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 کنگ در هنگ 1قانون ورشکستگی

 

 کنگ منبع قوانین ورشکستگی در هنگ

است که  ) 32(فصل  2شرکتها  در واقع مبتنی بر قانون شرکتهاکنگ  قانون اصلی ورشکستگی شرکتها در هنگ

 3ورشکستگی اشخاص مفاد قانون ) تکمیل شده است. بعضی از H32با دستورالعمل انحالل شرکتها (فصل  بعدها

 . می گردد ورشکستگی شرکتها  هم مشمول )6(فصل 

مناسبی در شوند، قوانین  می بررسیکنگ اغلب در دادگاهها  از آنجائیکه مسائل مربوط به ورشکستگی در هنگ

 .  این خصوص وجود دارد

 هاي قضایی کنگ با سایر سیستم مقایسه قانون ورشکستگی در نظام قضایی هنگ

تشابهات زیادي  بتنی بر نظام قضایی انگلستان است  از اینرو کنگ م سیستم حقوقی هنگ شناسی. واژه •

کنگ واژه  . بر خالف ایاالت متحده، در هنگجود دارددو کشور  و فرایندهاي ورشکستگی میان 

"Bankruptcy"  ورشکستگی  شرکتها وقتی از رود. اما  تنها در خصوص اشخاص حقیقی به کار می

 ٥"انحالل"و   ٤"تصفیه"یان می آید ، از واژه هایی همچون سخن به م) Insolvency (اشخاص حقوقی

 استفاده می گردد. 

1 Insolvency Law 
2 Companies Ordinance 
3 Bankruptcy Ordinance  
4 liquidation 
5 Winding up  
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 قانونی ماده فاقد کنگ هنگ در شرکتها ورشکستگی قانون. 6 "آنسیترال " نشدن قوانین مشابه اجرایی •

قانون  هنوز کشور این و شود می اجرا آمریکا متحده ایاالت در  که است 7 15 فصل هاي دستوالعمل مشابه

 با. استصادره در خارج از هنگ کنگ اعمال ننموده  ورشکستگی  آنسیترال را در ارتباط با احکام

بطور کلی احکام خارجی مرتبط با انحالل شرکتها را به رسمیت شناخته و  کشور، این دادگاههاي اینحال

 .گیرند می پیش در اي گرایانه واقع روش فرامرزي،در خصوص مسائل ورشکستگی 

 811کنگ همچنین فاقد ماده قانونی مشابه دستوالعمل فصل : هنگ11شدن دستورالعملهاي فصل اجرایی ن •

رویه اي است که طی   ،کنگ در هنگ صلترین رویه به این ف شود. نزدیک است که در آمریکا اجرا می

 شده و به محض قرار گرفتن شرکت در معرض انحالل، این آن ابتدا در خصوص فرایند انحالل  موافقت

 فرایند به تصویب دادگاه می رسد.

ماده قانونی مشابه انگلستان  در خصوص تجدید ساختار شرکتها : هنگ کنگ فاقد  اجرایی  فرایند فقدان •

. با اینحال  اقدامات قانونی  از قبیل تصفیه موقتی و طرحهاي ارفاقی در تجدید ساختار شرکتهاستفرایند 

قبل ویا بعد از  به آنها  فرصت سازماندهی مجدد تیب تا بدین ترمی شود جرایی خصوص شرکتها ا

 د. داده شوقرارگرفتن بنگاهها در فرایند تصفیه 

کنگ براي انحالل شرکتها در  هاي هنگهدادگاانحالل شرکتها:   قضایی  جامع در خصوص نظام وجود  •

رکتهایی که در ش عالوه برراگیر برخوردار هستند. این سیستم قضایی فاین کشور از یک نظام حقوقی 

6 UNCITRAL Model Law 
اساس آن سیستم حقوقی آمریکا در تطابق با نظام قضایی سایر نمونه آمریکایی قانون ورشکستگی آنسیترال است  که بر  15فصل  7

 کند.  کشورهاي عضو این معاهده رویه واحدي در خصوص مکانیزم برخورد با شرکتهاي ورشکسته اتحاذ می
ند کسب و دهد تا بتوا اي براي سازماندهی مجدد بنگاه خود ارائه می بر اساس فصل مذکور قانون ورشکستگی، بدهکار معموال برنامه 8

