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  یاجتماع نیو نحوه وصول مطالبات سازمان تأم ھیصدور اجرائ
  

  مقدمھ
را بھ سازمان داده كھ  اریاخت نیقانونگذار ا ھنكیبھ لحاظ ا یاجتماع نیقانون تأم ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییآ تیبھ اھم نظر

و  ٩٨و  ٩٠و  ۶۶و  ۴۶و  ۴٢موضوع مواد  مھیرأسًا بھ وصول مطالبات حق ب یو ثبت ییبدون مراجعھ بھ مراجع قضا
مصوب سال  انیاز كارفرما میو قانون نحوه وصول جرا یكاریب مھیقانون ب ١٩ماده  نیو ھمچن ١٠٨و  ١٠١و  ١٠٠
 رامونیپ یلذا ضمن بحث و بررس. ندیسازمان اقدام نما یاجرا نیو مأمور نیتوسط مسئول ھیصدور اجرائ قیاز طر ٧٣

  .پرداخت میآن خواھ ییاجرا نامھ نییچند درخصوص آ یقانون بھ نكات ۵٠ماده 
ـ  باشد یا مبھ نام اجر یآن در سازمان بھ عھده واحد تیشده سازمان ـ كھ مسئول یمطالبات قطع ھینحوه صدور اجرائ در

 فیوظا طھیدر ح كیدرآمد شعب، ھر  یو محاسب پرونده، بازرس كارگاھھا و روسا یپرونده  مطالبات نیابتداء مسئول
 ھیپس از صدور اعالم. شود یصادر م ھیاعالم تینموده و در نھا تمقرر در قانون مبادر یھا مھیب محولھ بھ محاسبھ حق
. دینما یاقدام م ھیواحد اجراء نسبت بھ صدور اجرائ ھیبراساس تقاضانامھ صدور اجرائ ھیو ابالغ برگ اخطار

ثبت شده در دفتر  یساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت بھ تقاضا ٢۴مزبور ظرف مھلت  یھا تقاضانامھ
  .اقدام خواھد شد بیمزبور بھ ترت

آغاز  ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییشعب سازمان براساس مفاد آتوسط واحد اجرا در  ییاجرا اتیمرحلھ بھ بعد عمل نیا از
  .شود یم
مفاد  ینامھ اجرا نییبا آ یاجتماع نیقانون تأم ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییبر آن است كھ تفاوت و تشابھ آ یمقالھ سع نیا در

  .مطرح گردد ،یاحكام مدن یو اجرا یاسناد رسم
  :دارد یمقرر م ۵۴مصوب سال  یاجتماع نیقانون تأم ۵٠ ماده

سابق  نیقوان ایقانون  نیا یاز اجرا یكھ ناش ینقد یھا مھیو جر ریو خسارات تأخ مھیسازمان بابت حق ب مطالبات
 ٩٠و  ۶۶انجام شده طبق مواد  یھا نھیھز نیباشد، ھمچن انیروستائ یاجتماع یھا مھیو قانون ب یاجتماع یھا مھیب

مستند بھ اسناد االجراء بوده و طبق مقررات مربوط بھ  اتقانون در حكم مطالب نیا ١٠٠و  ٩٨خسارات مذكور در مواد 
  .باشد یاجرا سازمان قابل وصول م نیمأمور لھیبھ وس یمفاد اسناد رسم یاجرا

و  یدادگستر نیتوسط وزارت ٢۵/١٠/۵۵ خیفصل در تار ١٣تبصره و  ٢۴ماده،  ١٠۵در  ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییآ
  .است دهیرس بیبھ تصو یستیو بھز یبھدار
  . ردیگ یقرار م یمفاد قانون مذكور مورد بحث و بررس ابتدا

بوده كھ در آن قانونگذار صراحتًا  ۵٠موضوع در ماده  نیاالجرا مھمتر در حكم مطالبات مستند بھ اسناد الزم عبارت
نامھ   نییتا قبل از آ كھیاالجراء دانستھ در حال شده سازمان را در حكم مطالبات مستند بھ اسناد الزم یمطالبات قطع

  . مالك عمل جھت وصول مطالبات بوده است یرسم اسنادمفاد  ینامھ اجرا نییمقررات آ ۵٠ماده  ییاجرا
  

  :االجراء مختلف در حكم سند الزم فیتعار) الف
 ذیانداختن، انجام دادن، در دستور كار قرار دادن و تنف انیبھ جر یبھ معنا ،یجر شھیر مصدر باب افعال و از: اجرا

 رهیبھ نام دا یمرجع یدر دادگستر. شود یصادر م صالحیاست كھ از مراجع ذ یاجرا درباره احكام باشد یكردن م
 یراء در اصطالح بھ معناج. باشد یم یدر دادگستر هاحكام صادر یو موظف بھ اجرا دهیگرد جادیاحكام ا یاجرا
  .باشد یم یاسناد رسم ای یادار یدگیمراجع رس ایبكار بستن احكام دادگاھھا  ایقانون  یریبكارگ

مأموران دولت در  ریو سا یادارات ثبت و دفاتر اسناد رسم لھیشده بوس میاسناد تنظ یاجرا: یاسناد رسم یاجرا -١
  .ردیگ یقانون ثبت صورت م ٩٣و  ٩٢و بر وفق مقررات مواد  تیحدود صالح

االجراء كھ بدون  الزم یدادگاه باشد خواه سند رسم ھیداشتھ باشد خواه اجرائ ییكھ قدرت اجرا یھر سند: ییسند اجرا -٢
  .حكم دادگاه قابل اجراء است

اجراء مدلول سند  یبرا ھیقابل صدور اجرائ كھ بدون صدور حكم از دادگاه یعاد ای یسند رسم: االجراء اسناد الزم -٣
  .طلب و چك یباشد مانند سند رسم

  :شود یم فیتعر یاالجراء بھ دو معن الزم: االجراء الزم -۴
و نوعًا  افتھیمربوط بھ آن خاتمھ  یبھ دعو یدگیكھ مراحل رس یحكم یعنیاالجراء است  حكم الزم یبھ معن) الف

قابل اجراء است ھر چند كھ بھ سبب ) بطور خاص و موارد مخصوص صرفنظر از مختصات و عوارض مربوط(
  .كھ بر آن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد یمانع
 ریو سا ونیراجع بھ د یاسناد رسم ھیمدلول كل ٩٢طبق مفاد ماده . االجراء است و مخفف سند الزم دیاصطالح جد) ب

كھ شخص  یمنقول نیع میمگر در مورد تسل باشد یاالجراء م الزم ھیاز احكام عدل یبھ حكم اجیاموال منقول بدون احت
  .آن باشد تیمالك یمتصرف و مدع یثالث
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در سند  شتریاصطالح ب نیكھ ا ،یرسم ای یكند اعم از عاد یگریبھ د یكھ داللت بر انتقال مال یھر سند: سند انتقال -۵

  .وجود داشتھ باشد یا نھیقر دیبا یو در مورد سند عاد رود یبكار م یانتقال رسم
و حراج بھ موجب سند  دهیو حراج ملك، مورد مزا دهیاست كھ بھ موجب آن بعد از مزا یسند: ییسند انتقال اجرا -۶

شماره  ھیوحدت رو یرأ یاالجراء بودن اسناد رسم الزم تیدرباره مز شود یحراج واگذار م ای دهیبھ برنده مزا یرسم
  .گردد ینقل م نًایكھ متن آن ع دهیكشور صادر گرد یعال وانید ١٢

  
االجراء و عدول از آن  كشور در مورد اسناد الزم یعال وانید یعموم أتیھ ۵٩/٩ فیرد ١٢شماره  ھیوحدت رو یرأ

  :است دهیصادر گرد لیبھ شرح ذ
از  یعاوشده انواع مختلف د یاست فلذا  بھ جز آنچھ كھ در قانون مستثن یدادگستر یمرجع تظلمات عموم نكھیبھ ا نظر

 یدگیقابل استماع و رس یدادگستر یاالجراء در دادگاھھا الزم یو قبوض اقساط یمربوط بھ اسناد رسم یجملھ دعاو
اموال  ریو سا ونیراجع بھ د یاسناد رسم ھیمدلول كل نكھیابر  یقانون ثبت اسناد و امالك مبن ٩٢است و حكم ماده 

 یاقامھ دعو اریبا حق و اخت یرتیاالجراء است، منافات و مغا الزم یاز محاكم دادگستر یحكم اجیبدون احت رمنقولیغ
در نظر  یداسنا نیچن یاست كھ در قانون اجرا یتیاالجراء بودن اسناد مزبور مز ندارد و الزم یدادگستر یدر دادگاھھا

