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راهنما
خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده
در ابتدای هر ماده قانونی نشانگر درجه اهمیت ماده های ذکر شده
می باشد .به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت می باشند از
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند.
که این مواد را ممتاز می نامیم و بدیهی است سایر مواد از لحاظ
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند .به طوری که
در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه
عالمتهای
اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ
نشانهای وجود ندارد از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری
نسبت به سایر مواد قرار دارند.

سخن ناشر
رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش به عنوان یکی از
پرطرفدارترین رشتههای دانشگاهی کشور ،گروه زیادی از دانشجویان
علوم انسانی را به خود جلب نموده است .دانشجویانی که پس از
تحصیل ،وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاههای گوناگون
به ایفای وظیفه مشغول میشوند .منابعی که در دانشکده های حقوق،
مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آنها قرار دارد،
در واقع مجموعه کتابها و جزوههایی هستند که طی سالیان متمادی
کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کردهاند .این
در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعههای پربار و
سودمند ،امری غیر قابل انکار است .به این ترتیب ضرورت تدوین
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته
و نیز رشتههای قریب به حقوق ،باید بیش از گذشته مورد توجه قرار
گیرد .کتابهایی که از یک سو ،روزآمدی و از سوی دیگر ،تناسب
با نیاز دانشپژوهان در آنها ،مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده،
قرار گرفته باشد .مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان
مجموعهای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته
است گامهای موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد.
این موسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و
با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان ،اقدام به تولید آثاری نماید
که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد.
انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه
خدمات درخشان ،شایستگیهای خود را به اثبات رساند.
                 فرزاد دانشور
                        مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي
مصوب 1318
مبحث اول :سازمان اداره تصفيه

ماده  -1در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري
مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تاسيس

مينمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.

ماده  -2رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين

 خدمتگزاران قضايي ياانتخاب شود اداره تصفيه به قدر لزوم

 اداري يا از غير خدمتگزاران دولتكارمند خواهد داشت.

 رييس وماده  -3موارد رد  -قائم مقام او و اداره تصفيه همان است كه در
 محاسبينرد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي
كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رييس ،كارمند ديگري را براي
اين كار ماموريت ميدهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند

 قبول يا -رد
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ايراد به نظر رييس است.
در مواردي كه كارمند خود را مردود ميداند
 از هر گونه اقدامي خودداري كرده و -مراتب را به رييس اطالع داده

امر او را به موقع اجرا ميگذارد.

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

تعيين تكليف با دادگاه است.
ماده  -4هرگاه كاركنان

 اداره تصفيه يا -كسانشان

تا درجه دوم از طبقه

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

 باطل است و -متخلف تعقيب انتظامي

خواهد شد.

ماده  -5مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه

حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را
توقيف نمي كند مگر درموارد مهم كه عمل مورد شكايت
 جبران ناپذير و -ادله شاكي قوي باشد

دادگاه ميتواند دستور جلوگيري بدهد

 معجال ودر اين صورت دادگاه مكلف است  -خارج از نوبت و به شكايت
 -در جلسه اداري
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رسيدگي كرده تصميم خود را اعالم دارد و در ساير موارد دادگاه در

صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور الزم به اداره تصفيه

ميدهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.
ماده  -6استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به

 صندوق دادگستري محل يا -صندوق اداره تصفيه

تسليم ميشود به حواله دو نفر از

كاركنان اداره تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند
خواهد بود.

 -عمليات اداره تصفيه و

ماده -7كليه  -تقاضاها و

بايد در صورت

 اعالماتي كه به آن اداره ميشودمجلس نوشته شود.

ماده  -8همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم

به

 اداره تصفيه و -اداره ثبت محل

فرستاده ميشود.

ماده  -9در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه
ديگري باشد اداره ميتواند اقداماتي را كه الزم است از اداره تصفيه
محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از
 دادگاه آن محل يا -مامور ديگري كه تعيين ميكند

بخواهد.
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 -پست و

ماده  -10اداره تصفيه ميتواند از اداره  -تلگراف و بخواهد كه در
 گمركمدت تصفيه كليه برگها و بسته هايي كه
 به عنوان متوقف فرستاده ميشود يا -از طرف متوقف ارسال گرديده

براي آن اداره بفرستد.

 -برگها و

متوقف ميتواند درموقع باز كردن  -پاكتها و حضور داشته باشد.
 بستههاماده  -11اداره تصفيه در صورت لزوم ميتواند براي اقدامات

تامينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.
ماده  -12وظایف اداره تصفيه

 در اين قانون و -آيين نامه هاي مربوطه به آن

كه وزارت دادگستري تهيه ميكند تعيين ميشود و در موارد سكوت

بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم :اقدامات تاميني اداره تصفيه

ماده  -13همين كه حكم ورشكستگي قابل
 اجراء شد و -رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد

اداره صورتي از اموال ورشكسته
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برداشته اقدامات الزمه را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل
ميآورد.
ماده  -14ورشكسته مكلف است

 اموال و -دفاتر

خود را به اداره تصفيه

معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه
تا شش ماه زندان تاديبي محكوم خواهد شد.
 ورثه و شركا واگر ورشكسته

 فوت نموده يا -فراري

 خدمه وباشد  -متصديان امور و
 كليه اشخاصي كه به نحوياز انحا در اموال ورشكسته
تصرف و دخالت دارند

اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.

اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي كه براي

خودداري آنها معين شده تذكر ميدهد.
ماده  -15اداره تصفيه اقدام به

 بستن و -مهر و موم نمودن

انبارها،

مغازهها ،كاال و كارخانجات مينمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود

