
 وصول مطالبات در ترکیه

 هـاي معمـولی    دورههـاي تـرك، راهـی طـوالنی در پـیش بـوده و        شـرکت پرداخـت  بـراي بهبـود رفتـار     •

منجـر بـه    ،دوره بازپرداخـت ممکن است بسیار طوالنی به نظر برسد. در حقیقت طوالنی بودن بازپرداخت 

 است.  شده این کشور  هاي اخیر در میزان مطالبات پرداخت نشده در سالقابل توجه  افزایش

کارایی و پذیرش قـوانین حقـوقی در حـد متوسـط بـوده و      .فاقد استقالل کافی هستند ،هاي محلی دادگاه •

مقایسه با وصـول آنهـا از طریـق مـذاکرات      حقوقی درراهکارهاي وصول مطالبات با استفاده از توفیق در 

 از شانس کمتري برخوردار است. اقامه دعوي) قبل از (

با هدف استمهال بدهی در دادگاه چندان مرسوم نبوده و وقتی بحـث ورشکسـتگی مطـرح مـی     مذاکرات  •

شود، انحالل شرکت بدهکار رویه معمول محسـوب مـی گـردد، گرچـه فـروش امـوال ناشـی از انحـالل         

 شرکت نیز به ندرت به نتایج مطلوب منتهی شده و به همین جهت ممکن است به نفع طلبکاران نباشد. 

 

 عمومیاطالعات 

 دسترسی به اطالعات مالی:

بـازار   رغـم وجـود قـوانین سـختگیرانه،     زیـرا علـی   ،ها در ترکیه مشکل است دستیابی به اطالعات مالی شرکت     

 از طریـق  اعتبار صادراتی از قبیل هرمس آلمان   هاي بیمه شرکتبرخی است.  و وضوح کافی داخلی فاقد شفافیت 

هاي تلفنی مداوم و ...) یـا ارائـه    خریداران (از طریق بازدیدهاي میدانی، تماس اطالعاتی که توسطراستی آزمایی 

دهند که میزان سالمت  اي اختصاص می ها رتبه تخصصی تهیه شده است، به هرکدام از شرکت اطالعاتدهندگان 

تـرین عامـل    یعنـوان اصـل   هاي اعتباري به سازد. این رتبه کرد تجاري آن بنگاه را منعکس میلمالی و چگونگی عم

کمـک مـی   هـا   مشتریان در شناسـایی و اجتنـاب از ریسـک   به ها،  این قبیل شرکتاطالعات مالی تجزیه و تحلیل 

 . نمایند

 



 ها: ساختارهاي اصلی شرکت

  دیون تجاري براساس ساختار حقوقی شرکت ها تعیین می گردد که در زیر به آنها می پردازیم:مسئولیت پرداخت 

هیچ تعریف ، مخصوص بنگاه هاي کوچکی است که توسط یک نفر مدیریت شده و 1مالکیت انحصاري •

هاي بنگاه بـر عهـده مالـک     ساختار شرکتی براي آن الزامی نیست. در این حالت پرداخت تمام بدهی نوع

هاي بنگاه را بین  دو نفر و یا بیشتر، از طریق مشارکت، مالکیت و مسئولیت آن است. همچنین ممکن است

سایر شـرکاء را   عملکردتنهایی مسئولیت   یا به یم نمایند، که در این صورت این اشخاص مشترکاًخود تقس

ممکن اسـت مسـئولیت هـاي محـدودي بـراي      ، 2مشارکت مسئولیت محدود ،مقابل گیرند. در برعهده می

  شرکاء ایجاد نماید.

