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 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

 حقوق تجارتسواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس 

 95آزمون قضاوت 
تر پاسخ های ارائه شده پیشنهادی هستند، با استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران این مجموعه کامل 

 از اینجا دریافت کنید، ویرایش های بعدی این مطلب را اینجا کلیک کنیدخواهد شد، برای ارائۀ نظرات خود 
 نخستویرایش 

 مونا زنده دل - سیاوش هوشیارتهیه و تنظیم: 

 . در خصوص اختیارات و مسئولیت های قانونی دالل، کدام مورد صحیح است؟31

 ضامن اعتبار و مالئت اشخاصی است که برای آنها داللی می کند. (1

 نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله، مبلغ قرارداد را قبض نماید. (2

 در خصوص ارزش و قیمت مال التجاره ای که معامله می شود مسئول است. (3

 اگر در معامله سهیم باشد، با آمر خود مشترکاً مسئول اجرای تعهد است. (4

 صحیح است. 2گزینه 

تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا  دالل نمی» قانون تجارت 33۸ماده مطابق 

 «.باشدنامه مخصوصی داشته  اجازه آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه 

قانون تجارت، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها داللی می کند  343صحیح نیست، چون طبق مادۀ  1گزینۀ 

شود  دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی میکند و ضامن اجرای معامالتی که بتوسط او می»نیست : 

 «.نیست

التجارۀ که مورد  ل در خصوص ارزش یا جنس مالدال»قانون تجارت:  344صحیح نیست، طبق مادۀ  3گزینۀ 

 «.مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده مسئول نیستمعامله بوده 

ول است و مسئ« متضامناً»دالل با آمر قانون تجارت در فرض مطرح شده  347صحیح نیست، طبق مادۀ  4گزینۀ 

 «.آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود در صورتیکه دالل در معامله سهیم باشد با: »«مشترکاً»نه 
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 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

. دو نفر به عنوان ضامن صادرکننده سفته ای، ظهر آن را امضا می کنند. به لحاظ قانونی، مسئولیت 32

 دیگر، به ترتیب چگونه است؟کهریک از آنها در برابر دارنده سفته و در برابر ی

 مسئولیتی ندارند -تضامنی (1

 مشترک -مشترک (2

 تضامنی -تضامنی (3

 مشترک -تضامنی (4

 صحیح است 4گزینه 

علیه یا ظهرنویسی را کررده   دهنده یا محال ضامنی که ضمانت برات  …» قانون تجارت  24۹ مادهبا توجه به ذیل 

برا   تضرامنی ، ضامن سند تجراری مسروولیت   «.فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است

 .عنه خود دارد مضمون

قانون تجارت، ضمانت وقتی تضامنی است که یا در قوانین تصریح شده باشد و یا در مرورد آن   1 403طبق مادۀ 

قرارداد و توافقی انجام شده باشد، بر این اساس اصل را باید بر مسوولیت غیر تضرامنی دانسرت، در مرورد تعردد     

هر چند مسوولیت هر یک از ایشان نسربت   ضامنین یکی از مسووالن سند تجاری هم باید قائل بر این باشیم که

به صادرکننده تضامنی است، ولی عمال آن ها به طور مشترک ضمانت را بر عهده گرفته اند و در فرض سوال اگر 

قرار خاصی در میان نباشد، هر یک از ضامنین که کل مبلغ سفته را پرداخته باشد می تواند نسبت بره نیمری از   

 ند.مبلغ به ضامن دیگر رجوع ک

 و اطالعات ثبت شده در دفتر ثبت تجارتی چه حکمی دارد؟. اظهارات 33

 صرفاً جنبه اعالمی دارد و له یا علیه شخص، قابل استناد نیست. (1

 به ضرر اظهارکننده، دلیل محسوب می شود. (2

 به ضرر اظهارکننده، اماره ای است که خالف آن قابل اثبات نیست. (3

 که خالف آن قابل اثبات است.به ضرر اظهارکننده، اماره ای است  (4

                                                           
تواند بضامن و مدیون اصلی  میدر کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار  -403ماده   1

 .مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید 
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 صحیح است 4گزینه 

شامل « دفاتر تجارتی»قانون تجارت با  2 16موضوع مادۀ « دفتر ثبت تجارتی»ابتدا باید توجه داشته باشیم که 

دفتری است که کلیه تجار « دفتر ثبت تجارتی»دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه متفاوت است، 

 جزء باید نام خود را در آن به ثبت برسانند.به جز کسبۀ 

ید اظهار تاجر به تاجر بودن خویش نام تجار است، و در حقیقت فقط مؤ لذا دفتر ثبت تجاری اصوال فقط حاوی

است، ولی با توجه به ضرورت احراز جنبه های شکلی و ماهوی تاجر بودن اشخاص صرف اظهار و اعالم ایشان 

بنا بر این گزینۀ  ؛و نمی تواند به تنهایی دلیلی بر تاجر بودن شخص باشد ان کافی نیستبرای اثبات تاجر بودن آن

 .صحیح نیست 2

از سوی دیگر ثبت نام اشخاص در دفتر ثبت تجاری صرفا جنبۀ اعالمی دارد یعنی اداره ثبت شرکت ها در مورد 

ت تجاری دارای جنبۀ اثباتی نیست و صحت و اعتبار اظهارکننده تحقیق نمی کند، لذا صرف ثبت نام در دفتر ثب

به عنوان یک امارۀ  می تواند نمی تواند دلیل بر تاجر بودن شخص ثبت نام کننده تلقی شود، ولی در عین حال

و شخص ثبت نام کننده با ارائۀ دلیل مخالف می  باشدقابل توجه و استناد  مبنی بر تاجر بودن شخص قضایی

 م ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی اثبات کند.تواند تاجر نبودن خود را علی رغ

نمی تواند  3ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که همواره خالف اماره با ارائۀ دلیل قابل اثبات است لذا گزینۀ 

 صحیح باشد.