  .ندیخود اقدام نمااحقاق حق  یبرا دانند یم یكھ مصلحت و مقتض یقیگرفتھ شده است تا صاحبان حق بتوانند از ھر طر
  
  :مقدمات اجراء) ب
كھ  یموقت آن در موارد یقرار اجرا ایشده  یقطع نكھیمگر ا شود یبھ موقع اجراء گذارده نم یحكم چیكھ ھ میدان یم

حكم با صدور  یاجرا. باشد یقابل اجرا نم ستین نیكھ موضوع آن مع یحكم. صادر شده باشد كند یم نیقانون مع
است كھ محكوم لھ  یاز دادرس یحكم قسمت یو اجرا تحكم اس یاجرا ییھدف غا یو در ھر حكم دیآ یبعمل م ھیاجرائ

بھ  دنیرس یحكم را برا. دیاجراء ننما یول ردیاست كھ وقت تلف كند حكم را بگ یكمتر كس. رساند یبھ م را بھ محكوم
فوق درخصوص اسناد در حكم اسناد الزم  مطالب یتمام دیآ یكھ قابل اجراء نباشد بكار نم یو حكم رندیگ یبھ م محكوم
و حكم مستند بھ اسناد  یاسناد رسم یاجرا ،یاحكام مدن یاالجراء اعم از اجرا در ھر حكم الزم. صادق است زین االجراء

موضوع  نییحكم و تع افتنی تیپس از قطع ن،یبنابرا. شود نیو موضوع آن مع افتھی تیحكم قطع دیاالجراء ابتداء با الزم
  .شود یم طرحو نحوه اجراء م ھییاجراء مرحلھ ابالغ اجرا

  
وجھ نقد  شھیموضوع اجرا ھم یاجتماع نیدر سازمان تأم. شود نیمع دیكھ موضوع اجرا با میدان یم: موضوع اجراء -١

و  ریخسارات تأخ و مھیكھ منشأ آن، مطالبات سازمان بابت حق ب باشد یم یاجتماع نیسازمان تأم زیو بستانكار وجھ نقد ن
كھ بھ  باشد یم) انیروستائ یاجتماع یھا مھیب(سابق  نیقوان ای یماعاجت نیقانون تأم یاز اجرا یناش ینقد یھا مھیجر

 ،ییپس از صدور حكم از محاكم قضا یاحكام مدن یاما در اجرا. شود  یوصول م ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییموجب آ
 ینیمع نیع ایو ) ترك فعل ایفعل ( یعدم انجام امر ایممكن است موضوع اجرا عالوه بر وجھ نقد، الزام بھ انجام امر 

اسناد  یدر اجرا نیھمچن). ترك فعل باشد ایفعل  تواند یحكم ھم م یاجرا. (باشد كھ ھر كدام مقررات خاص خود را دارد
  .باشد یم ھیصدور اجرائ یبرا یاالجراء بوده كھ شرط اصل در حكم الزم ایاالجرا  سند الزم شھ،یموضوع اجرا ھم یرسم

  
و  نیسازمان در حدود قوان یاجرا نیو مأمور نیمطالبات سازمان توسط مسئول: اجرا نیو مأمور ھیصدور اجرائ -٢

ان، خاص سازم یمأمور اجرا تیصالح گریبھ عبارت د ردیگ یمورد مطالبھ و وصول قرار م یاجتماع نیمقررات تأم
 یینامھ اجرا نییآ ٣حسب مقررات ماده  كھیبطور تقانون اس ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییو تنھا در موارد مذكور در آ

مبادرت بھ  یاجتماع نیمشمول مقررات قانون تأم یو حقوق یقیدرخصوص اشخاص حق تواند یمذكور تنھا مأمور اجرا م
 یاحكام صادره قطع ھیعام بوده و شامل كل یدادگستر یاجرا نیمحدوده عملكرد مأمور كھیدر حال. دینما ھیصدور اجرائ

. باشد ینموده است م نییموقت آن را قانون تع یقرار اجرا كھیدر موارد نیو ھمچن ییدادگاھھا و مراجع قضا لھیوسشده ب
داشتھ و  تیصالح ید رسممفاد اسنا ینامھ اجرا نییصرفًا در موارد مطروحھ در آ زیثبت ن یاجرا نیمأمور

