
 قانون ورشکستگی چین

 

 روي شرکتهاي چینی هنگام مواجهه با مشکالت مالی  هاي پیش گزینه

اجرایی شده است با  2007که از اول ژوئن سال  1قانون ورشکستگی شرکتها در جمهوري خلق چین (اي. بی. ال)
اي  دهد تا برنامه ت میارائه یک نظام ساماندهی قانونی براي شرکتهایی که دچار مشکل مالی هستند، به آنها فرص

دهی مذکور تحت هدایت دادگاه  و احیاء فعالیتهاي خود فراهم سازند. فرایند سازمان 2دهی مجدد براي سازمان
باشد. بر اساس قانون مذکور، در طی فرایند  بوده و در بسیاري از روشها با نظام اجرایی قوانین انگلستان یکسان می

مربوط به ورشکستگی به حالت تعلیق درآمده و طلبکاران داراي وثیقه اجازه  دهی مجدد، هرگونه دادرسی سازمان
ها به اجرا  هاي این قبیل شرکت نخواهند داشت بدون  اجازه دادگاه خلق وثایق خود را جهت تملک دارایی

 بگذارند. فرایندهاي جایگزین در چنین مواردي می تواند انحالل شرکت و یا مصالحه باشد. 

 ها در قراردادهاي غیررسمی هیساماندهی بد

طرفین ممکن است بدون مراجعه به دادگاه روي استمهال بدهی توافق نمایند .با اینحال،  این توافقات نباید منافع 
 سایر طلبکاران را به خطر اندازد که متعاقبا باعث بی اعتباري این ترتیبات در طی فرایند ورشکستگی گردند.  

 ي بنگاهها در هنگام عدم دستیابی به توافقات غیررسمیرو راهکارهاي قانونی پیش

بر اساس قانون ورشکستگی، درصورت واجد شرایط بودن از لحاظ گردش نقدینگی ( یا بعبارت دیگر عدم 
توانایی شرکت  در پرداخت بدهی هاي خود بهنگام سررسید شدن) و وضعیت ترازنامه اي ( فراتر رفتن تعهدات 

و در نتیجه عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ) شرکت میتواند درخواست انحالل شرکت از داراییهاي آن 
تواند راسا درخواست  یا مصالحه نماید. یک شرکت بدهکار تنها با اثبات اینکه در شرف ورشکستگی است می

 دهی مجدد نماید. سازمان

است انحالل یا تجدید ساختار یک طلبکار هم در صورت ضعیف بودن گردش نقدینگی شرکت ، میتواند درخو
درصد از سرمایه ثبت شده شرکت را پرداخت کرده  10شرکت را به دادگاه ارائه نماید.  هر سهامداري هم که 

 باشد میتواند درخواست تجدید ساختار شرکت را در بعنوان طلبکار ارائه نماید.

1 The PRC Enterprise Bankruptcy Law (EBL) 
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 دهی مجدد  چگونگی اجراي رسمی سازمان

درصد  10اساس درخواست بدهکار، طلبکار یا یکی از سهامدارانی که حداقل قانون ورشکستگی بنگاهها بر 
سازد. به  دهی مجدد را براي شرکتهاي ورشکسته فراهم می سرمایه بنگاه به نام او ثبت شده است امکان سازمان

 شود. دهی مجدد شرکت آغاز می محض موافقت دادگاه با هر یک از درخواستهاي فوق، دوره سازمان

(تعیین شده توسط دادگاه) مدیریت شرکت را به عهده خواهد  3دهی مجدد، مدیر تصفیه دوه سازمان در طول
گرفت. البته حسب تقاضا، قانون ورشکستگی به تیم مدیریتی شرکت مورد نظر اجازه می دهد تحت سرپرستی 

اندهی شرکت را با مدیر تصفیه به مدیریت خود در شرکت ادامه دهد. شرکت یا مدیر تصفیه باید   طرح سام
دهی مجدد  ها را ارائه دهند. الزم است  طرح سازمان هدف بهبود عملکرد مالی آن و از جمله ساماندهی بدهی

ظرف شش ماه از آغاز دوره ،  به دادگاه و کمیته طلبکاران تسلیم شود مگر آنکه مدت زمان مذکور با اجازه 
 دادگاه افزایش یابد.

