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  :مقدمه 
يـا از مـال مـورد نيـاز بطـور           . باشـد     حقوقي آه اشخاص بر اشياء دارند از دو راه قابل اعمال مـي            

بر اين اساس حقوق مالي را به       . برند    نند و يا آنرا به وسيله ديگران به آار مي         آ  برداري مي   مستقيم بهره 
حق عيني عبارتست از حقي آه شخص مسـتقيما بـر مـالي       . نمايند    دو گروه عيني و ديني تقسيم مي      

داشته و در برابر ديگران قابل استناد است و حق ديني عبارت از حقي است آه شخص بر ديگري يافتـه                     
  ١.ند از او انتقال و تسليم مال يا انجام آاري را بخواهد توا و مي

ديـن از  .شـود   بـه آن ديـن گفتـه مـي    در صورتي آه موضوع حق ديني مال آلـي باشـد اصـطالحاً          
مـثال اگـر    .اقسام تعهدات بوده و به اصطالح منطقيون بين تعهد ودين عموم خصـوص مطلـق برقـرار اسـت                  

شود ولـي بـه آـار         ن باشد هرچند به او متعهد اطالق مي       شخصي مكلف به انجام آار يا تسليم مال معي        
در حاليكه اگر شـخص متعهـد بـه تسـليم مـال             .رسد  بردن اصطالح مديون در اين مورد صحيح به نظر نمي         

  .ناميم  او را مديون و صاحب حق را دائن ميآلي باشد ، مانند مبلغي پول ، اصطالحًا
ع اول را دين حال يا عندالمطالبه و نـوع دوم           نو.دار باشد   دين ممكن است بدون سررسيد يا مدت      

تفاوت اين دو در آنست آه دين حال قابل مطالبـه اسـت در حاليكـه بـراي مطالبـه                 .نامند  را دين مؤجل مي   
دين مؤجل بر ذمـه  .البته دين مؤجل را نبايد با دين معلق اشتباه آرد        .دين مؤجل بايد مدت آن سپري شود      

ــا ســپري   ــده و تنه ــه مــي  مــديون مســتقر گردي ــل مطالب ــرا قاب ــن    شــدن مــدت آن ــد در حاليكــه در دي نماي
  .باشد عليه مي معلق،استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق

همچنـين اگـر مـديون از اجلـي آـه بـه نفـع او                .توان با رضايت دائن بطور مؤجل تاديه نمـود          دين حال را مي   
به عبـارت   .ض اخير دائن نبايد در اجل ذينفع باشد       البته در فر  .شود  برقرار شده صرفنظر نمايد،دين حال مي     

ديگر اگر در حالتي غير معمول ، دائن نيز در مؤجل بـودن طلـب خـود سـودي داشـته باشـد مـديون بطـور                           
  .داشت يكطرفه حق اسقاط اجل را نخواهد

اما حال شدن ديون مؤجل ممكن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حكـم قـانون صـورت                     
 قـانون امـور   ٢٣١راي مثال قانونگذار فـوت مـديون را سـبب حـال شـدن ديـون او دانسـته ودر مـاده          ب.پذيرد

  ».شود ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي« : حسبي مقرر داشته
در اين نوشتار سعي بر آنست آه پس از يافتن مبناي واحد در حال شدن ديون مؤجل،مصـاديق                  

لـذا در مبحـث اول بـه بررسـي مبنـاي            .بور در هر مورد مطالعه شـود      آن در قانون تجارت احصاء و مبناي مز       
حال شدن ديون پرداخته و سپس در مبحث دوم ضمن هر گفتار به معرفي مصداقي از حـال شـدن ديـون                 

  .دهيم مؤجل در حقوق تجارت اشاره و نظريه بدست آمده در مبحث نخست را مورد آزمون قرار مي
  

  مؤجلمبحث اول ـ مبناي حال شدن ديون 
  

در اين مبحث ابتدا بايد سبب پيدايش ديون مؤجـل را شـناخته و پـس از آن دليـل پـذيرش طلـب                        
مبناي حـال شـدن ديـون مؤجـل را           بر اساس دو گفتار گذشته نهايتاً      مؤجل را از سوي دائن مطالعه آرد و       

