
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 4جزوۀ حقوق تجارت 
 1402آخرین ربوزرسانى جزوه:

 دکتر امید مالکریمی
 (و عضو هیأت علمی مدرس دانشگاه ،)وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
به تدریس چندین هوکالت، قضاوتهای حقوقی مثل  س در همۀ آزمونوترین در مهماز    ،تجارتکیه که ندونه درس حقوق   این درس در دانشگاه ساله! با توّجه  های  ی 

ِت مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که طوِر کاملی  شوند کتاِب جزوهمنابع می

ای تخصصِی  ه الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسینظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 
انگیزی شیوا و گیرا و رسا  ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفت شود. ضمنًا باید بگم: ده های کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه می حقوقی مانند آزمون

 کنید! ( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )توضیح دادم و قول می
های هر سال،  های آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تست و حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  

ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ به روز می 
( رو دنبال omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که میبقیۀ کارگاه 

 کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.
برداری از آن، تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

آور است. نگارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و  باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمان ذکر منبع« مجاز می بدون قصد سودجویی و »تنها با  
 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل » انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه

اگر    تجارتای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق  را آموزش خواهیم داد به گونه  تجارت  حقوقبه صورت چریکی، کِلّ  
د. ما اوون قدیما که کنیم که این قورباغه را ببوسیهای ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میبدون مثال

استاد بودیم،  کارشناسی  کتابای  دانشجوی  بهمون  اسکینیامون  می   دکتر  معرفی  کتاب رو  وقتی  رو دستکردند.  ایشون  یک مون میهای  با  اگرفتیم  صطالحات  سری 
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون می رفت و زده  مون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمی حقوقی مواجه می   سلمبۀ چِقرِ قلمبه

گفت های روشن برامون قّصه می دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مثال فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمی اصطالحات رو در سال 
های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ های اخیر که »شبکهشد! در سال خوردن هلو میو بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل 

گویی«؛ خالصه اینکه،  ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »سادهها و هشتادیها، دهه هفتادیاین شبکه 
 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم می ی رو به طور کامل می مدن

 !؛ تقدیم هب گمنامانم نشده است ی اه تقدچ هب آنی حال ه که اتهب  ىم هب تمام کسان ی تقد
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  آن  مقایسة و   ورشکستگی  مفهوم   شامل   که طبق آخرین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   4یکی از مباحث حقوق تجارت، حقوق تجارت  
  به   رسیدگی  برای   صالحیتدار  دادگاه،  ورشکستگی تحقق  شرایط،  تاجر  بدهکاران  و  طلبکاران  به  نسبت، توقف  شرایط  و  مفهوم،  مشابه  نهادهای  با

  حکم   صدور ،  ورشکستگی  دعوی  بودن  غیرمالی  یا  بودن  مالی،  نمایند  ورشکستگی  حکم  صدور   تقاضای   توانندمی  که   اشخاصی،  ورشکستگی  امر
  حکم  به نسبت  اعتراض، ورشکستگی امور تصفیۀ مراحل، ورشکستگی حکم هایویژگی، ورشکستگی حکم محتویات، آن اعالن و ورشکستگی
  آثار   ، ارفاقی  قرارداد   اعتبار   و  انعقاد   شرایط،  ارفاقی  قرارداد  و  تجاری  شرکت  یا   بنگاه  بازسازی ،  ورشکستگی  حکم  آثار ،  توقف  تاریخ  و  ورشکستگی

 باشد. می اعتبار اعادۀ  و ورشکستگی ، خاتمۀ تأمینی  اقدامات ،ورشکستگی  امور تصفیه  ، آنها آثار  و  ارفاقی قرارداد بطالن و  فسخ  ارفاقی قرارداد
 ( 1318تصفیه قانون ادارۀ  60تا  1ق.ت /  575تا  412ورشکستگی )موارد 

باشد. تاجر محتمل است شخص حقیقی باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد در مواردی که تاجر شخص  ورشکستگی ناظر به تجار می 
گردند. همچنین مدیران و کارمندان آن شخص  حقوقی است باید توجه داشت اعضای آن شخص حقوقی به دلیل عضو بودن تاجر قلمداد نمی 

گردند زیرا تنها مالک برای تاجر قلمداد شدن، اشتغال به یکی از اعمال  و کارمند شخص حقوقی بودن تاجر قلمداد نمی   حقوقی به دلیل مدیر
ماده   موضوع  می  2تجاری  نمیق.ت  تاجر  حقوقی  اشخاص  همۀ  داشت  توجه  باید  فرض  باشد.  تاجر  غیرانتفاعی  مؤسسات  مثال  برای  باشند. 

 گردند.نمی 
کند. اعسار بر دو نوع است: اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار برای  مقررات اعسار حکومت می   : در مورد غیر تاجر نکته

شود، خواه برای معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی باشد و خواه برای معافیت  معافیت از پرداخت محکوم به از تاجر، دعوی اعسار مطلقًا پذیرفته نمی
 باشد. در مورد تاجر فقط مقررات ورشکستگی جاری می  از پرداخت محکوم به. 

 شرایط صدور حکم ورشکستگی: 
 تاجر بودن  .1

باشد. مالک تاجر بودن فقط اشتغال به یکی  نام در دفتر ثبت تجاری مالک تاجر بودن مینه داشتن کارت بازرگانی مالک تاجر بودن است و نه ثبت 
باشد. الزم به یادآوری است برای تاجر قلمداد نمودن شخص الزم نیست که شغل انحصاری  می ق.ت    2از اعمال تجاری احصاء شده در ماده  

ق.ت    1شخص اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی شخص اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد، مطابق ماده  
رمندی همه روزه بعد از ظهرها به یکی از اعمال تجاری اشتغال داشته باشد باید  باشد. مثل اینکه اگر کابرای تاجر قلمداد نمودن شخص کافی می

 آن کارمند را تاجر فرض نمود. 
 توقف در پرداخت دیون:  .2

تواند  شرط دیگر صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر در تأدیه دیون خود توقف حاصل نماید. توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی نمی 
تاجر شود مگر اینکه این تعهد غیرپولی به پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تأدیه ننماید مثل اینکه شخصی در قبال دیگری    موجب ورشکستگی

طبقه نماید. هرگاه آن شخص )تاجر( در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند چنانچه تعهد از ناحیه دیگری به    10تعهد به احداث یک ساختمان  
 تواند موجب صدور حکم ورشکستگی تاجر بشود. د ولی تاجر از پرداخت هزینۀ احداث ساختمان امتناع ورزد این امتناع می حکم دادگاه اجرا شو

 سؤال: شرایط الزم و کافی برای تحقق ورشکستگی عبارت است از:
 تاجر بودن  ×
 تاجر زنده و توقف  ✓
 ِصرِف توقف  ×
 دارایی صرِف توقِف تاجِر زنده، آن هم به عّلت عدم کفایت  ×

زده است؛ توقف در زماِن حیات شرط   توقف؛ حرف از  عّلت توقف نزدهحرفی از   412شرط است؛ مادۀ   عدم تأدیهو   توقف شرط نیست؛    عدم تکافو
است؛ صدوِر حکم در زمان حیات شرط نیست تا یک سال بعد از آن وقت دارد. ورشکستگی عبارت است از ِصرِف توقِف تاجر در زماِن حیات نه  

نیز    بعد از فوِت اوتواند  منتهی به حکم ورشکستگی شود و می   در همان زمان حیاتتواند  ت! پس، توقِف تاجِر زنده را ورشکستگی گویند که می مما
ساله برای درخواست صدور حکم ورشکستگی است و نه خود  رسد مهلت یک تا یک سال منتهی به صدور حکم ورشکستگی شود )البته به نظر می
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ورشگستگی یعنی منطقی این است که برای رسیدگی و صدور ورشکستگی نباید مهلت قرار داد چراکه ممکن است بررسی طلب و  صدور حکم  
 است(.  برای صدور رأیساله دیوِن یک ورشکسته سه سال طول بکشد البته به موجب نّص قانون، مهلت یک 

 بودن است. را مطلق به کار برده است، فرض بر زنده بودِن تاجر اشاره نشده است و آن نکته: در سؤاالتی که به زنده 
 : اصل این است

 
 : استثناء این است

 
( با اینکه کار تجاری  1394های مالی )مصوب  قانون نحوۀ اجرای محکومیت   15اتحادیۀ تعاونی و هر شخص حقوقی ولو غیر تاجر مطابق مادۀ  

گه: »دادخواست اعسار  فوتبال، مؤسسه هنری، مؤسسه آموزشی و ...(. مادۀ اخیرالذکر می شوند )مثل مدرسۀ کنند مشمول ورشکستگی مینمی 
شود. این اشخاص در صورتی که مّدعِی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست  از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی 

اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار  کنند. تبصره: اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا  
پذیرفت از  ق.آ.د.م که فقط از تجار دادخواست اعسار را نمی  512کند.« این مقرره بر خالف مادۀ  به خواهان، قرار رّد دادخواست وی را صادر می 

ق.ت مبنی بر   412ه است و آنها را ملزم به ورشکستگی نموده است چراکه مالک مادۀ اشخاص حقوقی ولو اینکه تاجر نباشد نیز اعسار را نپذیرفت
تاجربودِن شخص در ورشکستگی را نادیده گرفته است باید قائل به این شد که به صورت مطلق توقف و تاجربودن، شرط ورشکستگی است مگر 

 تصریح به شخص حقوقی شده باشد.
 است. معسرشود  ف متوقکه  شخص حقیقی غیرتاجر پس فقط 

 

تاجر زنده+توقف (سمُفَلَّ)ورشکستگی 

غیرتاجر+توقف (مُفلِس)اعسار 

اعسار= تاجر+توقف در مورد کسبۀ جزء

اتحادیه تعاونی . 1

هر شخص حقوقی ولو غیر تاجر. 2
ورشکستگی= غیرتاجر+توقف 

شخص

حقیقی
ورشکسته= توقف + تاجر 

«اعسار»= توقف + غیرتاجر 

حقوقی
ورشکسته= توقف + تاجر 

تهورشکس= توقف + غیرتاجر 
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سؤال: آیا ِصرِف توقف در تأدیۀ وجه نقد برای صدور حکم ورشکستگی کافی هست یا اینکه کافی نبودن دارایی شخص )تاجر( نیز شرط است؟  
.تجارت  ق  412هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری که به اتفاق آراء صادر گردیده مالک ورشکستگی تاجر را با توّجه به ماده  

 قلمداد نموده است.  ِصرِف توقف در پرداخت
 های حکم ورشکستگی: ویژگی 
 باشد.ق.ت دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر می   415مرجع صالح برای صدور حکم ورشکستگی طبق مادۀ  .1
 گردد.حکم ورشکستگی نیاز به قطعیت ندارد، و در زمانی که هنوز قطعیت نیافته است، اجرا می .2
 شود.طور موقت اجرا میحکم ورشکستگی به  .3
 حکم ورشکستگی مشمول قاعدۀ فراغ دادرس نیست.  .4

 ق.ت(   416تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی: )مادۀ  
گردد، مبنی بر این که تاجر از این تاریخ در تأدیۀ دیونش دچار توقف شده  تاریخ توقف: تاریخی است که در حکم ورشکستگی اعالم می  .1

 است.
 باشد. تاریخ صدور حکم ورشکستگی و ورشکسته محسوب شدن تاجر می تاریخ ورشکستگی:   .2

 تأثیر ورشکستگی در دیون تاجر:
 شود.ق.ت دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به دیون حال تبدیل می   421طبق مادۀ  .1
ـ براتی صادر کرده و قبول  2صادر کرده باشد، ای ـ سفته 1ق.ت در صورتی که تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی:   422بر اساس مادۀ  .2

ـ براتی را به عنوان براتگیر قبولی نوشته باشد: بعد از حکم ورشکستگی مبلغ آن سفته یا برات نسبت به تاجر ورشکسته حال  3نشده،  
بت به مدت، مبلغ سفته یا  باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسگردد و سایر اشخاصی که مسؤول تأدیۀ وجه سفته یا برات میمی

 برات را نقدًا بپردازند یا تأدیۀ آن را در موعد آن تأمین نمایند. 
 : برای صدور حکم ورشکستگی تاجر، دین محتمل است ناشی از معاملۀ مدنی یا معاملۀ تجاری باشد. نکته
قابلیت اعمال خود را از دست داده است.    1319قانون امور حسبی مصوب    274به موجب ماده    1311ق.ت مصوب    412: قسمت آخر ماده  نکته

باشد و  الفوت متوقف بوده تا یک سال پس از فوت نیز قابل صدور می ق.ت مقرر داشته: حکم ورشکستگی تاجری که حین   412قسمت آخر ماده 
 فیه امور بازرگان متوقف است.که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تص ق. امور حسبی مقرر داشته: تصفیۀ ترکۀ متوفی درصورتی  274ماده 

میلیون بدهی باشد در این صورت اصل    100میلیون دارایی اما    10برای مثال، هرگاه تاجر شخص حقیقی بوده و فوت نماید و این تاجر دارای  
قانون امور حسبی    274 %طلب خود را دریافت خواهند داشت و با اعمال ماده   10تساوی حقوق بستانکاران رعایت گردیده و هر یک از طلبکاران 

 دیگر بعدًا نیازی نیست که حکم ورشکستگی آن تاجر صادر گردد. 
 باشد. قانون امور حسبی مطابق رأی وحدت رویه نیازی به صدور حکم ورشکستگی متوفی نمی   274: برای اعمال ماده نکته

 چه اشخاصی صالحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند؟ 
 دادستان در تشکیالت فعلی دادگستری.   مقام قضایی یعنی .1
 یک یا چند نفر از طلبکاران. .2
باشد  ق.تجارت مکّلف به این کار نیز می  413تنها حّق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارد بلکه مطابق ماده  خود تاجر. خود تاجر نه  .3

گاه اعالم داشته و صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به دفتر  روز توقف خود را به داد   3یعنی اینکه تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف  
 باشد. ق.تجارت محکومیت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری می  542دادگاه تسلیم نماید. ضمانت اجرای تخلف از این امر مطابق ماده  

 
 نحوۀ اجرای حکم ورشکستگی: 

دارد که در این صورت، نیازی به صدور اجراییه نبوده و مفاد  دادگاه یا از مواردی است که فقط جنبۀ اعالمی  ها، حکم  در مورد سایر احکام دادگاه
گردد اما در بیشتر مواقع برای اجرای رأی دادگاه بایستی اجراییه صادر شود. دادگاه پس از صدور رأی، خود  رأی دادگاه به ادارات ذیربط اعالم می 

باشد اما در مورد احکام له میکند بلکه صدور اجراییه دادگاه، منوط به قطعیت حکم و درخواست محکومراییه صادر نمی به خود در هیچ صورتی اج
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ماند بلکه دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی، در شهرهایی که ادارۀ تصفیه امور  راجع به ورشکستگی، دادگاه، دیگر منتظر درخواست اجراء نمی 
دارد،   اداره محول میورشکستگی وجود  این  به  را  مدیر  امر تصفیه  دادگاه  ندارد،  امور ورشکستگی وجود  ادارۀ تصفیۀ  که  در شهرهایی  و  نماید 

انتخاب میتصفیه  را  ناظری  اما نکته قابل توجه آن است که مطابق ماده  ای تعیین نموده و عضو  یا در حکم    440کند  ق.تجارت مدیر تصفیه 
ق.تجارت عضو ناظر در ضمن حکم    427شود اما با توجه به ماده  وز از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انتخاب می ر   5ورشکستگی یا نهایتًا ظرف  

 شود.ورشکستگی دادگاه تعیین می 
کند بدون اینکه مرحلۀ تجدیدنظر را طی  شود یعنی اینکه حکم ورشکستگی که دادگاه بدوی صادر می: حکم ورشکستگی موقتًا اجرا مینکته

 د قابلیت اجرایی دارد و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست. نموده باش 
 نحوۀ اعتراض در مورد حکم ورشکستگی: 

 دهد: ق.ت، قابلیت شکایت از حکم ورشکستگی را توضیح می  540تا  536مواد 
کند و چنانچه تعیین ننماید، تاریِخ ورشکستگِی تاجر،  ق.ت دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف را تعیین می   416با توجه به ماده   .1

تا زمانی که برای تشخیص و تصدیق  ق.ت    538تواند نسبت به تاریخ توقف با توجه به ماده  گردد. هر ذینفعی میتاریخ توقف محسوب می 
دادگاه صادرکنندۀ    اعتراض به تاریخ توقف نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به    اعتراض  مهلت تعیین شده است طلب طلبکاران  

 باشد. حکم ورشکستگی می 
که تاریخ توقف تاجر در آن آمده است قابل اعتراض است. ممکن است حکِم جدا برای تاریخ توقف تاجر صادر   حکم اعالن ورشکستگیپس 

( که این نیز قابل اعتراض است. این دو  ه موجب آن، تاریِخ توقِف تاجر در زمانی قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص شود حکمی که بشود )
در خارج  و    در ایران مقیم باشند یک ماهکه    از طرف اشخاص ثالثظرف ده روز قابل اعتراض است؛ اما    از طرف تاجر ورشکسته

 . قابل اعتراض است  اقامت داشته باشند دو ماه
که در ایران مقیمند در    ذینفع از طرف اشخاص  گه: »اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و  قانون تجارت می  537ماده  

های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره  که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت ظرف یک ماه و از طرف آنهایی 
شود که یه خورده بخوایم دقیق نگاه کنیم ق.ت با ق.آ.د.م  محسوب می  شخص ثالث،  ذینفع در حکم ورشکستگیشود.« به نوعی  اعالن می

)البته تعریف از خود نباشه!( گفتم که تنها طریِق اعتراضی که    مالکریمیآییِن دادرسِی مدنِی   بسیار کامل  در تعارض است چون در جزوۀ  
 اما گر پرسیدند بگید    ؛ اصاًل مهلت نداره »اعتراض شخص ثالث« است

ا
ق.تجارت    537اعتراِض ثالث مهلت نداره ااّل اینجا توو مادۀ    اصول

 که مهلت، تعیین شده است!
ش اینه که: »با توّجه به لزوم تسریع در انجام عملیات  کنه و خالصه رو تأیید می هم همین نظر    3/4/1399مورخ    789رأی وحدت رویۀ شمارۀ  

تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده است و از جمله فصِل مخصوصی به طرق شکایت از احکاِم صادره راجع به ورشکستگی 
گهی  همین قانون، مبداِء اعتراِض اشخاِص   537ه و در مادۀ کردِن حکِم ورشکستگی الزامی شدتحت همین عنوان اختصاص داده شده و آ

گهی( احکام راجع به ورشکستگیذینفع به نحو مطلق،   دانسته شده است و قرینۀ کافِی بر َنسِخ مقرراِت خاِص مذکور به موجب    تاریخ اعالن )آ
قانوِن مؤخرالتصویِب   عاِم  امور  آیین دادرسی دادگاهمقرراِت  )در  انقالب  و  َنسخ،    مدنی( های عمومی  اصِل عدِم  به  با عنایت  و  ندارد  وجود 

در دادگاِه صادرکنندۀ    قانون  یادشده   537خارج از مهلت مذکور در مادۀ  به احکام ورشکستگی،   اعتراض  کلیۀ اشخاص  ذینفع
 .« قابلیت استماع نداردحکم، 

 
 واخواهی: .2

روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم    20یعنی اعتراض به حکم غیابی. هرگاه حکم ورشکستگی غیابی باشد ظرف  
ای نیز  یک از جلسات رسیدگی حاضر نبوده و الیحهباشد. حکم غیابی حکمی است که خوانده در هیچ خارج از تاریخ ابالغ، قابل واخواهی می

دگی به دعوی واخواهی، دادگاه صادرکنندۀ حکم  نفرستاده است و وقت رسیدگی به خوانده ابالغ واقعی نشده باشد. دادگاه صالح برای رسی
 باشد. ورشکستگی می