 هم صحیح نیست، زیرا اعالم و اظهار اشخاص ولو به نفع خودشان در هر حال نمی تواند بی اثر باشد. 1گزینۀ 

منصرف « دفاتر تجارتی»استناد به  سوال به سمت مقررات ناظر بر قابلیتبدوا ذهن داوطلبان با خواندن  ماالًاحت

که حاوی بده بستان های شخص تاجر است، در هر حال به عنوان سند « دفاتر تجارتی»شده است، مندرجات 

عادی قابل استناد خواهند بود، و از آنجا که به نوعی اقرار تاجر نسبت به دیونش تلقی می شود همواره علیه خود 

 نیز ناظر بر همین مطلب می باشند: مدنیقانون  12۹7قانون تجارت و مادۀ  14او قابل استناد است. مفاد مواد 

                                                           
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال  -16ماده   2

از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال بجزای نقدی از  ارند اعمد

  .ریال محکوم خواهند شد دویست تا دو هزار
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 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

محاسبات و  تاجر دیگر در صورتی که دعوی از تجارتی در موارد دعوای تاجری بر فاترد» :قانون مدنی 12۹7ماده 

مزبوره مطابق قانون تجارت  اینکه دفاتر مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر

 «.تنظیم شده باشند

 ؟صحیح است. کدام مورد در خصوص تصفیه امور ورشکستگی در شهرهای فاقد اداره تصفیه، 34

قانوناً باید با حضور نماینده دادسرا  صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته، توسط عضو ناظر است و (1

 باشد.

هر طلبکاری می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها، حضور به هم رسانیده و نسبت به  (2

 طلب هایی که در دست رسیدگی است اعتراض کند.

دادسرا صورت برداری از اموال تاجر ورشکسته، توسط مدیر تصفیه است و قانوناً باید با حضور نماینده  (3

 باشد.

فروش مال التجاره تاجر ورشکسته، توسط مدیر تصفیه با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر امکان پذیر  (4

 است.

 صحیح است 4گزینه 

نماید و  مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت می» قانون تجارت 4۵7ماده مطابق صدر 

التجاره تاجر مباشرت  البیت و مال بفروش اثاث نظارت عضو ناظرو  العموم با اجازه مدعیتواند  همچنین می

 ، منظور از مدعی العموم همان دادستان در نظام حقوقی کنون است....«نماید

قانون تجارت، طلبکاری می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر  3 464هم صحیح نیست، طبق مادۀ  2گزینه 

 او تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور شده باشد. اض کند که طلبحاضر شود و اعتر طلبکاران حاضر شود

صورت برداری توسط مدیر تصفیه انجام ق.ت  ۵ 4۵۵ و 4 4۵1مواد ، چون طبق ندصحیح نیست 3 و 1 های گزینۀ

دادستان و دادیاران )صاحب منصبان پارکه( فقط می توانند بر جریان صورت برداری نظارت داشته می شود و 

 حق دخالت ندارند.باشند و 

                                                           
ین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها تواند در ح حساب دارائی منظور شده می  صورت ءهر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جز -464ماده   3

همین حق را خود تاجر  – بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعالً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید حضور

 .خواهد داشت ورشکسته هم 
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توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در  منصبان پارکه می صاحب»قانون تجارت:  4۵۵مادۀ 

رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و  مه حین برداشتن صورت دارائی حضور به

 «.عه نباید باعث تعطیل جریان امر باشداین مراج .ورشکستگی مراجعه کننده نوشتجات مربوطه ب

. قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر، حکمی در محکومیت مالی تاجر به پرداخت مبلغ دین به 35

نفع یکی از طلبکاران صادر و اجرا شده است. بعد از صدور حکم ورشکستگی، دادگاه تاریخ توقف او 

وده است. این امر چه تأثیری نسبت به حکم را قبل از عملیات اجرایی حکم موردی مزبور تعیین نم

 اجرا شده فوق دارد؟

 عملیات اجرایی مزبور، باطل و بالاثر است. (1

 عملیات اجرایی مزبور، صحیح و معتبر است. (2

 اگر حکم نسبت به دیون حال شده تاجر صادر شده باشد، عملیات اجرایی آن هم صحیح است. (3

 از طلبکاران باشد، عملیات اجرایی باطل می شود.تنها اگر طلب محکوم به، مورد اعتراض برخی  (4

 صحیح است 1گزینه 

 که وسیله بهر مؤجل یا حال از اعم قرض هر تأدیه »قانون تجارت بعد از توقف تاجر  6 423مادۀ  2طبق بند 

هیات 2۸/3/1370مورخ  ۵61اثر است، در همین زمینه رای وحدت رویه شماره باطل و بال« باشد آمده بعمل

ر ورشکسته دیه دیون تاجاست که بر موضوعیت نداشتن طریق تأهم صادر شده   7دیوان عالی کشور عمومی

                                                                                                                                                                                           
ورشکسته را هم در اینموقع احضار میکند مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر  -4۵1ماده   4

 .عدم حضور او مانع از عمل نیست ولی

توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور  صاحبمنصبان پارکه می -4۵۵ماده   ۵

این مراجعه نباید باعث تعطیل  .مربوطه بورشکستگی مراجعه کنندبهمرسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات 

 .جریان امر باشد

 :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهد بود - 423ماده   6

 .باشدهر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیر منقول ( 1

 .تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد( 2

 .هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود( 3

 :هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۵61شماره رأی وحدت رویه    7
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دیه دیون حتی به نحو قهری و از طریق عملیات اجرائی هم که انجام شده باشد مشمول تاکید دارد، و اینکه تأ