  .دانست
  

  گفتار اول ـ سبب ايجاد دين مؤجل
عمل حقوقي به نوبـه خـود ممكـن         .حقوقي باشد تواند يك عمل يا واقعه        سبب پيدايش دين مي   

آند  براي مثال معامالت نقدي خريدار را بطور حال مديون مي         .است منجر به ايجاد دين حال يا مؤجل شود        
واقعـه حقـوقي نيـز      .شود  در حاليكه در معامالت نسيه،پرداخت ثمن بطور مؤجل از سوي خريدار تعهد مي            

براي مثال اگـر مـال مغصـوبه در دسـت غاصـب             .دين گردد مانند عمل حقوقي ممكن است سبب پيدايش        

                                                            
  . به بعد٩،شماره ١٣٧٤ناصر،نظريه عمومي تعهدات،يلدا، آاتوزيان،- ١
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تفاوت اين دو سـبب يعنـي عمـل حقـوقي و واقعـه              .١تلف شود او بايد مثل يا قيمت آنرا به مالك تاديه آند           
حقوقي در ايجاد دين در آنست آه عمل حقوقي ممكن است دين حال يا مؤجـل ايجـاد نمايـد در حاليكـه                       

  .ن حال شودتواند سبب دي واقعه حقوقي صرفا مي
اگر در اثر واقعه حقوقي ،ديني ايجاد و دائن براي تاديه آن به مديون فرصت دهد ،اين دين مؤجل                  

 نتيجه آنكه ديون مؤجل غالبـاً     .ولي اجل در اين فرض ناشي از اراده دائن است نه واقعه حقوقي             گردد  مي
  .باشند ريشه در يك عمل حقوقي داشته و ناشي از اراده اشخاص مي

  
  دوم ـ دليل پذيرش طلب مؤجلگفتار 

شوند آـه     اشخاص زماني حاضر به دادن مهلت به طرف معامله خود در بازپرداخت ديونشان مي             
به عبارت ديگر ،اگر دائن اطميناني در تاديه ديـون در سررسـيد نداشـته باشـد                 .براي او اعتبار قائل باشند    

مؤجـل ،اعتبـار مـديون نـزد دائـن و      پـس پشـتوانه يـك ديـن      .حاضر به دادن فرصت به مـديون نخواهـد شـد          
حال اگـر بـه هـر دليـل ايـن اطمينـان از              .اطميناني است آه دائن در وصول مطالبات خود در سررسيد دارد          

  .ميان رود نتيجه منطقي آن جز حال شدن ديون نخواهد بود
توان اسـتدالل نمـود آـه چـون تقسـيم ترآـه               براي مثال ، در حال شدن ديون متوفي هرچند مي         

 قانونگذار حكم بـه حـال شـدن ديـون نمـوده اسـت               ٢باشد   منوط به پرداخت ديون از محل ترآه مي        متوفي
اند به دليل     تر آنست آه بگوييم اشخاصي آه با متوفي در حال حيات معامالت اعتباري نموده               ولي صحيح 

ه تاديـه  پـس از فـوت او ،اعتمـاد طلبكـاران متـوفي بـ          .انـد   اطمينان و اعتمادي بوده است آه به وي داشته        
شود و لـذا قانونگـذار حكـم بـه حـال شـدن ديـون         ديون مؤجل وي از محل ترآه به وسيله وراث احراز نمي    

  .متوفي نموده است
  

  گفتار سوم ـ سبب حال شدن دين مؤجل
گيرد،در تجارت انجـام چنـين معـامالتي           بطور نقد انجام مي    برخالف معامالت غير تجار آه معموالً     

لذا تجار به جـاي اسـتفاده       .شود  ب معامالت تجارتي به صورت اعتباري انجام مي       غال.جنبه استثنائي دارد  
طبيعـي اسـت آـه تـاجر زمـاني آـاالي خـود را بـا         .دهنـد  از پول ،اسناد تجاري را وسيله پرداخت قرار مـي         