 تجدیدنظرخواهی: .3
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به دعوی غیرمالی می استان  ازآنجاکه حکم ورشکستگی، راجع  تجدیدنظر  در دادگاه  قابل تجدیدنظر  باشد همانند سایر دعاوی غیرمالی، 
 باشد. تاریخ ابالغ حکم میروز یا دو ماه از   20باشد و مهلت تجدیدنظرخواهی برحسب مورد می

 
قانون تجارت یکسری قرارها رو نام برده که نه قابل اعتراض است و نه قابل فرجام: »قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز    540مادۀ  

ت تاجر ورشکسته یا خانواده او . قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جه2. قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.  1نیست:  
. قرارهای فروش  3چهارم صاحبان طلب برسد تا دادگاه قرار آن را صادر کند[.  ]مطالبۀ بخشی از دارایی برای امرار معاش که باید به تصویب سه 

یا مال  به ورشکسته است.  اسباب  قبو 4التجاره که متعلق  یا  را موقتًا موقوف  ارفاقی  قرارداد  قرارهایی که  را مقرر  ل موقتی مطالبات متنازع  .  فیه 
 . قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر کرده است.« 5دارد. می

در دعوی مطروحه    شخص ثالثبه عنوان  تواند ورود تاجر ورشکسته را  گه: »محکمه هر وقت صالح بداند می: این ماده می420نکتۀ مادۀ  
« .« تاجِر ورشکسته اصاًل ثالث نیست که اجازه بدیم به عنوان ثالث بیاد در دعوا! مدیِر تصفیه نمایندۀ اون در دعواست! بعد تازه »اجازهدهده اجاز 

نظور از  رسه متواند به عنوان ثالث به داخل دعوا بیاد! به نظر میای است؟! مگه نه اینکه در آ.د.م اینجوری بود که هر کس بخواهد میچه صیغه
آ.د.م    اجازۀ وروِد ثالث، اجازۀ حضوِر ورشکسته توسط دادگاه در جاهایی که الزمه، است: مثاًل بخواهد بیاید دفاع کند؛ پس، نهاد ورود ثالث در 

حی نیست  منظورش وروِد ثالِث اصطال  420طور با وجود شرایط قانونی پذیرش ورود ثالث اجباری است در نتیجه مادۀ  مختِصّ ثالث است و همین 
شود )به نمایندگی( و در  زیرا اّواًل تاجر اصاًل ثالث نیست بلکه طرِف اصلِی دعوا است که به جهت ورشکستگی توسط مدیر یا ادارۀ تصفیه تعقیب می 

رش ورود ثالث، اجباری  بودن آن دارد و حال آنکه پذیثانی اجازۀ دادگاه، در صورت صالحدید برای مرود تاجر به عنوان وارِد ثالث نشان از اختیاری 
گیرد. با  الوصف مقصود از وروِد ثالِث تاجر، اجازۀ او در دادگاه است که غالبًا در مواردی که اخذ توضیح از خود تاجر الزم است صورت میاست مع 

 دانیم. اه ُمجاز میاین وجود، در سؤاالت آزمون وکالت اگر از ورود ثالث تاجر پرسیده شده بود ورود ثالث او را به صالحدیِد دادگ
گهی خطاب به چهار دسته منتشر می  24: اداره تصفیۀ امور ورشکستگی مطابق ماده نکته  نماید. قانون ادارۀ تصفیه، آ

 طلبکاران تاجر.  -الف
 بدهکاران تاجر.  – ب  
 اشخاصی که مال تاجر نزد آنهاست.  -ج 
 این اشخاص در ماده مذکور بیان شده است.  اشخاص که مال آنها نزد تاجر است. ضمانت اجرای عدم مراجعه -د 

 تواند اقدام به جلب ورشکسته بنماید. قانون ادارۀ تصفیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی رأسًا می 21: مستندًا به ماده نکته
 خواهد.ادگاه میقانون ادارۀ تصفیه، چنانچه توقیف تاجر الزم باشد، اداره تصفیه قرار توقیف را از د 21: مستندًا به ماده نکته

تگی سؤال: آیا حکم ورشکستگی باید از طریق روزنامۀ کثیراالنتشار اعالن شود یا ابالغ گردد؟ با توجه به مواد مختلف قانون تجارت حکم ورشکس
 باید از طریق روزنامه کثیراالنتشار اعالن گردد.

 ، قابل فرجام است در ق.آ.د.م هم نگفته است. نکته: حکم ورشکستگی، غیر مالی است. در قانون تجارت نگفته که این حکم 
 ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال: 

شود  ق.تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود )چه آنچه در مّدت ورشکستگی عایدش می   418مطابق ماده  
 :باشد. باید توجه داشتشود( می چه آنچه از طریق ارث عایدش می

رسد مثاًل از  تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعدًا به دست تاجر میممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود، نه  .1
مسؤول  طلبد. اقتضای اصل وحدت دارایی آن است که هر بدهکاری با تمام دارایی خود  طریق ارث اقتضای اصل وحدت دارایی این امر را می

 باشد و مالی که به موجب ارث به تاجر رسیده جزو دارایی تاجر است. های خود می پرداخت بدهی 
شود  َبری با ارثیه تفاوت دارد: به واسطۀ منع مداخله، منع از ارث نمیشود؟ ارث همین که حکم ورشکستگی صادر شد، تاجر از ارث محروم می

شود؛ شامِل  شود؛ شامِل غیِر ارادِی قهری نمی رادِی خوِد ورشکسته است، شامل امور غیرمالی نمی پس قاعدۀ منع مداخله شامِل اموِر مالِی ا 
 شود. اموِر دیگران نمی 

 باشد. تاجر فقط از مداخله در امور مالی خود ممنوع است. تاجر از مداخله در امور مالی دیگران ممنوع نمی  .2
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گه: تواند امور مالی انجام دهد. این ماده میق.م برای فرِد تحِت قیمومِت خودش نمی   1231  نکته: استثنائًا اگر تاجر، قیم باشد به موجب مادۀ
های ذیل به موجب حکم قطعی . کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه 2»اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معّین شوند: ...  

 م ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.«  . کسانی که حک 3محکوم شده باشند: ... ورشکستگی بتقصیر؛ 
تونه همسر اختیار کنه!  باشد. تاجر می باشد. تاجر از مداخله در امور غیرمالی ممنوع نمی تاجر فقط از مداخله در امور مالی خود ممنوع می  .3

 تونه در امور حضانت، والیت، قیمومت مربوط به خودش دخالت کند.  می
 اثر حکم ورشکستگی: 

 ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود.  .1
به قائم اقدام دیگر  .2 امور ورشکستگی و در سایر شهرها مدیر  ی  اداره تصفیه  اداره تصفیه وجود دارد،  تاجر )در شهرهایی که  از طرف  مقامی 

 تصفیه(. 
 های ادارۀ تصفیه: نقش 

 کند: ادارۀ تصفیه سه نقش ذیل را ایفاء می
 مقامی تاجر ورشکسته است. نقش اول ادارۀ تصفیه، نقش قائم 

 باشد. مقامی طلبکاران مینقش قائم  نقش دوم ادارۀ تصفیه،
ای که سه هزار کارگر مشغول به کار باشند اداره  باشد. برای مثال در کارخانه نقش سوم ادارۀ تصفیه رعایت مصالح اقتصادی و امنیتی جامعه می

 کشد.ب میهای آن کارخانه را نخواهد داد؛ زیرا شورش سه هزار کارگر شهری را به آشوتصفیۀ اجازه فروش دستگاه
 اثر حکم ورشکستگی نسبت به معامالت تاجر: 

 توان به سه دوره تقسیم کرد: معامالت تاجر را می 
 دوره اول: معامالت منعقده تاجر قبل از تاریخ توقف: 

مورد دیگر نیز باطل    باشد اما استثنائًا در یک مورد در این دوره معامله تاجر قابل فسخ است و درمعامالت تاجر در این دوره محمول بر صحت می 
اضرار به  بوده یا برای    قصد فرار از دین باشد یعنی چنانچه معاملۀ تاجر به  ق.تجارت می  424است. مورد که معاملۀ تاجر قابل فسخ است، ماده  

از تاریخ انعقاد آن، قابل فسخ است. مقررات   سال  2ظرف  باشد. در این صورت معامله در    چهارم قیمتمتضمن ضرری بیش از یک باشد و    طلبکاران
 توّجه است. ق.تجارت در خصوص نحوه فسخ قابل   425ماده 

 اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.  ✓
وع معامله است عینًا به مدیر تصفیه  علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضدر حالت صدور حکم بر فسخ معامله، محکوم   ✓

المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود، دریافت کند و در حالتی که عین مال مزبور در تصرف  تسلیم و قیمت حین 
 او نباشد، باید تفاوت قیمت را بپردازد.

طور صوری و یا مسبوق به تبانی باشد  ق.تجارت است یعنی چنانچه معاملۀ تاجر به   426موردی که معامله در این دوره باطل است مشمول ماده  
 باشد.ق.تجارت شامل هر سه دوره می  426باشد. الزم به یادآوری است ماده باطل و کان لم یکن می 

 طل است. اگر اثبات شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله به دلیل فقدان قصد با ✓
 دورۀ دوم: معامالت منعقده بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی:

شود. در اینکه معامالت تاجر در این دوره چه وضعیتی دارد بین حقوقدانان اختالف  در این دوره به معامالت تاجر با نگاه تردید و شک نگریسته می 
ق.ت برخی از معامالت را احصاء نموده و بیان داشته این معامالت تاجر    423زیرا ماده باشد  ق.ت می   557و    423است. منشأ این اختالف مواد  

ق.ت کلیه معامالت تاجر را پس از تاریخ توقف باطل اعالم نموده است. لذا برخی از حقوقدانان    557پس از توقف باطل است و از طرف دیگر ماده  
  557کنند اما نظر برخی حقوقدانان بر آن است که با توجه به اطالق ماده ا صحیح فرض میق.ت برخی از معامالت تاجر ر  423با استناد به ماده 

 ق.ت کلیه معامالت تاجر در دورۀ دوم باطل است. 
 دوره سوم: معامالت منعقده پس از صدور حکم ورشکستگی: 

 ق.تجارت باطل است. 418معامالت تاجر در این دوره با توجه به ماده 
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گیرند اما طلبکارانی که در دورۀ  اند داخل در صف غرماء قرار میشت طلبکارانی که در دورۀ اول و دوره دوم از تاجر طلبکار شده : باید توجه دا نکته
گیرند. این  اند یعنی اشخاصی که پس از اعالن حکم ورشکستگی از تاجر طلبکار شوند. داخل در صف غرمای ورشکسته قرار نمیسوم طبکار شده 

 منتظر بمانند تاجر بدهی طلبکاران دیگر را بپردازد اگر چیزی ماند بعدًا طلب خود را وصول نمایند. طلبکاران باید 
 باشد: ورشکستگی بر سه نوع می  انواع ورشکستگی: 

 )یا ورشکستگی عادی اجباری(:  ورشکستگی عادی  .1
و آن ناظر به حالتی است که توقف در تأدیۀ   است ورشکستگی عادی   اصل بر همان حالت اّولیه و معمولِی ورشکستگی است که در حالت اطالق، 

نّیت و بدون تقلب بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه محّقق شده است. به عبارت بهتر، منظور آن است  دیوِن تاجر بدون تقصیر و بدون سوء 
باشد. ورشکستگِی  حاصل نموده است و این توقف در پرداخت، نتیجۀ تقصیر و تقلِب تاجر نمی   توقف در پرداخت  ق.تجارت  412ماده  که تاجر مطابق  

 کند. هم پیدا نمی  محرومیت اجتماعینشده است، پس  انگاریجرماست و  فاقد مجازات کیفری عادی 
 : ورشکستگی به تقصیر .2

 که خود دو نوع است: 
 : اختیاری تقصیر بهورشکستگی  -الف

ق.تجارت شده باشد. در این صورت پس از    542ق.تجارت مرتکب یکی از موارد ماده    412من توقف در پرداخت مطابق ماده  یعنی اینکه تاجر ض
العاده )بالقوه  . تعهدات فوق 1که آن ورشکسته را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر محکوم بنماید یا خیر.    مختار استطرح شکایت دادگاه  

. تاجر صورت  5ترتیب داشته است؛  . تاجر دفتر ناقص یا بی 4. تاجر دفتر نداشته؛  3عدم ارائۀ دفاتر تاجر ظرف سه روز؛  .  2است؛ بالفعل نشده است(؛  
 دارایی غیرواقعی تنظیم نموده ولی تقلبی نداشته )سوءنّیت نداشته؛ یه صورت سهوی: مثاًل یک صفر کم گذاشته است(. 

 : اجباری تقصیر  به ورشکستگی  -ب
ق.تجارت گردد. در این صورت پس    541شده در ماده  ق.تجارت، مرتکب یکی از موارد احصاء   412توقف در پرداخت مطابق ماده  یعنی تاجر ضمن  

 از طرح شکایت دادگاه  
ا
نموده    ایالعادهفوقِج  مخار .  1.  محکوم خواهد نمودآن ورشکسته را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر    الزاما

بالفعل شده است؛   بالفعل شده است؛    موهومِت  معامال.  2است که  که بالفعل شده است    ورشکستگی   قصد تأخیربه    معامله .  3نموده که 
ِت طلب بعد از تاریخ توقف  پرداخ.  4)قصد، تقصیِر اوست!(، )در این خصوص چند تا مثال هم زده: قرض، برات سازشی، خرید باال، فروش پایین(؛  

 داده شده است )ترجیح، تقصیِر اوست!(.  ترجیحبه یک طلبکار 
العاده«، »موهوم«، »قصد تأخیر« و »ترجیح«(  تقصیرها از این قرار هستند: »فوق مواجه هستیم )  تقصیرهاییدر ورشکستگی به تقصیر اجباری با  

ورشکستگی  فهم است: »مخارج«، »معامالت«، »معامله« و »پرداخت«(؛ پس حتمًا حکِم  ها با این کلمات قابل شدنشده است )بالفعل  بالفعلکه  
ورشکستگی نیست پس اساسًا اگر در سؤاالت این موارد بود   صورت دارایِی اوو    ردفتر تاجدربارۀ   541شود. هیچکدام از موارد  صادر می   به تقصیر

 منتفی است.  به تقصیِر اجباری 
از  (: »مجازات ورشکستۀ به تقصیر ]چه اجباری چه اختیاری[  1375قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم »تعزیرات« مصوب    671مطابق مادۀ  

 است.« شش ماه تا دو سال حبس
بورشکستگی ب .3

ّ
 : ه تقل

ق.تجارت بشود. در این صورت پس از    549مرتکب یکی از موارد مندرج در ماده    ق.تجارت  412ضمن توقف در پرداخت مطابق ماده  یعنی تاجر  
. تاجر دفاتر خود را مفقود نموده )»مفقود نموده« یعنی با  1محکوم خواهد شد.    ورشکسته به تقلب طرح شکایت، آن ورشکسته به مجازاِت جرِم  

مفقود نموده باشد    نّیت بدون سوء نیت، مفروض است( )اگر تاجر، دفتر خود را  نّیت و تقلب( )چون »مفقود نموده« به طور مطلق آمده سوء سوء 
تنظیم نموده است )باید این موضوع احراز شود یعنی چون مطلق آمده    صورت دارایی غیرواقعی و متقلبانه. تاجر  2تاجر، ورشکستۀ عادی است(؛  

نّیت، مفقود است( )در جایی که تاجِر ورشکسته صورِت دارایِی غیرواقعی تنظیم نموده، چنانچه به »تقّلب« تصریح نشود مدِل ورشکستگی  سوء 
ورشکستگی به  نمودن آن )فقط در  بردن دارایی )چه به شکل صوری چه به شکل مواضعه( یا مخفی . از بین 3شود: »به تقصیِر اختیاری«(؛  می

. مدیون قلمدادکردن خود به وسیلۀ اسناد و یا به  4فروشد.  که از »دارایی« گفته است!(. »مواضعه« یعنی کمتر از حالتی که خریده می است    تقّلب
 باشد. وسیلۀ صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی
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شوند  محکوم می  ورشکستگی به تقلب (: »کسانی که به عنوان  1375  قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم »تعزیرات« مصوب 670مطابق مادۀ  
 محکوم خواهند شد.« + محرومیت از حقوق اجتماعی )به عنوان مجازاِت َتَبعی(  مجازات حبس از یک تا پنج سالبه 

( فقط در خصوص ورشکستۀ به تقلب حاکم  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    25: غیر از محرومیت از حقوق اجتماعی که در مادۀ  نکته
شه؛ بازرس  ل.ا.ق.ت به دنبال داره: مدیر شرکت نمی   147و    111ها به موجب مواد  است کاًل ورشکستگی )هر سه مدلش( یکسری محدودیت 

 شه و ...   نمی 
؟ هر جا نوعی از  به تقصیِر اجباریشود یا محسوب می  به تقّلبترتیِب خود را مفقود نموده باشد ورشکسته  ای دفاتِر بی جِر ورشکسته :اگر تاسؤال 

محسوب    به تقّلب، آن تاجر، ورشکسته  ورشکستگی به تقصیِر اجباری شود و هم    ورشکستگی به تقّلبورشکستگی مطرح باشد که هم مشمول  
 تر مالک است:است که ورشکستگِی نوِع سنگین  گردد. قاعده اینمی

ورشکستگی به تقصیِر  شود و هم    ورشکستگی به تقصیِر اختیارینکتۀ مرتبط با سؤال: هر جا نوعی از ورشکستگی مطرح باشد که هم مشمول  
 گردد.محسوب می به تقصیِر اجباری، آن تاجر، ورشکسته اجباری

، آن تاجر،  ورشکستگی به تقصیرشود و هم    ورشکستگی عادیکستگی مطرح باشد که هم مشمول  نکتۀ مرتبط با سؤال: هر جا نوعی از ورش
 گردد.محسوب می  به تقصیرورشکسته  

 ق.تجارت به عمل خواهد آمد. 548و  544: محکومیت تاجر به مجازات ورشکسته به تقصیر یا تقلب پس از طرح شکایت مطابق مواد  نکته
توان مدیران آن شرکت را به مجازات جرم ورشکسته به تقصیر یا تقلب محکوم نمود یا خیر؟  ستگی شرکت، می: آیا بدون صدور حکم ورشک سؤال 

 باشد(.االتباع نمی هیأت عمومی دیوان عالی در یک رأی اصراری این تعقیب را تجویز نموده است )البته رأی اصراری برای محاکم الزم 
 ...  مفقود نموده باشد است( را  نظم و ترتیب بی دفاتر خود )که  نیتوء بدون سای : اگر تاجِر ورشکسته سؤال  َمشتی 

بدون ورشکسته  × را  دفاتر خود  تاجر،  »اگر  بود:  اینجوری  اگر صورِت سؤال  نیست!  پاسِخ صحیح  معلومه  اینکه  )خب  است.  عادی  ی 
فلذا عالوه بر   نظم و ترتیبدفتر بی داشته و نه   دفتِر سالم نیت مفقود نموده باشد ...« این پاسخ صحیح بود چون که در اینجا تاجر،  سوء 

ی  تقصیری هم نداشته؛ پس اگر در متِن سؤال، اون پرانتز و محتویاتش نبود گزینۀ »ورشکسته  نیت نداشته یعنی تقلب نکردهسوء اینکه 
 عادی است« درست بود.( 

 ؛ پس این گزینه اساسًا منتفی است( ی عادِی اختیاری نداریمی عادِی اختیاری است. )اصاًل ما ورشکسته ورشکسته  ×
 تواند باشد(  ی به تقصیِر اجباری است. )چون موضوِع سؤال »دفتر« است پس ورشکستۀ اجباری نمیورشکسته  ×
 ی به تقصیِر اختیاری است. )گزینۀ صحیح، این است( ورشکسته  ✓
 نیت« دارد( قیِد »بدون سوء   ی به تقّلِب اجباری است. )حتمًا این گزینه، غلط است چون در متن سؤالورشکسته  ×
 ی به تقّلِب اختیاری نداریم؛ پس این گزینه اساسًا منتفی است( ی به تقّلِب اختیاری است. )اصاًل ما ورشکسته ورشکسته  ×
 های حقوق تجارت از نوع ورشکستگی باید حذِف گزینه شود( در تست  اصوالً تواند معسر باشد؛ )»اعسار« معسر است. )تاجر نمی  ×

