي

» ي ناشي از عدم اجرا اطمينان حاصل شودهاانيزاجراي قرارداد و يا جبران تمامي 
رسد تضمين مناسب تضميني است كه ) اما به نظر مي40:1390(اميني و ديگران، 

و كاظمي نجف آبادي، متناسب با تهديد ايجاد شده و رافع نگراني باشد. (نيك بخت 
اين كه تضمين ارائه شده به متعهدٌله كافي است، بستگي به اوضاع و  )373: 1390

احوالي دارد كه منجر به احتمال نقض قرارداد شده است. لذا بايد به نحوي باشد كه 
تهديد مزبور را برطرف كند. براي اين منظور، اكتفا بر بيان قصد يا اقتدار و توانايي بر 

بايست اطمينان و رضايت طرف قرارداد يعني متعهدٌله فراهم كافي نيست، بلكه مياجرا 
آيد. در واقع، بايد مدارك مستند ارائه شود و يا اقدامات عملي براي اين كار صورت 

  )337:1384صفايي و ديگران،  و 64:1374جمعي از نويسندگان، ( گيرد.
ز اين دست در ابتداي راهي دشوارند. هايي االزم به يادآوري است كه پژوهش انيدر پا

ها در آينده، دور از انتظار نيست. پيوستن دولت ايران به معاهده پذيرش و فراگيري آن
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تواند مسير را هموارتر كند و پذيرش قواعد نويني را كه گرايشي ي كاال ميالمللنيببيع 
  ها در ميان مقررات ما وجود دارد آسان سازد.از آن

  
  هانوشتيپ

 
187-Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG). 

  ».و قراردادهاي اقساطي بيني نقضپيش«ذيل عنوان  73تا  71بخش نخست مبحث پنجم معاهده از ماده  -188
  هرگاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود:«قانون تجارت:  423ماده  -  189
راجع به منقول يا غيرمنقول  نكهياكلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از  طوربهمحاباتي يا هبه و  هر صلح -1

  باشد.
  به هر وسيله كه به عمل آمده باشد. ؤجلمتأديه هرقرض اعم از حال يا  -2
  ».هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود -3

هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر «قانون تجارت:  424ماده 
ئم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي طرف معامله بوده يا بر قا

المعامله بوده است آن دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين
ردازد دعوي فسخ در معامله قابل فسخ است مگر اين كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپ

 ».شودظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي
هرگاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاي اجاره «قانون تجارت:  512ماده  - 190

د صاحبان اموال كند اگر تصميم بر فسخ اجاره شبه نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم مي
شوند اگر تصميم بر ابقاء اند جزء غرما منظور ميي كه تا آن تاريخ مستحق شدهااالجارهمالمستأجره از بابت 

به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و اال  نامهاجارهبا موجب  سابقاًاجاره بوده و تأميناتي هم 
شود بايد كافي باشد در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي

 ».موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت
 آنچهتاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي «قانون تجارت:  418ماده  -  191

وع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممن
ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات  مقامقائماستفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه 

 ».و حقوق مزبوره استفاده كند
براي بقيه مدت به ديگري  تواند با اجازه عضو ناظر اجاره رامدير تصفيه مي«قانون تجارت:  513ماده  - 192

به موجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به  نكهياتفويض نمايد (مشروط بر 
را بنمايد به مالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات  االجارهمالغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت 

 ».ا كندرا به موقع خود اجر نامهاجاره
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برات دهنده و كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس ها در مقابل دارنده برات «قانون تجارت:  249ماده  - 193

كه بخواهد  هاآنبه هركدام از  توانديممسؤوليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض 
ع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به برات مجتمعاً رجو هاآنمنفرداً يا به چند نفر يا به تمام 

 ».دهنده و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد
همين كه حكم ورشكستگي صادر شد، قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه «قانون تجارت:  421ماده  - 194

 ».شوديمنسبت به مدت، به قروض حال مبدل 
در صورتي كه متعهد سفته «اداره حقوقي دادگستري:  22/2/1347مورخ  1352/7نظريه مشورتي شماره  - 195

ماه از تاريخ واخواست  3و فبل از گذشتن مدت  هيتصف ريمدبدون مراجعه به  تواننديمورشكسته شود، طلبكاران 
 ».عليه ظهرنويس اقامه دعوي و اموال او را تأمين نمايند

 .1379درسي مدني مصوب قانون آيين دا 129الي  108مراجعه شود به مواد  -  196
197 - Dingley v. Oler (1886). 
198 - http://supreme.justia.com/cases/federal/us/117/490/ 

) Mitigation of damageاز جمله قواعد حقوق قراردادي نظام حقوق عرفي، قاعده كاهش خسارت ( -199
ديده بايد تمام رفته است، زياناست. بر اساس اين قاعده كه با هدف جلوگيري از هدر رفتن منابع شكل گ

