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تجارتهایدرسحقوقپرسش
۱۳۹۶آزمونقضاوت)جذبعمویم(سال

 ؟نیستکدام مورد درخصوص چک، صحیح  -61

 ، موجودی داشته باشد.علیه محال. صادر کننده باید در تاریخ صدور چک، در حساب خود نزد بانک 1
 تعهد براتی ندارد. علیه محال. حتی بر فرض کفایت موجودی حساب صادرکننده، بانک 2
 . اگر دارنده پس از برگشت چک، آن را در وجه دیگری ظهرنویسی کند، مسئولیت تضامنی ندارد.3
 .شود میدارد، به دارنده منتقل ن علیه محال. با صدور چک، مالکیت وجوهی که صادرکننده در نزد بانک 4

 

 است؟های قانونی شرکت تجاری، کدام مورد صحیح  درخصوص مسئولیت -62

 . در هر موردی که عمل مجرمانه به نفع شرکت باشد، مسئولیت کیفری دارد.1
. در مسئولیت های مدنی مبتنی بر تقصیر، باتوجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقصیر از سوی شخص حقوقی، 2

 مسئولیت مدنی شرکت منتفی است.
ت مدنی دارد و هم ممکن است مسئولیت مدنی . هم نسبت به خسارات ناشی از فعالیت های خود شرکت، مسئولی3

 ناشی از فعل غیر داشته باشد.
. به دلیل فقدان قصد مجرمانه، در هیچ حالتی مسئولیت کیفری ندارد و ارتکاب جرم به مدیران شرکت منتسب 4

 .شود می

 

 در خصوص عرضحال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، کدام مورد صحیح است؟ -63

 اعتبار، باید به دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی داده شود.. عرضحال اعاده 1
. پس از ختم عملیات تصفیه، در هر زمانی که تاجر ورشکسته کلیه دیون باقیمانده خود را با متفرعات مخارج متعلقه 2

 تواند حتما عرضحال اعاده اعتبار بدهد.پرداخت کرده باشد، می
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تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعالن عرضحال، دادخواست ال دریافت نکرده باشد، می. هر طلبکاری که طلب خود را کام3
 اعترض بدهد.

 . در اعاده اعتبار حکمی، برای تقدیم عرضحال، باید پنج سال از تاریخ ابالغ حکم ورشکستگی سپری شده باشد.4

 

 در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل، کدام مورد صحیح است؟ -64

کامیون، اگر وقوع حادثه و تلف کاال ناشی از تقصیر شدید راننده کامیون باشد، راننده مسئول است نه  . در حمل با1
 متصدی حمل.

 . خسارات )آواری. ناشی از عیوب بسته بندی کاال، برعهده مرسل الیه است.2
 تلف کاال است. . مهلت اقامه دعوی خسارات علیه متصدی حمل و نقل، یک سال از تاریخ اطالع مرسل الیه از3
ضامن تلف  اصوالا به مقصد و عدم پرداخت کرایه توسط مرسل الیه، متصدی حمل و نقل  التجاره مال. پس از رسیدن 4

 نیست. التجاره مال

 

 در کدام مورد، حق العمل کار  -65
ا
 ؟نیستمسئول  اصول

 . عدم اجرای تعهدات آمر1
 به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر التجاره مال. فروش 2
 . بیمه نکردن اموال و کاالهایی که برای فروش به او سپرده شده است.3
 . فروش نسیه ای کاال بدون رضایت آمر4

 

 کدام مورد در خصوص عدم قبول یا نکول برات وعده دار صحیح است؟ -66

 ، ضامن قبول شدن برات هستند.. برات دهنده و ضامن برات دهنده و ظهرنویسان1
. اگر ظرف یک سال از تاریخ عدم قبول برات توسط براتگیر، دارنده علیه ظهرنویسان اقامه دعوا نکرده باشد، ظهرنویس 2

 .شود میاز عداد مسئولین خارج 
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وجه آن در سر وعده د ظهرنویسان را ملزم کند ضامنی را برای تادیه توان می. بعد از قبول شخص ثالث نیز دارنده برات 3
 بدهند.