کار خود را سرپا نگهداشته  و به مرور با طلبکاران تسویه کند. این فصل همچینین امکان ادامه اشتغال کارکنان بنگاه را فراهم 
 سازد.  می
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شرکتهاي خارجی که در این کشور به ثبت رسیده و حتی شرکتهایی که در ، اند کنگ ایجاد شده هنگ

. سه شرط اصلی عبارتند از شود شامل میخاصی هستند را  اما واجد شرایط  کنگ به ثبت نرسیده هنگ

حکم اي اینکه صدور دالیل کافی برکنگ داشته باشد،  ارتباط کافی با هنگورد نظر شرکت ماینکه 

کنگ  دادگاههاي هنگشرکت درخواست دهنده مفید خواهد بود وجود داشته باشد و اینکه انحالل براي 

داراییهاي شرکت سهم دارند  ک یا تعداد بیشتري از افرادي که در اعمال قانون در خصوص یصالحیت 

 باشند.  داشته

 

 دهکار)(ب روي طلبکاران در هنگام ورشکستگی هاي پیش گزینه

 طلبکاران آن چندین گزینه پیش روي گیرد،  کنگ در وضعیت نابسامان مالی قرار می هنگامیکه شرکتی در هنگ

 که عبارتند از: قرار دارد 

 شرکت  یا بخشی از دارائیهاي آن براي  9امین اموال انتخاب  -1

 و خروج از معضلدهی تجدید ساختار بمذاکره با شرکت بدهکار یا سایر طلبکاران و اتخاذ ترتیباتی   -2

 رکت انحالل شدرخواست  تعیین مدیرتصفیه موقت قبل از  -3

 ؛ یا درخواست از دادگاه جهت صدور دستور توافق شرکت با طلبکارانش  -4

 ل شرکت.الانح -5

اي که سایر طلبکاران در خصوص اصالح ساختار بنگاه درپیش  بدهی و شیوه بروزطلبکاران با توجه به شرایط 

 . مورد استفاده قرار دهندهاي فوق را  وانند  ترکیبی از گزینهت اند، می گرفته

:( Receiver)9 
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 10تصدي اموال بدهکار

تعیین یا از دادگاه  امین میتواند براي اموال شرکت بدهکار یک خود با بدهکار، طلبکار با توجه به قرارداد 

و تصدي اموال و کسب  نگهداريآوري،  ، جمعامین اموال را تعیین کند. وظیفه  امین درخواست نماید تا این 

یا قرارداد تعیین شده  حکمدر محدود می گردد که  به مواردي امین اموال راتباشد. اختیا درآمد از فروش آنها می

صورت هاي معینی از آن  شرکت یا تنها  دارایی هايکل فعالیتدر خصوص  می تواند  امین اموالاست. انتصاب 

مگر اینکه مشخصا در قرارداد به آن خواهند داشت یت شرکت را نوصول معموال حق مدیر گرفته و امین اموال

 اشاره شده باشد. 

شود از جمله اینکه شرکت بدهکار به دلیل اختالف  به دالیل مختلفی توسط دادگاه تعیین امین اموال ممکن است 

 ارات خود نباشد. تعیین قادر به مدیریت اموو یا عدم توانایی حفاظت از داراییها براي طلبکاران، بین سهامداران 

توسط امین اموالی که گیرد.  قوانین ورشکستگی، صورت میفاد اشاره شده توسط داداگاه بر اساس م امین اموال

مأمور دادگاه است و نماینده یا امین طرفی که این انتصاب به درخواست او انجام در واقع ،  دادگاه تعیین شده

حاصل از فروش اموال را مستقیما به دادگاه تحویل و یا طبق دستور دادگاه وجه  امین اموال باشد. است، نمی شده

 نماید.  می (به بدهکاران) پرداخت 

اصلی آن است و در صنعت  بانکنگ، مبالغ نگهداري شده به عنوان امانت متعلق به صاح براساس قوانین هنگ

محسوب بدهکار هاي شرکت  از دارایی حمل و نقل هوایی، این وجوه متعلق به شرکت هواپیمایی بوده و بخشی

تواند از دادگاه  میقانونی آژانس مسافرتی ، یاتا با اتکا به این بند بعنوان مثال بهنگام قصور یک شوند.  نمی

