
 

 قسمت اول -قانون ورشکستگی کشور عراق

 655ماده 

تجاری خود نباشد ورشکسته محسوب و براساس حکم ناشی از عملیات (هر تاجری که قادر به پرداخت بدهی 1

 ورشکستگی خود را اعالم می نماید.، دادگاه

(حکم ورشکستگی در صورت قرارگرفتن در وضعیت ورشکستگی صادر می گردد. بدون این حکم ، پرداخت 2

 حالت تعلیق در نخواهد آمد.ه ون بدی

 

 655ماده 

اعالم می  تجاری وی یا توقف فعالیت به علت فوتبازپرداخت دیون ایجاد وقفه در ورشکستگی تاجر پس از  (1

تاجر یا توقف فعالیت وی به دادگاه ارائه  فوتیک سال از تاریخ مدت ظرف  بایدگردد. دادخواست ورشکستگی 

 اداره ثبت تجاری باشد. از  همزمان با تاریخ خروج نام تاجر بایدست شود. تاریخ ارائه دادخوا

و ظرف مهلت فوق االشاره نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی  وی فوت از پس تاجر میتوانند وراث قانونی (2

نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی، دادگاه ابتدا نسبت به دادگاه اقدام نمایند. در صورت مخالفت برخی وراث 

 به استماع دالیل آنها اقدام و سپس براساس منافع شخص معترض اقدام به تصمیم گیری می نماید. 

 

 655ماده 

 ، تاجر ورشکسته محسوب می گردد.وی به محض ارائه دادخواست ورشکستگی از سوی خود تاجر یا طلبکاران

 

 655ماده 

نسبت به ارائه دادخواست ورشکستگی اقدام  خود، روز از تاریخ توقف ایفای تعهدات 11ظرف  بایدتاجر  (1

نماید. این دادخواست در واقع گزارشی است که به دادگاه ارائه می شود و طی آن دالیل ناتوانی در پرداخت 

 این گزارش به ضمیمه مدارک ذیل به دادگاه ارائه گردند:ضروری است بدهی ها تشریح می گردد. 

 دفاتر اصلی تجاری 

 زیان اب بودجه و سود وتصویری از آخرین حس.  

  صورت هزینه های ناخالص شخصی دوسال قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی و مربوط به دوره

 .فعالیت تجاری چنانچه کمتر از دو سال بوده است

 منقول و غیرمنقول و ارزش تقریبی آنها در تاریخ توقف پرداخت بدهی ها یفهرست کامل داراییها. 



  بدهی و ، و بستانکاری ، آدرس بدهکاران و طلبکاران و میزان طلبصورت حسابهای بدهکاری

  از آنها. مربوط به هر یک تضمینات

  طی دو سال قبل از تاریخ ارائه دادخواستتاجر به طرفیت مطروحه به دعاوی جزییات مربوط 

 .ورشکستگی

در صورت عدم امکان ارائه  شخص تاجر باید نسبت به درج تاریخ در مدارک فوق و امضاء آنها اقدام نماید. (2

 خواست )گزارش( تشریح گردد.اددر دآن یل دالباید هر یک از این مدارک، 

 

 655ماده

میتوانند درخواست اعالالم ورشکسالتگی تالاجر بالدهکار را باله دادگالاه        هر یک از طلبکاران مرتبط با بدهی معوق(1

 .بدهند

آدرس خاصی در عراق نداشته باشد، فراری باشد  در صورتیکه بدهکار (طلبکار دین مدت دار )سررسید نشده( ،2

، مغازه اش را تعطیل کرده باشد ، در حال فروش مغازه اش باشد و یا اقدام مخربی علیه طلبکالاران  انجالام دهالد ،    

مشالروط باله اینکاله مالدرکی دال بالر عالدم       . میتواند از دادگاه درخواست اعالم ورشکستگی تاجر بدهکار را بنمایالد 

 دیون توسط مدیون ارائه کند. توانایی پرداخت 

 

 655ماده 

 ورشکستگی تاجر داد. هدر صورت خودداری تاجر از پرداخت جرایم تاخیر یا مالیات ، نمیتوان حکم ب

 