 د یرات را قبول کند.توان می. پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات، براتگیر ن4

 

ظهرنویسی نموده و « ج»نیز آن را در وجه « ب»صادر شده است. « ب»در وجه « الف»توسط  ای سفته -67
ظهر سفته را امضا « ج»نیز به عنوان ضامن آقای « و»آقای  رانتقال یافته است. اگ« د»ه آقای سپس سفته ب

 و پس از رجوع دارنده به وی، وجه سفته را پرداخت کرده باشد، به چه کسانی حق رجوع دارد؟

 «   الف»و « ب»، «ج. »1
 «   الف»و « ج». فقط 2
 «   الف»و « ب». فقط 3
 . فقط به مضمون عنه خود4

 

. مهلت شود می، در وجه دیگری به صورت عندالمطالبه صادر یون ریالای ب مبلغ یکصد میل سفته -68
 مطالبه وجه این سفته، ظرف چه مدت است؟ تکلیف بعدی دارنده چیست؟

 واخواست ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه  -. یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته1
 ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت مطالبهواخواست  -. یک سال از تاریخ صدور2
 واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلن مزبور  -. یک سال از تاریخ ارسال اظهارنامه3
 ارسال اظهارنامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال صرفاا  -. یک سال از تاریخ صدور4

 

شرکت سهامی که دارای سه سهامدار است، مبادرت به افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد  -69
اما یکی از سهامداران از حق خود استفاده ننموده و لذا شرکت آن را به شخص ثالثی  کند میسهامدار 

 ؟کند مییدا اند چه وضعیتی پ رانی که از حق تقدم استفاده کردهواگذار می نماید. نسبت سهام سهامدا

 به هم خورده و افزایش می یابد. قطعاا . 1
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 . احتماال به هم میخورد.2
 به هم خورده و کاهش می یابد. قطعاا . 3
 بدون تغییر باقی می ماند. قطعاا . 4

 

در بیع یک آپارتمان، حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده و خریدار بابت ثمن، چکی را در وجه  -70
. چنانچه در وجه ثالث ظهرنویسی کند میفروشنده یا به حواله کرد و با تصریح دقیق به سبب صدور، صادر 

 شود، برای سلب صفت حسن نیت دارنده اخیر، کدام مورد صحیح است؟

گاهی از وجود شرط فسخ کافی نیست.. تصریح به س1  بب صدور و آ
 . تصریح به سبب صدور کافی است.2
گاهی از وجود شرط فسخ کافی است.3  . آ
گاهی از وجود شرط فسخ کافی است.4  . تصریح به سبب صدور و آ

 

 های تجارت را بر عهده چه مقامی گذارده ورشکستگی، تکلیف اعالم توقف شرکتقانون تجارت درباره  -71
 است؟

 . صاحبان امضای مجاز1
 . رئیس هیئت مدیره2
 در این مورد تصریحی ندارد .3
 . مدیرعامل4

 

که  کند میدر وجه او صادر  ای سفتهادا ننموده است، « ب»تصور اشتباه که دین خود را به  با این« الف» -72
 
ا
به عنوان تنها « د»فذت کرده و « ج. »شود میکه ناآگاه از این امر است، ظهرنویسی « ج»در وجه  متعاقبا
 ، دارنده با حسن نیت محسوب است، ........... .«د. »کند میاقامه دعوی « الف»، علیه «ج»وارث 

گاه به اشتباه 1  بوده باشد.« الف». مشروط بر این که هنگام صدور سفته، ناآ
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گاه به اشتباه 2  باشد.« الف». ولو اینکه آ
گا3  باشد.« الف»ه به اشتباه . مشروط به اینکه ناآ
گاه به اشتباه 4  بوده باشد.« الف«. مشروط بر اینکه حین الفوت مورث، ناآ

 

