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حضرت آيتاهلل جنتي «دامتبركاته»

دبير محترم شوراي نگهبان

سالمعليكم:
بدينوسيله گزارش جلسه سيصد و سي و هفتم مجمع مشورتيفقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 4246/4/43
مشتمل بر ادامه بررسي موادي از اصالحيه قانون تجارت ارائه شده به شرح ذيل تقديم ميگردد:
دستور:

ماده: 414

بررسي :اگر چه مبنا بر خالف شرع بودن ماده قبل الزام تاجر به اظهارات مذكور در اين ماده نيز خالف شرع است اما با عنايتت بته
اينكه به حكم مواد اساسنامه شركتهاي مورد بحث كامالً دولتي است الزام مسؤولين آنها به اظهارات مزبور خالف شرع نيست.
ماده: 414

بررسيي :هر چند ممكن است ادعا شود كه اعالم ورشكستگي مبهم بوده و معلوم نيست كه مراد از آن اصل صدور حكتم بته ستب
يكي از اين امور باشد به طوري كه مستند حكم يكي از آنها باشد و يا اينكه مراد از آن اعالم حكم بعد از صدور آن ميباشد امتا بته
طوري كه اعالم حكم در يكي از اين سه فرض ميباشد لكن با توجه به بعضي از مواد ديگر مذكور در باب ورشكستتگي از جملته
ماده 834بعيد نيست كه مراد از اعالم ورشكستگي تاجر ،صدور حكم ورشكستگي باشد و بنابراين اين استظهار:
4ت بند(الف) ماده  ،848خالف نظر امام خميني(ره) در تحريرالوسيله (ج ،3كتاب الحجر ،القول فيالفلس ،مسئله )3ميباشد
و شرعاً مجرد اظهار خود تاجر نميتواند منشأ صدور حكم باشد.
3ت اطالق بند(ب) ماده مذكور خالف نظر امام خميني(ره) در مسئله متقدم ميباشد زيرا شامل فرضي كه مال تاجر وافي به
دين بعضي از طلبكاران بوده و تنها آن بعض تقاضاي صدور حكم را نموده باشند نيتز متيشتود و حتال آنكته طبتو فتتواي امتام
خميني(ره) صدرو حكم به حجر در اين فرض جائز نيست.
2ت اطالق بند(ج) نيز خالف نظر مرحوم امام خميني(ره) در مسئله متقدّم مي باشد زيرا شامل موردي كه مدعيالعموم ولتي
طلبكاران نباشد نيز ميگردد.
ماده: 414

بررسي :اجراء حكم ورشكستگي در تاريخ توقف ،قبل از صدور حكم خالف فتواي حضرت امام(ره) ميباشتد .بته تحريرالوستيله،
كتاب دين مسأله مراجعه شود.
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ماده: 414

بررسي4 :ت ممنوع كتردن تتاجر مفلتس از مداخلته نمتود ن در امتوال حاصتله بعتد از ورشكستتگي ختالف اشتكال متذكور در
تحريرالوسيله(مسئله ،8القول فيالفلس) ميباشد.
3ت قائممقام بودن مدير تصفيه نسبت به شخص ورشكسته  -كه در ذيل اين ماده به آن اشاره شده است -خالف شرع است.
ماده: 414

بررسي :شمول دعوي نسبت به جائي كه «مدعي به» حال نباشد خالف موازين شرع ميباشد.
ماده: 421

بررسي :تبديل شدن قروض مؤ جل به حال در فرض مذكورخالف فتواي امام خميني(ره) (تحريرالوسيله  ،كتاب الدين ،ذيل مسئله)6
و فتواي آيتاهلل خوئي(ره) (منهاج الصالحين مسئله )428ميباشد.
حاصل اينكه با توجه به وجود موارد فراوان خالف شرع در اصالحيه قانون تجتارت كته متورد اشتاره در گتاراگراف دوم متاده 41
اساسنامه شركتهاي توليدي برق مصوب هيئت وزيران ميباشد ،ماده  41اساسنامه خالف شرع ميباشد(.اتفاق آراء 1 ،رأي)

سيدحسن طاهريخرمآبادي
رئيس مجمع مشورتيفقهي شوراينگهبان