 قانون تجارت و باطل است. 423مادۀ  2بند 

 یک از تصرفات زیر، از سوی تاجر ورشکسته نافذ نیست؟ . بعد از صدور حکم ورشکستگی، کدام36

 اجیر شدن در مقابل مبلغی اجرت (1

 فروش مال متعلق به فرزند صغیر (2

 مقرّله نسبت به یکی از اموال او بر مالکیت اقرار مبنی (3

 وصیت نسبت به ثلث اموال و ترکه حین الفوت او جهت تقسیم آن میان فقرا (4

 صحیح است 3گزینه 

قانون  ۸ 423مادۀ  3موجب مقید شدن اموالش می شود و از این جهت یکی از مصادیق بند اقرار تاجر ورشکسته 

 بکاران انجام شده باشد باطل است.تجارت می تواند باشد و اگر به زیان طل

یون صحیح نیست چون اجیر شدن تاجر نه تنها به زیان طلبکاران نیست، بلکه می تواند به تادیه د 1گزینۀ 

 می توان گفت که اجازۀ تصرف اجرت را نخواهد داشت.کمک کند و از این جهت بی اشکال است، ولی 

توجه داشته باشید که تاجر ورشکسته اموال فرزندش را می فروشد، و این نمی تواند مصداقی از  2در مورد گزینۀ 

ورشکسته مخدوش نمی شود و منع او تصرف در اموال خودش باشد، در حقیقت با ورشکستگی ارادۀ انشائی تاجر 

از تصرف در اموالش برای محافظت از حقوق طلبکاران است، و این با نوع حجر صغیر یا مجنون که برای 

 محافظت از خود آنان و ناشی از ضعف یا فقدان اردۀ انشائی آنان است ماهیتا متفاوت است.

                                                                                                                                                                                           
قانون تجارت هم تصریح شده که  423ماده  3و بند  2در بند  .تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته استقانون تجارت حکم ورشکستگی  417ماده 

و غیر منقول تاجر  حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول قرض تاجر ورشکسته اعم از تأدیه هر

بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در  .اثر است شود باطل و بی ضرر طلبکاران تمام را مقید نماید و به

ضرر سایر طلبکاران تاجر  انتقاالت مربوط که متضمن از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و بدهی او به بعضی مورد

 ... اعتبار است قانون تجارت بوده و باطل و بی 423ماده  باشد مشمول ورشکسته می

 را ببینید. 6زیرنویس شمارۀ   ۸
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تاجر نمی شود و اگر در زمان فوت او چیزی از  ، وصیت کردن عمال موجب مقید شدن دارائی4در مورد گزینۀ 

 اموالش پس از تادیه دیون باقی مانده باشد، می تواند موضوع وصیت قرار بگیرد.

 . حکم ادعای خیار نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته چیست؟37

کاران صرفی خود دارد، فقط توسط مدیر تصفیه و اگر به ضرر طلبخیاراتی که وی نسبت به اموال مت (1

 نباشد، قابل اثبات و اجراست.

اگر دعوی خیار از سوی اشخاص دیگر باشد، قابل اثبات و اجراست اما اگر خود تاجر ادعای خیار نسبت  (2

 ی داشته باشد، نمی تواند آن را اجرا کند.به اموال متصرف

 خیاراتی که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد، فقط توسط مدیر تصفیه قابل اجراست. (3

 خیاراتی که وی نسبت به اموال متصرفی خود دارد، اگر به ضرر طلبکاران نباشد، می تواند به اجرا گذارد. (4

 صحیح است 4گزینۀ 

قانون تجارت، اگر تاجر ادعای خیار نسبت به اموال تحت تصرف خود یا دیگران  10 47۵و  ۹ 474طبق مواد 

به اجرا بگذارد، البته به شرط آنکه اعمال خیار  می تواند پیش از پایان عملیات تصفیه، شخصاً ،داشته باشد

 مزبور به زیان طلبکاران نباشد.

چند نفر از  با . اگر متعاقب ورشکستگی شرکت تضامنی، طلبکاران قرارداد ارفاقی را منحصرا38ً

 ؟نیستارداد ارفاقی شرکا منعقد کنند، کدام مورد از آثار و تبعات قانونی قر

 امکان تعهد حصه ای از اموال و دارایی شرکت (1

 عدم تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران (2

 عدم تقسیم دارایی شرکای طرف قرارداد میان طلبکارن (3

 مبرا شدن شرکای طرف قرارداد از مسئولیت تضامنی (4

                                                           
کنند باید آن را در حین تصفیه  نظر از آن نمی اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف - 474ماده   ۹

 .ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند  عمل

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط  - 47۵ماده   10

 .اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد  بر
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 صحیح است 1گزینه 

از دل آن طرح شده است، فهمیده می شود که  قانون تجارت که این سوال عیناً 11 ۵06با عنایت به مفاد مادۀ 

و بعد قانون تجارت آمده است  47۹با قرارداد ارفاقی در مفهوم عام که در مادۀ  این نوع قرارداد ارفاقی ماهیتاً

موال و به همین جهت هم ا طلبکاران شرکت و شرکای ضامن است. متفاوت است و یک قرارداد خصوصی بین

کتاب  172و  171برای مطالعۀ بیشتر صفحات مصون نمی کند. ) از تقسیم میان طلبکارها را دارایی شرکت

 (ربیعا اسکینی را بخوانیددکتر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته 

. اگر مدیر شرکت تضامنی، معامله ای را فراتر از اختیارات خود انجام دهد، معامله مزبور چه 39

 دارد؟حکمی 

 صحیح است مگر اینکه به محدودیت اختیارات مدیر شرکت در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد. (1

 صحیح است و محدود کردن اختیارات مدیر شرکت در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم یکن است. (2