هاي وارد به خود، در نتيجه نقض قرارداد، انجام دهد، در غير اين صورت، او اقدامات معقول را براي كاهش زيان
  اند خواستار شود.هايي را كه قابل اجتناب بودهتواند جبران زياننمي

200 - James B. Berry`s Sons Co. v. Monark Gasoline & Oil Co. (1929). 
201 - Chappell v. Times Newspapers Ltd (1975). 
202 - Uniform Sales Act (1906). 
203 - American Law Institute. 
204 - First Restatement of Contracts (1932). 
205 - sects. 280, 306 First Restatement of Contracts (1932). 
206 - Revised Sales Act (1940). 
207 - Uniform Revised Sales Act (1944). 
208 - Sect. 99(1) Uniform Revised Sales Act (1944). 
209 - Sect. 99(2) Uniform Revised Sales Act (1944). 
210 - Revised Uniform Sales Act (1942). 
211 - Code of Commercial Law (1948). 
212 - Uniform Commercial Code (UCC). 
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) 2§–(1)609( .اوالً تقاضاي تضمين بايد كتبي باشد نكهيه ايجاد شد عبارت بودند از ادو تغييري كه در ماد -213

  )(4)609–2 §ثانياً مدت ده روز به سي روز افزايش پيدا كرد. (
  المللي كاال.وين در مورد بيع بين 1980معاهده  71ماده  -214
  
  

  منابع
  الف. فارسي
(برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل  حقوق تجارت)، 1373(اسكيني، ربيعا
 ها (سمت)سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه : تهرانو چك)، 

: ، تهرانحقوق تجارت: ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته)،1375(اسكيني، ربيعا
 ها (سمت)ب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه و تدوين كت

سازمان : تهرانجلد اول، ي تجاري، هاشركت: حقوق تجارت)، 1375(اسكيني، ربيعا
 ها (سمت)مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

بررسي حق فسخ «، همايون مافي و حسين اعظمي چهار برج، )1390(اميني، منصور
ي كاال و حقوق المللنيبنسيون بيع ي نقض قرارداد در كنوانيبشيپناشي از 

، دوره سوم، شماره اول، بهار و ، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز»ايران
 1390 تابستان

، جلد سوم، ترجمه يالمللنيبتفسيري بر حقوق بيع )، 1374جمعي از نويسندگان (
 مهراب داراب پور، تهران: كتابخانه گنج دانش

قاعده نقض پيش از موعد: پيدايش و «)، 1390آبادي(جفحبيبا، سعيد و عباس كاظمي ن
فصلنامه ، »گيري قاعده نقض پيش از موعدمروري گذرا بر چگونگي شكل -حيات 

 .1390، پاييز 3، شماره 41، دوره حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

 ، جلد اول، تهران: نشر ميزانتشكيل قراردادها و تعهدات)، 1377شهيدي، مهدي(
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 ، جلد دوم، تهران: نشر ميزاندوره مقدماتي حقوق مدني)، 1382صفايي، حسين(

، تهران: ي كاال با مطالعه تطبيقيالمللنيبحقوق بيع )، 1384صفايي، حسين و ديگران(
 انتشارات دانشگاه تهران

 ، تهران: شركت سهامي انتشار»ورشكستگي«حقوق بازرگاني )، 1376صقري، محمد(

، »مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت«)، 1378احمدي، حبيب(طالب
 .1378زمستان  –، پائيز 28-29، شماره مجله حقوقي و قضائي دادگستري

مجله حقوقي ، »معامالت قابل ابطال در حقوق ايران«)، 1383احمدي، حبيب(طالب
 .1382، تابستان 43، شماره دادگستري

نامه ، »حقوق طلبكاران در ورشكستگي خيار تفليس و«)،1383احمدي، حبيب(طالب
 .1383، مرداد و شهريور 43، شماره مفيد

، تهران: گيري قرارداداساسي شكل طيشرا حقوق مدني:)، 1387حامد، عباس(قاسمي
 انتشارات دراك

تهران: حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه، )، 1375مقام فراهاني، محمدحسين(قائم
 نشر دادگستر

، جلد دوم، تهران: حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها)،1366كاتوزيان، ناصر(
 به نشرانتشارات 

 ، تهران: مؤسسه نشر يلدانظريه عمومي تعهدات)، 1374كاتوزيان، ناصر(

نقض قابل  قاعدهمباني «)، 1390ي، عباس(آبادنجف، حميدرضا؛ كاظمي بختكين
 .1390اييز ، پ6شماره  نامهژهيو، مجله تحقيقات حقوقي، »ينيبشيپ

 ، تهران: نشر ميزانقانون تعهدات سوئيس)، 1378واحدي، جواد(

 
  ب. التين
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