
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع ورشکستگی و انواع آن 

قانون تجارت  412قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت به موجب ماده دورشکستگی به تقصیر چیست ؟

 در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود 

 اما ورشکستگی انواع مختلفی دارد :

 ورشکستگی عادی :

ورشکستگی عادی تاجری است که از تادیه وجوهی که بر عهده اوست متوقف گردد و ظرف سه روز از 

قانون تجارت  413- 412تاریخ وقفه توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید )ماده 

) 

 ورشکستگی به تقصیر :

چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است یا در 

موهوم یا غیر متعارف باشد چنانچه پس از تاریخ توقف صورتی که تاجر معامالتی کرده که بر اساس عرف 

یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی باالتر یا فروشی 

 قانون تجارت ( 541پایین تر از مظنه روز نماید ورشکستگی به تقصیر می باشد )ماده 

 ورشکستگی به تقلب 

حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی ورشکسته به تقلب 

کرده و یا از طریق مواضعه و معامالتی صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به 

 ( 549وسیله اسناد یا صورت داریی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است )ماده 

 اثر ورشکستگی بر تاجر از دخالت در اموال 

 محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

 تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی وی از تاجر ورشکسته 

 محرومیت تاجر از استرداد اموال امانتی 

 محرومیت از دخل و تصرف در اسناد و مدارکی همچون چک و سفته و برات 



 

 

رت مقرر می دارد که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد بنابراین صدور حکم قانون تجا 415ماده 

 ورشکستگی لزوما از سوی دادگاه است 

 معامالت تاجر در موارد زیر باطل و بال اثر است 

 هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بال عوض 

 ه تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیل

 هر معامله که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نموده و به ضرر طلبکاران باشد 

 ارتباط با موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه

 Andishelawinsکانال تلگرام :

 www.andishehlaw.comسایت موسسه :

 بدون نیاز به گرفتن کد فقط با تلفن ثابت 9092305570تلفن مشاوره :

 20:30الی  16:30روزهای زوج از ساعت  26200321مشاوره حضوری :تلفن 

 09102215161تلفن پاسخ گویی :

آدرس موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه :خیابان نلسون ماندال  )جردن (باالتر از اسفندیار کوچه رحیمی 

 طبقه پنجم واحد 54پالک 

 

 

 

 


