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خوانندگان گرامی! الزم به يادآوری است كه نشانه های درج شده 
ماده های ذكر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری كه مواد قانونی كه دارای عالمت  می باشند از 
بیشترين درجه اهمیت نسبت به ساير مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  ساير  است  بديهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  اين  كه 
اهمیت آزمونی و كاربردی از اهمیت كمتری برخوردارند. به طوری كه 
عالمت های     در ابتدای ساير مواد قانونی به تدريج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذكر است آن دسته از مواد قانونی كه در ابتدای آنها هیچ 
تری  پايین  كاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به ساير مواد قرار دارند.

	 	 	

راهنما



سخن ناشر

از  يکی  عنوان  به  گرايش هايش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
پرطرفدارترين رشته های دانشگاهی كشور، گروه زيادی از دانشجويان 
از  پس  كه  دانشجويانی  است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم 
تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جايگاه های گوناگون 
به ايفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی كه در دانشکده های حقوق، 
مبنای كار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان بر مدار آن ها قرار دارد، 
در واقع مجموعه كتاب ها و جزوه هايی هستند كه طی سالیان متمادی 
كمتر تغییر يافته و از صورتی به صورت ديگر تبدل پیدا كرده اند. اين 
پربار و  به مجموعه های  نیاز مبرم دانش پژوهان  در حالی است كه 
تدوين  ترتیب ضرورت  اين  به  است.  انکار  قابل  غیر  امری  سودمند، 
كتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجويان اين رشته 
و نیز رشته های قريب به حقوق، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. كتاب هايی كه از يک سو، روزآمدی و از سوی ديگر، تناسب 
نويسنده،  ناشر و  نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ  با 
عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار 
مجموعه ای پیشگام در امر نشر كتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
است گام های موثری در همراهی با دانشجويان رشته حقوق بردارد. 
اين موسسه افتخار دارد كه با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و 
با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، اقدام به تولید آثاری نمايد 
كه مهم ترين دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسريع يادگیری باشد. 
ارائه  با  بتواند  مسیر  اين  در  كه  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 

خدمات درخشان، شايستگی های خود را به اثبات رساند.

																	فرزاد	دانشور 	 	 	
																								مدیر	مسئول	انتشارات	چتر	دانش 	 	
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مبحث اول: سازمان اداره تصفيه 
وزارت دادگستري  كه  دادگاه شهرستان  در هر حوزه  ماده 1-   
مقتضي بداند اداره تصفیه براي رسیدگي به امور ورشکستگي تاسیس 

مي نمايد و در این موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.
 ماده 2- ريیس و كارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین 

 انتخاب شود اداره تصفیه به قدر لزوم 
- خدمتگزاران قضايي يا 

- اداري يا 
- از غیر خدمتگزاران دولت

کارمند خواهد داشت.

 اداره تصفیه همان است كه در 
- ريیس و 

- قائم مقام او و 
- محاسبین

 ماده 3- موارد رد 

رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي 
كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند ریيس، كارمند ديگري را براي 

- قبول يا 
- رد 

اين كار ماموريت مي دهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند 
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ايراد به نظر ریيس است.
در مواردي كه كارمند خود را مردود مي داند 

 امر او را به موقع اجرا مي گذارد.
- از هر گونه اقدامي خودداري كرده و 

- مراتب را به ريیس اطالع داده

را  او  وظايف  اداره  مقدم  کارمند  شود  مردود  ريیس  كه  صورتي  در 
انجام خواهدداد و چنانچه ريیس ايراد رد را نسبت به خود قبول ننمايد 

تعيين تکليف با دادگاه است.

 تا درجه دوم از طبقه 
- اداره تصفیه يا 

- كسانشان
 ماده 4- هرگاه كاركنان 

دوم نسبت به دارايي ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن 

 خواهد شد.
- باطل است و 

- متخلف تعقیب انتظامي
معامله 

 ماده 5- مرجع شکايت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهي است که 
حکم توقف را صادر کرده است شکايت به هیچ وجه جريان كار را 

توقیف نمي كند مگر درموارد مهم كه عمل مورد شکايت 

- جبران ناپذير و  دادگاه مي تواند دستور جلوگیري بدهد 
- ادله شاكي قوي باشد

 به شکايت 
- معجال و 

- خارج از نوبت و 
- در جلسه اداري

در اين صورت دادگاه مکلف است 
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رسیدگي كرده تصمیم خود را اعالم دارد و در ساير موارد دادگاه در 
صورت موجه تشخيص دادن شکایت دستور الزم به اداره تصفیه 
مي دهد و به اقتضاي مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نمايد.

 ماده 6- استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفیه به 

 تسلیم مي شود به حواله دو نفر از 
- صندوق دادگستري محل يا 

- صندوق اداره تصفیه

کارکنان اداره تصفيه که مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند 
خواهد بود.

 بايد در صورت 
- عملیات اداره تصفیه و 

- تقاضاها و 
- اعالماتي كه به آن اداره مي شود

 ماده 7-كلیه 

مجلس نوشته شود.
 ماده 8- همین كه حکم ورشکستگي قابل اجرا شد رونوشت حکم 

- اداره تصفیه و  فرستاده مي شود.
- اداره ثبت محل

به 

 ماده 9- در صورتي كه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه 
تصفیه  اداره  از  است  را كه الزم  اقداماتي  اداره مي تواند  باشد  ديگري 

محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از 

- دادگاه آن محل يا  بخواهد.
- مامور ديگري كه تعیین مي كند
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 بخواهد كه در 
- پست و 

- تلگراف و 
- گمرك 

 ماده 10- اداره تصفیه مي تواند از اداره 

مدت تصفیه كلیه برگ ها و بسته هايي كه 

- به عنوان متوقف فرستاده مي شود يا  براي آن اداره بفرستد.  
- از طرف متوقف ارسال گرديده

 حضور داشته باشد.
- برگ ها و 
- پاكت ها و 

- بسته ها
متوقف مي تواند درموقع باز كردن 

اقدامات  براي  مي تواند  لزوم  صورت  در  تصفیه  اداره   -11 ماده   
تامینیه بدوي به اعتبار دارایي موجود ورشکسته استقراض نماید.

  
- در اين قانون و 

- آيین نامه هاي مربوطه به آن
 ماده 12- وظايف اداره تصفیه 

كه وزارت دادگستري تهیه مي كند تعیین مي شود و در موارد سکوت 
بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم: اقدامات تاميني اداره تصفيه 
 ماده 13- همین كه حکم ورشکستگي قابل 

- اجراء شد و  اداره صورتي از اموال ورشکسته 
- رونوشت آن به اداره تصفیه رسید