زیـرا   ،ه را بر عهده دارندهاي تجاري در ترکی اي از فعالیت بخش عمده 3هاي با مسئولیت محدود شرکت •

در سهم آنها میزان به محدود  ءمسئولیت شرکاو هزار لیر) بوده  10(اي اندك  سرمایهتأسیس آنها مستلزم 

شود کـه تمایـل    بیشتر براي ساختارهاي بزرگی استفاده می 4تضامنیهاي سهامی  شود. شرکت میشرکت 

در این که  استبدیهی . سهام تقسیم(تبدیل) نمایند بههزار لیر) است  50دارند سرمایه خود را (که حداقل 

 شود.   اي آنها محدود می ها، مسئولیت سهامداران به میزان تعهدات سرمایه بنگاه

بـه فعالیـت تجـاري    در ترکیـه  (دفـاتر نماینـدگی)    تواننـد از طریـق ایجـاد شـعب     هاي خارجی می شرکت •

  5مشارکتیهاي  هیچ تعهدي ایجاد نکند. شرکت براي شرکت خارجی مادربپردازند، به نحوي که این امر 

بـه شـکل یکـی از    تواننـد   مـی تشکیل شوند، اما در عین حال تجاري  هاي مشارکتممکن است در قالب 

       ایجاد شوند.  باال بدان اشاره شدکه در انواع شرکت ها 

 حقوقیفضاي 

1 Sole Proprietorship 
2 Limited Liability Partnerships (Komandit Sirket) 
3  Limited Liability Companies (Limited Sirket, Şti) 
4 Joint Stock Companies (Anonim Sirket, AŞ) 
5 Joint Ventures 

                                                           



ترکیه داراي یک نظام حقوق مدنی است که از قوانین سوئیس، آلمان و فرانسه الهام گرفته است و در آن، نظام      

کـه شـامل    یک طرف سیستم قضایی عـادي قـرار دارد  است. در  شدهقضایی از دو شخصیت حقوقی مجزا تشکیل 

و  7اي هاي تجدید نظر ناحیـه  گاه، دادصادرکننده احکام در مرحله بدوي) کیفريو حقوقی ( 6هاي عمومی دادگاه

. مدنی فعالیت مـی نماینـد  حقوق موضوعات مرتبط با  در زمینه به عنوان مرجع نهایی است که  8دیوان عالی کشور

هـاي مالکیـت معنـوي و     )، دادگـاه 9تجاري (تیجارت محکمه لري تخصصیهاي  اختالفات تجاري توسط دادگاه

د.  از نشو می دادگاه اجراي احکام بررسیهاي کار یا  دادگاه، ) 10لري هاي (فیکري و سینایی هاکالر محکم سرمایه

که منحصراً به بررسی اختالفات مرتبط با بخش هاي عمـومی  وجود دارد   11اداري یک سیستم قضاییطرف دیگر 

وان بـه عنـ   12اي  و از طریق ارجاع موضوع به دادگاه هاي بدوي مالیات و دیوان اداري، دادگـاه هـاي اداري منطقـه   

  به عنوان مرجع نهایی  اقدام می نماید. 13نظر در مرحله بعد و در نهایت شوراي  دولتی  دادگاه هاي تجدید

اي بـراي تطـابق    هـاي قابـل مالحظـه    تـالش  ترك تأکید دارند این کشور اخیـراً قامات هر چند م ،خالصه اینکه     

است، اما هنوز سیستم قضایی از اسـتقالل کامـل برخـوردار    قوانین داخلی با استانداردهاي اتحادیه اروپا انجام داده 

نبوده ، دعاوي تجاري با کندي به پیش رفته و پرهزینه هستند و به طور کلی جهت بهبود درك حاکمیت قانون در 

  کشور هنوز باید مدتی دیگر  منتظر ماند.

 بازپرداخت

 14مدت تأخیر در بازپرداخت

هنوز جا براي بهبود دارد. با وجودي که طرف هاي معاملـه در تعیـین شـیوه     ،رفتارپرداخت شرکت هاي داخلی     

روزه جهت بازپرداخت مطالبات قابل انتظـار اسـت. در    30 پرداخت مختار هستند، به طور متوسط یک دوره تأخیر

اي  الحظههاي اخیر به طور قابل م نتیجه این دوره بازپرداخت طوالنی مدت، میزان مطالبات پرداخت نشده در سال

6 Courts of Ordinary  Jurisdiction 
7 District Courts of Appeal 
8 Court of Cassation 
9 Ticaret Mahkemeleri 
10 Fikri ve Sinai Haklar Mahkemeleri 
11 administrative jurisdiction 
12 District Administrative Courts 
13 Council of State 
14 Days Sales Outstanding (DSO)  
 

                                                           