  .نمايد آه اطمينان به وصول مطالبات خود در سررسيد داشته باشد معامله اعتباري منتقل مي
يعنـي اگـر    . باشـد      است ولي اين خطر در حد معقول قابل پذيرش مي          ١ام با خطر  البته تجارت تو  

تاجر احتمال عدم وصول ثمن معامله را در سررسيد بدهد صرفا به ايـن بهانـه آـه بايـد در تجـارت خطـر را              
منتهي احتمال مواجه شدن بـا افـالس خريـدار در سررسـيد             .پذيرفت راضي به انجام معامله نخواهد شد      

 نيست همچنانكه ممكن است در اثر نوسانات قيمت در بازار بـه جـاي سـود ،ضـرر عايـد تـاجر                نيز منتفي 
بـه عبـارت   .اين احتماالت بايد به قدري ضعيف باشد آه نفع تجاري را منوط بـه اتفـاق محـض ننمايـد                   .گردد

انه عدم توجـه  توان به اند و اين مقدار خطر را نمي ديگر تجار مقدار خطر منتقي را در معامالت خود پذيرفته 
نتيجه آنكه بـا ازبـين رفـتن اطمينـان مـذآور پشـتوانه             .تاجر به اطمينان در وصول مطالبات خود تلقي نمود          
  .گردد پذيرش ديون مؤجل منتفي شده و ديون حال مي

  

  مبحث دوم ـ مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت
  

 حقوق تجارت از آن سخن      حال شدن ديون مؤجل از جمله موضوعاتي است آه در ابواب مختلف           
هـاي بـارز آن در موضـوعات ورشكسـتگي ، اسـناد تجـاري ،                  در اين مبحـث بـه نمونـه       .به ميان رفته است   

شرآتهاي تجاري و حال شدن ديون ضامنين اشاره نموده و مبناي به دسـت آمـده در مبحـث پيشـين،در                     
  .شود هريك از موضوعات مذآور بررسي مي

  
  اجر ورشكستهگفتار اول ـ حال شدن ديون ت

همين آه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل ، با رعايـت            ”  قانون تجارت    ٤٢١طبق ماده   
داليـل حـال شـدن ديـون تـاجر          ” .شـود   تخفيفات مقتضيه ، نسبت بـه مـدت ، بـه قـروض حـال مبـدل مـي                  

 و  توان در رعايت اصل تساوي حقوق طلبكاران تاجر ، رعايت اصل سرعت در امر تصفيه                ورشكسته را مي  
  :سلب اعتماد از تاجر ورشكسته دانست و اما توضيح هر يك از اين داليل 

اگر دارايي تاجر ورشكسته صرفًا ميان طلبكاراني آه طلب آنان حال است تقسيم شـود ممكـن                 
است طلب آن دسته از طلبكاراني آه سررسيد طلب آنها نرسيده است بالوصول باقي بمانـد ، چـرا آـه                     

رعايت حقوق آليه طلبكـاران اعـم       .شود  ر در اثر عدم آفايت دارايي او حادث مي        معموًال ورشكستگي تاج  
آند آه تقسيم دارايي تاجر ورشكسته ، توسط مدير تصفيه ، همزمان ميـان   از حال يا مؤجل ، اقتضاء مي     
  .تمام طلبكاران صورت پذيرد

ون مؤجل تـاجر   ممكن است براي رعايت اصل تساوي حقوق طلبكاران همراه با در نظر گرفتن دي             
اما پيشنهاد مزبور باعـث     .ورشكسته،پيشنهاد تقسيم دارايي تاجر پس از سررسيد آليه ديون طرح شود          

                                                            
  .م. ق٣١١ ماده – ١
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 و فوريـت امـر   ١تاخير در امر تصفيه گرديده و با توجه به عدم تعلق خسارت تاخير تاديه به ديون حال شـده         
 پس از سررسيد آليه ديـون بـا         تصفيه جهت رعايت اصل سرعت در حقوق تجارت ، تصفيه دارايي تاجر را            

  .نمايد مانع مواجه مي
آند سلب اعتماد طلبكاران از       مهمترين دليلي آه بر حال شدن ديون تاجر ورشكسته داللت مي          