 655ماده 

و داراییهای تاجر وجوه نقد خواست ورشکستگی به آن ارائه شده ممکن است برای حفاظت از اد(دادگاهی که د1

 نماید. اتخاذ اراییها تا زمان صدور حکم ورشکستگی ، تدابیر تامینی و یا مدیریت این دورشکسته 

بخواهد تا در خصوص وضعیت مالی بدهکار و دالیل عدم پرداخت  رسمی (دادگاه ممکن است از کارشناس2

 را تسلیم دادگاه کند. دیون اقدام و گزارش آن

 

 655ماده 

ار دارد جهت صدور حکم ورشکستگی دارای در حوزه قضایی آن قر دادگاه بدوی که محل کار بدهکار(1

 صالحیت می باشد. 

(صرفنظر از موافقتنامه های بین المللی، تاجری که دارای شعبه یا نمایندگی در عراق است نیز میتواند ورشکسته 2

یی در خصوص وی صادر نشده باشد. در این صورت دادگاه أحتی اگر در کشورهای دیگر چنین ر .اعالم شود



ورشکستگی دادگاهی است که شعبه یا نمایندگی در حوزه قضایی آن مستقر  حکمر جهت صدور صالحیت دا

 است.

 

 655ماده 

پرونده  مرتبط با (دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی صالحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و تقاضاهای 1

 ورشکستگی را دارد. 

 

 656ماده 

یون را تعیین و دستور مهر و موم مغازه های شخص بدهکار دادگاه باید در رای ورشکستگی زمان توقف تأدیه د(1

  را صادر نماید.

بالفاصله پس از صدوررای ورشکستگی ، تصویری از رای را برای دفتر پیگیریهای شکایات، امین  باید (دادگاه 2

 اموال ورشکستگی ، اداره ثبت امالک و بانکهای تجاری ارسال نماید.

 

 655ماده 

یند ورشکستگی نیز خواهد بود. قاضی با رای دادگاه آورشکستگی، قاضی ناظر بر فر حکمقاضی صادرکننده 

 تجدید نظر قابل جابجایی می باشد. 

 

655ماده   

ورشکستگی، زمان صدور حکم بعنوان زمان توقف در نظر گرفته  حکم(در صورت عدم تعیین زمان توقف در 1

 می شود.

کار یا توقف کسب و کار، و عدم تعیین تاریخ خاصی (در صورت صدور رای ورشکستگی پس از فوت بده2

 بعنوان زمان توقف ، تاریخ فوت بدهکار یا توقف کسب و کار بعنوان زمان توقف در نظر گرفته می شود.

 

 655ماده 

خ ی(دادگاه حسب نظر خود یا براساس درخواست بدهکار، هر یک از طلبکاران ، امین اموال یا سایر ذینفعان ، تار1

( به دفتر  171ده روز از تاریخ تقدیم فهرست بدهی های واقعی )تهیه شده براساس پاراگراف اول ماده  توقف را

 دادگاه تعیین می نماید. 

 (در هر صورت، تاریخ توقف بی  از دو سال قبل از تاریخ حکم ورشکستگی تعیین نمی گردد.2

 



 655ماده 

خت بدهی بعنوان تاریخ توقف از بازپرداخت دیون تعیین می تاریخ شروع استفاده از روشهای غیر قانونی برای پردا

 گردد.

 

 655ماده 

براساس مقررات مربوطه در دفتر ثبت شرکتهای تجاری ثبت  باید(رای ورشکستگی و یا اصالح تاریخ توقف 1

 شود.

النات روی  تابلو اعبر یک روز پس از صدور حکم ورشکستگی، نسبت به الصاق نسخه ای از آن  باید(دادگاه 2

روی تابلو اعالنات دادگاه یا بر نسخه ای را نیز برای الصاق سی روزه  دادگاه به مدت سی روز اقدام نموده و ضمناً

 دادگاههایی که شرکت ورشکسته در حوزه قضایی آنهادارای دفتر ، شعبه یا نمایندگی می باشد اقدام نماید. 