 ،ایـن کشـور   شرکت هاي ثبت شده درمتوسط  دوره تأخیر در بازپرداخت براي  2015افزایش یافته است. در سال 

 روز  بود.   83

 سود دوران تأخیر

روز از تـاریخ فـاکتور و یـا     30معموالً زمانی گفته می شود که خریدار در پرداخت  قصور داشـته کـه بـیش از         

دي که تاریخ دریافت فاکتور را نتوان مشخص نمود) گذشـته باشـد و وجـه فاکتورپرداخـت      تحویل کاال (در موار

طـور معمـول   ه قرارداد منعقده و یا ببا سود مربوط به دوران تأخیر براي بدهکار مطابق نشده باشد. در این صورت، 

). جریمه و سود تـأخیر نون قا 3095شود (حسب ماده شماره می درصد تعیین  75/11ها با نرخ ساالنه  توسط دادگاه

ستفاده می مرحله وصول دوستانه مطالبات ابه عنوان یک ابزار مذاکره در طی دوران تأخیر (جریمه) سود معموالً از 

هـا   شود. در اغلـب مـوارد، دادگـاه    مطالبات افزوده می، این جریمه به اقدامات حقوقی در صورت آغازاما گردد. 

 کنند. سبه میصورت خودکار محاه نرخ سود را ب

 هاي وصول مطالبات هزینه

قـرار گرفتـه و   بر ذمه بدهکار اخذ می شود. ولی در عمل به ندرت هاي وصول مطالبات بر اساس قرارداد  هزینه     

حتی در صورت عدم پیش بینی ماده یا بندي در قرارداد . تفاده می شودمذاکره اس ي برايابزارفراتر از آن به عنوان 

هـاي وصـول    پرداخـت هزینـه  بازنده، حکم بـه  طرف علیه  دادگاه معموالًدر خصوص هزینه هاي وصول مطالبات، 

 ها) قانون مربوط به هزینه 429قانون آیین دادرسی مدنی، ماده  6100مطالبات را خواهد داد (ماده 

 (بر محصول)حفظ مالکیت

کاال تا زمـان تسـویه کامـل مبلـغ در     بر (آر او تی) با هدف حفظ مالکیت  ROT15مکانیزماستفاده از  ،در ترکیه     

. بـا  به ثبت رسیده باشددر یکی از دفاتر اسناد رسمی محل خریدار ترکیه مجاز می باشد، مشروط به اینکه موضوع 

، باالخص زمانی کـه  ایجاد نمی نمایند شیه امن کاملیها نیز حاموافقت نامه حال باید توجه داشت که این قبیل  این

کاالها بر اساس اصل حسن نیت توسط خریدار به طرف ثالث فروخته می شود که در ایـن حالـت انجـام اقـدامات     

جهـت برخـورداري از اولویـت (قـرار گـرفتن در لیسـت        معمـوالً  ROT قراردادهاي ازحقوقی امکان پذیر نیست. 

15 Retention of Title (RoT) agreements 
                                                           



مالی خود در قبال فروشنده چنانچه خریدار نتواند به تعهدات می شود. در طول مراحل ورشکستگی استفاده غرماء) 

حـال، در   . بـا ایـن  را بنمایـد  کاالهـا اسـترداد  ، فروشنده با اتکاء به این نوع قرارداد می تواند درخواست عمل نماید

 باشد.  قوقی ضروري میحلی دوستانه، شروع اقدامات ح صورت عدم دستیابی طرفین به راه

 ها پرداخت

 باشند:  شرح ذیل میه هاي پرداخت ب ترین شیوه رایج

المللی از  بانکی داخلی و بین رو به رشدهاي  شبکه بهره مندي ازنقل و انتقاالت بانکی به دلیل سرعت، امنیت و      

بـا   انتقال وجه معمـوالً  ،قراردادهاي صادراتیالمللی هستند. در  ترین ابزارهاي پرداخت در قراردادهاي بینوب مطل

ناگهانی و غیره منتظـره مشـتري   ورشکستگی)  اعسار (یاشود که به کاهش ریسک  بیمه اعتبار صادرات تضمین می

 کند. کمک می

در خصوص معامالت صادراتی می توان از ضمانت نامه هاي بانکی نیز استفاده نمود، چرا که تضمین هاي قابل      

اتکایی محسوب می شوند که در صورت عدم ایفاي تعهدات قراردادي توسط مشتري، می تـوان از آن بـه عنـوان    

ز اعتبارات اسنادي غیر قابـل برگشـت و   وصول مطالبات استفاده نمود. همچنین در این کشور ا آخرین حربه جهت

در دسـترس   هـاي بـانکی نسـبتاً    نامـه  ضـمانت  ،هرچنـد در ترکیـه  تأیید شده نیز به طور گسترده استفاده می گـردد.  