پـس از صـدور حكـم ورشكسـتگي،اعتبار تـاجر از بـين رفتـه و تـا زمـاني آـه تـاجر                         .تاجر ورشكسته است  
اگـر طلبكـاران تـاجر راضـي بـه انجـام            .٢ تجـارت مبـادرت ورزد     تواند به   ورشكسته اعاده اعتبار ننمايد ، نمي     

بـه  .انـد  اند به دليل اطميناني است آه در وصول مطالبات خود در سررسيد داشـته  معامالت اعتباري شده 
عبارت ديگر،اگر شخص اعتماد و اطميناني به طرف معامله خود نداشـته باشـد هرگـز بـه انجـام معاملـه                      

با از بين رفـتن اعتبـار در واقـع مبنـاي            .دهد  مالت خود را بطور نقد انجام مي      نسيه با او راضي نشده و معا      
  .پذيرش اجل در ديون منتفي شده و طبيعي است آه ديون تاجر ورشكسته حال گردد

  
  گفتار دوم ـ حال شدن ديون در اسناد تجاري 

ضـاي دارنـده    دهنده به تقا    پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات      ” قانون تجارت    ٢٣٧طبق ماده   
نامـه و   برات بايد ضامني براي تاديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخـارج اعتـراض                    

يعني براتكش و هر يك از ظهرنويسان عالوه بر داشتن          ”.فورًا تاديه نمايند  ) اگر باشد (مخارج برات رجوعي    
از همـين رو اسـت آـه        . مسـئوليت دارنـد     در قبـال نكـول آن نيـز        ٣مسئوليت تضامني در پرداخت وجه برات     

در واقع دارنده برات با اين      .آند  دارنده برات پس از نكول و قبل از سررسيد حق رجوع به ايشان را پيدا مي               
اطمينان برات را از براتكش يا هر يك از ظهرنويسان قبول نموده است آه براتگير بـا اعـالم قبـولي بـرات ،                        

با نكول برات اين اطمينان از بين رفته و موجبات رجوع دارنده برات             .نمايدتعهد به پرداخت آن در سررسيد ب      
  .آيد به براتكش يا هر يك از ظهرنويسان فراهم مي

حال اگر براتكش يا هر يك از ظهرنويسـان بـا رجـوع دارنـده بـرات دغدغـه خـاطر او را نسـبت بـه                           
 قـانون تجـارت ديـون ايشـان         ٢٣٧اده  احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسيد از ميان نبرند به حكم مـ             

فـورًا تاديـه    ) اگر باشد (نامه و مخارج برات رجوعي        حال شده و بايد وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض          
در ايــن صــورت دليــل حــال شــدن ديــون ايشــان نكــول بــرات نيســت بلكــه نــدادن تضــمين معتبــر    .نماينــد
تكش و هـر يـك از ظهرنويسـان سـلب شـده و مبنـاي           به عبارت ديگر اعتماد دارنـده بـرات از بـرا          .باشد  مي

  .در اين حالت طبيعي است آه ديون ايشان حال شود.رود پذيرش اجل در برات از بين مي
 ٢٣٨در ماده   . قانون تجارت نيز ميسر نيست     ٢٣٨در صورت عدم پذيرش مبناي فوق تفسير ماده         

آرده ولي وجه آنرا نپرداخته اعتراض عدم       اگر بر عليه آسي آه برات را قبول         ”: قانون تجارت مقرر گشته     
تاديه شود دارنده براتي نيز آه همان شـخص قبـول آـرده ولـي هنـوز موعـد پرداخـت آن نرسـيده اسـت                          

آننده تقاضا نمايد آـه بـراي پرداخـت وجـه آن ضـامن دهـد يـا پرداخـت آنـرا بنحـو ديگـري                            تواند از قبول    مي
  ”.تضمين آند

نده برات با عدم پرداخت برات قبلي به تاديه مبلغ براتـي آـه در               براساس ماده مزبور اطمينان دار      
به همين علت قانونگذار به دارنده چنين براتـي حـق داده اسـت آـه بـه                  .شود  دست اوست مخدوش مي   