 غیرنافذ است. (3

 صحیح است مگر اینکه طرف معامله از محدودیت اختیارات مدیر آگاه باشد. (4

 صحیح است 3ۀ گزین

همین قانون دانسته  13 ۵1مادۀ  بر اساسولیت مدیر شرکت تضامنی را قانون تجارت حدود مسئ 12 121مادۀ 

ولیتی می داند که وکیل در برابر وکال مسئولیت مدیر در برابر شرکا را همان مسئقانون تجارت  ۵1 ۀاست، ماد

دارد، البته صحیح آن است که مدیر شرکت تضامنی را در حکم وکیل شرکت بدانیم و نه شرکاء، بنا بر این برای 

 14 663به دست آوردن حدود اختیارات مدیر شرکت تضامنی باید به قواعد عام وکالت مراجعه کرد، طبق مادۀ 

                                                           
قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند  می توانند طلبکارها شود ورشکست نسبی یا مختلط -اگر شرکت تضامنی  - ۵06ماده   11

شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم میشود ولی دارائی شخصی شرکائی که با  نفر از

توانند تعهد  منعقد شده نمی خصوصی قرارداد آنها با که نضام شرکاءِ یا شریک -قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد  آنها 

 .که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است شریکی -نمایند مگر از اموال شخصی خودشان  حصه 

 .مقرر شده ۵1حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده  - 121ماده   12

 مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسوولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. - ۵1ماده   13

 .وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد -قانون مدنی  663ماده   14
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با این حال انجام معامله خارج از  را خارج از حدود وکالت انجام دهد.تواند عملی  نمی قانون مدنی وکیل اصوالً

 حدود وکالت محکوم به بطالن نیست و باید قائل به عدم نفوذ آن بود.

. سود خالص یک شرکت سهامی در پایان سال مالی، یک میلیارد ریال است. اگر در سال مالی قبل، 40

 لحاظ قانونی، کسر کدام مورد مقدم است؟شرکت زیان دهی داشته است، به 

 جبران زیان های مالی سال قبل (1

 استهالک  (2

 یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی (3

 کلیه ذخیره ها، اعم از اندوخته های قانونی و اختیاری (4

 صحیح است 1گزینه

باید ذخیره  "در سال های قبل پس از وضع زیان وارده"ل.ق.ت که می گوید  1۵ 23۸با توجه به مفاد مادۀ 

از آنجا که حکم این ماده آمره بوده و هر توافقی بر خالف آن باطل و بالاثر  .قانونی از سود خالص کسر شود

دانسته شده است، باید قائل به این باشیم که جبران زیان های مالی سال قبل بر هر نوع کسورات دیگر از سود 

 خالص مقدم است.

گواهینامه عدم پرداخت چک، سه ماه پس از صدور صادر شود، حق رجوع دارنده  . در صورتی که41

 نسبت به چه کسانی ساقط می شود؟

 بانک تأییدکننده (1

 ظهرنویسان و ضامنین آنها (2

 ضامنین (3

 ضامنین و ظهرنویسان (4

 صحیح است 2گزینه 

                                                           
بعنوان اندوخته  140بر طبق ماده  های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن از سود خالص شرکت پس از وضع زیان -23۸ماده   1۵

 .موضوع شود. هر تصمیم برخالف این ماده باطل است قانونی 
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روز برای چک هایی که در همان محل صدور باید  1۵قانون تجارت اگر دارندۀ چک ظرف مهلت  31۵طبق مادۀ 

روز برای چک هایی که در نقطه ای از کشور غیر از محل صدو رباید پرداخت بشوند، وجه  4۵پرداخت شوند و یا 

بته فرض سوال را خارج از حالتی چک را مطالبه نکند دعوای او علیه ظهرنویسان چک مسموع نخواهد بود. ال

تصور می کنیم که چک خارج از کشور صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود چون در این حالت طبق 

قانون تجارت دارنده چهارماه برای مطالبه وجه چک مهلت دارد و پیش از آن هیچ حقی از او سلب  317مادۀ 

 نخواهد شد.

در مهلت وجه آن چکی که  دارنده ن نیز در حد مضمون عنه ایشان است،امنیمسئولیت ض از آنجا که اصوالً

برای مطالعه بیشتر به صفحات ن ظهرنویسان را هم نخواهد داشت. )حق رجوع به ضامنی تبعاً ،مطالبه نشده است

ی برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، دکتر ربیعا اسکین –کتاب حقوق تجارت  261تا  2۵۹

 (مراجعه کنید

نمی شوند، و علی رغم رعایت نشدن مهلت قانونی مطالبه  مطلق ضامنین چک مبراصحیح نیست، چون  4گزینه 

 .یت صادر کننده چک و به تبع او مسئولیت ضامنینش باقی خواهد ماندول، مسئوجه چک

 عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت سهامی، صحیح است؟ ۀ. کدام مورد در خصوص نمایند42

 استعفا، قابل تغییر است.فقط در صورت  (1

 فقط با تصویب مجمع عمومی، قابل تغییر است. (2

 غیرقابل تغییر است. (3

 به دفعات از سوی شخص حقوقی، قابل تغییر است. (4

 صحیح است 4گزینه 

تواند نماینده خود را عزل کند بشرط  شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می »...ل.ق.ت  110مطابق ذیل ماده 

 ..«.شود محسوب می  شرکت معرفی نماید وگرنه غایبه همان موقع جانشین او را کتباً بآنکه در 

ت مدیره قابل تغییر است و ثانیاً، این تغییر صرفاً منوط اچنان که مالحظه می شود، اوالً نماینده عضو حقوقی هی

 به تصمیم شخص حقوقی و اقدامش برای معرفی کتبی جانشین وی می باشد.
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ده شخص حقوقی با شخص حقوقی تابع قواعد عام نمایندگی و وکالت است، و هیات مدیرۀ شخص رابطۀ نماین

حقوقی می تواند نماینده شخص حقوقی را برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی تعیین کند و تبعا هر 