 
ی را در روزنامه رسمی به چاپ برساند. الزم است انتشار خالصه ای از حکم ورشکستگ مکلف است(امین اموال 3

شامل اطالعاتی از  بایداین حکم ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم صورت پذیرد. خالصه حکم ورشکستگی 

خ یقبیل نام ورشکسته ، محل اقامت، شماره ثبت تجاری، دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ صدور حکم ، تار

 بایدده حکم و نام و آدرس امین اموال شرکت ورشکسته باشد. این اعالمیه همچنین توقف، نام قاضی صادرکنن

 طلبشان از شرکت ورشکسته باشد.  میزان حاوی دعوتنامه ای برای طلبکاران جهت ثبت 

 

 655ماده 

ورشکستگی  حکمهر یک از ذینفعان می تواند با هدف اعتراض به اشخاص ثالث، ظرف ده روز از تاریخ چاپ 

 زنامه رسمی در خصوص حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید. در رو

 

 655ماده 

در تجدید نظر خواهی حکم صادره در خصوص ادعاهای مطروحه مرتبط با رای ورشکستگی و همچنالین تجدیالد   

 مدنی و تجاری را رعایت نمود. وانینیندها و تاریخهای مندرج در قآفر بایدنظر خواهی در مورد احکام غیابی 

 

 655 ماده

در صورتیکه قبل از الزم  االجرا شدن حکم ورشکستگی ، بدهکار توانایی بازپرداخت کلیه بدهی های تجاری 

طلبکار مسئول پرداخت کلیه هزینه  خود را بدست آورد ، دادگاه حکم صادره را ابطال  می نماید و در این صورت

 های مربوطه خواهد بود.



 655ماده 

فورا مورد بررسی قرار گرفته و احکام صادره بالفاصله به حالت باید ه  ورشکستگی درخواستها/ادعاهای مربوط ب

 اجرا درآیند.

 

 656ماده 

در صورتیکه بدهکار از دادگاه درخواست اعالم ورشکستگی خود را بنماید و این درخواست از سوی دادگاه (1

اختگی خود را مطرح کرده است، رد شود، چنانچه برای دادگاه محرز شود که بدهکار عامدانه ورشکستگی س

 دینار و حداکثر یکصد دینار محکوم نماید. 22دادگاه ممکن است بدهکار را به پرداخت حداقل 

(در صورتیکه هر یک از طلبکاران تقاضای ورشکستگی بدهکار را به دادگاه داده باشند و این درخواست از 2

ه طلبکار عامدانه در صدد خدشه دار کردن اعتبار تجاری سوی دادگاه رد شود ، چنانچه برای دادگاه محرز شود ک

بدهکار می باشد ، دادگاه ممکن است طلبکار را به پرداخت جریمه فوق االشاره و پرداخت هزینه صدور حکم 

 محکوم نماید بدون اینکه حق طلبکار در وصول طلب  از بدهکار  دچار خدشه شود. 

 
 655ماده 

امین انتخاب کستگی به منظور مدیریت فرایند ورشکستگی از میان وکال نسبت به (دادگاه صادرکننده حکم ورش1

 اقدام می نماید. اموال 

ورشکستگی میتواند در هر زمان که صالح بداند و یا با درخواست شرکت دعوای  (قاضی رسیدگی کننده به2

یا بیشتر را بدهد به شرط آنکه تعداد نفر ورشکسته و یا ناظران آن دستور افزای  تعداد امنای اموال به میزان یک 

 آنها از سه نفر تجاوز ننماید.

 

 655ماده 

شریک ، ذینفع ،  ،(همسر و اقوام شخص ورشکسته و یا هر شخصی که حداقل ظرف دو سال قبل از ورشکستگی1

 /شرکت ورشکسته بوده نمیتواند بعنوان امین اموال انتخاب شود.تاجرحسابدار و یا نماینده 

که به اتهام جنایت، سرقت ، اختالس و خیانت در امانت محکوم و یا متهم به ورشکستگی به تقصیر و یا (هر کس 2

 شهادت دروغ بوده است نمیتواند بعنوان امین اموال انتخاب شود.

 

 655ماده 

ندگی نسبت به مدیریت و حفاظت از داراییهای شرکت ورشکسته اقدام و در کلیه دعاوی به نمایباید (امین اموال 1

 از طرف ورشکسته اقدام نماید.



