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 سواالت درس حقوق تجارت

 ۹۶آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف 
 قانون تجارت را اینجا بخوانید

 

های صادره، مشتمل بر امضای هر دو شریک باشد.  دارند که کلیه سفته نامه مقرر می شرکای یک شرکت مدنی در شرکت -۵۱
 ای فقط با یک امضا تسلیم دارنده شود، کدام مورد صحیح است؟ اگر سفته

 الف( سفته ناقص است و در صورت تکمیل امضاء اعتبار سفته را داراست.
 شود. ب( سفته محسوب نمی

 اند. ( سفته محسوب است و هر دو مسئولج
 است و فقط امشاکننده مسئول است. د( سفته محسوب

 

کند.  مدیر شرکت با مسئولیت محدود، بدون رضایت سایر شرکا به حساب شخص خود، تجارتی از نوع تجارت شرکت می -۵۲
 معامالت مزبور چه حکمی دارد؟

 ها را تصویب نکند، قابل ابطال است. مجمع عمومی شرکت آنمدیره باشد، هرگاه  الف( اگر بدون اجازه هیئت
 ب( اصوال صحیح و نافذ است.

 .مدیره انجام شوند، معتبر و نافذند که با اجازه هیئت ج( تنها در صورتی
 را تصویب نکند، باطل است. ها عمومی شرکت آن مدیره باشد، هرگاه مجمع د( اگر بدون اجازه هیئت

 
به خودِی خود، موجب « الف»است. آیا ورشکستگی شرکت « ب»سهام شرکت سهامی  ٪۹۹دارنده « الف»شرکت  -۵۳

 است؟« ب»ورشکستگی شرکت 

 الف( خیر
 تضامنی باشد.« الف»ب( خیر، مگر اینکه شرکت 
 تضامنی باشد.« ب»ج( خیر، مگر اینکه شرکت 

 د( بلی
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 در دعوی تاجر علیه تاجر دیگر، خواهان، دفاتر روزنامه و کل داشته اما خوانده دعوی دفتر ندارد. حکم قضیه چیست؟ -۵۴

 گیرد. الف( دادگاه براساس ادله و مدارک دیگر تصمیم می
 شوند. محسوب می جزو قراین و اماراتب( دفاتر خواهان اگر مطابق قانون تنظیم شده باشند، 

 شوند. که مطابق قانون تنظیم شده باشند، دلیل محسوب می درصورتی ج( دفاتر خواهان
 شوند. د( دفاتر خواهان به نفع او حجیت ندارند اما به ضرر او دلیل محسوب می

 

عنوان امانت به او  به« الف»بابت یک معامله قابل فسخ در وجه وی صادر نموده و چکی را که « الف»چکی را که « ب» -۵۵
گاه و نسبت به امانی بودن چک  کند. درحالی نویسی می وجه ثالث پشتسپرده است، در  که ثالث نسبت به قابلیت فسخ معامله آ

گاه باشد، در هر دو مرود، ایراد   در برابر ثالث چه حکمی دارد؟« الف»دوم ناآ

 چک، غیرقابل استناد است. الف( در مورد هر دو
 ب( فقط در مورد چک اول قابل استناد است.

 چک، قابل استناد است. مورد هر دو ج( در
 د( فقط در مورد چک دوم قابل استناد است.

 

در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل نشده است، مهروموم اموال تاجر ورشکسته در صالحیت کدام مرجع  -۵۶
 است؟

 رالف( مدیر تصفیه تحت نظارت عضو ناظ
 ب( مدیر تصفیه

 درکننده حکم ورشکستگیج( مدیر دفتر دادگاه صا
 د( عضو ناظر

 
حکم ورشکستگی صادرکننده چک نیز صادر شده و  اجرای ثبت، علیه صادرکننده چک اجرائیه صادر نمده است و متعاقبا   -۵۷

 شود. وظیفه اجرای ثبت چیست؟ جهت اجرا به اداره تصفیه ارجاع می

 الف( اجرا را ادامه دهد.
 اشد، مکلف به ادامه است.ب( اگر عملیات اجرایی آغاز شده ب

 ج( اگر اداره تصفیه اجازه دهد، اجرا را ادامه دهد.
 د( باید اجرا را متوقف کند.
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، مبلغ یکصد میلیون تومان از شود پیش از توقف که تاجر فرش است، معلوم می« الف»پس از صدور حکم ورشکستگی  -۵۸
هم یک تخته فرش دستباف به ارزش بیست میلیون تومان  که نامزد دخترش بوده، قرض گرفته و پس از توقف« ب»آقای 

