
 دادنامه

 خواهان :شرکت س با وکالت اقاتی ح

 خوانده :بانک با وکالت اقای پ 

 خواسته :صدور حکم ورشکستگی

رای دادگاه                                                      

در خصوص دعوی شرکت سوله کشور به شماره ثبت ...اداره ثبت شرکتها ی تهران با وکالت اقای ح بطرفیت بانک 

با وکالت اقای پ به خواسته صدور واعالم حکم ورشکستگی شرکت مذکور  با قید تاریخ توقف بر اساس نظریه 

در قالب شرکت سهامی خاص  1371کارشناس رسمی وتعیین مدیر تصفیه بدین شرح که شرکت مذکور در سال 

به ثبت رسیده به موجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته بعلت اوضاع نابسامانم اقتصادی وعدم وصول چک های 

دریافتی وهمچنین بواسطه اعمال تحریم های بین المللی ومحدودیت در فعالیت های  بازرگانی شرکت قادر به 

جمله بانک خوانده نمی باشد .ومتوقف است وصدور واعالن  پرداخت دیون خود به اشخاص حقیقی وحقوقی از

حکم ورشکستگی شرکت را خواستار شده در جریان رسیدگی اقای پ به وکالت از بانک در امر دادرسی وارد ودر 

دعوی ورشکستگی نظر به اینکه احراز ورشکستگی وتوقف شخص تاجر مستلزم اخذ نظریه کارشناسی می خصوص 

وظیفه را به کارشناس رسمی محول تا کارشناس با مالحظه محتویات پرونده ودفاتر واسناد مالی باشد  دادگاه این 

که ایا شرکت مزکور از پرداخت دیون خود متوقف است یا خیر ودر صورت   شرکت شرکت خواهان اعالم نماید

توقف می باشد که این وبعد از ان توان پرداخت دیون خود را نداشته وم 1388توقف تاریخ دقیق ان را از سال 

نظریه با اعتراض وکیل بانک خوانده مواجه ودادگاه هیات مرکب از سه نفر اغز کارشناسان رسمی دادگستری را 

توانایی  1388انتخاب ونظریه هیات کارشناسی نیز نتیجتا بر این مبنا قرار گرفت که شرکت خواهان از سال 

به  1389وضاع واحوال بد اقتصادی نداشته واین امر از سال پرداخت بدهی های خود را به خاطر تحریم ها وا

وضوح خود را نشان داده است النهایه دادگاه با مداقه در نظریات کارشناسان وبا عنایت به قروض وبدهی های 

قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت س به شماره  537و536و440لغایت  412شرکت مستندا به مواد

صادر واعالم می نماید دادگاه اداره تصفیه  وامور  1388ی تهران با قید تاریخ توقف پایان سال...اداره ثبت شرکتها

ورشکستگی تهران را به عنوان مدیر تصفیه وجهت رسیدگی به امور شرکت ورشکسته تعیین مینماید  حکم صادره 

رشکسته وظرف مدت یک ماه از بطور موقت قابل اجرا می باشد رای صادره ظرف ده روز از ابالغ از ناحیه شرکت و



ناحیه اشخاص ذینفع ساکن ایران وظرف مدت دو ماه از جانب اشخاص ذینفع مقیم خارج از کشور قابل اعتراض 

 در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