و اقداماتی که بعنوان مدیر شرکت ورشکسته انجام می دهد را بصورت روزانه و در  کلیه فعالیتهاباید (امین اموال 2

درج  "انتهای گزارش"اوراق شماره گذاری شده ثبت تا به امضای قاضی برسد و در آخرین صفحه نیز عبارت 

 گردد.

اظر میتوانند هر زمان که بخواهند این گزارش را مالحظه نمایند. بدهکار نیز میتواند با مجوز قاضی و ن (دادگاه، 3

 قاضی پرونده به این گزارش دسترسی داشته باشد.

 

 655ماده 

با هم همکاری داشته و  باید(در صورت تعیین بی  از یک امین اموال )برای شرکت ورشکسته( ، همه آنها 1

 رکت می باشند.مسئول مدیریت ش مشترکاً

(البته قاضی پرونده میتواند کارهای شرکت را میان آنها تقسیم نماید و یا کارهای خاصی را به هریک از آنها 2

 در خصوص کاری که به وی سپرده شده است مسئول می باشد. بسپارد. در این صورت ، امین اموال صرفاً

ل نمایند. البته ایشان مجاز به سپردن امور به اشخاص ثالث (امنای اموال میتوانند مسئولیتهایی را به یکدیگر محو3

مسئول امور مذکور خواهند  نخواهند بود مگر با دستور قاضی. در چنین مواردی ، امین اموال و معاون وی مشترکاً

 بود.

 
 655ماده 

ض نمایند. این شرکت ورشکسته و بازرس قانونی میتوانند در خصوص عملکرد امین اموال به قاضی پرونده اعترا

اعتراض  میتواند به توقف فعالیت امین اموال منجر گردد. قاضی ورشکستگی ظرف پنج روز از دریافت درخواست 

 نسبت به صدور رای در این خصوص اقدام خواهد کرد. 

 

 655ماده 

ن اموال قاضی ورشکستگی میتواند خود و یا به درخواست شرکت ورشکسته یا بازرس قانونی آن نسبت به عزل امی

و یا کاه  تعداد آنها اقدام نماید. قاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ درخواست نسبت به تصمیم گیری اقدام 

 کند که این تصمیم قاضی نیز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

 

 655ماده 

(هزینه ها و مخارج امین اموال براساس تصمیم قاضی و پس از ارائه گزارش امین اموال در خصوص عملکردش 1

 تعیین خواهد گردید. 

 (قاضی ممکن است قبل از ارائه گزارش مذکور ، دستور پرداخت علی الحساب هزینه ها را صادر نمایند.2



هزینه ها و مخارج امین اموال به تصمیم قاضی  ( هر یک از ذینفعان شرکت ورشکسته میتوانند در خصوص3

 اعتراض نمایند. 

 

 655ماده 

مقررات خاص ، قاضی ورشکستگی میتواند بر مدیریت شرکت  به موجب (عالوه بر اختیارات اعطایی به قاضی1

 ورشکسته و فرایندهای آن  نظارت داشته و کلیه اقدامات الزم برای حفظ داراییهای شرکت انجام دهد.

ضی میتواند در موارد مصرحه در قانون برای تشکیل جلسه از طلبکاران دعوت نماید که در این صورت (قا2

 ریاست جلسات را عهده دار خواهد بود.

(قاضی هر زمان که الزم بداند میتواند با شرکت/شخص ورشکسته ، جانشینان ، نمایندگان ، کارکنان و سایر افراد 3

 نماید. استماعحات ایشان در خصوص ورشکستگی را مرتبط با آن تماس گرفته و توضی

 

 655ماده 

 .(قاضی در صورت لزوم به منشی دادگاه دستور می دهد تا ذینفعان را در جریان تصمیمات دادگاه قرار دهد1

 ابالغ( احکام و تماس/مکاتبه با ذینفعان ورشکستگی براساس رسید مکتوب دریافتی از سوی شرکتهای پست ، 2

مگر آنکه براساس قانون یا دستور قاضی پرونده روش دیگری برای ابالغ / تماس تعیین . گردند شده تلقی می

 شود.