جهت نظارت بر حسابهاي بانکی شرکت اقدام تا هر نوع درآمد  تعیین یک امین اموال درخواست کند  نسبت به 

10 Receivership  
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تعیین امین  ا که هنوز در اختیار شرکت بدهکار است، شناسایی و وصول نماید. چنانچه ناشی از بلیط فروشی آتی ر

بالفاصله انجام شود، آنها قادر خواهند بود به سرعت درآمدهاي حاصل از بلیط فروشی آتی را از میان  اموال

 هاي شرکت شناسایی و آن را براي شرکتهاي هواپیمایی وصول نمایند.  دارایی

 11تقسیط بدهیساماندهی و 

ها) قانون ورشکستگی آمریکا  (مربوط به ساماندهی بدهی 11کنگ فاقد فصل  هرچند قانون ورشکستگی هنگ

کنند از طریق مذاکره براي ساماندهی مطالبات خود  باشد، معموال طلبکاران در هنگام مشکالت مالی تالش می می

ستیابی به چنین توافقی  نیازمند همکاري همه یابند. د از یک شرکت بزرگ بدهکار به توافقی غیررسمی دست

باشد و اگر یکی از آنها تقاضاي انحالل شرکت را داشته باشد، توافقات حاصله به ناچارکنار  طلبکاران عمده می

هاي قانونی از قبیل انحالل موقت و طرحهاي ارفاقی هم جهت اجراي طرح ساماندهی  گذاشته خواهند شد. رویه

 فاده قرار گیرد. تواند مورد است می

 12تصفیه موقت

هاي بدهکار در بازه زمانی بین تشکیل پرونده شکایت تا زمان صدور حکم داداگاه،  براي حفظ و نگهداري دارایی

توانند باعث تسهیل طرح ساماندهی  مدیر تصفیه موقتی منصوب کرد. مدیران تصفیه موقت معموال مییک توان  می

وطه بین طلبکاران و شرکت بدهکار در جریان بوده است. استفاده از مدیران هایی شوند که مذاکرات مرب بدهی

کنگ در بهبود قانون  ها نمونه خوبی از انعطاف دادگاههاي هنگ تصفیه موقت در تسهیل ساماندهی بدهی

 شود.  وب قوانین مصوب باعث کندي کار میباشد در حالیکه اقدام در چارچ می ورشکستگی

11 Restructuring and workout 
12 Provisional liquidation 
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تواند ارائه شود هرچند در مواردي  صفیه هر زمان پس از تشکیل پرونده شکایت میدرخواست تعیین مدیرت

توان همزمان با تشکیل  پرونده شکایت، این درخواست را ارائه داد. حدود اختیارات مدیران تصفیه موقت بر  می

 شود.  حسب شرایط دادخواست تعیین می

 از موارد ذیل اطمینان حاصل نماید:ود الزم است متقاضی تعیین مدیر تصفیه موقت براي توجیه درخواست خ

 باالي قبول دادخواست تصفیه شرکت احتمال  •

هاي  شته باشد، مثال  ریسک پراکنده شدن داراییوجود دا تعیین مدیر تصفیه  دالیل کافی براي توجیه  •

شرکت قبل از صدور حکم انحالل وجود دارد. عواملی که در این خصوص مورد توجه دادگاه قرار 

 گیرند عبارتند از: واقعیتهاي تجاري، میزان فوریت، نیاز به اجراي حکم و ..... می

 13طرحهاي ارفاقی

د. این طرحها ابزار مناسبی براي ساماندهی ي ارفاقی  می پردازهاطرحبه شرکتها قانون ورشکستگی   166بخش 

سازند تا با طلبکاران خود به توافق برسد و چنانچه  باشند زیرا این امکان را براي شرکت فراهم می بدهی می

 می تواند توافقات طرحهاي مذکور توسط دادگاه به تصویب برسند از لحاظ قانونی الزام آور خواهند بود. این

جایی بدهی حقوق صاحبان سهام در  پرداخت سود یا سرمایه، جابه قطعشامل تغییراتی در شرایط قراردها ، مثال 