( کاماًل مشخص است که قانونگذار تنها در ورشکستگِی به تقصیر در مواردی برای  549و    542،  541،  412ا نگاهی ظاهری به مواّد ): بنکته
عادی   سایِر موارِد صدور حکم ورشکستگی )ورشکستگِی بینی نموده است وااّل را پیش اختیار صدور حکم ورشکستگی به تقصیر دادگاه )دادرس( 

ب اجباریو ورشکستگِی به  تقصیر  اجباریِی به ، ورشکستگ اجباری
ّ
 ، اجباری است. ( تقل

 
 عضو ناظر و مدیرتصفیه: 

 شود.ق.ت، عضو ناظر و مدیر تصفیه توسط محکمه تعیین می  440و  427به استناد مواد  ✓
ورشکستگی موجود است، این اداره جایگزین  قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی، در شهرهایی که ادارۀ تصفیۀ امور    1بر اساس مادۀ   ✓

 باشد.عضو ناظر و مدیر تصفیه می 
روز پس از صدور    5شود، اما ممکن است مدیر تصفیه ظرف  ق.ت در ضمن حکم ورشکستگی تعیین می  427عضو ناظر مطابق با مادۀ   ✓

 حکم ورشکستگی معین شود. 
 باشد. مدیر تصفیه انجام امور مربوط به تصفیۀ ورشکستگی می باشد و وظیفۀوظیفۀ عضو ناظر، نظارت در امور ورشکستگی می  ✓
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ق.ت عضو ناظر از سوی دادگاه قابل تعویض است و طبق وحدت مالک مدیر تصفیه قابل تغییر از سوی دادگاه   432به استناد مادۀ مادۀ   ✓
 باشد. می

الزحمۀ عضو ناظر توسط دادگاه  ق وحدت مالک حقشود و طب الزحمۀ مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین می ق.ت حق   442به استناد مادۀ   ✓
 گردد. تعیین می 

یه تاجر ورشکسته:
َ
ه یا َعل

َ
 وظیفۀ مدیر تصفیه در دعاوی ل

ق.ت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید   419طبق نِصّ مادۀ  ✓
ای که َله یا َعَلیِه تاجِر  خواد بگه: با صدور حکم ورشکستگی دعاوی کند. پس این ماده می  تعقیب  رفیت اوبه طیا    اقامه  مدیر تصفیه بر  

 ممنوع است.  شدناز طرِف دعوا واقع شود باید َله یا َعَلیِه مدیر یا ادارۀ تصفیه ادامه پیدا کند زیرا ورشکسته ورشکسته طرح شده یا می 
 که او نیز تاجر است طرح دعوا نماید و ورشکست شود ...  : اگر الف که تاجر است علیه ب تست
 یابد.دعوا علیه عضو ناظر ادامه می ×
 یابد. دعوا علیه مدیر تصفیه ادامه می ×
 یابد. دعوا علیه مدیر یا ادارۀ تصفیه ادامه می ×
 یابد. دعوا علیه ب ادامه می  +

)ورشکستگی( صادر شد در هر نقشی که بود فقط همان نقش به مدیر یا ادارۀ جواب صحیح، گزینۀ آخر است. همین که حکم تاجر  
 شد.گفت »توسط«، جواب، صحیح می به جای »علیه« می  3شود. اگر در گزینۀ تصفیه واگذار می 

تواند  می  اظر اجازه عضو نبا    مدیر تصفیهباشند  می  نفعذی در آن    هیئت طلبکارهاکه    تمام دعاویق.ت، نسبت به    458طبق نِصّ مادۀ   ✓
 باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.  اموال غیرمنقولاگر چه دعاوی مزبوره راجع به خاتمه دهد،   صلح دعوی را به 

اینکه  االجرا نخواهد بود مگر  اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح الزم ق.ت،    458طبق نِصّ مادۀ   ✓
در هر صورت مشارالیه )تاجر ورشکسته(  و    شودنامه تاجر ورشکسته احضار می نماید در موقع تصدیق صلح   محکمه آن صلح را تصدیق 

صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی اعتراض ورشکسته در ـ    حق دارد که به صلح اعتراض کند
 کلیف صلح را معین نماید. خواهد بود تا محکمه ت

 
 مهر و موم اموال تاجر ورشکسته:

 دهد.ق.ت محکمه در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم را نیز می  433طبق نِصّ مادۀ  ✓
 ق.ت، مهر و موم باید فورًا توسط عضو ناظر به عمل آید.  434طبق نِصّ مادۀ  ✓
کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح »در  ق.ت در صورتی که تاجر مقروض فرار    437طبق نِصّ مادۀ   ✓

یا چند نفر از طلبکاران فورًا اقدام به مهر و موم نماید و باید  تواند بر حسب تقاضای یک  حال حاضر در حقوق ایران مصداق ندارد.« می 
 العموم اطالع دهد. بالفاصله این اقدام خود را به مدعی

ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر  ق.ت، انبارها و حجره  438دۀ  طبق نِصّ ما ✓
 موم شود. 

نِصّ مادۀ   ✓ اموال شخصی شرکاِء ضامن، مهر و موم در صورت ورشکستگی شرکت ق.ت،    439طبق  یا نسبی  های تضامنی، مختلط 
 ستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد. ورشک نخواهد شد؛ مگر اینکه حکم  

 ق.ت، اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.  443طبق نِصّ مادۀ  ✓
ق.آ.د.م از مهر و موم معاف است و تحت اختیار تاجر ورشکسته    524ق.ت، مستثنیات دین موضوع مادۀ    439به استناد تبصرۀ مادۀ   ✓

 شود. گذاشته می
 ق.ت(: 434مستثنی کردن برخی از اموال از توقیف )مادۀ 

 پذیر است.مستثنی کردن برخی از اموال از توقیف با درخواست مدیر تصفیه و اجازۀ عضو ناظر امکان ✓
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 هر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نمود: توان با اجازۀ عضو ناظر از ماشیاء ذیل را می  ✓
 اشیاء و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و  خانواده او الزم است. •
 اشیائی که ممکن است قریبًا ضایع شود یا دچار کسر قیمت شود.  •
از • انداختن سرمایۀ تاجر ورشکسته و استفاده  به کار  برای  البته در ص  اشیائی که  آنها موجب  آن الزم است،  توقیف  ورتی که 

 باب طلب باشد. ار  خسارت 
 ق.ت(:  445موارد فروش فوری اموال تاجر ورشکسته )مادۀ  

 رسند: با اجازۀ عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه، اموال ذیل به صورت فوری و بدون رعایت تشریفات به فروش می
 شوند. اشیائی که ممکن است قریبًا ضایع  ✓
 اشیائی که ممکن است کسر قیمت حاصل کند.  ✓
 اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست. ✓

 ق.ت(: 446خروج دفاتر از مهر و موم )مادۀ 
دفتر دار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده، ذیل   ✓

 نماید. بندد تا مندرجات جدیدی به آن افزوده نشود و آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می دفاتر را می 
 مجلس کیفیت دفاتر را به صورت خالصه قید کند. دفتردار باید در صورت  ✓

 ق.ت(:  446خروج اوراق تجاری از مهر و موم )مادۀ 
شود یا اینکه نسبت به آنها اقدامات تأمینی به عمل آید، از توقیف خارج  آن دسته از اوراقی که وعدۀ آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته  

 شوند تا وجه آنها را وصول نماید. مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل میشوند و در صورت می
 ق.ت(:  446بازکردن مراسالت تاجر ورشکسته: )مادۀ 

 شود. و توسط او باز می رسد، به مدیر تصفیه تسلیم مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته می  ✓
 تواند در بازکردن مراسالت شرکت کند. اگر خود ورشکسته حاضر باشد می ✓

 ق.ت(  447تأمین نفقۀ تاجر ورشکسته و خانوادۀ او )مادۀ  
درخواست  اش را از دارائی خود  تواند نفقۀ خود و خانوادهدر صورتی که تاجر ورشکسته وسیلۀ دیگری برای اعاشه )زندگی( نداشته باشد، می  ✓

 کند. 
 تصویب این امر بر عهدۀ محکمه و تعیین موارد نفقه و مقدار آن بر عهدۀ عضو ناظر است.  ✓

 ق.ت(:  448بستن دفاتر تاجر ورشکسته )مادۀ 
 شود.ساعت مهلت داده می  48نماید. برای حضور تاجر ورشکسته مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می ✓
 تاجر حاضر نشد، با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد.در صورتی که  ✓

 ق.ت(:   450و   449تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته )مواد 
 در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد: 

 کند.نماید تنظیم می می مدیر تصفیه آن را فورًا به وسیله دفاتر و اسناد و سایر اطالعاتی که تحصیل  ✓
مستخدمین  عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و  ✓

 مجلس ترتیب دهد.او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت 
 وقیف از اموال تاجر ورشکسته: تنظیم صورت دارایی پس از رفع ت

 پس از آن که اموال تاجر ورشکسته از توقیف خارج شد، باید صورت دارائی او مجددًا به صورت ذیل تنظیم شود: 
ق.ت، مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این    451طبق نِصّ مادۀ  ✓

 عدم حضور او مانع از عمل نیست. کند ولیی موقع احضار م
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ها  نماید. یکی از نسخه شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می ق.ت، مدیر تصفیه به تدریج که رفع توقیف می  452طبق نِصّ مادۀ  ✓
 ماند. را به دفتر محکمه تسلیم کرده و دیگری در نزد او می 

د برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که الزم بداند استمداد کند صورت  توانق.ت، مدیر تصفیه می 453طبق نِصّ مادۀ  ✓
 در تحت توقیف نیامده ولی قباًل تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.  ۴۴۴اشیائی که موافق ماده 

 شیوۀ وصول مطالبات و فروش اموال تاجر ورشکسته: 
به  التجارة و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه ) شدن صورت دارایی تمام مالق.ت، پس از تهیه    456طبق نِصّ مادۀ   ✓

 .شوداشیاِء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می( وغیر از مستثنیات دین
مادۀ   ✓ نِصّ  می   ق.ت،  457طبق  مداومت  مطالبات  وصول  به  ناظر  عضو  نظارت  با  تصفیه  می و    نماید مدیر  اجازه همچنین  با  تواند 

)قبل از  قباًل    )مدیر تصفیه(  لیکنالتجارة تاجر مباشرت نماید  البیت و مال العموم )دادستان( و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث مدعی
 . کندباید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا الاقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار فروش اموال(

شود باید فورًا به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور  وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می  ق.ت،  460دۀ  طبق نِصّ ما ✓
گردد مگر به حواله عضو وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی  کندعمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می   حساب مخصوصی برای 

 ناظر و تصدیق مدیر تصفیه. 
 ینی به نفع تاجر ورشکسته:  اقدامات تأم

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت    ق.ت،  461طبق نِصّ مادۀ   ✓
 آورد. به مدیونین او به عمل 

 تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد. ق.ت، تاجر ورشکسته می  448طبق نِصّ مادۀ  ✓
 تشخیص مطالبات طلبکاران:

ق.ت: »پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند  در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت    462مادۀ   ✓
ین  شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را )رونوشت برابر اصل آن را( به انضمام فهرستی که کلیۀ مطالبات آنها را مععدلیه معین 

 دارند.«  نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت می
تشخیص )قبول کردن( مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و  »   ق.ت:  463مادۀ   ✓

 شود.«نامه معّین خواهد شد( تعقیب می ظام گردد )به ترتیبی که در نساعتی که از طرف عضو ناظر معین می بدون وقفه در محل و روز و 
تواند در حین تشخیص مطالبات سایر  حساب دارائی منظور شده می  هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزِء صورت »  ق.ت:   463مادۀ   ✓

همین حق  ماید   هائی که سابقًا تشخیص شده یا فعاًل در تحت رسیدگی است اعتراض ن به هم رسانیده و نسبت به طلب طلبکارها حضور  
 خواهد داشت.«را خود تاجر ورشکسته هم  

مجلس تشخیص مطالبات معین و به عالوه توصیف مختصری از  محل اقامت طلبکارها و وکالی آنها در صورتق.ت: »  465مادۀ   ✓
ین نکته مسّلم شود که طلب  مجلس قید و ا السطور نیز باید در صورت خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین تعیین قلم شود و سند داده می 

 « فیه است.مسلم یا متنازع  
ناظر می  466مادۀ   ✓ از دفاتر  ق.ت: »عضو  نماید صورتی  تقاضا  از محکمه محل  یا  ابراز دفاتر طلبکارها دهد  به  امر  به نظر خود  تواند 

 و نزد او بفرستد.«طلبکارها استخراج کرده  
تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق  ق.ت: »اگر طلب مسّلم و قبول شد، مدیر    476مادۀ   ✓

 کند:»جزو قروض ... مبلغ ... قبول شد بتاریخ ...« می
شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده، طلب  نامه وزارت عدلیه معّین می هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظام 

 قصد استفادۀ نامشروع است.« بدون  حقیقی و 
تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فورًا از روی راپرت  فیه واقع شد، عضو ناظر میق.ت: »اگر طلب متنازع    468مادۀ   ✓

توانند  ی را که میتواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصنماید محکمه می   )گزارش( عضو ناظر رسیدگی 
 ناظر احضار یا از آنها کسب اطالع کند.«  راجع به این طلب اطالعاتی دهند عضو 
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ق.ت: »در موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف    469مادۀ   ✓
انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا  صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که  روز حکم    15

 و مجلس مزبور منعقد شود.«  اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده 
فیه معادل مبلغی که محکمه  تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع  ق.ت: »محکمه می  470مادۀ   ✓

 شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید « کند موقتًا طلبکار شناخته می ین در قرار مزبور مع
تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم  که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میق.ت: »در صورتی   471مادۀ   ✓

اند  موقتًا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهتواند صاحب آن طلب را  مجلس نمود، نمی به عدم تأخیر  
 تواند به هیچ وجه در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.« طلبکار مزبور نمی 

کستگی به ترتیب قرارداد ارفاقی و سایر عملیات راجع به ورش  ۴۶۷و    ۴۶۲های معّین در مواد  ق.ت »پس از انقضای مهلت   472مادۀ   ✓
 شود.«میمداومت )پرداخته(  

به عملیات و تشخیصات و   ۴۶۲ق.ت: »طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده    473مادۀ   ✓ عمل نکردند نسبت 
ست به  گونه اعتراضی ندارند، ولی در تقسیماتی که ممکن ا تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه، قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ 

گرفت از اموالی که  ای  را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق میبدون اینکه حق داشته باشند حصه  شوند عمل آید، جزِء غرما حساب می 
 هنوز تقسیم نشده، مطالبه نمایند.«

کنند باید آن را در  ن نمی نظر از آق.ت: »اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و صرف  474مادۀ   ✓
 ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجراء گذارند.« حین تصفیه عمل 

ق.ت: »حکم فوق دربارۀ دعوای خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران    475مادۀ   ✓
 اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.«  دارد مشروط بر 

باشد طی تشریفاتی به موجب مواد شدِن جمعی از طلبکاران در حّق تاجر ورشکسته میقرارداد ارفاقی که به منزلۀ ارفاق قائل   قی:قرارداد ارفا
آید. قرارداِد ارفاقی، یک عقد تشریفاتی است که منوط به تشریفاتی است که خواهیم گفت؛ عقدی الزم است و در موارِد  به عمل می  478تا    476

 ق.ت(.   476ق.ت( قابل فسخ یا بطالن است و عقدی، عهدی است )ماده    494تا    490)  خاِص قانونی
 تشریفات تشکیل مجمع طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی:

ق.ت( مقصود از این مراسم این    479قرارداد ارفاقی که یک عقد تشریفاتی است تحّقق آن منوط به اجرای مراسم رسمی است )مادۀ   ✓
روز عضو ناظر باید اقدام به دعوت طلبکارها جهت مشاورۀ انعقاد قرارداد ارفاقی و تشکیل مجمع عمومی طلبکارها نماید   8است ظررف  

  مجلس عضو ناظرصورت و    راپرت مدیر تصفیهدر محل و تاریخ مشخصی تشکیل و با    ریاست عضو ناظر  تحت( مجمع فوق باید  476)
 ق.ت(   478+  477برگزار شود )

معّین شده توسط دفتردار    ۴۶۷ق.ت: »عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده    476مادۀ   ✓
مشاوره در انعقاد قرارداد  برای    موقتًا قبول شده استیا    تصدیقو    تشخیصطلبکارهائی را که طلب آنها  ۀ  محکمه ]مدیر دفتر دادگاه[ کلی

های دعوت( و اعالنات مندرجه در جراید باید  های دعوت )نامه عمومی طلبکارها در رقعه نماید، موضوع دعوت مجمع دعوت می  ارفاقی
 تصریح شود.« 

الیه )عضو    ق.ت: »مجمع عمومی مزبور   477مادۀ   ✓ در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشار 
 طلب آنها موقتًا قبول گردیده و همچنین طلبکارهائی که    تصدیق شده استو   شخیص شود طلبکارهایی که طلب آنها تناظر( منعقد می

الیه )تاجر ورشکسته( باید شخصًا حاضر  به این مجمع احضار می شوند. تاجر ورشکسته نیز  میالوکاله آنها حاضر  یا وکیل ثابت  شود مشار 
 و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.« تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته  گردد و فقط وقتی می

که به عمل آمده و عملیاتی که اقداماتی  و  وضعیت ورشکستگیق.ت: »مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی )گزارشی( از  478مادۀ  ✓
شود و دهد راپورت )گزارش( مزبور به امضاِء مدیر تصفیه رسیده و به عضو ناظر تقدیم می شده است، می  با استحضار تاجر ورشکسته 

 مجلسی ترتیب دهد.« طلبکارها صورتعضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع  
 ارفاقی:طرفین و شرایط قرارداد 
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ق.ت این طلبکاران ممکن است طلبشان    480باشند. )مطابق ماده  ق.ت طرفین قرارداد ارفاقی از یک طرف دیگر طلبکاران می  479مطابق ماده  
 باشد. تشخیص و تصدیق شده باشد و ممکن است طلبشان موقتًا قبول گشته باشد( و طرف دیگر تاجر ورشکسته می

 چه طلبی است؟  سؤال: منظور از طلب تصدیق شده
 کند. یعنی ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه طلب طلبکاران را قبول نموده باشد و طلبکاری دیگر بدان اعتراض نمی 

 سؤال: منظور از طلب موقتًا قبول گشته چه نوع طلبی است؟
ند اما یک یا چند نفر از طلبکاران بدان اعتراض  کمنظور از طلب موقتًا قبول گشته آن است که ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه، طلب طلبکار را قبول می 

کند. اگر دعوی محکوم به رد شد، هزینه از کیسه خواهان رفته ولی اگر حکم به  کنند. در این صورت معترض با هزینۀ خود اقامۀ دعوی می می
شود و هزینۀ دعوی  به عنوان پاداش داده می عنه به ایشان  نفع خواهان صادر گردید در این صورت، از آن طلب اعتراض شده تا حد مطلب معترض 

 نیز به ایشان مسترد خواهد شد. 
 توانند قرارداد ارفاقی را منعقد کنند؟ سؤال: طلبکاران با چه اکثریتی می

یستی این تعداد  بوده و با   طلبکاراناز    حداقل نصف به عالوه یک نفر ق.ت    480نمایند با توجه به ماده  طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را منعقد می
را از تاجر داشته باشند )سه چهارم کل مطالباتی که تشخیص و تصدیق شده و یا موقتًا قبول گشته باشد( مطابق    حداقل سه چهارم کل مطالبات 

 ق.تجارت قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد.   486ماده 
ها عددًا حاضر شوند، ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات  ق.ت: »هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکار   481مادۀ   ✓

سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معّلق و قرار انعقاد مجلس   نباشند یا آنکه دارای
 شود.(« شود.)گذاشته می ثانی برای یک هفته بعد داده می 