 17۵تر به صفحات برای مطالعه بیشزمانی هم می تواند اورا عزل و نماینده دیگری به طور کتبی معرفی نماید. )

 (شرکت های تجاری جلد دوم مراجعه کنید –کتاب حقوق تجارت  176و 

ب نماینده شرکت برای عضویت در ت مدیره است و انتخاح نیست، زیرا رکن مدیریت شرکت هیئصحی 1گزینۀ 

تعیین ت مدیره اختیار و وظیفۀ رات خاص مجمع عمومی نیست، لذا هیئت مدیره شرکت سهامی از اختیاهیئ

که شخص حقوقی در آن ها سهام دار  ،ت مدیره شرکت های سهامیینده شخص حقوقی برای عضویت در هیئنما

 را خواهد داشت.  ،است

میزان سرمایه ثبت شده شرکت تجارتی و سرمایه واقعی شرکت،  ۀ. کدام مورد در خصوص مقایس43

 صحیح است؟

 همواره مساوی اند. (1

 یشتر باشد.فقط ممکن است سرمایه واقعی، ب (2

 .شتر باشدیکمتر یا ب ،سرمایه واقعیاست ممکن  (3

 فقط ممکن است سرمایه واقعی، کمتر باشد. (4

 صحیح است 3گزینه 

یا زیان  هر لحظه می تواند با سودن فعالیت تجاری خود در عال تجاری است و در جریاف نهادتجاری یک شرکت 

اند تغییر ت است در هر لحظه می توئی شرکامجموع دارشرکت که همان  "اقعیسرمایه و"ین بنا بر امواجه شود، 

زایش رمایه واقعی شرکت در قالب افتغییرات در س شرکت برابر نیست، "ۀشد ثبت سرمایه"با  تقریبا هرگزکند و 

 ت اعمال می شود.در سرمایه ثبت شده شرکیا کاهش سرمایه 

شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی، کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت را تبدیل  . مدیران44

 به وجه نقد می کنند، این اقدام به خودی خود چه تأثیری در حیات شرکت دارد؟

 تأثیری در حیات شرکت ندارد. (1

 موجب بطالن شرکت است. (2
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 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

 در حکم بالموضوع شدن شرکت است. (3

 در حکم انحالل شرکت است. (4

 صحیح است 4گزینه 

وال مبهم است، در این موارد یا باید در متن سوال توضیح بیشتری داده شود یا اینکه طراح با حذف گزینه ئس

 های موجد تردید، تنها یک گزینه صحیحی قطعی را باقی بگذارد.

تشکیل دهندۀ موضوع فعالیت شرکت  ،فروخته شده ِ وال بر حسب اینکه اموال منقول و غیر منقولئدر فرض س

موضوع فعالیت شرکت را  فروخته شده در حالت نخست که اموال ند یا نه، دو حالت قابل تصور است؛بوده ا

فروش آنها حتی با رعایت مقررات شکلی موجب بالموضوع شدن شرکت خواهد شد که به  ،تشکیل می داده اند

)که ازین پس در  1347اسفند  24قسمتی از قانون تجارت مصوب الیحه قانونی اصالح  16 1۹۹مادۀ  1حکم بند 

، در این می شودقانون تجارت، موجب انحالل شرکت  ۹3مادۀ  1یا بند  این نوشته به صورت ل.ق.ت می آید(

ت لیدی در کارخانۀ مشخصی باشد و هیأاگر موضوع شرکت انجام فعالیت تو مثالًصحیح است.  4فرض گزینۀ 

ن آمدیره کارخانه مذکور را بفروشند این عمل منتهی به منتفی شدن موضوع شرکت و غیر ممکن شدن انجام 

 می شود.

یک شرکت که با موضوع بازرگانی  ن نباشند، مثالًآموضوع  ۀولی در حالت دوم اگر اموال شرکت تشکیل دهند

دفتر یا انبار و اموال غیر  فروشد، بلکه فرضاًتشکیل شده است، ممکن است نه تنها مال التجاره منقول خود را ب

ثیری ه منظور جابجایی یا توسعه و... بفروشد. در این حالت فروش اموال شرکت تأمنقول این چنین خود را هم ب

 صحیح خواهد بود. 1در حیات شرکت نخواهد داشت و گزینۀ 

طور موقت بوده و دخل و تصرفی در وجود البته باید توجه داشت که در حالت دوم نیز فقط اگر فروش اموال به 

بدیهی است که موضوع هیچ  اثیر این اقدام در حیات شرکت بود.ناشی از فروش نشود می توان قائل به عدم ت

                                                           
  :شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود -1۹۹ماده   16

  .وقتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد – 1

  .مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشددر صورتیکه شرکت برای  – 2

 در صورت ورشکستگی  – 3

 العاده صاحبان سهام بهر علتی رأی بانحالل شرکت بدهد  در هر موقع که مجمع عمومی فوق – 4

  در صورت صدور حکم قطعی دادگاه – ۵

http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/


13  |  سواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی                     95آزمون قضاوت 

 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

چنین شرکتی عمال شرکت بدون نگهداری وجه نقد در حساب بانکی باشد و  شرکت تجاری نمی تواند مثالً

 موضوع فعالیت خواهد بود.

میلیارد ریال صادر و ملک مسکونی  5من خرید کاال از بابک، یک فقره چک به مبلغ . شهرام ض45

خود را نیز وثیقه پرداخت بدهی خود به بابک قرار می دهد. چک با ظهرنویسی در اختیار بهروز قرار 

درصورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شود، کدام مورد در خصوص نحوه وصول، صحیح  می گیرد.