  .ودخواھند ب ھیاالجرا صالح بھ صدور اجرائ الزم یدرخصوص اسناد رسم
حال  دینما یم ھیسازمان اقدام بھ صدور اجرائ استیاز طرف ر یندگیسازمان از طرف سازمان و بھ نما یاجرا نیمأمور

و پس از صدور  صالحیمنصوب و بھ دستور دادگاه ذ یاز طرف وزارت دادگستر یدادگستر یاجرا نیمأمور نكھیا
  .ندینما یآن مبادرت بھ اجراء م تیحكم و قعط

 نیضابط یالتیاز نظر تشك یدادگستر یاجرا نیھستند اما مأمور یدادگستر نیسازمان در حكم ضابط یاجرا نیمأمور
بھ  یھرگاه كسان ١٣۵۶صوب سال م یاحكام مدن یقانون اجرا ١٧و  ١۶بھ موجب مواد . شوند یمحسوب م یدادگستر
محكوم  ادشدهیفھ آنان گردند بھ مجازات مقرر در قانون یمانع انجام وظ ایكنند و  نیتوھ فھیانجام وظ نیاجرا ح نیمأمور
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رابطھ بھ  نیدر ا توان ینشده البتھ م ینیب شیپ یسازمان مجازات یدر موارد مشابھ نسبت بھ مأمور اجرا كنیل. خواھند شد
  .بعنوان قانون مادر استناد كرد یاحكام مدن یقانون اجرا

كھ در سازمان (احكام و اسناد  یشده در مقررات اجرا نییتع یھا بدھكار با توجھ بھ مھلت ای ھیعل كھ محكوم یصورت در
 ھیابالغ اجرائ خیرده روز از تا یاسناد رسم یو اجرا یاحكام مدن یبوده و در مقررات اجرا كماهیمھلت جھت اجراء 

 نیكھ در ا ندیاموال را درخواست نما فیتوق توانند یلھ م بستانكار و محكوم د،ینما یحكم خوددار یاز اجرا) باشد یم
  . میپرداز یقسمت بھ آن م

  
 نیقانون تأم ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییو آ یاسناد رسم ینامھ اجرا نییآ ،یاحكام مدن یدر قانون اجرا: اموال فیتوق -٣

و حفظ اموال مطرح  یابیاز اموال، ارز یو نحوه صورت بردار رمنقولیاموال منقول و غ فیتوق طیشرا یاجتماع
  .پرداخت میخواھ ادشدهیمقررات  وفقاموال  فیتوق یاز چگونگ یاست كھ بھ شرح مختصر دهیگرد

  
مال او با حالت انتظار  ایشخص از  یسلب آزاد. بازداشت است یوقف بھ معنا شھیاز ر لیمصدر باب تفع: فیتوق -۴

  .شود یم دهیمال نام فیشخص و در صورت دوم توق فیكھ در صورت اول توق صیترخ
 ایاجراء حكم و آن قطع موقت اجراء حكم  فیدر بحث اول توق شود یدر دو حالت بكار برده م اتیدر بحث اجرائ فیتوق

كھ بھ موجب آن مال  ییاجرا فیدر بحث دوم توق. باشد یاجراء آن م ایپس از شروع  تداریقرار بھ دستور مقام صالح
 ریسا ای یاجتماع نیسازمان تأم ییاجرا یواحدھا ایو  دگاهاجراء دا ایاجراء ثبت  قیاز طر ھیمحكوم عل ای ونیمد

مانع  فیتوق نیا. گردد یم فیتوق باشد یاالجراء م كھ مطالبات آنان بھ موجب قانون در حكم اسناد الزم ییاجرا یواحدھا
نامھ  نییآ ،یناحكام مد یدر قانون اجرا رمنقولیاموال اعم از منقول و غ فیتوق. باشد یاز  تصرف مالك در مال خود م

 نیكھ در ا شود یانجام م یخاص فاتیتشر یط یاجتماع نیقانون تأم ۵٠ماده  یینامھ اجرا نییو آ یمفاد اسناد رسم یاجرا
  .كرد میبازداشت اموال اشاره خواھ یقسمت بطور مختصر بھ چگونگ