اند مجبور  مجلس را امضاء نموده الوکاله آنها حاضر بوده و صورتارهائی که در مجلس اول، خود یا وکیل ثابتق.ت: »طلبک   482مادۀ   ✓
ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار  نیستند در مجلس  

 خود باقی است  
سه چهارم کل مطالبات    طلبکارانی کهاز    حداقل نصف به عالوه یک نفر )  ۴۸۰یت عددی و مبلغی مطابق ماده  ثانی اکثر   اگر در جلسه 

 گردد(«تشخیص و تصدیق شده  یا موقتًا قبول گشته باشد( تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.)منعقد می
توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت منعقد  شود، طلبکارها می ق.ت، اگر یک شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکسته    506طبق مادۀ   ✓

 کنند، یا فقط با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند، البته در صورتی که شرکاء ضامن نیز ورشکسته شده باشند. 
 اعتراض به قرارداد ارفاقی: 

 سؤال: آیا قرارداد ارفاقی قابل اعتراض است یا خیر؟ 
توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی  ق.ت می  485طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد ارفاقی را دارند مستندًا به ماده  بلی، کلیۀ  

 بدان اعتراض نمایند. 
ن رعایت  ،)تا محکمه بررسی نماید که آیا تشریفات قانونی برای انعقاد آتصدیق محکمه برسدق.ت: »قرارداد ارفاقی باید به    486مادۀ   ✓

 توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید. شده است یا خیر( و هر یک از طرفین قرارداد می 
بینی شده  ای که برای اعتراض به قرارداد ارفاقی پیش هفتۀ مذکور در ماده قبل )یک هفته تواند قبل از انقضای مدت یک محکمه نمی

طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل   گاه در ظرف این مدت از طرف است.( تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید  هر 
 آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند، 

 شود.« نفع بالاثر میاگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی 
محکمه در باب تصدیق قرارداد)قرارداد ارفاقی( رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی )گزارشی( که متضمن    ق.ت: »قبل از آن که   487مادۀ   ✓

 باشد به محکمه تقدیم نماید.« کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد 
 ق.ت: »در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.«  488مادۀ  ✓
 رارداد ارفاقی: فسخ ق
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 سؤال: آیا قرارداد ارفاقی قالب فسخ است یا خیر؟ 
 توان بر علیه تاجر اقامۀ دعوا نمود. ق.ت تاجر به شرایط قرارداد عمل ننماید. برای فسخ قرارداد ارفاقی می  494با توجه به ماده 

 بطالن قرارداد ارفاقی: 
 باشد یا خیر؟ سؤال: آیا قرارداد ارفاقی قابل ابطال می 

 ق.تجارت باطل است: 492ر دو مورد ذیل قرارداد ارفاقی مطابق ماده د
ورشکسته به تقصیر )چه در حاِل تعقیب باشد چه محکوم  و    ورشکسته عادیدر موردی که تاجر، ورشکسته به تقلب یعنی قرارداد ارفاقی فقط با   .1

 منعقد نمود. توان قرارداد ارفاقی قابل انعقاد است با ورشکسته به تقلب نمی شده باشد( 
تقلب   به  به جرم ورشکستگی  اگر تاجر  اما  باشد می  تحت تعقیب نکته:  ارفاقی منعقد نمود  او قرارداد  با  در صورت محکومیت تاجر به  توان 

 ، قرارداد ارفاقی باطل خواهد بود. ورشکستگی به تقلب 
تاجر در میزان دارایی یا میزان قروض خود حیله و تقلب به کار  ق.تجارت چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد    490مطابق ماده   .2

 برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.
 آثار بطالن یا فسخ قرارداد ارفاقی: 

کنند یا  وظیفه میانجام سؤال: پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی در شهرهایی که اداره تصفیه وجود ندارد آیا مدیر تصفیه یا عضو ناظر سابق  
 کند؟ اینکه دادگاه مدیر تصفیه یا عضو ناظر جدید انتخاب می

ق.تجارت پس از فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، محکمه عضو ناظر و مدیر تصفیه جدید انتخاب خواهد نمود اما محتمل است    497با توجه به ماده  
 ر. آنها همان عضو ناظر یا مدیر تصفیه سابق باشند یا خی

سؤال: اگر برای حسن اجرای قرارداد ضامنی داده شده باشد در صورت بطالن قرارداد ارفاقی تکلیف ضمانت چیست؟ در این صورت ضمانت  
 گردد.ضامن نیز ملغی می 

دور حکم  ق.ت، به واسطۀ فسخ یا بطالن قرارداد ارفاقی، معامالتی که تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تا ص  ۵۰۰طبق مادۀ   ✓
شود مگر در صورتی که معلوم شود معامالت منعقد شده به قصد اضرار بوده و به ضرر  بطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی

 طلبکاران هم باشد. 
اقی طلبکار  ق.ت: »در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارف  ۵۰۱ماده   ✓

 شود.« تقسیم میاند، به غرما  شده
 ق.ت(:  503ورشکستگی مجدد تاجر )مادۀ 

 ممکن است تاجر در طول مدت اجراء قرارداد ارفاقی، مجددًا ورشکست شود، در این صورت: 
 گردد. مجددًا برای او حکم ورشکستگی صادر و مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین می  ✓
اران ارفاقی و اشخاصی که به واسطۀ معامالت صورت گرفته پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، از تاجر طلبکار  دارایی موجود تاجر بین طلبک  ✓

 شود.اند به غرما تقسیم می شده
 تفریغ حساب: 

به    504مادۀ   ✓ ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورًا  شروع خواهد کرد.«    تفریغ عمل ورشکستگیو    عملیات تصفیه ق.ت: »اگر قرارداد 
از   تاجر ورشکستهاین است که مدیر تصفیه    عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگیمنظور  به فروش    اموال منقول و غیرمنقول  را 

  با حضور تاجر ورشکستهو    تحت نظر عضو ناظرنماید. چنین اقدامی    تفریغ حسابرسانیده و مطالبات و دیون او را صلح یا وصول نموده و  
،  24آید: منظور از تصفیۀ عادی به موجب مواد  به عمل می  اختصاری و    عادی آید، در نهایت، عملیات تصفیه به دو شکِل  ل می به عم

های عملیات تصفیه را بتواند پرداخت  ( حالتی است که ورشکسته هزینه 1318قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی )مصوب    40و    25
گهی  به عمل   روزنامۀ کثیراالنتشار روز، یک بار دیگر در  10یک بار به عمل آمده و پس از   روزنامۀ رسمی   در نماید که در این صورت نشر آ

شود تا ظرف دو ماه هر اّدعایی دارند مطرح کنند در تصفیۀ اختصاری که ناظر به حالتی ای نیز برای طلبکاران ارسال می آید و نسخه می
گهی و  است که هزینۀ عملیات تصفیه قابل پرداخت نیس روزه به طلبکارها    40دادن فرصِت  ت، به شکل مختصر یعنی فقط با یک بار نشر آ
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شود. نکته حائز اهمیت آنکه تقسیم اموال چه  اموال به فروش رسیده و تقسیم می  بدون مزایده بدون رعایت تشریفاتو  برای طرح اّدعا
شود؛  های ورشکستگی و تصفیه کنار گذاشته می هزینه  اّول گیرد: در تصفیۀ عادی و چه در تصفیۀ اختصاری باید به ترتیب ذیل صورت 

طلبکارهای با وثیقه بر سایر طلبکارها مقّدم است یعنی هر کس وثیقه دارد چه رسمی چه غیررسمی بر سایر طلبکارها مقّدم است؛   دّوم
اینا می   سّوم با حّق تقّدم )ممتازها( که  یا والیت ورشکسته؛  .  2. حقوق خدمه و کارگر؛  1شن:  طلبکارهای  .  3حقوق تحت قیمومت 

 طلبکاران عادی.  چهارم . نفقۀ همسر؛ و 4پزشک و دارو فروش )حقوق درمانی(؛ 
ق.ت: »در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر    510مادۀ   ✓

بات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت  ورشکسته را بفروش رسانیده مطالمنقول تاجر 
العموم )دادستان(  آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی حضور تاجر ورشکسته بعمل می   نظر عضو ناظر و با 

 خواهد آمد.«وزارت عدلیه به عمل نامه  کافی است ـ  فروش اموال مطابق نظام 
 اصل تساوی حقوق بستانکاران:

 کدام بر همدیگر برتری ندارند. منظور از اصل تساوی حقوق بستانکارن آن است که همۀ طلبکاران از حقوق مساوی برخوردار بوده و هیچ 
 باشد یا خیر؟ سؤال: آیا بر اصل تساوی حقوق بستانکاران استثنائی وارد می

 باشند. رۀ تصفیه امور ورشکستگی، طلبکاران ممتازه و طلبکاران با حق اولویت استثنائات وارد بر اصل می قانون ادا  58بلی، مطابق ماده 
 سؤال: مالک طلبکاران ممتازه و طلبکاران با حق اولویت چیست؟ 
ای که ادارۀ دارایی به  باشد. در پرونده میق. ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی    58مالک ما برای طلبکار ممتازه و دارای حق اولویت، منحصرًا ماده  

نمود، هیأت عمومی دیوان در یک رأی وحدت رویه این امر را قانون خاص دیگری جهت قلمداد نمودن خود به عنوان طلبکار ممتازه استناد می 
 اد نمود. ق.ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی قلمد 58قبول ننموده و مالک طلبکار ممتازه و با حق اولویت را ماده 

 سؤال: منظور از طلبکاران ممتازه کدام طلبکاران هستند؟ 
 گردند. ق.ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، طلبکاران صاحب وثیقه به عنوان طلبکار ممتازه قلمداد می 58مطابق ماده 

گردند یا اینکه فقط  باشند( طلبکار ممتازه قلمداد میها )در موردی که دارای وثیقه  ها هم نسبت به اصل طلب و هم نسبت به بهره سؤال: آیا بانک 
 گردند؟نسبت به اصل طلب، طلبکار ممتازه قلمداد می 

ها باید داخل در صف غرماء گردند  گردند و نسبت به بهرهها فقط نسبت به اصل طلب، طلبکار ممتازه قلمداد میبا توجه به رأی وحدت رویه، بانک 
 باشد(. توقف می  های قبل از زمان)منظور بهره 

تر از طلبی که بابت آن وثیقه بوده به فروش رود و آن طلبکار یک طلب دیگر نیز از تاجر ورشکسته داشته باشد،  سؤال: اگر مال مورد وثیقه به بیش
 تکلیف چیست؟ 

 گردد.صف غرماء می بایستی مازاد به مدیر تصفیه داده شود تا بین غرماء تقسیم گردد و آن طلبکار بابت طلب دیگر، داخل در 
 سؤال: اگر حاصل فروش مال وثیقه، کفاف طلب طلبکار را نکند تکلیف چیست؟ 

هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته، طلب   58قسمت دوم ماده  
قانون ثبت اسناد و امالک این قسمت از ماده قابلیت اعمال    34؛ اما باید گفت با توجه به ماده  گرددطلبکار بابت بقیه طلب داخل در صف غرماء می

تر از قیمتی که رهن بوده به فروش نرود به همان مبلغی که رهن  قانون ثبت اسناد و امالک، اگر مال مورد وثیقه به بیش   34ندارد زیرا مطابق ماده  
 ماند. ر این صورت، دیگر آن طلبکار با حق وثیقه، از ورشکسته طلبکار باقی نمی گردد یعنی دبوده به مرتهن تملیک می 

 های »الف و ب« موضوع قانون اداره تصفیه امور و ورشکستگی:صندوق 
 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه بیان حکم نموده است.  57الی  51مواد 

 اعادۀ اعتبار: 
خاتمۀ ورشکستگی، تأدیۀ همۀ دیون ورشکسته است که طبیعتًا منتهی به تسویۀ دیون شده و بر خالف دو طریِق دیگر  ترین راِه تأدیۀ دیون، بدیهی 

شود و  شوند این روش واقعًا سبب خاتمۀ مرشکستگی می( که قانونًا سبب خاتمۀ ورشکستگی میدیون  تصفیۀتفریغ و  و   ارفاقیتنظیم قرارداد  )
ق.ت تاجر کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارج کاماًل بپردازد و نسبت به خسارِت تأخیر نیز با وجود آنکه    561آن زمانی است که به موجب مادۀ  
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سال قبل از تاریخ توقف قابل مطالبه و پرداخت است به هر    5تا    562به موجب رأی وحدت رویه از تاریخ توقف به بعد منتفی است به موجب مادۀ  
( اگر تاجِر ورشکسته بخواهد مجددًا به انجام أعماِل تجاری  تسویه ،  تصفیه،  ارفاق هر کدام از سه طریِق فوق )  حال با خاتمۀ ورشکستگی از

به شکل    أعمال کند باید به درخواست اعادۀ اعتبار کند، اعادۀ اعتبار یا به صورت واقعی و آن وقتی است که خاتمه از طریق تسویه بوده باشد و یا 
 آید.وقتی که به شکل ارفاق یا تصفیه بوده باشد( به عمل می  قانونی بوده باشد )و آن

 خاتمه اگر با ارفاق یا تصفیه باشه: اعادۀ قانونی  ✓
 خاتمه اگر با تسویه باشه: اعادۀ واقعی )حقیقی(  ✓

 اعادۀ اعتبار بر دو نوع است: 
 اعادۀ اعتبار واقعی یا حقیقی:  .1

های خود را با متفرعات و مخارج آن پرداخت نماید. در این اعادۀ اعتبار دیگر بحث  بدهی ق.تجارت کلیه   561آن است که تاجر مطابق ماده 
 باشد. از اثبات صحت عمل تاجر در ظرف مّدت معّینی مطرح نمی 

 اعادۀ اعتبار قانونی:  .2
 باشد و دارای شرایط ذیل است: ق.تجارت می  565مشمول ماده 

 تاریخ اعالن حکم ورشکستگی اثبات نماید. سال از  5تاجر صحت عمل خود را در ظرف  -الف
ران  تاجر به مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی عمل نموده و وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته است، پرداخت نماید یا کلیه طلبکا -ب

تاجر    2و یکی از مصادیق بند  1شرایط فوق یعنی بند به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران ذمه تاجر را بری نمایند. )در صورت جمع 
 نماید( قانونًا اعاده اعتبار پیدا می 

نماید. همچنین حکم راجع به اعادۀ اعتبار  ق.ت محکمه اتخاذ تصمیم می  571الزم به یادآوری است که در خصوص اعادۀ اعتبار، با توجه به ماده  
باشد. اگر اعادۀ اعتبار رد شود پس از شش ماه از تاریخ قطعیت، مجددًا دعوی  تجدیدنظر میخواه در خصوص رد و خواه در خصوص پذیرش، قابل  

 باشد. اعادۀ اعتبار قابل طرح می 
که از جنبۀ جزایی اعاده حیثیت  ق.ت ورشکسته به تقلب و همچنین جرم سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت مادامی  575: مطابق ماده  نکته
 توانند از جنبۀ تجاری اعادۀ اعتبار کنند. اند، نمی نکرده

 گفته شده است:  تشریفات اعادۀ اعتبار، 575تا  566از مادۀ 
 ق.ت(؛  566آید )ترجمۀ ماده به دادستان حوزۀ قضایی به عمل می   درخواستبا تقدیم  ✓
 ق.ت(؛   567شود )ماده درخواست فوق در مّدت یک ماه در اتاق دادگاه بدوی و دادسرا الصاق می  ✓
 ق.ت(؛  567و   562،  561شود ) مواد رخواست فوق با پست سفارشی دوقبضه به کلیۀ طلبکارن ارسال مید ✓
 ق.ت(؛   569و  568عدم اعتراض احتمالی ظرف یک ماه و عدم ورود ثالث توسط معترضان )مواد  ✓
 ق.ت(؛   571شود )ماده حکم اعادۀ اعتبار در یک جلسۀ علنی صادر می  ✓
 (؛ 573تا   572قابل تجدیدنظر است )مواد  اریخ اعالم حکم روز از ت 10ظرف حکم صادره  ✓
اگر عرضحال )درخواست( قبول شده و حکِم اعادۀ اعتبار صادر شده باشد در دفتر مخصوصی ثبت و با مرکب قرمز، مقابل اسم تاجِر   ✓

 ق.ت(؛  574شود )ماده ورشکسته قید می 
ی به تقّلب و یا همراه با سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت از جنبۀ  شود که ورشکستگ اعادۀ اعتباِر تجاری در صورتی پذیرفته می  ✓

 ق.ت(.  575جزایی اعادۀ اعتبار و یا اعادۀ حیثیت شده باشد )ماده 
 : ق.تجارت( 535الی  528دعوای استرداد )مواد 

تواند مال خود را مسترد  صف ُغرما شود؛ می دعوای استرداد، یعنی شخصی که مالی در دست تاجر دارد، به جای آنکه وارد  دعوای استرداد:  
 کند و بدین ترتیب به تمام طلب خود نائل شود. 

یا اینکه سند تجاری به دلیل دیگری در دست تاجر امانت  و  یا ظهرنویسی جهت وکالت به عمل آمده در این ماده  ق.تجارت:   528تفسیر ماده 
وصول نماید و ورشکسته گردد، دارندۀ واقعِی سند بایستی داخل در صف غرماء گردد اما چنانچه  . حال اگر تاجر وجه آن سند تجاری را  بوده است
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تواند پس از ورشکستگِی تاجر مراجعه نموده و  هنوز تاجر وجه آن سند تجاری را وصول ننموده است و اصل آن سند در دست تاجر باشد دارنده می 
 شرط مسموع است:   3عیِن متعّلق به غیر بایستی مسترد گردد. استرداد عیِن اوراق و اسناد با داشتن  دانیم هر  اصل سند خود را مسترد دارد زیرا می

 . اسناد و اوراق )چه تجاری و چه غیرتجاری( به صورت امانت و نه مالکیت نزد تاجر باشد. 1
 . اثبات شود اوراق و اسناد متعلق به خواهان بوده و نه تاجر. 2
تواند ابتدا ظرف دو ماه از طریق ادارۀ تصفیه تقاضای  ن ورشکستگی موجود باشد که در این صورت مّدعِی استرداد می . عین اسناد و اوراق حی3

قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی )مصوب    24شود. مستند: مادۀ  از طریق دادگاه اقدام می  در صورت عدم پذیرش ادارۀ تصفیهتصفیه نماید  
 ق.ت.  535مادۀ  این قانون و 28( و مادۀ 1318

کار جهت فروش مال غیر بوده و  العملنموده است یعنی تاجر، حّق در این ماده تاجر به عنوان واسطه عمل می ق.تجارت:    529تفسیر ماده  
نیز با جمع   امانی  امواِل  را خواهد داشت. استرداِد عیِن  تاجر، عین آن مال موجود است، حّق استرداد آن  شرط    3چون در هنگام ورشکستگِی 

 مسموع است: 
 . مال یا اموالی نزد ورشکسته به امانت بوده یا برای نگهداری یا برای فروش.1
 . تعّلق آن مال به خواهان، ثابت شود.2
 . عین آن اموال موجود باشد چه کاًل چه جزئًا )چه نزد تاجر چه نزد شخص دیگری که از طرف تاجر است(. 3

کار در خرید بوده است. آمر  العملکاری کرده است؛ در واقع، تاجر، حّق العملکه مادۀ مهّمیه، تاجر، حّق  530در   ق.تجارت: 530تفسیر ماده 
 تواند رجوع کند.  تواند به تاجر مراجعه کند که قیمت، پرداخت شده باشد اما اگر قیمت، پرداخت نشده باشد، فروشنده می زمانی می 

نموده و چون در  کار در فروش است. در این ماده نیز باز تاجر به عنوان واسطه عمل می العملا تاجر، حّق در اینج  ق.تجارت:  531تفسیر ماده 
 مورد قیمت هنوز محاسباتی با خریدار به عمل نیامده، مالک یعنی فروشنده حّق استرداد کاال را خواهد داشت. پس: 

 قابل استرداد است. ستاز سوی صاحب کاال که فروشنده ا اگر قیمت محاسبه نشده باشد،  -
 قابل استرداد است.   از سوی خریداراگر قیمت محاسبه شده باشد،  -

تواند آن را استرداد نماید وااّل  به طور کّلی تا زمانی که عین مال موجود است به فروش نرفته یا قیمِت آن محاسبه و پرداخت نشده صاحب مال می 
 استرداد کند. تواند  طرف مقابل یعنی خریدار می

آن است که قانونگذار برای بارنامه یا اسناِد مشابِه آن اعتبار زیادی    علت عدم پذیرش دعوی استرداددر این ماده،  ق.تجارت:    532تفسیر ماده  
 باشد: باشد که تاجر به اصالت اقدام به خرید نموده و دعوای استرداد قابل بررسی میبیانگر سه حالت می 533و  532باشد. قائل می

نماید و مقصود از استرداد  صاحب کاال از تسلیم آن امتناع می  533. کاال به تاجر فروخته شده اما مبیع هنوز در تصرف بایع است که به استناد مادۀ  1
 است.  امتناع از تسلیمدر این حالت همان 

حساب یا بارنامه به دیگری  مچنین از سوی تاجر به موجب صورت . کاال به تاجر فروخته شده و مبیع نیز ارسال شده اما هنوز وصول نشده است و ه2
 فروخته نشده است که در این صورت باز هم حّق استرداد برای بایع محفوظ است. 