 است؟

 ه حق دارد همزمان وجه چک و اجرای وثیقه را درخواست کند.دارند (1

 دارنده حق دارد ابتدا وجه چک را مطالبه کند و در صورت امتناع، اجرای وثیقه را درخواست کند. (2

 دارنده فقط حق دارد اجرای وثیقه را درخواست کند. (3

 دارنده فقط حق دارد وجه چک را مطالبه کند. (4

 صحیح است 4گزینه 

باید توجه داشت که وثیقه برای اصل دین قرارداده شده است، و اگر وجه چک قابل وصول نبود، بابک می 

ولی وقتی سند تجاری منتقل می شود ارتباط آن با منشاء قطع  نیز به شهرام رجوع کند.توانست نسبت به وثیقه 

به تعهدات و تضمینات منشاء دین  می شود و دراین حالت بهروز که دارنده منفصل سند تجاری است نمی تواند

برای مطالعه بیشتر به رجوع کند، این حالت را به نوعی می توان اثر منفی وصف تجریدی سند تجاری دانست. )

برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، دکتر ربیعا اسکینی  –کتاب حقوق تجارت  106صفحۀ 

 (مراجعه کنید

چک مذکور قابل وصول نباشد و سند دوباره به دست بابک برسد، وی خواهد توانست هم وجه  ولی اگر فرضاً

 چک و هم وثیقه را مطالبه کند.

 95نفر و تعداد سهام حاضر در مجمع عمومی عادی  105. تعداد کل سهامداران شرکت سهامی 46

 می شود؟اکثریت مطلق آرا با چه تعداد رای مثبت سهم، محقق است. در این صورت، 

 چهل و نه (1

 چهل و هشت (2

http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/


14  |  سواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی                     95آزمون قضاوت 

 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

 پنجاه و چهار (3

 پنجاه و سه (4

 است حیصح 2یا  1 نهیگز

 صورت سوال دارای اشکاالتی است:

ممکن است برخی  ن اوالً، چوتعداد آراء را مشخص نمی کند الزاماً عمومی سهام حاضر در مجمع تعداد -اوالً

اساسنامه شرکت حداقلی برای تعداد سهام  درممکن است  سهام ممتاز دارای حق رای بیشتری باشند. ثانیاً

حداقل تعداد سهام ده سهم  به این ترتیب اگر فرضاً .جهت دارا شدن حق رای در مجمع پیش بینی شده باشد

 تعیین شده باشد ممکن است برخی از سهامداران با کمتر از این تعداد سهام در مجمع حاضر باشند ولی منفرداً

ممکن است به عللی برخی از صاحبان سهام محروم از حق  ثالثاً 17ی شرکت کنند.نخواهند توانست در رای گیر

 رای باشند مانند صاحب سهامی که کل مبلغ اسمی سهام خود را با وجود اخطار شرکت و مضی مهلت های مقرر

تعویض آن به بعد ق.ل.ت برای  43ل.ق.ت پرداخت نکرده باشد یا دارنده سهامی که طبق مواد  37و  3۵در مواد 

وال توضیح داده می شد که تعداد سهام حاضر همگی عادی و ئلذا بهتر بود در صورت س مراجعه نکرده باشد.

 دارای حق رای هستند.

نصف بعالوۀ یک »ل.ق.ت داشته است، در این ماده نصاب اعتبار تصمیمات  1۸ ۸۸طراح سوال نظر به مادۀ  -ثانیاً

که در متن سوال آمده « اکثریت مطلق»نصاب منطبق با تعریف ریاضی  تعیین شده است، در حالی که این« رای

در ادامۀ همین ماده برای « اکثریت نسبی»گذار به قرینۀ تعیین نصاب نیست، هرچند به نظر می رسد قانوناست 

داشته است، « اکثریت مطلق»انتخاب مدیران و بازرسان آورده است، در مورد سایر تصمیمات مجمع هم نظر به 

لی به نظر نمی رسد در این مورد بتوانیم در نص وارد تفسیر بشویم و با توجه به آثار حقوقی سنگین متصور بر و

 آن باید به ظاهر ماده عمل کنیم.

به طور مختصر می توان گفت منظور از اکثریت مطلق،  مفهوم اکثریت نسبی و اکثریت مطلق در توضیح تفاوت

رائی عنصر غیر قابل تجزیه )مانند  10بیش از نیمی از جامعه آماری است، مثال اگر جامعه آماری ما شامل تعداد 

                                                           
 شرکت های تجاری دکتر ربیعا اسکینی -قوق تجارت جلد دوم کتاب ح 143صفحه   17

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد  -۸۸ماده   1۸

 ... انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود 
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 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

اکثریت مطلق را تشکیل خواهند داد، در این فرض اکثریت  رای 6( باشد، که در مجامع عمومی داده می شود

 .برابر خواهد بوداز نظر ریاضی نصف بعالوۀ یک نصابِ مطلق با 

نیم که خواهد شد، از آنجا  ۵/6باشند، نصف بعالوۀ یک این تعداد برابر  رای11جامعه آماری ما شامل ولی اگر 

یک رعایت شود، باید قائل باشیم که برای کسب حد  ۀرای قابل تصور نیست و برای اینکه حد نصاب نصف بعالو

رای اکثریت مطلق  6( تعداد ایر11با  رای داریم، در حالی که در همین فرض )جامعه آماری 7نصاب نیاز به 

 دارند، زیرا از پنج و نیم که نیمی از کل آرا است بیشتر است. 

به  رای 4 حق رای 11اکثریت نسبی بیشترین میزان آرا کسب شده با هر نسبتی خواهد بود، مثال اگر از جمع 

رای کسب  4، نامزدی که شودداده به نامزد دیگر  رای 1به یک نامزد دیگر و  رای 3یک نامزد مدیریت شرکت و 

 1۹کرده است حائز اکثریت نسبی شناخته می شود. 