اگر براتگير تضمين معتبـر در پرداخـت بـه موقـع وجـه بـرات بـه                  .براتگير مراجعه و از او مطالبه تضمين نمايد       
ولي اگـر براتگيـر از دادن تضـمين امتنـاع           .نشيند  آسوده خاطر تا سررسيد به انتظار مي      دارنده آن بدهد او     

آنچـه مسـلم اسـت دادن تضـمين بـه دارنـده برات،جنبـه               .ورزد،در ماده مزبور تعيـين تكليـف نشـده اسـت          
اين ضـمانت اجـرا بـا اسـتفاده از وحـدت مـالك مـاده                .اختياري نداشته و بايد ضمانت اجرايي داشته باشد       

تواند باشد و دليلي جز از بين رفتن اعتماد دارنـده بـرات    قانون تجارت جز حال شدن دين براتگير نمي    ٢٣٧
  .به براتگير ندارد

  
  گفتار سوم ـ حال شدن ديون در شرآتهاي تجاري 

در مـورد آـاهش اختيـاري        ”١٣٤٧ قانون اصالح قسمتي از قـانون تجـارت مصـوب            ١٩٣وفق ماده   
ندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني آه منشاء طلب آنها قبـل از تـاريخ نشـر           سرمايه شرآت،هر يك از دار    
توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتـراض خـود را                 باشد مي  ١٩٢آخرين آگهي مذآور در ماده      

  ”.نسبت به آاهش سرمايه شرآت به دادگاه تقديم آنند
 شرآتهاي مزبـور ،نسـبت مسـتقيم بـا          شرآتهاي سهامي جزء شرآتهاي سرمايه بوده و اعتبار       

اگــر اشــخاص حاضــر بــه خريــد اوراق قرضــه يــا انجــام معــامالت اعتبــاري بــا  .ميــزان ســرمايه شــرآت دارد
معيـار ايشـان   .اند،ناشي از اعتباري است آه براي شرآت سهامي مزبور قائلند       شرآتهاي سهامي شده  

حال اگر شـرآتهاي مزبـور پـس از         . است در شناسايي اعتبار شرآتهاي سهامي،ميزان سرمايه آنها بوده       
فروش اوراق قرضه يا معامالت اعتباري دست بـه آـاهش اختيـاري سـرمايه زننـد در واقـع باعـث از ميـان                 

لـذا  .شـوند  رفتن اطمينان خريداران اوراق قرضه يا طلبكاران شرآت در وصول مطالبات خود از شـرآت مـي          
  .آت در آاهش اختياري سرمايه اعتراض نمايندقانونگذار به ايشان حق داده است آه به تصميم شر

                                                            
 ديوان ١٤/١٢/١٣٤٧ – ١٥٥ راي وحدت رويه شماره ٧/٢/١٣٤٨ مورخ ٧٠٤٨رسمي شماره  روزنامه – ١

  عالي آشور
  در باب اعاده اعتبار. ت. ق٥٧٥ تا ٥٦١ مواد – ٢
  .ت. ق٢٤٩ ماده –  ٣



  ٤

در صورتي آـه بنظـر دادگـاه اعتـراض نسـبت بـه آـاهش                ”: دارد   همان قانون مقرر مي    ١٩٤ماده  
أي آه بنظـر دادگـاه آـافي     سرمايه وارد تشخيص شود و شرآت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه  

  ”. به پرداخت آن خواهد دادباشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حكم
واضح است آه دليل حال شدن ديون شرآت،آاهش اختياري سرمايه نيست بلكـه شـرآت بـه                 

بـه سـخن ديگـر اطمينـان     .شـود  دليل ندادن تضمين معتبـر در بازپرداخـت ديـون ملـزم بـه پرداخـت آن مـي                 
بـه آـاهش سـرمايه و       خريداران اوراق قرضه يا طلبكاران شرآت در وصول مطالبات خود با تصميم شرآت              
  .شود عدم سپردن وثيقه از سوي شرآت به ايشان از بين رفته و ديون شرآت حال مي