  380دۀ  . کاال به تاجر فروخته شده و مبیع تسلیم تاجر شده است در این حالت قانونگذاِر قانوِن تجارت تعیین تکلیف نکرده و بر خالف دیدگاه ما3
محور )مثِل کانون و قضاوت( چنین  رسد سؤاالت نص داند به نظر می قانون مدنی در باب خیار َتفلیس که چنین حالتی را نیز قابل استرداد می

 حالتی دیگر قابل استرداد نیست.  
 در این ماده ذکر سه نکته الزم است:  ق.تجارت:   533تفسیر ماده 

 باشد.وان واسطه بوده، در این ماده تاجر خود اصیل در معامله می عناواًل: برعکس مواد قبلی که تاجر به
 باشد.ثانیًا: برعکس مواد قبلی که بحث دعوی استرداد مطرح بوده در این ماده حق حبس مطرح می 

 تجزیه باشد. ثالثًا: قانونگذار در این ماده حکم موردی را بیان داشته که مورد قابل
مثال شخصی   به    10برای  برنج  تاجر می  100مبلغ  تن  به  معامله  میلیون  ثمن  از  تاجر،    20فروشد.  بعدًا  اگر  است. حال  گرفته  تحویل  میلیون 

تن از حّق حبس استفاده نماید اما قانونگذار حکم موردی    8تواند نسبت به  ها را تحویل دهد ولی میتن از برنج   2ورشکسته گردد، فروشنده بایستی  
فروشد و بابت ثمن معامله  میلیون به تاجر می  300نباشد، بیان نداشته است. برای مثال شخصی ماشینی را به مبلغ   تجزیهرا که مورد معامله قابل 
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ق.تجارت منصرف به موردی است که    533کند حال اگر بعدًا تاجر، ورشکسته گردد تکلیف چیست؟ حکم مقرر در ماده  میلیون دریافت می   100
 شد.  ق.مدنی حّق حبس را برای فروشنده قائل  377توان با استناد به ماده ه و میهنوز مورد معامله تسلیم تاجر نشد 

« پنج مرحله   : بندی کنیمخوایم ورشکستگی رو جمع ای می با این »تایم لین« یا »خط زمانی 

 
 . 424/   426الصول چنین معامالتی صحیح است مگر ... . قبل توقف: علی 1

ش  در این مقطع، تاجر سالم است پس طبیعتًا وضعیت معامالتش نباید با اشخاص عادی متفاوت باشد یعنی با همان قواعِد عمومِی مدنی، معامالت
الَمَثل معاملۀ صوری یا مسبوق  حاکم است، فی   همان ضمانت اجرای مدنیمفقود باشد که باز هم  شرایط اساسی صحت صحیح است مگر اینکه 

بینی کرده  ق.ت ضمانت اجرای خاصی را بر خالف قانون مدنی پیش  424خود به خود باطل است البته قانون تجارت به موجب مادۀ  به تبانی  
 است.

 نکته: هر جا قانون تجارت چیزی دربارۀ عقد نگفته همونی رو بزن که در مدنی گفته!
گوید فرار از دیِن تاجِر متوقف:  ق.ت می  424است اما در مادۀ   ل استنادغیر قابعقِد صوری باطل است. عقد به قصد فرار از دین در حقوق مدنی  

ظرف دو سال دعوای فسخ  ؛ سومًا  عدم پرداخت تفاوت قیمت؛ دومًا  ضرر یک چهارم باشد حداقلگوید: اّواًل  قبل از توقف: فسخ؛ قابل تجارت می
 . اقامه شده باشد

باطل دانسته شده    معامله به قصد فرار از دیِن صوریمعامله به قصد فرار از دین به موجب قانون مدنی ضمانت اجرای صریحی ندارد بلکه تنها  
قانوِن خاِص نحوۀ    21ای به موجب مادۀ  است که مطلب جدیدی نیست چرا که هر معاملۀ صوری باطل است بنابراین ضمانت اجرای چنین معامله

باشد. در حال حاضر برای آنکه معامله به قصد فرار از دین محرز شود حتمًا باید انتقال اموال یا  می   غیر قابل استنادهای مالی  محکومیتاجرای  
ی  ا نیت منتفی است و چنین معاملهانجام معامله بعد از صدور حکم قطعی علیه مدیون صورت گرفته باشد تا مشمول بزه فرار از دین شود و ااّل سوء

مشمول همان ضمانت اجرا است مگر اینکه    معاملۀ به قصد فرار دین(  به هر تقدیر در ق.ت  20/1/98  –  774صحیح است )رأی وحدت رویۀ  
 ق.ت قابل فسخ است.  424قبل از توقف مطرح باشد که طبق مادۀ  معامله به قصد فرار از دین تاجِر متوقف 

 که تاجر متوقف، متخلف است(. 551+  557و )  423حیح است مگر  الصول چنین معامالتی ص. بعد از توقف: علی 2
 ق.ت:  557و   423بعد از توقف نیز با همان قواعِد عمومِی مدنی اصواًل معامالِت تاجِر متوقف صحیح است مگر دو دسته استثناِء مادۀ  

ای که ماِل تاجر را مقّید نماید مانند  . معامله3وض؛  . تأدیۀ قر 2. هر نوع نقل و انتقال بالعوض؛ 1دسته باطل است:  3ق.ت فقط  423به موجب 
گه: کلیۀ معامالت بعد از توقف باطله به شرطی که تاجِر متوقف مجرم باشد! این ماده  ق.ت هم می   557رهن که به ضرر طلبکاران باشد. مادۀ  

 دربارۀ تاجِر مجرمه!  
ق.ت؛    423غیر مجرم بودن است و معامالِت او صحیح است مگر سه دستۀ  کنند اصل بر  سؤال می   به صورت مطلق ها از شما وقتی توی آزمون 

 گیم کّل معامالت، باطل است. ق.ت می   557+  551اما اگر مقید کند که تاجر، مجرم است که در اینجا با جمِع مواِد 
ید قائل به صّحِت معامالِت بعد از توقف باشیم  اما یک کلید برای آزموِن کانون: از آنجا که اصل بر غیرمجرم بودِن تاجر است در سؤاالت مطلق با

 وجود داشته باشد.  معاملۀ ورشکسته به تقّلب؛ معاملۀ مقّید؛ قرض؛ بودنبالعوض مگر تصریح به 
 . بعد از صدور حکم: چنین معامالتی باطل است. 3

رسد نتیجۀ سلب مداخلۀ تاجر  ق.ت که تاجر را از مداخله در اموالش بعد از صدوِر حکِم ورشکستگی منع کرده بود به نظر می 418با توّجه به مادۀ  
 در اموالش این باشد که معامالت او پس از صدور حکم ورشکیتگی تمامًا محکوم به بطالن است.   

 . ق.ت 500نین معامالتی صحیح است مگر مادۀ الصول چ. بعد از خاتمۀ ورشکستگی: علی 4
تواند در اموال خود مداخله نماید  اش خاتمه یافته و مجددًا میتاجِر ورشکسته به واسطۀ قرارداد ارفاقی یا تصفیۀ دیون یا تأدیۀ دیون، ورشکستگی 

ق.ت: معامله به قصِد   500اء که به موجب مادۀ  االصول معامالت چنین تاجری بعد از خاتمه صحیح است مگر در یک حالت استثن بنابراین علی 

مبعد از توقف تا صدور حکفقبل از توق
بعد از صدور حکم تا 
خاتمۀ ورشکستگی

گی بعد از خاتمۀ ورشکست
تا اعادۀ اعتبار

اربعد از اعادۀ اعتب
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شود؛  اضراری که به ضرر طلبکاران است پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فسخ آن که باطل محسوب می 
 ولی اگر معامله به قصد فرار و ضرر نبوده باشد صحیح است.

ای بعد از خاتمۀ ورشکستگی به موجب قرارداد ارفاقی  است و چنین معامله   قابل فسخ  424قف به موجب مادۀ  نکته: معامله به قصد اضرار قبل از تو 
 است.   غیر قابل استناد است بر خالف قانون مدنی که کاًل  باطل که قرارداد مذکور منتهی به بطالن شده است  

 است مگر ... الصول چنین معامالتی صحیح . بعد از صدور حکم اعادۀ اعتبار: علی 5
االصول صحیح است مگر با فقدان  در این مقطع، در همان وضعیت عادی خود قرار گرفته و مشمول سیستم قانون مدنی است و معامالِت او علی 

 شود. رو باشیم که همان ضمانت اجراهای عمومی قانون مدنی در آن إعمال میشرایط اساسی روبه 
فرماست به جز معامله به قصد فرار از دین  وص معامالت تاجر ورشکسته همان قواعد قانون مدنی حکمهای مطروحه در خص به طور کّلی در سؤال 

معاملۀ  و    معاملۀ مقّیدکنندۀ مالو    تأدیۀ قرض ،  معاملۀ بالعوضفسخ و بعد از قرارداد ارفاقی باطل است؛ به جز  یا اضرار که قبل از توقف، قابل 
 معامالت تاجر بعد از صدور حکم کاًل باطل است.  بعد از توقف باطل و ورشکسته به تقّلب 

شود ولی جنبۀ تأسیس هم دارد. شما هر کتابی رو که بخوانید  دادگاِه بدوی اعالم می   حکم  اعالمی  ق.ت: ورشکستگِی تاجر با    415نکتۀ مادۀ  
گر گفته بود که حکم ورشکستگی »اعالمی و نوشته که حکم ورشکستگی، اعالمی است اما اگر تستی آمد و  گزینه، »اعالمی« بود و گزینۀ دی 

 رسد. تر به نظر میتأسیسی« است، گزینۀ اخیر صحیح
باشد که باید گفت اصواًل شخِص طلبکار  شود نحوۀ دریافت ثمن یا عوض معامله مینکته: در نتیجۀ بطالن یا فسخ قرارداد سؤالی که مطرح می

آید مگر استثنائًا در خصوص فسخ که به موجب مادۀ  نی طلبکار، جرِء هیأت طلبکاران به شمار میدر نتیجۀ بطالن باید در صف ُغَرما قرار گیرد یع
 مستحّق دریافت دین یا تفاوت قیمت خواهد بود.  قبل از تقسیم دارایی بین ُغَرما و  بدون ورود در ُغَرما ق.ت  425

 
به موقِع اجرا   قبل از قطعیتشدن جهت اجراء ندارد. یعنی  ی به قطعیشود لذا نیاز ق.ت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می   417نکتۀ مادۀ  

شود یا به طور جزئی محّل سؤال است که با توّجه به نظر مشورتی ادارۀ حقوقی به شمارۀ  شود البته در اینکه آیا به طور کامل اجرا میگذاشته می 
ی موقت، منحصر است به اقدامات تأمینی و دعوت بستانکاران و ادارۀ  ، اجرای حکم ورشکستگی در قانون تجارت، اجرای موقت است. اجرا 704

 شود.اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق ُدیان و خوِد ورشکسته و شامل فروش اموال نمی 
الیِن باال( هر کس نسبت به  لۀ سۀ تایم )از مرح  از تاریخ حکم ورشکستگیکنه:  ق.ت داره راجع به اثر حکم ورشکستگی صحبت می   419مادۀ  

اقدامات اجرا  تعقیب کند، کلیۀ  او  یا به طرفیت  اقامه  بر مدیر تصفیه  باید  یا غیرمنقول داشته باشد  از منقول  نیز  تاجِر ورشکسته دعوایی اعم  یی 
 مشمول همین دستور خواهد بود. 

توان نزد عضو ناظر ُبرد؛ رسیدگی به شکایت از تصمیماِت عضِو ناظر »فقط  را میکنه؛ شکایِت مدیِر تصفیه نکته: محکمه، عضِو ناظر رو معّین می
 نیست.  در مواردی که قانون معّین کرده« با دادگاهی است که عضو ناظر را معّین کرده؛ حواستون باشه اگر ادارۀ تصفیه باشه دیگه عضو ناظر الزم

کنه و ..( اما مدیر کارش  کنه؛ مهر و موم می دهنده( است )پلمپ می )یعنی راپورت   پلیسی  عضو ناظرفهمیم که کارهای  می   434نکته: از مادۀ  
گه »مدیر  ق.ت می  478شود که اتفاقًا سؤال هم هست: مادۀ  کنه و ...(. یک جا کاِر این دو برعکس میجلسه تنظیم میدفتری است )صورت 

دهد  ی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضاِر تاجِر ورشکسته شده است میتصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقدامات 
دهد! عضو ناظر  مجلس ترتیب دهد.« اینجا مدیر تصفیه راپورت می... و عضو ناظر باید از کلیۀ مذاکرات و تصمیماِت مجمِع طلبکارها صورت 

 نویسد! جلسه میصورت
  412ورشکسته )  تاجربودن . تعیین  1هاش ممکنه نباشد(:  مورد ممکن است باشد و بعضیمندرجات و محتویات حکم ورشکستگی )این هفت  

ق.ت( )الزامی    412. تعیین تاریخ توقف از تأدیه )3ق.ت( )شرِط الزم و باید است(؛    412از تأدیه )   توقف. تعیین  2ق.ت( )شرِط الزم و باید است(؛  
برداری در  ( )اگر صورت439تا    433. تعیین توقیف اموال تاجر ) 5ق.ت( )الزامی نیست(؛    437. تعیین توقیف تاجر )بازداشت تاجر( )4نیست(؛  

شتِن این امر، الزامی و مطلق است، چه ادارۀ تصفیه  نویسند، نویک روز باشد، مهر و موم، الزم و اجباری نیست.( )امِر مهر و موم را در رأی می
شود یا نه. حواستون باشه!  برداری نیاز است که در یک روز انجام میباشد، چه نباشد. اما اجرای مهر و موم بستگی به زمانی دارد که برای صورت 

. تعیین  6کنه!(؛  پذیر نبود اوون وقت دادگاه مهر و موم می برداری توسط مدیر تصفیه امکان کنه بلکه اگه صورت توی این یک روز مهر و موم نمی 
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(  432تا   427. تعیین عضو ناظر )7روز مشخص شود پس الزامی نیست که در حکم باشد(؛  5( )مدیر تصفیه باید ظرف 442تا  440مدیر تصفیه )
 .(الزم نیست تعیین شود؛ اما اگر ادارۀ تصفیه باشد اصاًل  باید )اگر ادارۀ تصفیه نباشد ضمن حکم 

 برداری هر دو توسط ادارۀ تصفیه خواهد بود.نکته: وقتی ادارۀ تصفیه داشته باشیم، مهر و موم و صورت 
  امین صلح ]یعنی رئیس دادگاه[ : در صورتی که تاجِر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد 437نکتۀ مادۀ 

العموم ]یعنی  مدعی ک یا چند نفر از طلبکاران فورًا اقدام به مهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را به  توان بر حسب تقاضای یمی
 اطالع دهد.  دادستان[

 برداری ندارد بلکه یک اقدام تأمینی است. نکته: این مهر و موم ربطی به صورت
دارد، به هیچ عنوان هرچند که در شرکت اشخاص )تضامنی، مختلط یا ِنسبی(  ای وجود ن نکته: بین ورشکستگی شرکت تجاری با شرکا مالزمه 

 شود.امکان رجوع به شرکاء وجود دارد آن هم پس از تصفیه شرکت، لذا اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمی 
 شود. نکته: مستثنیات دین شامل مهر و موم نمی

 چیز دیگری است.نکته: امر به توقیف یک چیز است؛ توقیف اموال 
 قرار توقیف تاجر را خواهد داد:  در حکم ورشکستگی : اگر تاجِر ورشکسته، به این موارد عمل نکرده باشد محکمه  نکته

محکمۀ بدایت ]دادگاه  ای که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده« به دفتِر  عدِم اظهاِر توقِف خود »ظرف سه روز از تاریخ وقفه   .1
فقدان یک یا تماِم مراتِب ذیل در     . 2؛  عدم تسلیم صورت حساب دارایی و کّلیۀ دفاتر تجاری به دفتر دادگاِه بدوی محّل اقامِت خودو    [ نخستین

. صورت  3. صورت کّلیۀ قروض و مطالبات؛  2. تعداد و تقویم کّلیۀ امواِل منقول و غیرمنقوِل تاجِر متوقف به طور مشروح؛  ۱:  صورت حساب دارایی
 فع و ضرر و صورت مخارج شخصی.ن

شدِن خواهد از اداره و تسویه : قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد تاجِر ورشکسته به واسطۀ اقدامات خود مینکته
 عمِل ورشکستگی جلوگیری کند. 

 تخلف از موارد فوق. ضروری نیست مگر استثنائًا در صورت  بازداشت یا توقیف ورشکستهپس اصواًل 
شود؛ بنابراین  اعالم می  العمومتقاضای مّدعی یا    تقاضای طلبکار یا    اظهار خود تاجربر اساس    415نکته: حکم ورشکستگی تاجر به موجب مادۀ  

تواند باشد و خواندۀ دعوا تاجر ورشکسته است ولی در عمل دعوای ورشکستگی علیه  خواهاِن دعوای ورشکستگی هر یک از اشخاص فوق می 
 کنم که پول توئه طلبکار رو ندم! شود؛ چون مالکریمِی ورشکسته دعوای ورشکستگی طرح می طلبکار یا طلبکاران طرح می 

های تاجِر ورشکسته نمایان  : پس از اینکه ورشکستگی به صورت رسمی محقق شد و آثار آن در معامله خاتمۀ ورشکستگیدر باب  ای  نکته
ق.ت(؛    526تا    504. تفریغ و تصفیۀ دیون )2ق.ت(؛    503تا   476. تنظیم قرارداد ارفاقی )1یابد:  شد اکنون ورشکستگی یه سه طریق خاتمه می

 ق.ت(.   575تا   561. تأدیۀ تمام دیون ) 3
تکلیف    سه طریق باال نسبت به همدیگر تقّدم و تأخر دارند یعنی مدیر تصفیه قبل از اقدام به عملیات تصفیه باید نسبت به قرارداد ارفاقی تعیین

 نماید و در صورت عدم تحقق قرارداد ارفاقی، عملیات تصفیه و تفریغ حساب به عمل خواهد آمد. 
 

 یه جور  خوبی میطالب، در ذهن با خواندن نکات زیر، م
ا
 تون!شینه توی ُعمق  وجودتونتان تثبیت خواهد شد و اصال

 

 ورشکستگی 

توقف از سوی غیرتاجر تحت    ها(.ها و حتی تعاونیاست اعم از حقیقی یا حقوقی )شرکت  تجار مقررات ورشکستگی فقط مختص به   :1نکته

ی جزء مشمول مقررات  شود. کسبهق.آ.د.م از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی   512  مادهوفق    عسار(.شود )اِفالس رسیدگی می عنوان اِ
 ورشکستگی نیستند و باید درخواست اعسار کنند. 