 

 656ماده 

(احکام صادره از سوی قاضی غیر قابل تجدید نظرخواهی می باشند مگر اینکه در قانون طور دیگری تصریح 1

 .شده باشد

تاریخ ابالغ به سه روز از تاریخ رویت حکم و یا ظرف باید (در صورت مجاز بودن تجدید نظر خواهی، اینکار 2

  صورت پذیرد.قاضی پرونده  از طرف  ذینفعان 

(آرای صادره در خصوص تعیین تاریخ توقف و الحاقیه های بعدی و اثبات بدهی، ظرف ده روز از رویت حکم 3

 و تاریخ ابالغ به ذینفعان قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

ظرف مدت ده روز از تاریخ باید می که براساس قانون قابل تجدید نظر می باشند، ( در خصوص سایر احکا4

 رویت و یا ابالغ به ذینفعان تجدید نظر خواهی کرد.  

 

 655ماده 

 .بازرس برای شرکت ورشکسته تعیین نمایدچند نفر یک یا داوطلب،  (قاضی ممکن است از میان طلبکاران1



 ن می توانند به رای قاضی در خصوص تعیین بازرس اعتراض نمایند.(شخص ورشکسته و هر یک از طلبکارا2

 

 655ماده 

  .( شخص ورشکسته باشند4بازرس و یا معاون ناظر بر امور شرکت نمیتوانند همسر و یا از اقوام )تا درجه 

 

 655ماده 

بودجه شرکت و  مقررات خاص، بازرس میتواند نسبت به بررسیبه موجب  (عالوه بر اختیارات اعطایی به بارزس1

گزارش ارائه شده از سوی بدهکار اقدام و در انجام امور مربوط به شرکت ورشکسته به قاضی و یا امین اموال 

 .شرکت کمک نماید

(بازرس میتواند از امین اموال درخواست گزارش و مدارک مرتبط با درآمدها ، هزینه ها و بدهی های شرکت را 2

 .بنماید

 

 655ماده 

 .کارهای خود پاداشی دریافت نمی کند (بازرس برای1

 .(بازرس می تواند با حکم قاضی عزل شود2

 در قبال نتیجه اشتباهات جبران ناپذیرش مسئولیت خواهد داشت. ( بازرس صرفا3ً

 

 555ماده 

(قاضی میتواند حسب نظر خود و یا به درخواست امین اموال یا بازرس در هر زمانی نسبت به اعمال محدودیتهایی 1

 .رای ورشکسته اقدام نموده و دستور  اقدامات پیشگیرانه برای حفظ حقوق طلبکاران را صادر نمایدب

این  115در صورت ارائه دادخواست ورشکستگی از سوی مدیون ظرف مهلت مقرر در پاراگراف اول ماده (2

  خواهد بود.رسیدگی از سوی قاضی غیر قابل  دادخواستیقانون، چنین 

 .میتواند نسبت به حکمی که براساس پاراگراف اول این ماده صادره شده اعتراض نماید( شخص ورشکسته 3

(قاضی میتواند در هر زمان که صالح بداند نسبت به توقف محدودیتهای اعمال شده علیه شخص ورشکسته و یا 4

 توقف اقدامات پیشگیرانه اقدام نماید. 

 

 555ماده 

وکتبی امین اموال، محل اقامت دائمی خود را ترک نماید. شخص  ورشکسته نمیتواند بدون اطالع قبلی تاجر

 ورشکسته تنها با اجازه قاضی میتواند نسبت به تغییر محل اقامت خود اقدام کند.



 555ماده 

ورشکسته نمیتواند در شوراهای قانون گذاری ، شوراهای اجرایی، شهرداریها، اتاقهای بازرگانی و صنعتی  تاجر(1

وی همچنین نمیتواند در هیچیک از شرکتهای  .تجاری اقدام به انتصاب افراد نموده و یا رای دهدیا اتحادیه های 

عمومی  و تجاری بعنوان مدیر انجام وظیفه کرده و یا در امور بانکها ، نمایندگیهای تجاری ، صادرات و واردات ، 

 واسطه گری در بازارهای سفته بازی و مزایده دخالت و شرکت نماید.