 هاي معوق باشد. شرکتهاي وابسته، یا پرداخت به طلبکاران جهت تسویه بدهی

حظه درنهایت این دادگاه است که تصمیم نهایی خود را در خصوص ضمانت اجراي هر یک از این طرحها، مال

پیشنهاد همراه با حسن نیت از جانب اکثر طرفها  و نهایتا ارائه شرکتها،  با قوانی ورشکستگی مطابقت طرحها 

13 Schemes of Arrangement 
 

                                                           



 
 

نماید. درصورتیکه طلبکاران از طبقات اولویتی مختلفی باشند،  عادالنه بودن آنها براي اکثر طلبکاران، اتخاذ می

اي براي بررسی  د، ضروري است هر گروه در جلسات جداگانهمثال طلبکاران مشروط یا بدون وثیقه دربین آنها باش

 طرحهاي ارفاقی شرکت نمایند.  

 50مزیت یک طرح ارفاقی در این است که در صورتیکه که طرح  توسط اکثریتی از طلبکاران به تصویب برسد (

مربوطه شرکت  درصد از میزان طلب را دارا باشند الزم است در جلسه 75درصد تعداد طلبکاران که حداقل 

 توان آن را به دادگاه ارائه داد و در اینصورت اجراي آن توسط تمام طلبکاران الزامی است.  نمایند) می

(مورد اشاره در قانون ورشکستگی شرکتها در آمریکا) را ندارد  11با اینحال طرح ساماندهی مذکور کارایی فصل 

راي حق وتو هستند و هیچ مکانیزمی براي وادار کردن این قبیل وثیقه در فرایند ساماندهی دا داراي زیرا طلبکاران

تواند  بینی نشده است. همچنین طرح مذکور نمی طلبکاران به ایجاد تغییرات در حقوق قراردادي خود پیش

 نمایند، متوقف نماید.   طلبکارانی را که بعدا برعلیه بدهکاراقدام می

 تصفیه/ انحالل

قبلی با شکست مواجه شوند، طلبکار میتواند راه حل قانونی براي انحالل شرکت را  هاي حل در صورتیکه تمام راه

شود. در  کنگ با ارائه دادخواست انحالل آغاز می انتخاب کند. اقدامات قانونی براي تصفیه شرکتها در هنگ

م انحالل کنگ همانند آمریکا، تاریخ انحالل همان تاریخ دادخواست است و نه تاریخی که حک قوانین هنگ

صادر شده است. همچنین همزمان با صدور حکم انحالل ، تمام اقدامات دادگاهی بر علیه شرکت بدهکار بصورت 

 خودکار متوقف خواهد شد. 
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شود و  یا مدیرتصفیه منصوب شده، بعنوان امین اموال شرکت محسوب می : امین اموال  نقش مدیر تصفیه •

ها و توزیع عواید حاصله از فروش  یتهاي آن، شناسایی داراییوظیفه بررسی امورات شرکت، انحالل فعال

  شود. دار می بین طرفهاي ذینفع را عهده

توانند در خصوص قراردادهاي منعقده یا پرداختهاي انجام شده توسط شرکت بدهکار که در  مدیران تصفیه می

تا مشخص شود که آیا باید از یک بازه زمانی خاص قبل از تاریخ انحالل شرکت رخ داده است، تحقیق کنند 

شد یا اینکه ضرورتی براي تأدیه و پرداخت مبلغ ادعایی وجود نداشته است؛  انعقاد قراردادهاي مذکور اجتناب می

 بوده است. اي درکار به عبارتی دیگر، آیا قرارداد اعتباري غیرمنصفانه یا معامله ساختگی سازمان یافته

ع قراردادي را که در آن شرکت بدهکار قادر به ایفاي تعهدات خود نیست، رد تواند هر نو همچنین مدیرتصفیه می

نموده یا چنانچه دستیابی به طرحهاي ارفاقی منافع طلبکاران را نسبت به تقسیم عواید حاصل از فروش شرکت در 

 ید. کند، به افراد واسطه جهت دستیابی به این قراردادها کمک نما صورت انحالل آن،  بهتر تأمین می

هاي مبتنی بر وثیقه یا  میزان بازیافت بدهی بدهکار با عنایت به نوع آنها، بدهیها.  ها و تقسیم دارایی بدهی •