ی  باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه ی دادرسی می تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه  :2نکته
 . د بودجزء مشمول این ماده نخواهن 
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ی قانونی با ورشکستگی  ورشکستگی شرکت تضامنی، مالزمه  تأثیر صدور حکم ورشکستگی شرکت بر شرکای شرکت: :3نکته

شریک ندارد مگر آنکه شرکت منحل شود و طلبکار به شریک مراجعه نماید و شریک از پرداخت طلب عاجز باشد و شخصاً نیز تاجر باشد و  
 شریک تاجر را احراز نماید و حکم به ورشکستگی شریک دهد. طلبکار طرح دعوی نماید و دادگاه توقف 

 صرف عدم پرداخت دین، موجب توقف است و استمرار عدم امکان پرداخت تا زمان صدور حکم مالک نیست. :4نکته

توان مالک  باشاد اما توقف در پرداخت دینی را میی ورشاکساتگی میتوقف در پرداخت دیون اعم از دیون مدنی یا تجاری ضاابهه :5نکته
توقف قرار داد که مسالم و منجز باشاد اعم از آنکه دین مربوب به امور تجاری یا غیرتجاری باشاد. درنتیجه اگر دینی م جل باشاد توقف از 
پرداخت سااببه به انتاا  موضاو  اسات و دینی هم که محل اختالف باشاد و محتای رسایدگی قضاایی باشاد، عدم پرداخت آن موجب توقف 

 عای تاجر رد شده و دین وی ثابت شود و تاجر از پرداخت آن و اجرای حکم استنکاف ورزد.باشد مگر آنکه ادنمی

ی توقف باشااد اما در صااورتی که تاجر از انجام تعهد مانند تواند ضااابههتوقف در تعهدات غیرمابی مانند تعهد به انجام امری نمی :6نکته
یعنی دادگاه    -ازای مابی آن شاده باشادمدنی، محکوم به پرداخت مابهقانون    238شارب فعلی که ضامن عقد بوده خودداری کرده و وفق ماده  

تواند  به اسااتنکاف ورزد، میو تاجر از تأدیه و پرداخت محکوم  -ی متعهد داده باشااد  ی متعهدبه و به هزینهحکم به انجام تعهد به وساایله
 ای بر توقف وی باشد.اماره

در نتیجه اگر تاجر در   مله یا زمان ساررساید بدهی اسات نه زمان طرح دعوا.شارب پذیر  دعوای ورشاکساتگی، توقف در زمان معا   :7نکته
شاود و زمان ساررساید یا معامله متوقف باشاد و پز از آن در حین رسایدگی امکان پرداخت داشاته باشاد، قانوناً حکم ورشاکساتگی صاادر می

 شود.چنین امری واقع نمیی اعتبار کند. اببته در رویه قضایی تواند متعاقباً درخواست اعادهتاجر می

ساال قبل از تاریخ رسایدگی    10تواند یک ماه یا یک ساال یا  تاریخ توقف تاریخ وقاه در ادای دیون اسات و محدودیتی ندارد و می :8نکته
شاخیص ق.ت پز از انقضاای مدتی که برای ت  538توانند نظر خود را راجع به این تاریخ بیان کنند و وفق ماده  دادگاه باشاد و طلبکاران می

 شود.شود دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف قبول نمیو تصدیق طلب طلبکاران تعیین می

اگر ورشاکساتگی راجع به تاجر متوفی باشاد و دادگاه تاریخی را جهت توقف اعالم نکرده باشاد، تاریخ فوت، تاریخ توقف محساو      :9نکته
 شود.می

 تاجر و طلبکاران و دادستان اختیاری است اما از سوی خود تاجر، اجباری است.ی اعالم توقف از سوی ورثه :10نکته

حسااا  دارایی و دفاتر تجاری خود شااامل توقف خود را به دادگاه اعالم و صااورت،  وفق قانون تاجر باید ظرف سااه روز از توقف :11نکته
دادگاه تسالیم نماید. ضامانت اجرای تخلف از این تقویم کلیه اموال و قروض و مهاببات و صاورت ناع و ضارر و مخاری شاخصای را به دفتر  

یر اختیاریا داد اخ ر یر بت رمکوم دمودا تا ر تواند منجر به صادور حکم ورشاکساتگی شاود )حکم، می تگی بت تیرك کسك ورشك

 (.شودبت ورشکستگی بت تیریر ری

هیتاً اقرار نیسات بلکه برعکز ممکن  ی مدیران شارکت اسات. توجه کنید که این اعالم ماها این وظیاه بر عهدهدر مورد شارکت : 12نکته
اسات بر اسااس ساوءنیت تاجر، اظهار به امری باشاد که به ناع خود و به ضارر دیگری )یعنی طلبکاران( باشاد درنتیجه دبیل قهعی نیسات و 

 دادگاه باید دقیقاً بررسی کند.

ید به درخواسات خوانده ایرانی تأمین مناساب ق.آ.د.م در صاورتی که خواهان دعوای مدنی از اتبا  بیگانه باشاد با  145وفق ماده   :13نکته
  -تاجر ایرانی -ی دعوای توقفهمان ماده چنین ابزامی وجود ندارد و خوانده  5بساارارد وبی در خصااوو دعوای علیه متوقف به اسااتناد بند 

 درخواست تأمین اتبا  بیگانه کند. -طلبکار -تواند از خواهان تبعه خارجهنمی

ها مرکز اصالی  دادگاه صااب  برای رسایدگی دادگاه حقوقیِ محل اقامت تاجر اسات و در مورد شارکت  ق.آ.د.م  22و   21وفق مواد   : 14نکته
 شرکت مالک است.

شاود و اگر تاجر وفق وظیاه قانونی خود اقدام به اعالم توقف نموده باشاد دادخواسات از ساوی طلبکاران، به طرفیت تاجر طرح می :15نکته
 طرح کند.باید دعوا را به طرفیت طلبکاران و دادستان 

 باشد.هزار ریال می 50این دعوا غیرمابی است. پز هزینه طرح دعوا معادل  :16نکته

 ق.آ.د.م دعوای ورشکستگی قابل ارجا  به داوری و همچنین قابل رسیدگی در شوراهای حل اختالف نیست. 496وفق ماده  :17نکته
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تواند  ی عضاو ناظر میمدیر تصاایه با اجازهباشاند،  ق.ت نسابت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ییناع می  458ماده  وفق  :18نکته
 دعوی را به صل  خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

هد بود مگر اینکه ا جراء نخوااگر موضااو  صاال  قابل تقویم نبوده یا بی  از پنا هزار ریال باشااد، صاال   زم  459ماده  وفق  :19نکته
شاود و در هر صاورت مشاارابیه حق دارد که به صال   نامه تاجر ورشاکساته احضاار میمحکمه آن صال  را تصادیق نماید در موقع تصادیق صال 

اعتراض کند. اعتراض ورشاکساته در صاورتی که صال  راجع به اموال غیرمنقول باشاد برای جلوگیری از صال  کافی خواهد بود تا محکمه 
 ل  را معین نماید.تکلیف ص

 ورشکستگی بت تیریر ا باری:

 کاایتی در مخاری شخصی یا مخاری خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی( وبخرجی و بی1بند   : 20نکته

 حسا  تاجر( ریسک غیرمنهقی و بی2بند   : 21نکته

( خرید گران برای معلوم نشاادن کمبودهای تجاری وی یا فرو  ارزان برای به دساات آوردن نقدینگی یا قرض گرفتن یا  3بند    : 22نکته
 های با نرخ بهره با  یا گرفتن ربا.صدور برات سازشی یا وام

 ( ترجی  دادن یکی از طلبکارها پز از تاریخ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.4بند  :23نکته

 ستگی بت تیریر اختیاری: ورشک 

( بر عهده گرفتن تعهدات مابی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضای دریافت نماید. با توجه به اینکه پذیر  اینگونه تعهدات  1بند   :24نکته
 عنه.ی مضمونباشد مانند قبول ضمان موجب نقل یمه بدون اجازهابعاده و خاری از اصول تجاری میبا وضع وی فوق

 روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوءنیت به دادگاه اعالم نکرده است. ( پز از سه2بند  :25نکته

ترتیب بوده و یا در صااورت دارایی وضااعیت حقیقی خود را اعم از ( در صااورتی که دفتر نداشااته یا دفاتر او ناقص و یا بی3بند    :26نکته
 ارد مرتکب تقلب نشده باشد.قروض و مهاببات به طور صحی  معین نکرده باشد. اببته مشروب به اینکه در این مو

 ورشکستگی بت تیلب: 

 ( ماقود کردن دفاتر تجاری )عمدی و به قصد تقلب.(1بند  :27نکته

 ( از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معامالت صوری.2بند  : 28نکته

 .ی تاجر( مخای کردن قسمتی از دارایی به وسیله3بند  :29نکته

 ی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی )غرما یعنی طلبکاران(.ی بدهی به وسیلهمتقلبانه( بیشتر نشان دادن 4بند  :30نکته

اراهیتورشاکساته و   توسك  ککی از اقواماگر از بین بردن تمام یا قسامتی از دارایی تاجر   :31نکته ارکت رشك باشاد به   بدوا رشك

باشد و یا   -غیر از اقوام-امر از سوی سایر نزدیکان  شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این  ق.م.ا محکوم می  552مجازات مقرر در ماده  
شاوند یعنی در حکم ورشاکساتگی به ق.ت محکوم می  551اقوام با مشاارکت ورشاکساته این اقدام را بکنند مشامول مجازات مقرر در ماده  

 تقلب است.

 صدور حکم ورشکستگی و آثار آا: 

ورشاکساته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال   هی:رمجورکت تا ر و رتعاقباً رنع رداخلت وی در کلیت ارور را :32نکته

 خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنو  است.

باشاد چه ارادی و چه قهری آید میبه دسات می های تاجر شاامل اموال موجود و همچنین اموابی که بعد از صادور حکمممنوعیت :33نکته
 )ارث(

 ور مابی دیگران ممنو  نیست.تاجر از مداخله در ام :34نکته

 تاجر از مداخله در امور غیرمابی خود و دیگران ممنو  نیست. :35نکته
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قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنو  اسات و مدعی    418موجب ماده  ورشاکساته از تاریخ صادور حکم ورشاکساتگی به :36نکته
ی طلبکاران اسات حق ی اینکه دارایی ورشاکساته متعلق حق همهواساههخصاوصای نیز در صاورتی که به اموال او دساترسای داشاته باشاد، به 

 ی تصایه مراجعه نماید.مداخله نداشته و باید برای استیاای حقوق خود به اداره

ق.آ.د.م،    337ماده  اگر حکمی مابی علیه تاجر صاادر شاده باشاد و در مهلت تجدیدنظر، حکم ورشاکساتگی وی نیز صاادر شاود وفق  :37نکته
 شود.یدنظرخواهی، از تاریخ ابالغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصایه شرو  میمهلت جدید تجد

علیه بازرگان بوده و در جریان اجرای حکم مابی، ورشاکساته شاود مراتب از طرف مدیر اجرا به ق.ا.ا.م هرگاه محکوم  33  وفق ماده :38نکته
 .به تصایه امور ورشکستگی اقدام شود شود تا طبق مقررات راجعی تصایه یا مدیر تصایه اعالم میاداره

قروض با رعایت تخایاات مقتضایه نسابت به مد ت به   قروض رؤ لهمین که حکم ورشاکساتگی صاادر شاد    421وفق ماده   :39نکته

ؤوهی  دکگر شااود یعنی  حال نمی  رطاهبات اوشااود و این یعنی  مبدل می  حال شااود مگر در حابت حال نمی  قروضِ دکگراا )رسك

اگر تاجر ورشاکساته سااته صاادر کرده باشاد یا براتی صاادر کرده که قبول نشاده یا   422ق.ت؛ بر همین مبنا وفق ماده    422اساتنناییِ ماد  
باشند باید با رعایت تخایاات مقتضیه نسبت به مد ت  براتی را قبوبی نوشته باشد؛ سایر اشخاصی که مس ول تأدیۀ وجۀ فته طلب یا برات می

 تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند. کاوجه آن را نقداً برردازند 

تواند تراضی  باشند به صورت اختیاری می شود؛ اشخاصی که مس ول تأدیۀ وجۀ فته طلب یا برات می پز: مهابباتِ تاجر اجباراً حال نمی 
 شود. کند )اببته با بحاظ تخایف مقتضی(. دیون تاجر حال می 

ق.ت قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست وبو اینکه    405ماده  ضامن وی از این حکم مستننی است و وفق   :40نکته
اگر ضاامنی   406و    405. به عبارت دیگر، به موجب مواد  اصالی دین موجل او حال شاده باشادی ورشاکساتگی یا فوت مدیون  به واساهه

دیون اصلی زودتر از سررسیدِ اجل به د یلی منل ضمانتِ م جل کرده باشد )نه حال( صرفاً در همان سررسید اجل مس ول است وبو اینکه م
ورشاکساتگی یا فوت دین  حال شاده باشاد. توجه کنید در این ماده از چک ساخنی به میان نیامده و دبیل آن این اسات که از نظر قانون  

 وعده است در نتیجه به محض صدور باید کارسازی )پرداخت( شود.تجارت چک سندی حال و بی

گه: »اگر حق  مهاببۀ دِینِ اصلی مشروب به اخهار قبلی است این اخهار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.« با توج ه به  می  407ماده 
 کند.، تشریاات و شرایط دین نیز تبعیت می عَنهضامن از مدیون/مضمون  تبعیتِ دِینِ  

 است.  سقوب و برایت دین ضامن نِ اصلی، سقوبِ دینِ اصلی برابر با و با توج ه به تبعیتِ دینِ ضامن از دِی 408به موجب مادۀ 
کند وبی اگر ضامن، اراده بر پرداخت داشته باشد، برای  شدنِ ضمانِ م جل، تکلیای برای ضامن ایجاد نمی ، حال 409و  405با جمع مواد 

 شود. بَه تکلیف بر پذیر  ایجاد می مضمون  
ق.م(. در حقوق مدنی،   273شود )بر خالف مادۀ در ضمانت حقوق تجارت سبب برایت فوری ضامن می بَه از دریافت طلب امتنا ِ مضمون  
 شود بلکه تکلیف به رجو  به حاکم و تسلیم به او سبب برایت است.بَه سبب برایت فوری نمی امتنا ِ مضمون  
تواند به مدیون  مقامی جانشین او شده و می با  قایم  بَه پرداخت نمود ازکه ضامن، دِینِ اصلی را به مضمون  همین  411به موجب مادۀ 

بَه دریافت  ای مستلزم داشتن اسناد و مدارک و وثیقۀ منقول )در صورت وجود( در نزد ضامن که از مضمون  اصلی مراجعه کند. چنین مراجعه 
 باشد. عَنه به ضامن می ز سوی مضمون  باشد و اگر وثیقه غیرمنقوبی باشد مستلزم انجام تشریاات انتقال آن وثیقه اکرده است می 

 

 ق.ت   423)روضوع رادخ    تا صدور حکم ورشکستگی  توقف  از بعدرعارالت  از  بطالا برخی

اعم از اینکه راجع   بالعوضهبه و به طور کلی هر نقل و انتقال   -صال  معوضای که عوض آن ناچیز اسات  -ابف. صال  محاباتی : 41نکته

 باشد.به عین منقول یا غیرمنقول یا منافع یا حقوق مابی 

  . تأدیه کردن هر قرض اعم از حال یا م جل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.  :42نکته

ررو   ریید دماکدی. هر معامله که مابی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را     :43نکته طلبکاران تمام شااود منظور معامالتی منل  بت ضك

 رهن است که هر دو شرب مقید شدن و به ضرر طلبکاران را دارد.
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ماده    3و بند    2اسات. در بند  اجرا شاناخته  قانون تجارت حکم ورشاکساتگی تاجر را موقتاً قابل  417ماده    :وفق رأی وحدت رویه :44نکته
ی هر قرض تاجر ورشاکساته اعم از حال یا م جل به هر وسایله که به عمل آمده باشاد و هر  قانون تجارت هم تصاری  شاده که تأدیه  423

 اثر است.معامله که مابی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بی

مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود، کلیه در هر   :45نکته
قانون تجارت بوده و   423باشاد مشامول ماده  عملیات اجرایی و نقل و انتقا ت مربوب که متضامن ضارر ساایر طلبکاران تاجر ورشاکساته می

 اعتبار است.باطل و بی

تم :46نکته ترداداسك ی طلبکاران نیسات بلکه مابک و خواهان عین اسات و : در دعاوی اساترداد، خواهان دعوی در زمرهاع دعاوی اسك

 خواهد.استرداد آن را از دادگاه می

و در حین ورشاااکساااتگی،    -قاانون تجاارت   531و    529موضاااو  مواد    -کاار بوده جهات فرو  ماالِ خواهاان ابعمالتااجر حق :47نکته

 آنها کالً یا جزیاً نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است. عی ورشکسته بوده و مادام که ابتجاره نزد تاجر مال

مال )فروشانده( ابتجاره معامله شاده و بین خریدار و تاجر ورشاکساته قیمت آن پرداخت نشاده باشاد، از طرف صااحبهرگاه مال   : 48نکته
 . به طور کلی هر مال متعلق به دیگری در نزد تاجر ورشکسته، قابل استرداد است.استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر یا خریدار باشدقابل

ای به حسا  دیگری خریداری کرده و عین آن  ابتجارهو مال  -ق.ت  530موضو  ماده  -ابعمل کار جهت خرید بوده استتاجر حق :49نکته

 از طرف خریدار قابل استرداد است. اشدشدخ باز طرف فروشنده و اگر پرداخت  دشدخ باشدموجود است، اگر قیمت آن پرداخت 

ای به تاجر ورشاکساته فروخته بیکن هنوز جنز به تاجر ابتجارهقانون تجارت: فردی مال  533فرو  مال به تاجر موضاو  ماده     :50نکته
جه را نگرفته از ای که وتواند به اندازهتسالیم نشاده و نه به کسای که به حساا  او بیاورد )تاجر خود اصایل در معامله بوده(، آن کسای می

 .قانون مدنی در خصوو خیار تالیز( 533تسلیم آن امتنا  کند؛ یعنی حق حبز دارد )ماده 

اگر مال فروخته شاده و به متصادی حمل داده شاده باشاد تا آن را به تاجر برسااند و در این حین تاجر ورشاکساته شاود، فروشانده  :51نکته
که به تاجر تساالیم نشااده اساات( و اسااترداد کننده باید وجوهی را که به طور   تواند اسااترداد آن را از متصاادی حمل بخواهد )ماداممی
از بابت کرایه حمل و نقل و کمیساایون و بیمه تأدیه شااده به طلبکارها برردازد اما اگر تاجر مابی را که به   ابحسااا  گرفته یا مساااعدتاًعلی
 روخته باشد و فرو  صوری نباشد، دعوی استرداد پذیرفته نیست.ی بارنامه فی متصدی حمل برای وی ارسال شده است به وسیلهوسیله

قانون تجارت: معامالت تاجر به قصاد فرار از دین یا برای اضارار به طلبکاران باشاد و متضامن ضارری بی  از   424طبق ماده   :52نکته
 باشد.فسخ میقیمت باشد در این صورت معامله در ظرف دو سال از تاریخ انعقاد قابل چهارمیک

های مابی،  ا جرا و کلیه محکومیتق.ن.ا.م.م هر کز با قصاد فرار از ادای دین و تعهدات مابی موضاو  اساناد  زم 4وفق ماده   :53نکته
ی پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار  ی امواب  برامال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده

ماه تا دو ساال حبز تعزیری محکوم خواهد شاد و در صاورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضاو  اقدام کرده باشاد شاریک جرم محساو   
صاورت قیمت یا منل آن از اموال انتقال گیرنده بابت   گردد و در این صاورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشاد عین آن و در غیر اینمی
 ی دین استیاا خواهد شد.بادیه

مکرر ق.م هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواسات داده و د یل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصاد فرو    218وفق ماده   :54نکته
ان بدهی او صاادر نماید که در این صاورت بدون اجازه دادگاه حق فرو  تواند قرار توقیف اموال وی را به میزاموال خود را دارد، دادگاه می

 .اموال را نخواهد داشت

 باره وجود دارد:سه نص قانونی دراین: تارکخ توقف و تارکخ صدور حکم ورشکستگی وضعیت رعارالت بی  : 55نکته

 قانون تجارت  423. ماده  1

 قانون تجارت  557. ماده  2

 ه در هر سه دوره شمول دارد(قانون تجارت )این ماد 426. ماده  3

تادکاراا: :56نکته اوی بسك ل تسك ی طلبکارانی که در ردیف  شاود یعنی در طبقهاین اصال در خصاوو بساتانکاران عادی رعایت می  اصك

 غرمای با وثیقه و حق تقدم نیستند.
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ورشکستگی عادی و به تقصیر است قانون تجارت که ناظر به   423ی دارایی، ماده  دهندهبر مبنای اصل منع اعمال حقوق کاه  :57نکته
 بیان نموده است.