  
. ردیگ یصورت م ابینفر ارز كیبازداشت اموال در سازمان توسط مأمور اجراء و بھ ھمراه : بازداشت اموال منقول -۵

از  شیو ب ھیقابل تجز ریخواھد بود و چنانچھ اموال منقول غ% ٣٠بھ اضافھ  ھیاموال مورد بازداشت معادل مبلغ اجرائ
 یابیو اگر بدھكار بھ مبلغ ارز شود یم نییسازمان تع یاز سو ابیارز. شود یباشد تمام آن بازداشت ممذكور  زانیم

كارشناس مذكور از نظر  یابیارز. دیاموال را تقاضا نما یابیارز یدادگستر یاز كارشناس رسم تواند یمعترض باشد م
آمده  یرسم سنادا یو اجرا یاحكام مدن ینامھ اجرا ھمانند آنچھ كھ در قانون اجرا نییبھ موجب آ. باشد یم یبدھكار قطع

  .باشد یممنوع م نید اتیمستثن فیتوق. است
  :دارد یمقرر م یینامھ اجرا نییآ ١٨ ماده
  :شود ینم فیمحسوب و توق نید اتیاز مستثن ریز اءیاش
  .و خانواده او الزم است ونیمد یحوائج ضرور یفایا یكھ برا یو اسباب اءیلباس و اش) الف
  .اوراق بھادار و سھام شركتھا یبھ استثنا ونیاسناد مد) ب
 ونیشغل مد یو ابزار كار كھ برا یو صنعت یآالت كشاورز اءویاش نیبدھكار و ھمچن یرسم مھیو ن یلباس رسم)پ

  .الزم است
 رقابلیو اموال مذكور غ اءیاش زین یاحكام مدن یقانون اجرا ۶۵و ماده  یمفاد اسناد رسم یینامھ اجرا نییآ ۶٩ماده  در
 یینامھ اجرا نییآ ١٨ماده ) ب(خواھد بود بند  یجا قابل بحث و بررس نیكھ ا یا نكتھ كنیل. است دهیاعالم گرد فیتوق

 باشد یاوراق بھادار و سھام شركتھا م یبھ  استثنا ونیاسناد مد دنبو فیتوق رقابلیو آن بحث غ باشد یسازمان م
  :نیبرابنا

احكام بوده و بنظر  یبازداشت اموال و اجرا یحكم مشمول قواعد كل یشركت جھت اجرا ییاموال و دارا بازداشت
تمام شركتھا بھ حكم قانون تجارت تاجر  رایانواع گوناگون شركتھا باشد ز نیبابت ب نیاز ا یتفاوت چگونھیھ رسد ینم

و در صورت عدم  ندیاالجرا را اجرا نما رتاجر حكم الزمیغ یو حقوق یقیاشخاص حق ریبوده و مكلف ھستند ھمانند سا
شركت اقدام  ییاموال و دارا فیاسناد نسبت بھ توق یاحكام و اجرا یحكم، مأمور اجراء مطابق مقررات اجرا یاجرا

  .خواھد نمود
  
  : سھام شركتھا فینحوه توق -۶

مشاركت و تعھدات  زانیكھ مشخص م یشركت سھام ھیسرمااست از  یسھم قسمت: دارد یقانون تجارت مقرر م ٢۴ ماده
است كھ  یتعداد سھام ندهیاست كھ نما یا ورقھ سھم سند قابل معاملھ. باشد یم یو منافع صاحب آن در شركت سھام

  .باشد منا یب ایسھم ممكن است با نام . دارد یصاحب آن در شركت سھام
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در دفتر ثبت  دیقانون تجارت انتقال سھام بانام با ۴٠و مطابق ماده  دباش یم یخاص فاتیتشر یسھام بانام دارا انتقال
اما . انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند دیاو با یقانون ندهینما ای لیوك ایسھام شركت بھ ثبت برسد و انتقال دھنده 

و ملك  میكھ بھ صورت سند در وجھ حامل تنظ نام یتجارت از سھم ب نونقا فیبا توجھ بھ تعر نام یدرخصوص سھام ب
صرفًا با قبض و اقباض صورت  نام یمگر آنكھ خالفش ثابت شود و نقل و انتقال سھام ب شود یدارنده آن شناختھ م