  
  گفتار چهارم ـ حال شدن ديون ضامنين

از جمله مسائلي آه در همين راستا قابل طرح است حـال شـدن ديـون آسـاني اسـت آـه بـا                        
ايد در بدو امـر چنـين بنظـر برسـد آـه      ش.باشند مديون در بازپرداخت ديون ، داراي مسئوليت تضامني مي       

آنچه بر ذمه مديون و ساير مسئولين تضامني است دين واحد بوده و اگـر ديـن مزبـور حـال شـود طلبكـار                         
 قـانون   ٤٠٥امـا طبـق مـاده       .حق خواهد داشت براي وصول طلب خود به ساير مسئولين نيز مراجعه آنـد             

ديه نيست ولـو اينكـه بواسـطه ورشكسـتگي يـا            قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تا         ”تجارت  
بـراي ديـن و     ”اصـلي ”در واقع قانونگذار بـا آوردن صـفت         ”.فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال شده باشد        

مديون در عبارت ماده مزبور در مقام بيان اين سخن است آه ذمه ضـامن بطـور فرعـي در مقابـل طلبكـار                        
شـود    ني آه بر ذمه ضـامن مسـتقر شـده حـال نمـي             مشغول شده است و با حال شدن دين اصلي ، دي          

لذا حال شدن . چراآه نه طلبكار حق تشديد تعهدات ضامن را دارد ، نه بدهكار اصلي چنين حقي را دارد      
  .دين بدهكار اصلي هيچگونه تاثيري در تعهدات ضامن نخواهد داشت

قـانون تجـارت    ٤٢٢ر حقوق اسناد تجاري ،ماده       قانون تجارت د   ٤٠٥ظاهرًا از جمله مصاديق ماده        
ي داده يا براتي صادر آرده آه قبـول نشـده يـا         طلب  هرگاه تاجر ورشكسته فته   ”طبق ماده مزبور    .شدبا  مي
ايـد بـا رعايـت      باشـند ب    طلب يا برات مي     وجه فته تي را قبول نوشته ،ساير اشخاصي آه مسئول تاديه          برا
  ”.ازند يا تاديه آنرا در سر وعده تامين نمايندفيفات مقتضيه نسبت به مدت،وجه آن را نقدًا بپردتخ

  قانون تجارت عدول آرده و     ٤٠٥ده مندرج در ماده     رسد آه قانونگذار از قاع      ابتدا چنين به نظر مي      
ائي حقوق تجارت نيز بـا قبـول اسـتثن   برخي از اساتيد .ت قانون تجارت استثناء بر اصل مزبور اس     ٤٢٢ماده  

توسط قانونگـذار اشـاره آـرده و آنـرا غيـر            عتبار اسناد تجاري     در توجيه آن به تقويت ا      ٤٢٢بودن مفاد ماده    
 قانون تجارت آنـرا تفسـير مضـيق نمـوده و        ٤٢٢اند و به دليل استثناء شمردن ماده          منطقي ارزيابي نموده  

  ١.اند ده است محدود آردهماده پيش بيني ش آنرا صرفًا در سه حالتي آه در قلمرو
قـانون تجـارت    ٤٢٢رسد در ماده   ، به نظر مي  شود  عليرغم آنچه در بادي امر متبادر به ذهن مي          

آننـده    چراآه با ورشكسته شدن صادر    . آن قانون نيامده است    ٤٠٥مندج در ماده    نيز سخني خالف قاعده     
برات را قبول نوشته ،اميد دارنده سـند تجـاري    آه تگيريه براتش قبول نگرديده و برا  ي آ سفته يا براتكش  

با مراجعـه دارنـده سـند بـه سـاير مسـئولين ،اگـر ايشـان                 .شود  در سررسيد ضعيف مي   وصول وجه آن    به  
ه را منتفـي  نظير دادن تضمين معتبر در پرداخت وجـه سـند در سررسـيد ،تشـويش خـاطر دارنـد                  أي بگونه

سـاير  بـه عبـارت ديگـر حـال شـدن ديـون             .ديون ايشان حـال شـود     سازند مطابق مطالب پيش گفته نبايد       
 قـانون تجـارت آمـد ناشـي از نـدادن تضـمين معتبـر                ٢٣٧ مسئولين اسناد تجاري چنانكـه در توضـيح مـاده         