به عنوان مدارك و اسناد اثبات بدهی که قابل انتقال نیز می باشند استفاده مـی   اغلب از چک و سفته اما باشند،  می

بـدون  ، دستور اجراي اسـناد مـذکور را اخـذ و    ) 16سی دایره اجرا (آیکرا دایرهاسناد می تواند از گردد. دارنده این 

تواننـد   هاي برگشـتی هـم مـی    چکامکان توقیف اموال بدهکار را فراهم نماید. نکته مهم اینکه، مراجعه به دادگاه 

بعد بر اساس حکم قاضی اداري می توان به  2012که از سال  طوريه ب ،جرایم سنگین مالی را به همراه داشته باشند

 سال محروم کرد.  10چک به مدت دسته صاحب حساب را از دریافت 

 وصول مطالبات معوق

 دوستانهحل و فصل 

 مذاکره

16 Enforcement Bureau (Icra Dairesi) 
                                                           



در دوسـتانه  حـل و فصـل   هاي محلی، اسـتفاده از فرصـت   ه دادگادشوار بودن اخذ به موقع احکام از با توجه به      

همچنین قبل از شروع اقدامات حقوقی علیه بـدهکار،  مقایسه با اقدامات حقوقی، گزینه بهتري محسوب می گردد. 

آیا شرکت هنوز فعال بوده و شـانس بازیافـت وجـود     که معلوم شودوي حائز اهمیت است تا هاي  ییارزیابی دارا

شـرکت  اگـر   ، چـرا کـه   ضـروري اسـت  یون نیـز  اعسار (ورشکستگی) احتمالی مد ازاطالع عالوه یا خیر. به دارد 

 باشد.  غیر ممکن میبازیافت طلب  ه شده باشد،ورشکست

ثبت تقاضانامه رسمی آغاز می گردد که طی آن ضـمن یـادآوري تعهـدات مـدیون، از وي     با  اقدامات حقوقی     

موسسه وصول اده از یک اقدام نماید. البته در عمل، استفرداخت اصل و سود بدهی درخواست می شود نسبت به پ

این نمایندگی هـا مـی تواننـد بـا مـدیون      زیرا از اهمیت برخوردار است، مطالبات که داراي نمایندگی محلی است 

 وارد مذاکره شوند.

است، اما اگرمدیون از مذاکره سرباز زد، کمک گرفتن از یک ارجح دریافت وجه قراردادها به صورت قسطی      

عمـال فشـار   جهـت ا  17از طریق ضابطین قضایی منظور تهدید به آغاز اقدمات اجرایی متخصص وصول مطالبات به

 بیشتر مثمر ثمر خواهد بود. 

 اقدام حقوقی

 دادرسی عادي

ي احکام می توان از طریق ورشکستگی و اجرا 2004 براساس قانونباشد، شخص و مسلم موجود دین، چنانچه      

  رداخت، نسبت به وصول بدهی اقدام نمود.دایره اجراي احکام و اخذ دستور فوري پ

روز اگر بدهی ناشی از برات  5( و یا ظرف روز  7ظرف جهت پرداخت دین و یا تقدیم الیحه اعتراضیه مدیون      

توانـد حکـم    در صورت عدم اعتراض مدیون، طلبکـار مـی  احضار می گردد. از تاریخ ابالغ حکم پرداخت،  باشد)

منقول (شـامل حسـابهاي بـانکی) وي  و همچنـین مطالبـات ایشـان از اشـخاص ثالـث را          توقیف اموال منقول و غیر

   دعواي مطروحه به صورت دعواي عادي بررسی خواهد شد.دفاعیه ارائه نماید، الیحه دریافت کند. چنانچه مدیون 