 ریمد چیاز آنجا كھ ھ دیسھام را بھ دفتر ثبت سھام شركت ابالغ نما ،یدستور انتقال قھر تواند یلذا مأمور اجرا م ردیگ یم
بھ  یاحد ایشخصًا  ھیكھ محكوم عل رسد یبر عدم انتقال بدھند لذا بھ نظر م یرأ توانند ینم تیبا ھر اكثر یمجمع عمومو 
  . انتقال را از طرف صاحب سھم امضاء خواھد نمود نیاز طرف مأمور اجراء ا یندگینما
درحدود موضوع شركت عمل  ھنكیا ای ستیاز دو صورت خارج ن ریسھام شركت اصوًال اقدامات مد فیبحث توق در

 حھیال ١١٨كھ چون مطابق ماده  رسد یبنظر م. باشد یاقدامات او خارج از حدود موضوع شركت م ایكرده است و 
كھ بھ  یجز درباره موضوعات«: دارد یكھ مقرر م ٢۴/١٢/١٣۴٧از قانون تجارت مصوب  یاصالح قسمت یقانون

شركت  رانیاست، مد یخاص مجامع عموم تیو اقدام درباره آنان در صالح میقانون اخذ تصم نیموجب مقررات ا
و اقدامات آنھا در حدود  ماتیمشروط بر آنكھ تصم باشند یاداره امور شركت م یالزم برا اراتیاخت  ھیكل یدارا

از لحاظ فقط  یمجامع عموم ماتیبھ موجب تصم ایدر اساسنامھ  رانیمد اراتیتمحدود كردن اخ. موضوع شركت باشد
  .»است كنیلم   و صاحبان سھام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان رانیمد نیروابط ب

 یتخلف از مقررات قانون ١١٨و عمل برخالف دستور ماده  باشد یمكلف بھ اقدام در حدود موضوع شركت م ریمد
شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت بھ تخلف  رعاملیو مد رانیمد دارد یمذكور مقرر م ١۴٢و ماده  باشد یم

و  باشند یمشتركًا مسئول م ایبر حسب مورد منفردًا  یمصوبات مجمع عموم ایاساسنامھ شركت و  ای یاز مقررات قانون
در مقابل اشخاص را در  ریمد تیمسئول. خواھد نمود نییجبران خسارت تع یرا برا كیھر  تیدادگاه حدود صالح

شخصًا مسئول جبران خسارت شخص  ریموارد مد نگونھیفرض نموده است لذا در ا یف از مقررات قانونصورت تخل
و  یدر حدود موضوع  شركت و منطبق با مصوبات مجمع عموم ریشود كھ مد افتی یو اما اگر موارد باشد یثالث م

ران خسارت با شركت خواھد بود صورت جب نیبر اشخاص ثالث وارد شود در ا یاساسنامھ عمل نموده باشد و خسارات
 یجبران خسارات یبرا نامھشده در اساس نییتع رانیمد ینیتضم ای قھیخصوص تعداد سھام وث نیدر ا. شركت رینھ مد

بھ شركت وارد شود نھ اشخاص ثالث و در صورت ورود خسارت بر اشخاص  رانیاست كھ ممكن است از عمل مد
  .نمود نیخسارات وارده را تأم رانیاموال مد ریاز سا توان یم ٢١و  ۵١برابر مقررات مواد  ران،یمد ھیثالث از ناح

 تیبا رعا یندارد، ھمانند ھر تاجر نید ھیحكم و تأد یجھت اجرا یاست ھرگاه معلوم شود كھ شركت اموال یھیبد
و امور  ھیانون تجارت و تصفمقررات ق نصورتیورشكستھ اعالم شود در ا تواند یقانون تجارت م ۴١٢ماده  طیشرا

شركتھا بلحاظ  نیب یفرق چیاموال نھ تنھا ھ داشتحكم مربوط بھ باز یدر اجرا. خواھد بود ھیحاكم بر قض یورشكستگ
موجود  یفرق زیتاجر ن ریغ ایتاجر  یقیشخص حق كیبازداشت اموال شركتھا و  نیجھت ب نیبلكھ از ا ستینوع آنھا ن

  .صاحبان سھام محدود بھ سھام آنھاست تیقانون تجارت، مسئول ٢١حسب ماده  یدر شركت سھام باشد ینم
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