ورشکسته نمیتواند به نمایندگی از طرف دیگران در داراییهای خود دخل و تصرف نماید. البته وی میتواند  جرتا(2

با رای دادگاه و در مواردی که بیم حیف و میل اموال می رود، در خصوص اموال متعلق به فرزندان ذکورش دخل 

 و تصرف نماید.

 

 555ماده 

گی از هر گونه معامله و دخل و تصرف در اموال  منع می شود. ورشکسته به محض صدور رای ورشکست تاجر(1

ورشکستگی به منزله دخل و تصرف بعد از صدور حکم حکم هر گونه دخل و تصرف در اموال در روز صدور 

 تلقی می گردد.

 ( منع تاجر ورشکسته در این خصوص مانع از اقدام وی برای حفظ حقوق  نخواهد شد.2

 

 555ماده 

رای ورشکستگی ، تاجر ورشکسته نمیتواند بدهی های  را پرداخت و یا حقوق  را دریافت  (متعاقب صدور1

 .نماید

(البته در صورتی که تاجر ورشکسته اوراق تجاری  قبولی نویسی شده در اختیار داشته باشد ارزش این اوراق در 2

 به چنین امری اعتراض نماید. 415 مگر آنکه امین اموال براساس مفاد ماده. سررسید به وی پرداخت خواهد گردید

 

 556ماده 

مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی و ششماه مهلت اجرای این حکم را باید به مدت قانونی که طی آن به 

شکایات امین اموال علیه اشخاص ثالث رسیدگی می شود و همچنین سایر مهلتهای قانونی مرتبط با تاجر ورشکسته 

 یا امین اموال اضافه نمود.

 
 555ماده 



مگر در  .تسویه حقوق و تعهدات )طلب و بدهی( بالفاصله پس از صدور حکم ورشکستگی صورت نمی گیرد

و یا  در تعاقب هم قرار گیرندموارد استثنایی که با هم مرتبط باشند. چنانچه طلب و بدهی بنا به دالیلی در )دفاتر( 

 می گردند.  طی یک حساب جاری تسویه شده باشند، مرتبط با هم تلقی

 

 555ماده 

(ممنوعیت معامله تاجر ورشکسته شامل معامله وی با استفاده از کلیه منابع مالی متعلق به او در زمان صدور حکم 1

 ورشکستگی و همچنین اموال مرتبط با داراییهای  بهنگام ورشکستگی می گردد.

 (البته این ممنوعیت معامله شامل موارد ذیل نمی گردد:2

 .ی که از طریق قانونی بدست آمده باشدمنابع -الف

  .ب(منابع متعلق به اشخاص ثالث بغیر از خود ورشکسته

ج( خسارت قابل پرداخت به ذینفع در یک قرارداد بیمه که قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی با تاجر 

شده از سوی دادگاه ورشکسته منعقد شده است. ذینفع می بایست کلیه حق بیمه هایی که از تاریخ توقف تعیین 

 توسط تاجر ورشکسته پرداخت شده است را به اداره ورشکستگی مسترد نماید.

 555ماده 

در صورتیکه ارثی به تاجر ورشکسته برسد تا زمانیکه طلبکاران متوفی طلب خود را از محل داراییهای وی )که به 

شکسته حقی بر این میراث نخواهند داشت. تاجر ورشکسته به ارث رسیده( وصول نکرده باشند، طلبکاران تاجر ور

  ضمنا طلبکاران متوفی نیز حقی بر داراییهای شخصی تاجر ورشکسته ندارند.

 555ماده 

تاجر ورشکسته قابل طرح نیست مگر در موارد له یا علیه (متعاقب صدور حکم ورشکستگی ، هیچگونه دعوایی 1

 ذیل:

یی که تاجر ورشکسته از معامله مرتبط با این منابع یا انجام این فعالیتها الف( دعاوی مرتبط با منابع مالی یا فعالیتها

 .منع نشده باشد

 .ب( دعاوی مرتبط با اموری که ورشکسته قانونا مجاز به انجام آنها می باشد

 ج( اقدامات مجرمانه 

 

سته را بدهد. ی مرتبط با ورشکستگی توسط تاجر ورشکا( دادگاه ممکن است به تشخیص خود اجازه طرح دعو2

را همچنین در صورتیکه طلبکاری منافع ویژه ای در دعوا داشته باشد ، دادگاه میتواند به وی اجازه حضور در دعوا 

 بدهد. 