17 Bailiff’s Office 
                                                           



طلبکار  صورت نگیرد. مسالمت آمیز  از طریق طلب شود که وصول زمانی آغاز می اقدام حقوقی عادي معموالً     

دارد تـا دو هفتـه فرصـت    ابالغ می شـود. بـدهکار    بدهکاراین دادخواست به ت خود را به دادگاه ارائه و دادخواس

داده می شود بـا یکـدیگر  مـذاکره نمـوده و دالیـل      سپس به طرفین فرصت  اقدام کند.دفاعیه الیحه ارائه نسبت به 

کند (در  طرفین را براي دستیابی به مصالحه ترغیب می از صدور حکم، معموالًگاه قبل دداخود را ارائه نمایند.  اما 

 افتد).  این مصالحه به ندرت اتفاق می ،عمل

، احکام یـا فـرامین   حکم به انجام اقدامی خاصبه شکل جبران خسارت،  ها معموالً آراء دادگاه ،در این مرحله     

 شود. م کاري) است اما تنبیهات شدید و کیفري اعمال نمیاعالمی ( مبنی بر انجام و یا ممانعت از انجا

 

 اسناد مورد نیاز

هاي حسابداري، قرارداد فـروش، سفارشـات خریـد،     وضعیت هاي تجاري، صورت : سیاههاین اسناد عبارتند از     

 اسناد حمل و مدارك نهایی مورد نیاز مشتري براي صادرات.

 هاي زمانی محدودیت

. بر اسـاس یـک اصـل کلـی در قـانون      متغیر استیت با توجه به علت وقوع، از دو تا ده سال فرصت اعالم شکا     

ها، طلبکار در صورت عدم وجود محدودیت زمـانی تعیـین شـده در قـانون دیگـري، بایـد اقـدامات وصـول          بدهی

 مطالبات را از طریق دادگاه یا ادارات اجرا ظرف ده سال از تاریخ سررسید بدهی آغاز نماید. 

 اقدامات احتیاطی

بینی  اقدامات احتیاطی را براي حفظ حقوق طلبکار قبل از صدور رأي نهایی پیش ، 18قانون آئین دادرسی مدنی      

و بـه منظـور اجتنـاب از وقـوع     جهت حفظ حقـوق وي  توانند  می طلبکار  ها حسب درخواست کرده است. دادگاه

هاي مدیون، اجبار بـه انجـام    از قبیل توقیف داراییات احتیاطی نسبت به صدور دستور اقدام ناپذیر  خسارات جبران

را صـادر نماینـد. البتـه     احکام با هدف حمایت از حقوق، دستور پرداخت سـود و غیـره  صدور یا عدم انجام فعلی، 

صـورت عـدم انجـام    زیـاد بـوده و در   در دعـوي  احتمال موفقیت چنین دستورهایی در مواقعی صادر می شوند که 

18 The law on Civil Procedures 
                                                           



 صورت یکه . در شرایط اضطراري، دادگاه ممکن است بامکان پذیر نباشد ها  جبران خسارتاحتیاطی،  اقدامات

به منظور جلوگیري از  هر گونه اقدام غیر دادگاه  اما معموالًمبادرت به صدور حکم نماید. طرفه (در غیاب مدیون) 

. اقـدامات  ، تضـمین دریافـت مـی نمایـد    از خواهان براي اجراي رأي (و پرداخت هزینـه هـاي دادرسـی)   ، مسئوالنه

احتیاطی الزم است یک هفته پس از اعالم به طرفین دعوا، اجرایی شوند، اما ادعاي خسارت متقابل مدیون مانع از 

شود. قانون داوري در ترکیه، امکان صدور دستور اقدامات احتیاطی توسط داوران را نیز فراهم مـی   اجراي آن نمی

   آورد.