 ؟نداردبا فسخ شرکت نسبی توسط یک شریک، کدام مورد برای انحالل شرکت ضرورت  -73
 . فقدان قصد اضرار1
 مطابق اساسنامه . ختم محاسبه سالیانه شرکت2
 انحالل. ارائه دلیل موجه برای 3
 . حکم محکمه4
 

چنانچه بر اثر زیان های وارد شده به شرکت سهامی، حداقل نصف سرمایه از میان برود، شرکت باید  -74
منجل شود و یا آن که سرمایه شرکت، به مبلغ سرمایه موجود کاهش یابد. درنتیجه اجرای تکلیف اخیر، 

 کدام مورد در خصوص سرمایه اسمی شرکت صحیح است؟

 تغییر باقی می ماند. . بدون1
 .شود می. حسب مورد نصف یا کمتر از نصف 2
 . ممکن است بدون تغییر باقی بماند.3
 .شود می. فقط نصف 4

 

قانون تجارت ایران در مقایسه میان منافع طلبکاران ورشکسته و حفظ حیات بنگاه تجارتی، کدام یک را مقدم  -75
 داشته است؟

 . منافع طلبکاران1
 موارد حفظ حیات بمگاه. در برخی 2
 . حفظ حیات بنگاه3
 . هردو مورد به نحو مساوی4
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. تکلیف کند میتاجر خارج از مهلت قانونی سه روزه مقرر در قانون تجارت، مبادرت به اعالم توقف  -76
 دادگاه چیست؟

 . فقط در مورد تجار حقیقی، تکلیف رسیدگی دارد.1
 . باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.2
 . خارج از مهلت نیز تکلیف به رسیدگی دارد.3
 . فقط درمورد تجار حقوقی تکلیف رسیدگی دارد.4

 

 ؟کند میدر کدام صورت اداره تصفیه بدون انجام تشریفات تصفیه، ختم جریان ورشکستگی را اعالم  -77

 . درخواست اکثریت طلبکاران1
 نباشد.موال ورشکسته برای پرداخت هزینه ورشکستگی کافی ا .2
 . درخواست تمامی بستانکاران مذکور در لیست بستانکاران3
 . ورشکسته اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد. 4

 

آن رأی  برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام که تعداد دارندگان حق -78
تصمیم گیری در نوبت اول، به ترتیب کدام سهم هستند، حد نصاب حضور و اکثریت لزم برای  98بالغ بر 
 است؟

 موافقرأی  33حداقل  –سهم  49. حداقل 1
 موافقرأی  44حداقل  –سهم  66. حداقل 2
 موافقرأی  35حداقل  –سهم  50. حداقل 3
 موافقرأی  34حداقل  –سهم  50. حداقل 4
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ل در انجام معامله است. کدام فقط یکی از طرفین معامله، خواستار یافتن طرف معامله و وساطت دل -79
 مورد در خصوص اجرت دلل صحیح است؟

 . تمام آن بر عهده آمر است.1
 . قرارداد داللی محقق نشده و دالل مستحق اجرت نیست.2
 . دالل مستحق نصف اجرت است و آمر عهده دار  آن است.3
 . تمام آن، بالمناصفه بر عهده طرفین است.4

 

که شرکت مزبور، قبل از انحالل متوقف بوده  شود میپس از انحالل ارادی شرکت تجاری، معلوم  -80
است. کدام م.رد در خصوص امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت به تقاضای برخی از بستانکاران 

 صحیح است؟

تا قبل از تقسیم دارایی ی سرمایه به صرف انحالل، شخصیت حقوقی شرکت از بین نمی رود و ها شرکتدر  صرفاا . 1
 شرکت، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد.

ی تجاری، در فرضی که دارایی شرکت تقسیم نشده است، امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت ها شرکت. در همه 2
 وجود دارد.

کم ی تجاری، باتوجه به انحالل شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی، امکان صدور حها شرکت. در همه 3
 ورشکستگی منتفی است.

کان صدور حکم اند، ام تنی بر انحالل، سوء استفاده کرده. فقط اگر ثابت شود شرکای شرکت در اعمال حق خویش مب4
 .ورشکستگی وجود دارد

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → 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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