( ، امین اموال در اش ( در صورت طرح دعوا له یا علیه تاجر ورشکسته )در خصوص خودش یا امور شخصی3

 دعوا جنبه مالی نیز داشته باشد.بخصوص اینکه  ،چنین دعوایی حضور خواهد داشت

 555ماده 

چنانچه پس از اعالم ورشکستگی ، دادگاه  تاجر ورشکسته را محکوم به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث 

 ،نماید، شخص زیان دیده میتواند بر این اساس و )جهت جبران زیان خود( علیه تاجر ورشکسته اقامه دعوی نماید

 ه ( تبانی وی با تاجر ورشکسته احراز گردد. مگر آنکه )برای دادگا

 

 555ماده 

(قاضی میتواند پس از مطالعه گزارشات امین اموال دستور دهد تا در صورت درخواست تاجر ورشکسته یا 1

 متعلقین وی، بخشی از منابع مالی )در اختیار امین اموال( به او پرداخت شود.

 بلغ تعیین شده درخواست تجدید نظر نماید.( متقاضی یا امین اموال میتواند در خصوص م2

(قاضی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست امین اموال هر زمان که الزم باشد نسبت به تعدیل رقم فوق اقدام 3

 و یا تصمیم به توقف آن بگیرد که البته این تصمیم قابل تجدید نظر خواهی می باشد. 

  

 555ماده 

ستفاده از اموال مشمول حکم ورشکستگی اقدام به فعالیت تجاری دیگر بنماید. تاجر ورشکسته میتواند بدون ا

طلبکارانی که طلبشان از محل عواید حاصل از فعالیت تجاری جدید قابل وصول است ، جهت وصول طلب خود 

 از محل اموال مشمول حکم ورشکستگی از اولویت برخوردارند.

 

 555ماده 

قبل از صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته معامالت زیر را با طلبکاران چنانچه متعاقب توقف پرداخت و یا 

 انجام دهد، این معامالت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود:

 .(هر گونه بخش / هبه به استثنای هدایای کوچک در حد عرف1

خ سررسید، پرداخت ر طریقی.  تسویه براوات قبولی نویسی شده قبل از تاریه (تسویه بدهی قبل از سررسید به2

 .بدهی قبل از سررسید تلقی می گردد

غیر از طریق مورد توافق . پرداخت بدهی از طریق تسویه بروات قبولی نویسی شده یا ه (تسویه بدهی از طریقی ب3

 .از طریق حواله بانکی ، تسویه نقدی بدهی تلقی می شود

  .اموال مدیون  بدهی با استفاده ازبابت ضمانت (هر گونه تضمین داده شده 4

 



 555ماده 

صورت مدت زمانهای اشاره شده از جانب تاجر ورشکسته  ولدر طذکر، کلیه اقداماتی که غیر از موارد فوق اله ب

به ضرر طلبکاران بوده و انتقال گیرنده مال در زمان انتقال از حکم دادگاه مبنی بر توقف ورشکسته اگر ، می گیرد

 بار ساقط است. مطلع بوده باشد، از درجه اعت

 556ماده 

در صورتیکه ارزش یک برات مدت دار متعاقب تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی پرداخت شده 

باشد، مبلغ آن از دارنده برات قابل استرداد نخواهد بود. البته چنانچه برات ک  یا شخصی که به حساب وی برات 

توقف تاجر ورشکسته مطلع بوده باشند، مسئول استرداد وجه کشیده شده است در زمان کشیدن برات از موضوع 

برات خواهند بود. در صورت نقدشدن سفته ، مسئولیت استرداد وجه آن با اولین ظهرنویس خواهد بود مشروط به 

 اینکه در زمان دریافت سفته )جهت ظهرنویسی( از موضوع توقف تاجر ورشکسته مطلع بوده باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