 

 ید نظردرخواست تجد

، درخواست تجدید نظر در خصوص احکام صادره از روز پس از ابالغ حکم به طرفین دعوا 15ظرف  نتوا می      

اجرایی شده  2011آئین دادرسی مدنی که از اواخر سال  6100 سوي دادگاه هاي بدوي را ارائه نمود. اگرچه قانون

امـا  اي) اسـت،   هاي مرحله دوم (یعنی دادگاه تجدیـد نظـر ناحیـه    دادگاه ر ارجاع این گونه دعاوي به است، ناظر ب

بـه عنـوان تنهـا محکمـه      19ادگاه  فرجـام رو د اند. از این هاي مذکور هنوز تأسیس  نشده دادگاهنکته اینجاست که 

 . بررسی مجدد قرار می دهدهاي حقوقی و اجرایی مورد  تجدید نظر کنونی، احکام دادگاه بدوي را در زمینه

 ي احکام دادگاهاجرا

حتی اگر محکـوم   ،باشد حکم دادگاه بدوي مبنی بر پرداخت بدهی به محض ابالغ به طرفین دعوا قابل اجرا می     

رآیند اجراي حکم توسط بخواهد فمدیون علیه (طرف بازنده) نسبت به حکم دادگاه اعتراض کرده باشد.  چنانچه 

 115به میزان  قبولقابل فرجام متوقف کند باید ضمن ارائه وثیقه  اهي دادگأرصدور را تا زمان  اداره اجراي احکام

که مدیون قادر به پرداخـت   را دریافت کند. در صورتی فرجامدستور توقف حکم از دادگاه  ،درصد ارزش بدهی

ص از اشـخا مـدیون  مطالبات تواند درخواست توقیف دارایی ها و  ، طلبکار میانجام اقدامات فوق نباشدبدهی و یا 

 . به اداره اجراي احکام ارائه دهدثالث را 

 کشد؟ اقدام حقوقی چه مدت طول می

19 Court of Cassation 
                                                           



اما فرآیند دادرسی . ممکن است تا شش ماه به طول انجامد  ،رسیدگی به دعاوي با موضوعات مشخص و معین     

ادامـه داشـته    ترتا قبل از صدور حکم قطعی و اجرایی شدن آنها ممکن است تا هفـت سـال هـم    هاي پیچیده پرونده

  باشد.

 

 

 هزینه اقدامات حقوقی

هـاي شـهود و    ارزیـابی، هزینـه   شـامل هزینـه جلسـات دادگـاه، هزینـه کارشناسـی/       هاي دادخواهی عمدتاً هزینه     

درصد از مبلغ خسارت را شامل می شود که الزم اسـت   8/6باشد. هزینه جلسه دادگاه  میفرجام هاي دادگاه  هزینه

ارزیابی و هزینه شهود در زمان  هاي کارشناسی/ لیر ترك جهت هزینه 750سط شاکی به همراه درصد از آن تو 25

در مـواردي کـه   به عهده محکوم علیه خواهد بود.  رسیهاي داد هزینه ی پرداخت شود. عموماًدادرسیند آشروع فر

یند، دریافت هزینه هاي متخصصین حقوقی می توانند درصدي از رقم حکم نهایی را به عنوان دستمزد دریافت نما

  مازاد بر آن غیر قانونی است.

 هاي جایگزین اقدامات حقوقی شیوه

 20فصل اختالفاتهاي جایگزین حل و  روش

 هاي داخلـی بـه نـدرت بـر روش     شرکتاما ، هرچند دادگاه هاي ترکیه هنوز از کارآیی الزم برخوردار نیستند     

داوري بـین   4686 قـانون شـماره  کنند ( ري یا داوري تکیه میگ مانند میانجی اختالفاتهاي جایگزین حل و فصل 

عنـوان محـل   ه المللی جهت حل و فصل اختالفاتی که یک طرف آن شخصـیت خـارجی بـوده و کشـور ترکیـه بـ      

هاي جایگزین محدود بـوده   یی این روشآحال در عمل، کار است).  با این عمالداوري انتخاب شده باشد، قابل ا

 ناپذیر است.  ها در طول مراحل شکایت اجتناب الت دادگاهو دخ

 محاکم خارجی

20 Alternative Dispute Resolution methods (ADR) 
                                                           



گـاه هـاي محلـی علیـه     توانند آراء محـاکم خـارجی را اخـذ و آن را از طریـق داد     طلبکاران میبه همین ترتیب      