رای  4۸می شود، تعداد  ۵/47برابر  ۹۵وال پاسخ ریاضی بدهیم، چون نصف عدد ئساین اگر بخواهیم به  نهایتاً

شد، از حد نصاب اکثریت مطلق آراء را خواهد داشت، ولی اگر منظور تصویب و اعتبار تصمیمات مجمع عمومی با

، برای 20ق.ل.ت تعیین کرد ۸۸آنجا که حتی در اساسنامه هم نمی توان اکثریت کمتری از میزان مقرر در مادۀ 

خواهیم داشت زیرا نصف بعالوۀ یک کل آراء  رای مثبت 4۹اعتبار مصوبات مجمع عمومی در فرض سوال نیاز به 

 رای خواهیم داشت. 4۹ رای خواهد شد و چون نصف رای متصور نیست نیاز به ۵/4۸برابر 

 

. محمد به اتکای طلبی که از جواد دارد، براتی را در وجه علی و بر عهده جواد صادر می کند محمد ورشکسته 47

 می شود و مدیر تصفیه، طلب محمد را از جواد وصول می کند. وضعیت پرداخت برات چگونه است؟

 دارنده فقط می تواند در هیئت غرمایی محمد، داخل شود. (1

 دارنده مقدم بر هیئت غرمایی، وجه برات را دریافت می کند. (2

 جواد نسبت به پرداخت وجه برات، دیگر مسئولیتی ندارد. (3

 جواد همچنان در برابر دارنده، مسئول است. (4

                                                           
 شرکت های تجاری دکتر کورش کاویانی مراجعه کنیدکتاب حقوق  14۹به زیرنویس صفحۀ   1۹

 کتاب شرکت ها )گزیده آموزشی( دکتر محمد صقری 344صفحه   20
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 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

 صحیح است 1گزینه 

سوال ابهام دارد، باید مشخص می شد که آیا براتگیر برات را قبول کرده است یا نه، اگر جواد برات را قبول کرده 

ولیت تضامنی برای پرداخت وجه برات خواهد داشت، ولی اگر هر حال مسئ ق.ت در 21 24۹باشد به موجب ماده 

می تواند از پرداخت امتناع  ،او رسیده باشد حتی بر فرض اینکه محل برات به ،جواد برات را قبول نکرده باشد

 والن برات رجوع کند. و دارنده برات باید به سایر مسئ22 کند

والن برات که ی مطالبه وجه برات وارد غرماء مسئق.ت دارنده برات می تواند برا 23 2۵1از سوی دیگر طبق مادۀ 

دارنده برات می تواند به تبع  قبول کرده باشد،ورشکسته شده اند بشود، بنا بر این در فرضی که جواد برات را 

ولیت تضامنی ایشان هم در غرمای محمد وارد شود و هم اینکه به جواد مراجعه کند، ولی اگر جواد برات را مسئ

ات که ورشکسته شده است( وارد فقط می تواند در غرمای محمد )صادر کننده بر برات دارندهقبول نکرده باشد، 

 طلب دارنده برات ممتاز نیست، هیچ امتیازی در هیات غرمائی محمد نخواهد داشت. شود، همچنین چون

را  1که می توانند با توجه به دو فرض ممکن صحیح باشند، می توانیم گزینۀ  4و  1از میان گزینه های  نهایتاً

و اشاره ای به  وال فقط به صدور برات به اتکای طلب از برات گیر اشاره شدهئترجیح بدهیم، چون در فرض س

وال با فرض عدم قبولی برات مرجح است، ئقبولی برات از سوی جواد نشده است، بنا بر این بررسی و تحلیل س

 واالت مبهم به هرحال محل اشکاالت جدی هستند.ئهر چند س

                                                           
 .دارند تضامنی مسئولیت برات دارنده مقابل در ظهرنویسها و کرده قبول را برات کسیکه -دهنده برات -24۹ماده   21

 .کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمایدتواند بهر  دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می

 .دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد  همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات

  ترتیب نیست ملزم دعوی کننده اقامه -اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست

 .تاریخ رعایت کند حیث از را ظهرنویسی

 .علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است دهنده یا محال ضامنی که ضمانت برات

 رده است می تواند وجه برات را تادیه نکند: قانون تجارت برات گیری که قبول نک 230و همچنین مفهوم مخالف مادۀ  24۹طبق صدر مادۀ   22

 .کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید قبول -230ماده 

تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام  هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می -2۵1ماده   23

 ورشکستگان از هیچیک تصفیه مدیر –وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی( داخل شود تا اینکه طلب خود را کامالً وصول نماید  طلب خود)

طلب پرداخته میشود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که  چنین بصاحب هک وجهی برای تواند نمی

یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان  ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می از دارائی تمام 

 .ها حق رجوع دارند ورشکسته بسایر که گردد محسوب ورشکستگان دارائی جزءِ –اند  پرداخته وجهی که هر کدام 

 .یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود پرداخت برای که نیز نفری چند هر ورشکستگی مورد در ماده این مفاد -تبصره 

http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/


17  |  سواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی                     95آزمون قضاوت 

 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید

ر سند نکته مبنایی در این بحث، انتقال نیافتن محل اسناد تجاری با صدور آنان به دارنده است، یعنی با صدو

تجاری محل آن به ملکیت دارنده سند در نمی آید و همچنان در ملکیت صادر کننده باقی می ماند، بر همین 

 77صفحۀ برای مطالعه بیشتر به ) مبنا هم مدیر تصفیه توانسته است محل برات را از برات گیر مطالبه کند.