 داده است. حکم قضیه چیست؟« ب»عنوان کادوی ازدواج به  به

مانده در  شود و به میزان باقی از تاجرورشکسته تهاتر می« ب»الف( هبه باطل است و طلب ناشی از هبه باطل، با طلب آقای 
 گیبرد. لیست غرما قرار می

 گیرد. فرش را مسترد نموده و به میزان طلب خود، در لیست غرما قرار میباید « ب»ب( آقای 
 گیرد. بابت طلب خود در لیست غرما قرار می« ب»های تاجر محسوب و صحیح است و  ج( هدیه ازدواج جزو هزینه
 ست غرما قرار دهد.التفاوت قیمت روز فرش، او را در لی مصالحه نموده و به میزان مابه« ب»د( مدیر تصفیه باید با آقای 

 

دهنده تا سر وعده  قبول است، انشاءا... برات»کند:  گیر هنگام قبول برات، این عبارت را در برات درج و امضا می برات -۵۹
 تواند انجام دهد؟ برات مذکور چه وضعیتی دارد و دارنده چه اقدامی می« محل برات را به اینجانب برساند.

 ها رجوع کند. دهنده و ظهرنویس تواند به برات ارنده میدر صورت اعتراض نکول، د الف(
 تواند اعتراض نکول نماید. ود و دارنده میش شده محسوب می ب( برات نکول

 گیر مطالبه کند. تواند وجه برات را از برات ج( دارنده فقط در سررسید می
 کند.گیر رجوع  تواند به برات د( فقط در صورت تحقق شرط، دارنده در سررسید می

 

ضامن بازپرداخت قرِض شرکت شده است. وام در سررسید  نحو تضامنی، در یک قرارداد وام به یکی از شرکای شرکت نسبی، -۶۰
 تواند به شریک ضامن رجوع کند؟ شود. طلبکار شرکت در چه زمان و به چه میزانی می پرداخت نمی

 الف( بعد از سررسید و برای تمامی مبلغ طلب خود
 انحالل شرکت و به نسبت سرمایه شریک در شرکتب( بعد از 

 ج( بعد از انحالل شرکت و به میزان سرمایه شریک در شرکت
 د( بعد از انحالل شرک و برای تمامی مبلغ طلب خود

 

الشرکه یک  های مساوی است. مطابق قانون برای انتقال سهم الشرکه شریک با سهم ۲۰شرکت با مسئولیت محدود، دارای  -۶۱
 دهنده، رأی مثبت چند شریک دیگر الزم است؟ عالوه بر رأی خود انتقال به شخص ثالث،شریک 
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 ۱۰الف( 
 ۱۴ب( 
 ۱۲ج( 
 ۱۵د( 
 

 تواند کاالیی را که جهت حمل به متصدی حمل و نقل داده است، مسترد سازد؟ کننده کاال نمی در کدام مورد، ارسال -۶۲

 الف( کاال در تصرف متصدی حمل باشد.
 به مقصد رسیده و متصدی به گیرنده کاال اعالم کرده که جهت تحویل اقدام نماید.ب( محموله 

 تغییر مقصد کاالی در حاِل حمل را تقاضا کرده باشد. الیه، ج( مرسل
 د( برای محموله بارنامه صادر شده باشد.

 

کنند و در ازای  نک به نام شرکت میدو تن از مدیران دارای حق امضا در یک شرکت تجاری، اقدام به ریافت تسهیالت از با -۶۳
 ن سفته، چه اشخاصی مسئولیت دارند؟کنند. در خصوص ای ای به نام شرکت در وجه بانک صادر می آن، سفته

 الف( فقط شرکت
 ب( شرکت، برای تمام وجه سفته و هریک از صادرکنندگان سفته، بالمناصفه

 نوع تضامنیآن هم از  ج( فقط صادرکنندگان سفته در برابر دارنده،
 د( شرکت و هر یک از صادرکنندگان سفته، متضامنا  

 

های صادره  دارای حساب جاری مشترک در نزد بانک تجارت هستند و مطابق شرایط افتتاح حساب، چک « ب»و « الف»  -۶۴
او نیز چک را به آقای ادر کرده و ص «ج»آقای اذن شریک خود، چکی را در وجه  بدون« الف»دو نفر باشد. اگر باید به امضای هر 

 انتقال داده باشد، چه اشخاصی در برابر دارنده فعلی چک مسئولیت دارند؟ «د»