ای در بهالن یا صاااحت کنندهاز آنجا که تاریخ توقف در صاااحت قراردادهای تاجر م ثر اسااات، تعیین تاریخ توقف نق  تعیین :58نکته
 قراردادها و در نتیجه اموال تاجر خواهد داشت.

 تغییر است.تاریخ توقف با اعتراض ییناعان قابل :59نکته

 حکم دادگاه، تاریخ توقف تعیین نشده باشد، تاریخ توقف همان تاریخ حکم خواهد بود.در صورتی در  :60نکته

ی تصاایه امور ورشاکساتگی و در موارد ساکوت، تابع ی تصاایه صاورت گیرد تابع قانون ادارهدر صاورتی که امور تصاایه در اداره :61نکته
گیرد تابع صاایه توساط مدیر تصاایه و عضاو ناظر صاورت میی تصاایه تشاکیل نشاده و امور تهایی که ادارهقانون تجارت اسات وبی در محل

 قانون تجارت است.

ق.ت ناظر بر ورشاکساتگی به تقلب مقرر نموده اسات: کلیه   557ی دارایی، ماده  دهندهبر مبنای اصال منع اعمال حقوقی کاه  :62نکته
ورشاکساته محکوم به بهالن اسات و طرف  قراردادهایی که پز از تاریخ توقف تاجر منعقد شاده باشاد، نسابت به هر کز حتی خود تاجر  

 حق مسترد نماید.قرارداد مجبور است که وجوه یا اموابی را که به موجب قرارداد باطل دریافت نموده به اشخاو یی

 باشد.یکن میبمقانون تجارت: چنانچه معامله تاجر صوری یا مسبوق به تبانی باشد، باطل و کأن 426طبق ماده  :63نکته

 قانون تجارت معامالت تاجر در این دوره، باطل است. 418طبق ماده سوم:  وضعیت رعارالت دورخ :64نکته

مارخ  وفق   :65نکته   طلبکاران ورشاکساته اعم از اینکه وثیقه داشاته باشاند یا نه حق :  14/12/1347  –  155رأی وحدت روکت شك

 ی خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.مهاببه

ی خساارت تأخیر تأدیۀ  حق  مهاببهقانون تجارت و ساایر مقررات مربوب، طلبکاران ورشاکساته   142و   419،  418مساتااد از مواد   :66نکته

تا ر ب واهد اعادۀ اعتبار قانون مذکور ناظر به زمانی اسااات که    562و   561را از ورشاااکساااته ندارد و حکم مقرر در مواد    ایام توقف

با اشااعار داشااته اساات: »  27/3/99مورخ    788و از آنجایی که مالکریمی، این جزوه رو بروز کرده رأی وحدت رویۀ شاامارۀ   ی  کند)حیّ

ار  در ه ؤوهیت ضك مواٌر حال دمیتو ّت بت اکنکت رسك ؤوهیت رمك دتوادد بیش از ریزاا رسك ، خساارت تأخیر تأدیۀ  عَنت باشك

 ورشکسته نیز قابل مهاببه نیست.« تاجرِ ابذکر از ضامنِفوق

وروفق   :67نکته : چون ورشاکساته از تاریخ صادور حکم ورشاکساتگی به موجب رأی وحدت روکت هیأت عموری دکواا عاهی کشك

کلیه اموال خود ممنو  اسات و مدعی خصاوصای نیز در صاورتی که به اموال او دساترسای داشاته باشاد به قانون تجارت از مداخله در    418ماده  
ی تصایه مراجعه ی اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیاا حقوق خود به ادارهواسهه

ام دادگاه جنحه تهران صاحی  و مهابق با موازین  آن توقیف کرد. بنابراین تصامیم شاعبه سایتوان دارایی ورشاکساته را به اساتناد  نماید و نمی
 .قانونی است

شود اما طلبکاران دوره سوم )اشخاصی که پز از اعالن  رما میاند داخل در صف غُطلبکارانی که در دوره اول و دوم طلبکار شده :68نکته
شوند. این طلبکاران باید منتظر بمانند تاجر بدهی طلبکاران دیگر را برردازد  رما نمیحکم ورشکستگی از تاجر طلبکار شوند( داخل در صف غُ

 اگر چیزی ماند بعداً طلب خود را وصول نمایند.

و تیسیم:   :69نکته بدهی عملیات ترفیت  پرداخت  عملیات شامل  اموال  این  تقسیم  و  تعهدات  انجام  و  و وجوه مهاببات  تاجر  های 

 باقیمانده است. 
عضو ناظر )اببته در شهرهایی که اداره تصایه است این    -2مدیر تصایه    -1گیرد:  ز طریق دو مجرا صورت می ا  عملیات ترفیت :70نکته

 شود(. امور کالً توسط اداره تصایه انجام می 

 شود. مدیر تصایه شخصی است که از سوی دادگاه برای انجام امور تصایه ورشکسته تعیین می  :71نکته

... اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار  و   441و    440وفق نظامنامه راجع به مواد   :72نکته
توانند  ورشکسته هستند نباید به مدیریت تصایه معین شوند اما قانون ممنوعیتی برای مدیران شرکت در نظر نگرفته است؛ بنابراین آنها می 

 به سمت مدیر تصایه انتخا  شوند. 

 ه اوبین وظیاه وی تهیه صورتی از طلبکاران احتمابی تاجر ورشکسته است.پز از تعیین مدیر تصای :73نکته
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 ق.ت(.  538باشد )موضو  ماده روزه اعتراض به تاریخ توقف می  20تهیه صورت مزبور پز از پایان مهلت  :74نکته

یا بر طبق    دهد وقانون تجارت می   414صورت مزبور را مدیر تصایه با مراجعه به صورت قروضی که تاجر متوقف مهابق ماده   :75نکته
 .کنددر صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد تنظیم می   449دستور ماده 

ی رسمی و  اقل  ی اعالن در مجلهپز از آنکه صورت طلبکاران احتمابی موافق ماده فوق تنظیم گردید، مدیر تصایه به وسیله  :76نکته

های ییل خود را معرفی کرده و اسناد  کند که در مدت ، به طلبکاران احتمابی اخهار می بت فاصلت پنج روزیک روزنامه کنیرا نتشار دیگر 

افت  نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریطلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مهاببات آنها را معین می 
 دارند. 

 های مذکور از این قرار است:مدت  :77نکته

 از تاریخ نشر آخرین اعالن.  راخ ابف. برای طلبکاران مقیم در مقر دادگاه یک 

 از تاریخ نشر آخرین اعالن.  دو راخ .برای طلبکاران مقیم در سایر نقاب ایران  

 از تاریخ نشر آخرین اعالن.  ست راخ ی.برای طلبکاران مقیم در خارجه

از تاریخ انقضای مهلت مذکور شرو  شده و بدون وقاه در محل و روز و ساعتی که   ظرف سه روز تشخیص مهاببات طلبکارها در   :78نکته
 شود. گردد تعقیب می از طرف عضو ناظر معین می 

ظور شد« را نوشته، امضاء نموده و اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصایه در روی سند عبارت »جزو دیون من  467وفق ماده   :79نکته
 کند. عضو ناظر نیز آن را تصدیق می 

شود ابتزام بدهد طلبی را که اظهار کرده  هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدبیه معین می  :80نکته
 باشد.می  طلب حقیقی و بدون قصد استااده نامشرو 

تواند در حین تشخیص مهاببات  حسا  دارایی منظور شده می ه طلب او تشخیص یا جز صورت هر طلبکاری کق.ت    464وفق ماده   :81نکته
هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعالً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید. همین  سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب 

 حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت. 

 اند. ی تصایه آن طلب را قبول نموده است و طلبکاران دیگر به آن اعتراض نکرده ت که اداره: طلبی اس طلب تردکق شدخ : 82نکته

ی تصایه طلب را قبول نموده وبی یک یا چند نار از طلبکاران بدان اعتراض  : طلبی است که ادارهطلب روقت قبول شدخ :83نکته

محکوم به رد شد هزینه از کیسه معترض رفته است وبی اگر حکم به ناع  کند. اگر دعوی ی دعوی می اند. معترض به هزینه خود اقامهکرده
ی دعوی نیز به وی مسترد  شود و هزینهخواهان صادر شود از آن طلب اعتراض شده تا حد طلب معترض به ایشان به عنوان پادا  داده می 

 شود. می

 د. شونطلبکارانی که رهینه دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می  : 84نکته

اعتراض به صورت مهاببات از سوی طلبکارانی که طلبشان جزء صورتی دارایی تشخیص شده یا فعالً در تحت رسیدگی است و  :85نکته
 شود. تاجر ورشکسته پذیرفته می 

 های عادی ثبت خواهد شد. هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثابنی در رهن بوده باشد، این قسمت جزو بستانکاری  :86نکته

مال جانشین  د رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فرو  رسیده و بستانکار به حق خود برسد صاحبدر صورتی که مال مور :87نکته
 بندی به همان نسبت شرکت خواهد کرد. بستانکار شناخته شده و در سهم 

ارایی تاجر  ی عضو ناظر طلب طلبکاران دارای رهینه را داده و شیء مرهون را از رهن خاری و جزء دتواند با اجازهمدیر تصایه می  :88نکته
 منظور کند. 

ق.ت اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصایه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را از عضو ناظر   443ماده وفق  :89نکته
 خواهد نمود. 

ای از وضعیت ورشکستگی و علل و اوضاعی که موجب آن شده و نو   روز از تاریخ مأموریت خود خالصه   15مدیر تصایه ظرف   :90نکته
 کند. ابعموم تسلیم می دهد و عضو ناظر فوراً آن را به مدعی ورشکستگی را به تشخیص خود تهیه و به عضو ناظر می 
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داشتن آنها ماید نیست و همچنین  فرو  اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده و یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه   :91نکته
 شود. ی عضو ناظر توسط مدیر تصایه انجام می ه به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجاز

تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد اموال شخص ثابث را قبول نماید و در صورت اختالف محکمه پز از  مدیر تصایه می  :92نکته
 دهد. ی عضو ناظر حکم مقتضی را می استما  عقیده 

تواند دعوی را به صل  خاتمه  ی عضو ناظر مییر تصایه با اجازهنسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکاران در آن ییناع هستند، مد :93نکته
 دهد اگر چه دعاوی راجع به اموال غیرمنقول باشد. 

ا جرا نخواهد بود مگر اینکه دادگاه آن را تصدیق  اگر موضو  صل  قابل تقویم نباشد یا بی  از پنا هزار ریال باشد، صل   زم   :94نکته
 کند. 

شود. وجوه مزبور مسترد  شود در حسا  مخصوصی در صندوق دادگستری تسلیم می افت می وجوهی که توسط مدیر تصایه دری :95نکته
 ی عضو ناظر و تصدیق مدیر تصایه. گردد مگر به حوابهنمی 

شود صورت  ی مجمع عمومی طلبکارها که برای تصایه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد می مدیر تصایه در آخرین جلسه :96نکته
رساند صورت مخاری و  شود به اطال  طلبکارها می ی خود و متصدیان امر تصایه را که از طرف عضو ناظر معین می ابزحمه مخاری و حق 
به مدیر دفتر    کتباً توانند اعتراضاتی که نسبت به آن دارند  شود و تاجر ورشکسته و طلبکارها می ابزحمه در دفتر محکمه تودیع می میزان حق 

 . ی اداری پز از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قهعی آن را معین خواهد نمودمحکمه در جلسه  تقدیم دارند و در ظرف یک هاته 

عضو ناظر مکلف به نظارت   428کند. وفق ماده دادگاه ضمن حکم خود یک عضو ناظر تعیین می عمو داظر و وظاکف وی:    :97نکته

 در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است. 

توجه کنید   شود.مهر و موم اموال تاجر، توسط عضو ناظر انجام می دهد و مهر موم: دادگاه در حکم خود امر به مهر و موم نیز می  :98نکته
 ی تصایه است. ی ادارهکه در صورتی که اداره تصایه در محل باشد این امر نیز بر عهده

ی عضو مزبور برداشتن  به عقیدهمل آید مگر در صورتی که  ق.ت مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به ع  434وفق ماده   :99نکته
 صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد. در این صورت باید فوراً شرو  به برداشتن صورت شود. 

تعیین روز و محل تشخیص مهاببات: پز از تهیه صورت طلبکاران توسط مدیر تصایه، تعیین محل و روز و ساعت جلسه جهت   :100نکته
 گیرد. گیرد. همچنین امر و دستور به ابراز دفاتر طلبکارها توسط عضو ناظر صورت می مهاببات، توسط عضو ناظر صورت می تشخیص 

قانون تجارت از مهر   444تصدیق طلب طلبکاران: پز از امضای مدیر تصایه و همچنین مستنناء کردن اشیاء یکر شده در ماده  : 101نکته
 گیرد. ورت می و موم و رفع توقیف آنها توسط عضو ناظر ص

شکایت از عملیات مدیر تصایه: عضو ناظر باید در ظرف سه روز به شکایت واصله رسیدگی نموده و تکلیف شکایت  رسیدگی به  :102نکته
 را معلوم کند. از تصمیم عضو ناظر ممکن است به محکمه شکایت نمود. 

یا به نظتواند برحسب شکایت موجه تاجر ورشکسته طلبکاری عضو ناظر می  :103نکته ر خود تغییر مدیر تصایه را از محکمه  های او و 
 تواند به محکمه مراجعه نماید. بخواهد. در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند شاکی می 

فیه گزار  دادن: گزار  تمامی منازعات و تسلیم گزار  خالصه وضعیت به دادستان و گزار  برای حل اختالف در طلب متناز   :104نکته
 شود. زار  در راستای صدور رأی تصدیق قرارداد ارفاقی توسط عضو ناظر انجام می و گ

ا  را از دارایی خود درخواست  تواند ناقه خود و خانوادهی دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله :105نکته
 کند. 

بکارانی که حق انعقاد قرارداد ارفاقی دارند، تعیین و آن را  عددی و رقمی طلعضو ناظر ناقه و مقدار آن را با موافقت اکنریت    :106نکته
 دهد. تصویب به محکمه ارایه می  برای

از تاریخ موعدی که طلبکاران به صحی  بودن    روز  8ظرف  عضو ناظر  دعوت از طلبکاران برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی:   :107نکته

ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده  ، کلیه طلبکارانی را که طلب آن ر دادگاهمدیر دفت  ق.ت( توسط   467دهند )ماده  طلب خود ابتزام می 
 کند. جهت مشاوره در انعقاد قرارداد دعوت می 

 مجلز از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی طلبکاران راجع به قرارداد ارفاقی. تهیه صورت  : 108نکته

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در دکتر مالکریمی؛  4جزوه حقوق تجارت   

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

29 
 

توانند با ارفاق طلبکاران می  -اعم از منبت و منای  –ساته  پز از تعیین و مشاخص شادن دارایی تاجر ورشاکقرارداد ارفاقی:   :109نکته

 ی ادامه کار و تجارت به تاجر داده شود.به تاجری که ورشکستگی وی معلول تقلب نیست قرارداد ارفاقی منعقد کنند تا اجازه

 کند.میقرارداد ارفاقی اوبین عقدی است که پز از توقف و صدور حکم ورشکستگی، تاجر آن را منعقد  : 110نکته

قرارداد ارفاقی تنظیم نمود اما با تاجری که به   تواااساات می  تمت تعییببا تاجری که به عنوان ورشااکسااتگی به تقلب   : 111نکته

 قرارداد ارفاقی تنظیم نمود. تواادمیشده است  رمکومعنوان ورشکستگی به تقلب 

اساات. مجمع عمومی در محل و روز و ساااعت   پذیرقرارداد ارفاقی پز از اجرای مراساام مقرر در قانون امکان  476وفق ماده   :112نکته
 کنند.شده توسط عضو ناظر حضور پیدا میتعیین

 :اش اص و اکثرکت الزم  هت تشکیل و رسمیت  لست تنظیم قرارداد ارفاقی :113نکته

 تواند وکیل اعزام کند. . شخص تاجر ورشکسته شخصاً باید حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که می 1

 سمت ریاست جلسه را نیز دارد. . عضو ناظر که 2

کل مهاببات تشخیص و تصدیق شده یا   چهارمسه با داشتن حداقل  - یا وکیل آنها– . حداقل نصف به عالوه یک نار از طلبکاران 3
 موقتاً قبول شده. 

ت: :114نکته به کند و مدیر تصاایه گزار  وضاعیت ورشاکساتگی و اقدامات و عملیات صاورت گرفته را در جلساه مهرح می  ترتیب  لسك

 کند.مجلسی تنظیم میرسد و از کلیه مذاکرات عضو ناظر صورتامضای وی و عضو ناظر می

 برسد. تصدیق محکمها جرا و معتبر شود باید به : قرارداد ارفاقی برای اینکه  زما رای قرارداد ارفاقی :115نکته

ظرف یاک هاتاه پز از تنظیم قرارداد  شاااود )یعنی تصااادیق محکماه پز از پاایاان مادت اعتراض باه قرارداد ارفااقی انجاام می :116نکته
 ارفاقی(.

توانناد ظرف یک هاتاه از تاریخ  : کلیاه طلبکاارانی که حق شااارکت در قرارداد ارفاقی را دارند میاعتراض بت قرارداد ارفاقی :117نکته

 شود.می)هر دو( ابالغ  خود تا رو  ردکر ترفیتانعقاد قرارداد ارفاقی به آن اعتراض کنند. اعتراض به قرارداد ارفاقی به 

شاااود وبی اگر اعتراض را وارد نداند،  اگر اعتراض وارد باشاااد دادگاه اعتراض را تصااادیق نموده و قرارداد ارفاقی کالً بالاثر می : 118نکته
 شود.کند و از این زمان قرارداد مذکور معتبر میقرارداد ارفاقی را تصدیق می

دکق قرارداد ارفاقی:   :119نکته . به شاوداند قهعی میکارانی که قرارداد را تصادیق نمودهبا تصادیق این قرارداد، نسابت به طلباثر ترك

های تاجر به وی مساترد شاده و تاجر فعابیت تجاری خود را از شاود و دفاتر و حساا با تصادیق قرارداد ارفاقی تاجر از حجر خاری میعالوه  
 گیرد.سر می

گونه طلبکاران را از اثر اسات و تاجر باید ساهم اینبیتصادیق قرارداد ارفاقی نسابت به طلبکاران معترض و مخابف قرارداد ارفاقی   :120نکته
دارایی زمان توقف پرداخت کند و اینگونه طلبکاران حقی نساابت به دارایی آتیه تاجر ندارند مگر پز از تأدیه تمام طلب طلبکاران موافق و 

 حاضر در قرارداد ارفاقی.

ارفاقی در دادگاه، آن را امضااء کنند مانند طلبکاران گروه اول روز از تصادیق قرارداد    10اگر طلبکاران مخابف و معترض، ظرف   :121نکته
 شوند.می

 ورشکستگی مجدد-3فسخ  -2بهالن -1طرق رنتفی شدا قرارداد ارفاقی:  :122نکته

خ قرارداد ارفاقی : 123نکته توان علیه وی اقامه دعوی  : چنانچه تاجر به شارایط قرارداد ارفاقی عمل نکند، برای فساخ قرارداد میفسك

 کرد.