بـه  ، اوالً .خـوردار اسـت  ربیی بسـیار پـایینی   آکـار ازیند پرریسـک بـوده و   آاما در عمل این فر .نمایند بدهکار اجرا

داخلـی  حکـم از دادگـاه هـاي    اخـذ  فرآیند در مقایسه با رسمیت شناختن و تأیید رأي صادره و فرآیند اجرایی آن 

الً بسیار زمان برخواهد بود. ثانیاً، در این خصوص ابهاماتی نیز به چشم می خورد، چرا که موارد زیادي احتماترکیه 

منـع مـی   هاي داخلی  به دادگاهمراجعه طرفین دعوا از قرارداد)،  پیش آمده که به لحاظ تعیین دادگاهی خاص (در

 شوند. 

 اجراي آراء خارجی

تیجـه خواهـد بـود، بـا     ن طور کلی بیه هاي محلی ب دادگاها هدف دور زدن هاي خارجی ب اجراي احکام دادگاه     

توان  را میصادر می شوند  هاي خارجی علیه بدهکاران ترك  دادگاهاین حال احکامی که به طور اصولی از سوي 

قبل از اجراي حکـم  محـاکم    21ترکیه یخصوصودادرسی بین المللی  5،718 قانون در ترکیه اجرا نمود. بر اساس 

 ،بـر ایـن اسـاس    خارجی، تأیید و به رسمیت شناختن این آراء  توسط دادگاه هـاي داخلـی ضـروري خواهـد بـود.     

شورها مرسوم است (عالوه بر سایر نکات مـورد نیـاز)  بایـد مطمـئن     دادگاه محلی مربوطه، همانند آنچه در اکثر ک

 یتدر صـالح  منحصـراً رسـیدگی بـه آنهـا    کـه  پرونـده هـایی    شود که: دادگاه خارجی صادرکننده حکم  به حیطه

االجـراء بـوده اسـت و     ه است، حکم صادره در کشور متبوع قطعـی و الزم کردنپیدا  هاي ترکیه است ورود دادگاه

اجراي احکام خارجی یک رونـد   ، فرآیندم مربوطه با قوانین موضوعه داخلی در تناقض نیست. در نتیجهاینکه حک

را امضـاء کـرده    22نیویورك 1958طوالنی خواهد بود. ترکیه پیمان شناسایی و اجراي احکام داوري خارجی سال 

بـه سـرعت در   بایـد  ، باشـند  المللی به شرطی که در کشور مبدأ نهـایی و الـزام آور    است، بنابراین آراء  داوري بین

 ترکیه قابل اجرا باشند. 

 

 بدهکاران ورشکسته

21 Turkish International Private and Procedural Law No. 5,718 of 2007 
22 the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958), 

                                                           



ــد انحــالل و      ــه   فرآین ــک شــرکت در ترکی ــه براســاس ورشکســتگی ی ــانون تجــارت ترکی ــاده  23ق ) و 6102(م

اصـالحات اعمـال   ، 2004-2003در سـال   انجام می شـود. ) 2004(ماده شماره  24ورشکستگی ل اجراییدستورالعم

شده در این قوانین، باعث طوالنی تر شدن فرآیند گردید و منجر به این شد که موسسات بانکی به این نتیجه برسند 

واند سازنده تر و کارآمـدتر از  که مساعدت به بدهکاران داراي مشکالت اقتصادي (از طریق استمهال بدهی) می ت

هایی را با بدهکاران منعقده   نامه از آن زمان به بعد چندین موسسه ترك تفاهمقرارداد آنها در فرآیند انحالل باشد. 

  نموده و قراردادهاي استمهال بدهی مستقلی  با برخی شرکت هاي بدهکار کوچک و بزرگ به امضاء رسانده اند.