گیري در خصوص  اي با حضور طلبکاران جهت رأي مجدد، باید جلسه  سازماندهیدادگاه پس  از دریافت طرح 
شوند: طلبکاران داراي وثیقه، طلبکاران داراي رابطه استخدامی  گروه تقسیم می 4برنامه تشکیل دهد. طلبکاران به 

ر طلبکار در گروهها قرارگرفتن هبا شرکت بدهکار، سازمانهاي مالیاتی و طلبکاران بدون وثیقه (طلبکاران عادي). 
با رأي مثبت اکثریت طلبکاران حاضر و رأي دهنده در آن گروه که دو سوم کل طلب را در اختیار دارند تعیین 

 شود و هر کدام از گروهها باید برنامه را تأیید نمایند.  می

ضوابط خاصی، چنانچه طلبکاران طرح سازماندهی مجدد را رد کنند، شرکت بدهکار یا مدیر تصفیه با رعایت 
توانند از دادگاه خلق درخواست تأیید برنامه را نمایند. در صورت رد  طرح از سوي دادگاه خلق ، سازماندهی  می

 شود.  مجدد پایان یافته و بدهکار ورشکسته اعالم می

در صورت تایید طرح توسط طلبکاران و دادگاه خلق ، شرکت بدهکار مسئول اجراي آن تحت نظارت مدیر 
ه است. چنانچه طلبکاران طرح سازماندهی مجدد پیشنهادي را تصویب نکنند، دادگاه با درخواست شرکت تصفی

 تواند آن را تصویب نماید  بدهکار و یا مدیر تصفیه با حصول شرایطی می

 چگونگی اجراي طرح سازماندهی مجدد توسط شرکت بدهکار
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ازماندهی مجدد است.  در صورت تایید طرح از همانطور که اشاره شد، شرکت بدهکار مسئول اجراي  طرح س
کند. مدیرتصفیه بر  ها و مسئولیتهاي مدیریتی را مجددا به شرکت منتقل می سوي دادگاه خلق ، مدیر تصفیه، دارایی

اجراي  طرح سازماندهی مجدد نظارت خواهد داشت. در طول دوره مذکور، شرکت بدهکار باید گزارش 
ضعیت مالی خود به مدیر قانونی تصفیه ارسال تا وي نیز گزارش نظارتی را تسلیم پیشرفت طرح را  به همراه و

 دادگاه نماید. 

 مدیر تصفیه کیست و چه اختیاراتی دارد؟

است و براساس این قانون، دادگاه به محض پذیرش  ون ورشکستگی تعریف شدهدر قان "مدیر قانونی تصفیه "
دادخواست ورشکستگی ملزم به تعیین یک مدیر تصفیه می باشد. مدیر قانونی تصفیه شخص یا سازمانی است که 

باشد. شرکتهاي حقوقی،  هاي بدهکار و نظارت بر فرایند سازماندهی مجدد آن می مسئول مدیریت دارایی
هاي حسابدار و موسسات مسئول تصفیه شرکتها در زمان ورشکستگی و یا افرادي از سازمانها و ادارات شرکت

 دار شوند.  مرتبط می توانند وظایف مدیر قانونی تصفیه را عهده

بر اساس قانون ورشکستگی، وظیفه اصلی مدیر قانونی تصفیه  مدیریت دارایی و فعالیتهاي شرکت بدهکار از جمله 
گیري در  جلسات دادگاه، مراکز داوري و سایر فرایندهاي حقوقی از جانب شرکت بدهکار، تصمیم شرکت در

خصوص فعالیت شرکت و سایر اقدامات و وظایف اجرایی است که توسط دادگاه خلق مناسب تشخیص داده 
 رش ارائه دهد. بایست دراین موارد هم به دادگاه خلق و هم به طلبکاران گزا شود. مدیر قانونی تصفیه می می

چنانچه طلبکاران تشخیص دهند که مدیر قانونی تصفیه به درستی وظایف خود را انجام نداده است می توانند از 
تواند استعفا  دادگاه  درخواست تغییر مدیر تصفیه را نمایند. مدیر تصفیه تنها در صورت وجود دالئل قانع کننده می

 دگاه خلق. نماید البته به شرط دریافت تاییدیه دا

 در صورت الزم االجرا بودن طرح سازماندهی مجدد چه اتفاقی می افتد؟ 

به محض تایید طرح سازماندهی مجدد توسط  طلبکاران و دادگاه خلق ، شرکت بدهکار موظف به اجراي طرح 
شرکت و  تحت نظارت مدیر تصفیه در دوره زمانی تعیین شده است. طرح مذکور که به تایید دادگاه رسیده براي