 در برابر دارنده چک، مسئول است. «الف»فقط الف( 
 اند. عنوان ظهرنویس، متضامنا  مسئول به «ج»و حساب  عنوان صاحب به« ب»عنوان صادرکننده،  به« الف»ب( 
 س، متضامنا  مسئول هستند.عنوان ظهرنوی به «ج»عنوان صادرکننده و  به« الف»ج( 
 متضامنا  مسئولیت تضامنی دارند. «ج»مشترکا  )بالمناصفه( « ب»و « الف»د( 
 

 درخصوص کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی، کدام مورد صحیح است؟ -۶۵
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گهی باشد، می منشأ طلب آن الف( هر یک از بستانکارانی که توانند اعتراض خود را نسبت به کاهش  ها قبل از تاریخ نشر آ
 اجباری سرمایه به دادگاه تقدیم نمایند.

 ممکن است منجر به انحالل شرکت شود. ب( عدم کاهش اجباری سرمایه،
کاهش اجباری سرمایه به دادگاه تقدیم توانند اعتراض خود را نسبت به  ج( هریک از دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران می

 نمایند.
ر سهم به یافته ه د( کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعدد یا بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش

 گیرد. صاحب آن انجام می
 

حسن ظهرنویسی و او نیز به براتی توسط احمد در وجه محمد و بر عهده جعفر صادر شده است. محمد نیز برات را در وجه  -۶۶
رغم عدم  عنوان ضامِن محمد؛ ظهر برات را امضا کرده است. اگر دارنده برات به که تقی به درحالی انتقال داده است، «حسین»

 ، اقدام به واخواست برات نکرده باشد، به چه کسانی حق رجوع دارد؟وصول وجه آن ظرف ده روز از سررسید

 گیر رسانیده است. که نتواند ثابت کند در سر وعده، وجه برات را به برات احمد درصورتینین الف( جعفر، تقی و همچ
 ب( فقط جعفر

 ج( جعفر، احمد و تقی
 گیر رسانیده است. که نتواند ثابت کند در سر وعده، وجه برات را به برات و همچنین احمد درصورتی د( جعفر

 

امضا پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است. کدام مورد علت عدم مطابقت  رغم داشتن محل، به چکی به -۶۷
 صحیح است؟

 الف( ظهرنویس چک مسئولیتی ندارد.
 حساب مسئولیتی ندارد. حساب باشد، صاحب ب( اگر صادرکننده چک غیر از صاحب
 حساب باشد، صادرکننده مسئولیتی ندارد. ج( اگر صادرکننده چک غیر از صاحب

 ندارد.« تعهد براتی»علیه،  محالد( بانک 
 

نفر باشد و دچار جنون ادواری شود، کدام مورد  در فرض انحالل اختیاری شرکت سهامی خاص، اگر مدیر تصفیه یک -۶۸
 پذیر است؟ قانونا  امکان

 اه درخواست کنند.عمومی را از دادگ توانند دعوت مجمع درصد سرمایه شرکت را دارند، می ۲۰الف( صرفا  سهامدارانی که حداقل 
 عمومی عادی را از دادگاه درخواست کند. تواند دعوت مجمع نفعی می ب( هر ذی
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 ها درخواست کند. عمومی عادی را از مرجع ثبت شرکت تواند دعوت مجمع نفعی می ج( هر ذی
ها  مرجع ثبت شرکت توانند دعوت مجمع عمومی را از می درصد سرمایه شرکت را دارند، ۲۰د( صرفا  سهادارانی که حداقل 

 درخواست کنند.
شود. چک دیگری  علیه، به درخواست دارنده تأیید می صادر و از سوی بانک محال« ج»در  وجه « ب»و « الف»چکی توسط . ۶۹

 شود. چک اول و دوم، به ترتیب دارای چند مسئول است؟ صادر می« ب»از سوی بانک در وجه « ب»و « الف»نیز به درخواست 
 یک -الف( سه
 یک-ب( یک

 یک -ج( دو
 سه -د( سه

 
انتقال یافته است، در حالی « محمود»و سپس به « جواد»ترتیب به  صادر شده و به« کریم»در وجه « احمد»ای توسط  سفته .۷۰
امضا کرده است. پس از واخواست سفته در سررسید، دارنده سفته به « کریم»نیز ظهر سفته را به عنوان ضامن « محسن»که 

به کدام شخص )اشخاص( حق « محسن»است آن را از وی وصول کرده است. رجوع نموده و وجه سفته و هزینه واخو « محسن»
 رجوع دارد؟

 الف( فقط کریم
 متضامنا   ب( احمد و کریم و جواد،

 ج( احمد و کریم، متضامنا  
 د( فقط احمد
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