 

 یند ورشکستگیآفر

 امات خارج از دادگاهاقد

 .خارج از دادگاه وجود ندارددر ها  امکان انجام مذاکرات مربوط به تجدید ساختار بدهی، بر اساس قانون ترکیه

 ها بدهی استمهال 

ه فعالیت، به دلیل روبرو بودن با مشکالت مالی، احتمـال ورشکسـتگی شـان مـی     رغم ادام هایی که علی شرکت     

تواند بـا ابتکـار بـدهکار آغـاز      . این اقدامات پیشگیرانه میاحتیاطی بزنند اقدامات  دست به  توانند  می معموالًرود، 

تعیین نشده است، این اقدامات ممکـن اسـت   در این خصوص شود، اما به دلیل اینکه هیچ محدودیت زمانی قانونی 

ه انجام شود، مدیون و طلبکاران به دنبـال  به ضرر طلبکار تمام شود. زمانی که اقدامات مذکور تحت نظارت دادگا

به مدت حکم تعلیق اجراي  رأيرو امکان درخواست تمدید  فعالیت بنگاه خواهند بود. از این ادامهاي جهت  برنامه

 سال (و قابل تمدید تا چهار سال) وجود دارد.  یک

 فرآیند انحالل

طلبکارانی که به دنبال انحالل شرکت بدهکار  .تنها راه حل در صورت ورشکستگی استانحالل شرکت عمالً      

و حکم پرداخت  واجد صالحیت ارائه  ي احکام ابتدا الزم است درخواست پرداخت بدهی را به اداره اجرا ، هستند

23 the Turkish Commercial Code 
24 the Execution and Bankruptcy Law 

                                                           



روز بدهی را پرداخـت کنـد، طلبکـار     7مدت  ظرفد دریافت نمایند. چنانچه، مدیون نتوان به دلیل ورشکستگی را

 یایـ اقدامات موقت (شامل تهیه موجودي انبـار دار  و انجاممطرح دعوي ورشکستگی  تجاري،گاه تواند نزد داد می

 مـی گـردد.  ها، تعیین امین اموال) را تقاضا نماید. حکم ورشکستگی به محض صدور به اداره ورشکستگی ارسـال  

فروش دارایی هـاي   ل جلسه واداره مذکور نسبت  به مدیریت مراحل ورشکستگی، اعالم به طلبکاران جهت تشکی

 بـا   هـاي بـدهکار   مجاز به فروش دارایی د توجه شود که چون اداره اشاره شده حال بای اقدام می کند. با اینمدیون 

باشد، فروش اموال در قالب انحالل ممکن است از کارآیی الزم برخوردار نبوده و به  نمیارزش کمتر از حد معین 

 طلبکاران نباشد. نفع 

 دي طلبکارانروش اولویت بن

 هـاي تـأمین کارکنـان،     ، دسـتمزد پایـان خـدمت، مطالبـات صـندوق     هوثیقـ  داراي یند انحالل، مطالبـات  آدر فر     

هاي ترجیحی، نسبت به انواع دیگر مطالبات در اولویت قرار دارند. بر اساس  همسر یا فرزندان و خسارت مستمري 

 مدعی شـود   ممکن است با طرح شکایت ، مالکیت کاالها براي فروشنده محفوظ خواهد ماند که ROTموافقتنامه 

 کاالهاي منقول مورد نظرجزء دارایی هاي مشمول ورشکستگی قرار نمی باشند. که

 ابطال قراردادهاي مشکوك (پس گرفتن)

 ورشکستگی  منعقد و طی آن هـدایایی  تمام (معامالتی) که طی دو سال قبل از درخواست قرار تأمین، اعسار یا     

هـاي   هـا، پرداخـت   رهینـه شده اند (در صورت ورشکستگی مدیون) از درجه اعتبار  ساقط مـی باشـند. کلیـه     اعطا

در صـورتی کـه   غیرعـادي  هاي سررسید نشـده و قراردادهـاي داراي شـیوه بازپرداخـت      بدهی صورت گرفته بابت

واست ورشکستگی منعقد شده باشند را می توان فسخ نمـود. همچنـین   قراردادهاي مذکور تا یک سال قبل از درخ

که طلبکاران مذکور اقدامات اجرایی را علیه بدهکار (از  قراردادهایی که به ضرر طلبکاران بوده است در صورتی

سـال از تـاریخ انعقـاد قـرارداد آغـاز کـرده        5طریق اقدامات مربوط به ورشکستگی یا دستور توقیف اموال) ظرف 

 قرارداد از وضعیت مالی بدهکار مطلع بوده باشد.  مشروط به اینکه طرف دیگر ،باشند باشند هم قابل ابطال می

 
 

 