همانند آنچه که پیشتر  در مورد آژانسهاي مسافرتی عضو یاتا بدان  -هاي عادي  یا وجوه امانی  بدهی

باشد. طلبکاران صاحب وثیقه  می شوند،  متفاوت هاي شرکت محسوب نمی که جزء دارایی -اشاره شد 

توانند از وثایق دریافتی رفع توقیف نموده و مطالبات خود را در فرایند تصفیه شرکت (تحت عنوان  می

باشند پرونده اثبات  اثبات بدهی)  پیگیري کنند یا براي مبلغی که پس از آزادسازي وثایق هنوز طلبکار می

در ردیف مطالبات طلبکاران عادي   تحت عنوان اثبات بدهی هاي تشکیل شده بدهی تشکیل دهند. پرونده

 گیرند.  قرار می
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عواید حاصل از انحالل شرکت بدهکار تنها پس از تسویه مطالبات طلبکاران داراي اولویت و همچنین کسر 

 هاي حقوقی مراحل انحالل، به سایر طلبکاران بدون وثیقه پرداخت خواهد شد.  هزینه

شرکتها، فهرستی از پرداختهاي ترجیحی و اولویتهایی که مبالغ ناشی از فروش  ورشکستگیقانون   265در فصل 

اي شرکت بدهکار در آنها باید هزینه شود مشخص شده است.  بطور کلی این اولویتها به  هاي غیروثیقه دارایی

 باشند: ترتیب ذیل می

 هاي شرکت؛ اراییها و دستمزدهاي پرداختی جهت شناسایی، نگهداري  و فروش د هزینه -1

هاي  افتاده، پاداش پرداخت مبالغ مشخص از مطالبات کارکنان شامل حقوق و دستمزدهاي عقب -2

شوند زیرا  ها محاسبه نمی پایان خدمات، بیمه بیکاري و غیره (این مبالغ اغلب در جمع بدهی

 است) و  اي در نظر گرفته قانون در خصوص کارکنان امتیازات ویژه

شرکت بدهکار به دولت که ظرف یکسال آتی از تاریخ انحالل شرکت  هاي قانونی بدهی -3

 سررسید خواهند شد از قبیل عوارض و مالیات.

توانند طلب خود را از  بنابراین طلبکاران عادي تنها در صورتیکه  تمام مطالبات واجد اولویت بازپرداخت شود می

هم وجود دارد که مبالغی ار دریافت نمایند. چنانچه اي شرکت بدهک هاي غیر وثیقه مانده دارایی محل فروش باقی

 طلبکار باید به شرکت منحل شده پرداخت کند، قوانین خاصی از قبیل تهاتر بر آن مترتب خواهد بود. 

 ورشکستگی فرامرزي

کنگ در حال حاضر قانون نمونه آنسیترال در خصوص ورشکستگی فرامرزي مورد پذیرش قرار  در هنگ

گرایانه بوده و  هایی از ورشکستگی فرامرزي نسبتا واقع اینحال روش دادگاهها در برخورد با نمونهاست. با  نگرفته

۹ 
 



 
 

تصفیه شرکتهاي خارجی را مورد پذیرش قرار داده و ترتیبات ساماندهی احکام صادره در خصوص داداگاهها 

کنگ،  ل مورد نیاز در هنگخارجی که در خارج از کشور مورد تأیید قرار گرفته است با مالحظه و رعایت مراح

باشند. معموال دادگاه با رعایت جوانب احتیاطی، طرح ساماندهی مجدد بدهی یک شرکت خارجی  قابل قبول می

که توسط دادگاه الزامی شده است را جهت اجتناب از برتري غیرعادالنه یکی از طلبکاران بر سایرین که تحت 

 دهد.  یتأثیر طرح مذکور هستند، مورد پذیرش قرار م

در مواردي که تعدادي از مدیران تصفیه از کشورهاي مختلف وجود داشته باشند، دادگاهها آنها را ترغیب 

هاي شرکت بدهکار  نماید تا در خصوص دستیابی به یک پروتکل فرامرزي در ارتباط با نحوه فروش دارایی می

دخالت وانین هنگ کنگ حاکم نیست ، در مواردي که قورسیدگی به مطالبات طلبکاران به توافق برسند.  

 دادگاهها بعنوان گزینه جایگزین مد نظر قرار می گیرد. 
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