 (.برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، دکتر ربیعا اسکینی مراجعه کنید –کتاب حقوق تجارت 

. سعید به عنوان مدیر و دارنده حق امضای یک شرکت تجاری، بابت اخذ تسهیالت بانکی برای 48

شرکت، سفته ای را از طرف شرکت صادر و آن را مهر و امضا می کند. در خصوص این سفته، وی چه 

 ی دارد؟مسئولیت

 همراه با شرکت، در برابر دارنده، متضامناً مسئول هستند. (1

 به عنوان صادرکننده، به همراه سایر امضاکنندگان سفته، در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد. (2

 شخصاً تعهد و مسئولیتی ندارد. (3

 همراه با شرکت، در برابر دارنده، مشترکاً مسئول هستند. (4

 است حیصح 3 نهیگز

از طرف صاحب حساب اعم از  یندگینما ایکه چک به وکالت  یدر صورت»قانون صدور چک،  1۹ماده  مطابق

« صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامناٌ مسول پرداخت وجه چک... یحقوق ای یقیشخص حق

 .خواهند بود

و  ستیبه سفته ن یخالف قاعده است و قابل تسر مخصوص چک بوده و ماده نیتوجه داشت که حکم ا دیبا اما

 .میرجوع کن یندگیوکالت و نما یبه قواعد کل ستیبا یمدر مورد سایر اسناد تجاری 

وکالت  درحدود لیراکه وک یتمام تعهدات دیموکل با»دارد  یمقرر م یقانون مدن 674راستا ماده  نیا در

 .«خودکرده است، انجام دهد

اظهار نظر کرده اند که  نیبه اتفاق آراء چن 1۸/12/1367 خیدر تار زیتهران ن 2 یحقوق یدادگاه ها قضات

خود از جانب موکل سفته را امضا کرده باشد، موکل نسبت به آن سند  اراتیدر حدود اخت لیچنانچه وک»...

 .«لیشود نه وک یمسئول و متعهد شناخته م
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سهامی بهروان، یک فقره چک به سررسید پنج تن مواد اولیه به شرکت فروش . حسن در ازای 49

تصمیم می گیرد سرمایه خود را کاهش دهد. در  1/11/93دریافت می کند. شرکت در تاریخ  1/4/94

صورت اعتراض حسن به کاهش سرمایه و وارد بودن اعتراض، تصمیم و رأی دادگاه پیش از سررسید 

 چک چگونه است؟

نسپارد بدهی او حال شده و دادگاه حکم به پرداخت وجه اگر شرکت جهت تأمین پرداخت، وثیقه کافی  (1

 چک می دهد.

به دلیل فرا نرسیدن سررسید چک، امکان توقیف اموال وجود ندارد و دعوای مطالبه وجه چک نیز بر  (2

 ، رد می شود.قانون صدور چک 24 مکرر 3اساس ماده 

 دگاه به پرداخت آن حکم می کند.بالفاصله دین ناشی از صدور چک حال شده و دا (3

 دادگاه به درخواست حسن، نخست اموال شرکت را توقیف و سپس به پرداخت وجه چک حکم می کند. (4

 صحیح است 1گزینه 

طلب حسن که « منشاء»چون طرح شده است، توضیح اینکه  2۵ل.ق.ت  1۹4و  1۹3، 1۹2سوال از متن مواد 

ل.ق.ت باید ظرف دو ماه  1۹3، به تصریح مادۀ شرکت به کاهش اختیاری سرمایه است ، مقدم بر تصمیمبیع بوده

از تاریخ انتشار آخرین آگهی مربوط به تصمیم شرکت برای کاهش اختیاری سرمایه اعتراض خود را به دادگاه 

چک در  اعالم کند. در این صورت اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد و شرکت جهت تامین پرداخت وجه

 سر رسید وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

                                                           
 .آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود چک فقط در تاریح مندرج در:  (2/6/13۸2لحاقی ر قانون چک )امکر 3ماده   24

هیأت مدیره قبل از اقدام بکاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یکماه در روزنامه  -1۹2ماده    2۵

  .کندهای مربوط بشرکت در آن نشر میگردد آگهی  و روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی رسمی 

در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانیکه منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر  -1۹3ماده 

باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت بکاهش سرمایه شرکت بدادگاه  1۹2آگهی مذکور در ماده  آخرین

  .م کنندتقدی

ایکه  در صورتیکه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بکاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه -1۹4ماده 

  .بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد
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. در صورتی که به دلیل عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت سهامی، حکم به بطالن صادر شود و در مرحله ۵0

 ه چه خواهد بود؟تجدیدنظر خواهی، موجبات بطالن مرتفع شده باشد، تصمیم دادگا

 قرار سقوط دعوی .1

 نقض رأی و ارجاع به شعبه بدوی برای صدور رأی مقتضی .2

 رد دعوی .3

 تأیید حکم بطالن .4

 صحیح است 4گزینه 

و تثنائی جنبۀ اس 26ق.ل.ت  272و  271حکم مواد  اعالمی دارد، ۀحکم دادگاه مبنی بر بطالن شرکت جنب

این فقط  مصرح مجری بدانیم، بنا بر اردو فقط در مورا به طور مضیق  هاین باید مفاد این دو ماد ارفاقی دارد، بنا بر

دعوا دانست و پس صدور قرار سقوط موجب  در مرحۀ بدوی را می توانپیش از صدور حکم رفع موجبات بطالن 

نظرخواهی برای دادگاه تکلیفی برای نقض  از صدور حکم بدوی و حتی با رفع موجبات بطالن در مرحلۀ تجدید

 ایجاد نخواهد شد. از این جهت دادنامۀ بدوی

 

 پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 95 را از اینجا دریافت کنید
 

 برای پیگیری اخبار آزمون قضاوت در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

                                                           
26

  : قسمتی از قانون تجارتالیحه قانونی اصالح از   

دادگاه قرار  تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطالن مرتفع شده باشد  در صورتیکه قبل از صدور حکم بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا -271ماده 

  .دعوای بطالن را صادر خواهد کرد سقوط

 بطالن  بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات است میتواند بنا دادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده -272ماده 

صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد دادگاه حکم  در تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.

  .صادر خواهد کرد مقتضی
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 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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