  .است
شـود    لكن آنچه باعث اشتباه مي    .ي شده است   قانون تجارت نيز از همين رويه پيرو       ٤٢٢در ماده   

آـه مسـئول تاديـه وجـه سـند           سـاير اشخاصـي       آه قانونگذار در ماده مزبور به جاي آنكه بگويد         اين است 
وجـه  ”: د واال وجه آنرا نقدًا بپردازند مقرر داشـته          ده تامين نماين  باشند بايد تاديه آنرا در سر وع        تجاري مي 

ه وجه سند تجاري    يعني اگر ساير مسئولين تادي    ” .عده تامين نمايند  آنرا نقدًا بپردازند يا تاديه آنرا در سر و        
 تـامين  امـا اگـر از دادن  . بطـور نقـد نخواهنـد بـود      آن   مايند ملزم به پرداخـت    تاديه آنرا در سر وعده تامين ن      

ه و خت وجه آن در سررسيد به وسيله ايشان از بين رفتمناسب امتناع ورزند اطمينان دارنده سند به پردا      
همـان  ون تجارت هيچ مطلب خالف اصلي بيان ننمـوده و از        قان ٤٢٢نتيجه آنكه ماده    . شود    ديون حال مي  

  .تيان داشته پيروي نموده اس همان قانون سابقًا ب٢٣٧مالآي آه در ماده 
  

  نتيجه گيري
آـه در ابـواب مختلـف حقـوق تجـارت و            حال شدن ديون مؤجل مديون از جمله موضوعاتي است          

ي از حـال شـدن ديـون در مقـررات     پـس از احصـاء مصـاديق   .از آن سخن به ميان رفتـه اسـت     ساير مقررات   
 بـا  نليت ضـامني  حال شـدن ديـن در مسـئو       ،اسناد تجاري،شرآتهاي تجاري و تاثير      مربوط به ورشكستگي  

شود آه به عنوان قاعده در حـالتي    ميطبق تجزيه و تحليلي آه به عمل آمد چنين استنباط  مبناي واحد   
ت دهد و مديون بـا دادن تضـمين مناسـب           اطمينان خود را در وصول مطالبات مؤجل خود از دس         آه طلبكار   
  .كار را جلب ننمايد،ديون حال گشته و بايد فورًا تاديه شوداعتماد طليب

ورشكسته شبه شود آه چرا قانونگذار از قاعـده         ايان الزم به ذآر است آه اگر در مورد تاجر           در پ 
 قانون تجارت پيروي نكرده و راسًا حكـم بـه حـال شـدن ديـون وي نمـوده اسـت پاسـخ                        ٤٢١ در ماده    فوق

رد آو  مطالباتش را فراهم مي   ئن در وصول    جب اطمينان خاطر دا   واخذ تضمين از مديوني م    .باشد  روشن مي 
ستگي در واقع توقـف تـاجر       با صدور حكم ورشك   . خود را در سررسيد داشته باشد      آه توان پرداخت بدهي   

                                                            
  .٦٤،ص ١٣٧٥ اسكيني،ربيعا،حقوق تجارت،ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته،سمت،-  ١



  ٥

در ايـن خصـوص بيمـورد     پرداخت بدهي از او سلب شده اسـت لـذا اخـذ تـامين                 و ديگر توان   ١احراز گشته 
ورشكسـته  نيز صادق است با اين تفاوت آه تـاجر          حال شدن ديون متوفي     استدالل مذآور در مورد     .است

 در حاليكـه شـخص متـوفي قهـرًا از پرداخـت بـدهي خـود بـه                   ٢دارايـي خـود را نـدارد      انونًا حق دخالت در     ق
گـردد آـه    ديـون مـي  نتيجه آنكه دادن تضـمين زمـاني مـانع حـال شـدن            .ستواسطه فوت محروم گشته ا    

  .داشته باشدر سررسيد مديون امكان پرداخت ديون خود د
  

                                                             پايان                          
  
  
  
  

                                                            
  .ت. ق٤١٢ ماده – ١
  .ت. ق٤١٨ ماده – ٢