کلیه طلبکاران الزم االجراست. حقوق طلبکاران در مقابل هر یک از ضامنین شرکت بدهکار و یا سایر اشخاصی 
 گیرد.  که مفردا یا جمعا بهمراه شرکت بدهکار متعهد می باشند، تحت الشعاع طرح سازماندهی مجدد قرار نمی

 



 

 در صورت عدم موفقیت طرح سازماندهی مجدد

موفق به اجراي  طرح سازماندهی مجدد نشود، دادگاه خلق به درخواست مدیر تصفیه و یا یکی از  چنانچه  شرکتی
تواند طرح را متوقف و شرکت را ورشکسته اعالم کند. در این صورت پذیرش (هرگونه  طرفهاي ذیحق می

 شند.  با بخشش بدهی یا مساعده) طلبکاران پایان یافته و آنها براي استیفاي حقوق خود آزاد می

 شرکت بدهکار 4انحالل داوطلبانه

تواند نسبت به  هاي یک شرکت جهت تسویه دیون معوق آن کافی باشد، شرکت مذکور می در صورتیکه دارائی
اي جهت  تصفیه در شرکت ایجاد، طلبکاران دعوت و برنامه  انحالل داوطلبانه  اقدام نماید. در این صورت، کمیته

هاي معوق  رسد. پس از آنکه کلیه بدهی داران و طلبکاران تنظیم و به تصویب میها توسط سهام تقسیم دارائی
بازپرداخت شد، گزارشی در خصوص تصفیه شرکت توسط کمیته تصفیه تهیه و توسط سهامداران به تصویب 

شود. در صورتیکه شرکت بدهکار قادر به بازپرداخت  رسد و نهایتا شرکت منحل و از حالت ثبت خارج می می
 . هاي خود نباشد فرایند تصفیه باید توسط دادگاه خلق مدیریت شود ه بدهیهم

 شرکت بدهکار 5نحوه تصفیه اجباري

تواند تصفیه شرکت بدهکار را ازطریق دادگاه درخواست کند  بر اساس قانون ورشکستگی، یک طلبکار می
ید نیست. با اینحال چنین درخواستی هاي خود در سررس مشروط بر اینکه اثبات کند بدهکار قادر به پرداخت بدهی

درصد سرمایه ثبتی  10لزوما به نتیجه نخواهد رسید زیرا شرکت بدهکار یا هر کدام از اشخاصی که بیش از 
 توانند همزمان درخواست سازماندهی مجدد کنند.  شرکت را در اختیار داشته باشند می

 تفاوت تصفیه اجباري با انحالل داوطلبانه

و انحالل داوطلبانه هر دو مشمول مقررات قانون ورشکستگی  می باشند. تفاوت اصلی آنها در این  تصفیه اجباري
هاي خود باشد، نیازي به نظارت  است که در انحالل داوطلبانه زمانیکه شرکت بدهکار قادر به بازپرداخت بدهی

 دادگاه خلق وجود ندارد. 
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 ٦وظایف مسئول تصفیه/ امین اموال

هاي آن و پرداخت  رشکستگی، وظایف اصلی مسئول تصفیه، مدیریت  شرکت، رسیدگی به دارائیمطابق قانون و
باشد. در انحالل داوطلبانه، الزم است یک کمیته تصفیه براي نظارت بر موضوعات  هاي معوق شرکت می بدهی

که که تشخیص ها تشکیل شود. این کمیته  در صورتی خاصی از قبیل  حل و فصل دعاوي و رسیدگی به دارائی
باشد باید درخواست تصفیه شرکت  هاي خود در طول دوره انحالل داوطلبانه نمی دهد شرکت قادر به تسویه بدهی

را به دادگاه خلق ارائه و به محض موافقت دادگاه با این درخواست، اقدامات مربوط به تصفیه را به دادگاه محول 
 کند. 

 الل یک شرکت خارجی را صادر کند؟تواند دستور انح یا دادگاه خلق چین میآ

هاي شرکتی که در خارج  بر اساس قانون ورشکستگی چین  فرایند ورشکستگی شرکتها در این کشور، به سرمایه
از چین قرار دارد قابل تسري است. با اینحال بر اساس قانون مذکور  دادگاه خلق چین قادر به صدور دستور 

 . باشد انحالل شرکتهاي خارجی نمی
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