 :د ارفاقیابطال قراردا :124نکته

 تاجر ورشکسته به تقلب اعالم شود.  .1

بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یا قروض خود حیله و تقلب به کار برده و میزان واقعی را بیان   .2
 ننموده است. 
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تگی رجدد   :125نکته کسك شاود و طلبکاران  ه آغاز میق.ت(: در این فرض مجدداً عملیات تصاای  503و   502و   501)موضاو  مواد  ورشك

گیرناد و اگر در مادت قرارداد ارفااقی، تااجر مقاداری از دیون خود را پرداختاه  موافق قرارداد ارفااقی و طلبکااران جادیاد، در صاااف غرماا قرار می
 شود.باشد بدیهی است که این مقدار، از دیون طلبکاران کسر می

کند اما محتمل اسات آنها همان اعضاای  عضاو ناظر و مدیر تصاایه جدید تعیین میپز از فساخ یا ابهال قرارداد ارفاقی دادگاه   :126نکته
 سابق باشند.

فیتکند؛  پز از ابهال قرارداد ارفاقی دادگاه مدیر تصااایه و عضااو ناظری تعیین می : 127نکته باید فوراً به وساایله اعالن در    ردکر تركك

 سناد مهاببات خود را برای رسیدگی ابراز کنند.ا ظرف کک راخروزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت کند که در 

 .بازگشت اعتبار و شهرت تاجر ی اعتبار:اعادخ : 128نکته

هر تاجر ورشاااکساااته که کلیه دیون خود را با متارعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته   ی اعتبار حیی کا حیییی:اعادخ :129نکته

 .نمایداست کامالً برردازد حقاً اعاده اعتبار می

 : در دو حابت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد:می کا قادودیی اعتبار حکاعادخ :130نکته

مااد و شرایط قرارداد ارفاقی را عمل نموده    از تاریخ اعالن حکم ورشکستگی اثبات نماید و  سال  5ظرف  ابف. تاجر صحت عمل خود را در  

 و وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته پرداخت نماید. 

 ه اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند یا کلیه طلبکاران یمه تاجر را بری نمایند.  .زمانی کلیه طلبکاران ب

طرح اساات؛ به عبارت دیگر صاادور حکم مبنی بر رد  مجدداً قابل  قطعیتاز تاریخ   راخ 6پس از  ی اعتبار رد شااود  اگر اعاده :131نکته

 ی اعتبار منل رد ادعای اعسار اعتبار امر مختومه ندارد.اعاده

تاجری که ورشاکساته به تقلب بوده اتاجری که به مجازات سارقت، کالهبرداری یا    ت اعادخ اعتبار:عدم قابلیت درخواسك  : 132نکته

ی اعتبار  توانند تقاضاای اعادهی تجارتی نمیاند از جنبهی حینیت نکردهی جزایی اعادهباشاد مادام که از جنبه خیانت در امانت محکوم شاده
 کنند.

ت اعادخ :133نکته  ردت کک راخ  تواند در: هر طلبکاری که طلب خود را کامالً دریافت نکرده میاعتباری  اعتراض بت دادخواسكك

 ی اسناد منبت طلب.ی اعتبار اعتراض کند به ضمیمهی اظهارنامه به دادخواست اعادهبه وسیله

ار   : 134نکته ادخ اعتبك ددظرخواهی از حکم اعك دکك توانناد  ابعموم و طلبکاارهاای معترض میی اعتباار و مادعی: مادعی عادم اعاادهتجك

 ی اعتبار تجدیدنظرخواهی کنند.از اعالم حکم اعاده روز 20ظرف 

: سازمانی دوبتی است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد و دارای کارمندان تصایه و  ادارخ ترفیت ارور ورشکستگی :135نکته

 کنند.ل می ابزارهایی است که امر تصایه را تنظیم و تسهی 
ی این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصایه  ی تصایه امور ورشکستگی دایر شده است، امر تصایه به وسیلهدر نقاطی که اداره :136نکته

 پذیرد. نامه آن، انجام می امور ورشکستگی و آیین 

شکستگی که تا آن تاریخ  : در هر حوزه که تشکیل اداره تصایه اعالم شود امور وری ترفیتها توس  ادارخترفیت شرکت  :137نکته

 ی تصایه گردیده و مدیران تصایه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند. خاتمه نیافته تحویل اداره

هایی که تصایه آنها در موقع اعالم تشکیل اداره تصایه خاتمه نیافته است، طبق مقررات قانون اداره  عملیات ورشکستگی شرکت :138نکته
 نامه ادامه خواهد یافت.تصایه و آیین 

ی تصایه پرونده را دریافت  : پز از اینکه رییز ادارههای درکافت شدخ از داد اخ صادرکنندخ حکمرسید ی بت پروددخ  :139نکته

دهد، طبق  طور که یک مدیر تصایه انجام می دهد تا وی امر تصایه را همان ی تصایه ارجا  می کرد پرونده را به یکی از کارمندان اداره
 ی تصایه و نیز طبق قوانین تجارت انجام دهد. نامه ادارهت و آیین مقررا

 باشد. کارمند اداره تصایه، مشمول مقررات رد دادرس است. موارد رد همان موارد یکرشده در آیین دادرسی مدنی می  :140نکته

شوند اما در صورت  نمی برداری و مهر و در مهر و موم نمودن اموال مستننیات دین، مهر و موم  شامل صورت اقدارات اوهیت:   :141نکته

 شوند. دارایی دری می 
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نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت  ها می ها، کا ها و کارخانه ی تصایه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه اداره :142نکته
 خود آنها را اداره نماید. 

 نها را تحت نظارت خود اداره کند. کند مگر اینکه بتواند آی تصایه اقدام به مهر و موم اموال تاجر می اداره : 143نکته

 ماند. کند و آنها را مهر و موم کرده تا وقتی که  زم بداند مهر و موم باقی می اداره به طرق ممکن اقدام به حااظت اموال می  :144نکته
 گردد. گیرد وبی جزء صورت اموال قید می مستننیات دین تحت اختیار ورشکسته قرار می  :145نکته
ی  ق.ا.ت مکلف است خود را در اختیار اداره تصایه قرار دهد. در صورت اقتضاء اداره  21ه  : تاجر متوقف طبق مادتوقیف تا ر : 146نکته

 تواند اقدام به جلب او بنماید. تصایه می 

 تاجر متوقف مکلف است در مدت تصایه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر این صریحاً از این تکلف معاف شده باشد.  : 147نکته

تواند  ی تصایه می تاجر متوقف  زم باشد اداره  توقیف اقدام به جلب نماید. چنانچه    رأساً تواند  ی تصایه می در صورت اقتضا اداره :148نکته

 بخواهد.  داد اخقرار توقیف او را از  

  آید. به عمل می  ی ترفیتدستور ادارخرفع توقیف از تاجر به  : 149نکته

تواند بر حسب تقاضای یک یا چند  می   لح اری  صدر صورتی که تاجر فرار کرده یا قسمتی از اموال خود را مخای کند  همچنین   :150نکته

 ابعموم اطال  دهد. نار از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال تاجر کند و بالفاصله اقدامات خود را به مدعی 

ی پست و گمرک بخواهد که در مدت تصایه  تواند از ادارهی تصایه می ق ا.ت: اداره  10: به موجب ماده  تفتیش رراسالت  :151نکته

 هایی که به عنوان متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بارستد. ها و بستهکلیه برگ 

 ی کار دهد. ی ادامهشدن تجارتخانه ورشکسته جلوگیری کرده و به او اجازه تواند رأساً تصمیم گرفته و از تعهیل اداره تصایه می  :152نکته

 باشد: عادی و اختصاری. تصایه بر دو نو  می  :153نکته

ی تصایه حاصل فرو  اموابی که صورت آنها را برداشته کافی  قانون تصایه اگر به نظر اداره   23ق ماده  تصایه اختصاری: بر طب  :154نکته
روز    10نماید مگر اینکه برخی از طلبکاران، ظرف مدت  ی مزبور اقدام به تصایه اختصاری می برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره

 هم برردازند.  درخواست تصایه عادی را نموده و هزینه آن را 

دارد که هر کز ادعایی علیه ورشکسته  نماید و در آن اعالم می ی اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می در تصایه  :155نکته
 ی تصایه اعالم نماید. دارد ظرف چهل روز به اداره

فرو  اموال و تقسیم وجوه حاصله  سرز به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ا بدون رعایت تشریاات ا اقدام به   :156نکته
 دارد. نماید و ختم عمل تصایه را اعالم می می

یبک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به  مع  شوند نمی ی اختصاری بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت  در مورد تصایه :157نکته
قرا پیشنهاد  در صورتی که ورشکسته  وبی  بنماید  را  آنها  نظر  تشکیل جلسه جلب  باید جلسه  وسیله  مورد  این  در  باشد  نموده  ارفاقی  رداد 

 بستانکاران دعوت شود. 

ی تصایه به نحو مقتضی اقدام به  شده اقدام به مزایده مجدد به عمل نیامده و ادارهدر صورت نبودن خریدار به بهای ارزیابی  :158نکته
 فرو  آن خواهد نمود. 

شود وبی صورت تقسیم  کاایت دارایی صادر می ه و سند عدم قانون به عمل آمد  47و    46تقسیم وجوه حاصله طبق مدبول مواد   :159نکته
 ی تصایه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد برای مراجعه اشخاو ییناع در اداره

ی ورشکستگی باشد و یا یکی از طلبکاران  : در صورتی که دارایی شخص ورشکسته کافی برای پرداخت هزینهی عادیترفیت :160نکته

 پذیرد. ی تصایه و قانون تجارت انجام می ی آن را برردازد، تصایه طبق تشریاات ادارههزینه

 شود تا برای تشخیص و تصدیق طلب مراجعه کنند.به طلبکاران می آ هی: :161نکته

هایی که دعاوی تاجر در آن مهرح اسات و همچنین  رونوشات آگهی به واحدهای اجرایی حوزه ورشاکساته و دادساراها و دادگاه :162نکته
 شود.ای که تاجر احتما ً در آن اقدام به بیمه نموده است ارسال میهای بیمهشرکت
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ی قانون اداره تصاایه پز از رسایدگی به مهاببات، بساتانکارانی که طلبشاان تصادیق یا موقتاً قبول شاده به وسایله  38وفق ماده   :163نکته
ی اقدام به شود. اگر قرارداد ارفاقی تنظیم نشود ادارهنامه قید میتشوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی شده باشد در دعواخهاریه دعوت می

 کند.تقسیم و فرو  اموال می

های مساتقیم، تقسایم دارایی اشاخاو حقوقی منحل شاده قبل از تحصایل مااصااحساا  مابیاتی یا  قانون مابیات  88  وفق ماده : 164نکته
 بدون سرردن تأمین معادل میزان مابیات مجاز نیست.

ن شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خالف واقع و مدیران تصایه در صورت عدم آخرین مدیرا :165نکته
های شاخص حقوقی و شارکا ضاامن موضاو  قانون تجارت متضاامناً و کلیه کساانی که دارایی شاخص رعایت مقررات و ضاامن یا ضاامن

ی شاخص حقوقی نصایب آنان شاده اسات مسا ول پرداخت مابیات و جرایم و حقوقی بین آنان تقسایم گردیده به نسابت ساهمی که از دارای
 زیان دیرکرد متعلقه به شخص حقوقی خواهند بود.

چهارم ی سااهشااود مگر هیأت طلبکاران با اکنریت عددی که دارندهاموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می  فروش اروال: :166نکته

 ورس یا در بازار قیمت معین دارد.که مال در بمهاببات هستند رضایت دهند یا وقتی

توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضااایت بسااتانکارانی که نساابت به آن حق وثیقه  اموال دارای وثیقه را نیز نمی   :167نکته
 دارند جلب شود.

یق مزایده اموال فاسادشادنی و اموابی که در معرض تنزل قیمت هساتند و اموابی که دارای قیمت مشخص بازاری هستند به طر   :168نکته
 ثمن را برردازد. ظرف سه ماهروند. ضمناً اموال را باید به طریق نقدی فروخت مگر آنکه فرو  نمی

ی دوم نسابت به دارایی ورشاکساته به ناع خود طرف معامله ی دوم از طبقهی تصاایه یا کساانشاان تا درجهچنانچه کارکنان اداره :169نکته
 شود.انتظامی میی آنها باطل و متخلف تعقیب واقع شوند معامله

مجلز باید نام اشااخاصاای که مباشاار مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و با ترین بهای هر  در این صااورت :170نکته
 نمایند.مجلز را رییز یا کارمند اداره تصایه امضاء میشیئی در آن قید شود و صورت

را تا روزی که برای   شادهپنا بهای مال غیرمنقول ارزیابی  صادیکنند باید  ی مال غیرمنقول شارکت میکساانی که در مزایده :171نکته
 ی تصایه بسرارند.مزایده مقرر شده به صندوق اداره

هرگاه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه پیشاانهاددهنده حاضاار به اجرای تعهد خود نگردد خسااارت وارده از مبل   : 172نکته
 د.سررده برداشت خواهد ش

شااود. این سااند را سااند انتقال مال مورد مزایده به موجب سااند رساامی به برنده مزایده یا بسااتانکار منتقل میی  بعد از مزایده :173نکته
 شود.نامند و دارای تمام اوصاف سند رسمی مابکیت است و در نهایت نیز در دفتر اسناد رسمی انتقال انجام و ثبت میاجرایی می

ی تصایه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعالم نماید  قانون اداره  48ق ماده  اداره تصایه باید برای تقسیم موقت سهام بر طب : 174نکته
 در دسترس بستانکاران گذارده خواهد شد. ظرف مدت ده روزکه صورت تقسیم در 

هرگاه دعوای مربوب به بساتانکاری در موقع تقسایم موقت ساهام به نتیجه نرسایده باشاد ساهمی که برای او منظور شاده کنار  :175نکته
ها م جل اسات قبل از رسایدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شاد مگر آنکه برای برگشات شاود و همچنین بساتانکارانی که طلب آنگذارده می

 فر  قانونی از طلب خود رضایت دهند

شاود که کلیه دعاوی مربوب به دارایی و بدهی ورشاکساته قهعی شاده باشاد و برای تنظیم صاورت تقسایم نهایی وقتی تنظیم می :176نکته
 قانون اداره تصایه گردید. 45قهعی  زم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده  صورت

تواند این مدت را تصاایه شاود. اببته رییز دادگاه اساتان می  ماه  8ظرف  امور ورشاکساتگی باید از تاریخ وصاول حکم آن به اداره   :177نکته
 تمدید نماید.

 خاتمه ورشکستگی اعالم خواهد شد.  تقسیم اموال پز از  :178نکته

ــت که انر ی: از بهترین راهیه توصیییۀ ُمخلصییانه ــتیابی به اهداف این اس ــش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دس نفس خودمان بهخواهیم اعتمادمان را در بخش
اگر ها را القا کنیم و خواهیم باید در شـــخِص دیگری ایناندیشـــی میمثبتمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و بیشـــتر شـــود، ســـعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

. این »اثر دیگران« اســت بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و بخشــیدِن ســخاوتمندانۀ  خواهیم برای دیگران هم بخواهیم موفقیت را برای خودمان می
ــت ـکه خودـمان بزر وـقت و انر ی أثیرـگذارترین بخشذینفع این »نوعترین ـمان ـبه آنـها این اسـ ــتی« خواهیم بود. وقتی هم آموختیم یکی از ـت ـها بر زـندگی هر کس  دوسـ
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ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوسـتم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده باشـد، لذا با بهبود وضـع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سـمت خوبی تغییر دادهاطرافیانش می
با نوشیتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشیویق به خواندن آن کنم تا یا   من به دیگری هدیه کنم آن متأثر شـده، آن را به من هدیه کند،  اسـت و از  

ــده  هم خودم لذت ببرم، هم جامعه ــاس کنند. من متوّجه ش ــتو اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احس چیزهایی که در   آوردنام بهترین راه برای به دس
ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن خواهم این است که انر یام میزندگی

 نبود آن را پیدا کند.

با ما در   mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده گر در حین مطالعه با موارد سهو ا
 علی ردکت  تطبیقی نظم در تجارت حقوق»  کتاب،  دکتر توکلی«  تجارت»مختصر حقوق    های این جزوه از کتابمیان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی از قسمت

 omid_mollakarimi: اینستاگرام 1402 روزرسانی جزوه:به آخرین   ایم.کمک گرفته «پاشایی دکتر تجارت  حقوق»  کتاب و «فالح

ارـشد ـشدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم داـشتم که های حقوق وارد دورۀ کارـشناـسیآموختهبعد از اینکه لیـسانـسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداسیتان نویسینده:  
ارـشد و یا حّتی دکتری  ه اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دـسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارـشناـسیگرفتم. رفته رفته به این نتیجه رـسیدم کماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می

ها رسـیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج خوام یه کارمنِد سـطِح باال توو یه اداره بشـم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شـاید برای خیلیدر بهترین حالت می
های بد دیدم. همیـشه دوـست داـشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیآرزوهاـشون مح

ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید   قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رـضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکـشم و بگم »تونـستم!«. از این فیلما که بگذریم
عطای حقوِق ثابت را به   بجنگه و از »یه جا نـشـستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم

اید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان ب
دارن و تو بدوِن سـهمیه ُعمرًا شـانسـی  کنن و نهایتًا سـه هزار تا َور میخوای بشـینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صـد و ده  هزار تا شـرکت می»تو که کاِر ثابت داری، می

ام خواـستم که توو الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلـشم از خانوادهداـشتم که به موفقیت برـسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بـسمهنداری!« اطمینان ن
ده بودم؛ خالصـش کنم برات: »با وجوِد ای رو آغاز کر این مسـیر کمکم کنن و این هشـت ماه یه کم توقع و انتظارشـون رو از من کم کنن. من ریسـِک شـیریِن بلندپروازانه

گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی ی خدا اوومد توو ذهنم که میام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهتماِم ترـسی که از شکست داشتم، از تصمیم
ســـینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و ســـی! منم بدون معّطلی، رفتم یک ســـنجاقر برای ماشـــینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشـــته باش که به ماشـــینه می

ُاومد. مثاًل با مـسؤول یه کتابخونه ـصحبت های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا ـشروع کردم کمکهای کانون همیـشه روی ُکت یا مانتوـشون میوکیل
شــب هم از کتابخونه اســتفاده کنی! خالصـه   ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶ اوونجا تا  کردم و با وجود اینکه ســاعِت کارِ 

شـحالم از اینکه که شـم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسـر، ُیسـرا«. خو مند میاینکه ایمان داشـتم اگر امروز زحمت بکشـم فردا از نتیجه و میوۀ شـیریِن اوون زحمات بهره
های حقوقی )وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری( قبول شــدم و به عضــویت »هیأت علمی« رســیدم و امروز که این متن رو نوشــتم در وضــعیتی هســتم که در تمامِی آزمون

 خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«می
 مالکریمی   امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.( 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

ها درخواست بدین تا تمام رسان بدین و یا از طریق پیام پیام 09352213175به شماره 
 های حقوقی است را برایتان ارسال کنم!کنندۀ قبولی شما در آزمون جزواتی که تضمین

ارزشِ اصلیِ ر  در زدد ی، کمک بت دکگراا و تأثیر ذاری بر    !  60پَرتِ رتوهدِ دهۀ  ارید رالکرکمی هستم؛ کت حواس 

کنم  زکادی دارم. اهبتت همت تالشم را ری ی  هاکم با دکگراا عالقت ذاشت  آروختت زدد ی آدهاست. بت کاد یری و اشتراک

کنند کاد بگیرم و بعد از افزودا تجربیات خودم، آدها را بت  هاکی را کت بت افزاکشِ کیفیتِ کاد یری کمک ری تا روش 

های  دوکسی« و »بت کار بردا رثال دکگراا هم ادتیال بدهم. در حوزۀ آروزش و دوکسند ی در رشتۀ حیوق با روش »سادخ 

خواهی باکد بت دکگراا کمک کنی تا بت روفییت  ر  بت اک   ملت اکماا دارم: »ا ر روفییتِ بیشتری ری  رتفاوتم!رواا« 

 کابند.«  بیشتری دست

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/

