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 8139 تو قضا آ زمون جتارت حقوق

 تنظمی: فرش ید فرحناکیان
 

در خصوص پیوند موضوع شرکت با اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، کدام مورد  – 56
 صحیح است؟

 باشد.ضمنی، اختیارات مدیران را محدود به موضوع شرکت نموده و معتبر می طوربه( تعیین موضوع شرکت در اساسنامه، 1
 باشد.تحدیدپذیر می نامهشرکت( اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، تنها در 2
( مانند شرکت سهامی، مدیران شرکت با مسئولیت محدود، از کلیه اختیارات برای اداره و نمایندگی شرکت برخوردارند و 3

 باشد.در برابر اشخاص ثالث معتبر نمی هاآنتحدید اختیارات 
ز موضوع شرکت سهامی، مدیران شرکت با مسئولیت محدود، هیچ محدودیتی در انجام اعمال حقوقی خارج ا برخالف( 4

 شرکت ندارند.
 صحیح است. 1گزینه 

 طوربهتعیین موضوع شرکت در اساسنامه، ق.ت.  105ماده در شرکت با مسئولیت محدود مستنبط از 
  .باشدضمنی، اختیارات مدیران را محدود به موضوع شرکت نموده و معتبر می

مدیران شرکت در انجام اعمال حقوقی ل.ا.ق.ت.  118ماده  تصریح بهبنا در مورد شرکت سهامی نیز 
 .باشندمیخارج از موضوع شرکت ممنوع 

مدیران شرکت با اختیارات تحدید شرکت سهامی،  برخالففوق، این دو ماده  موجببههمچنین 
 .باشددر برابر اشخاص ثالث معتبر میدر اساسنامه مقرر مسئولیت محدود 

 
محدود کردن اختیارات مدیران 

 مسئولیت محدودشرکت با 
 در برابر شرکاء

 
 در برابر اشخاص ثالث

 
ساسنامهدر ا   
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محدود کردن اختیارات مدیران 

 سهامیشرکت 
 در برابر سهامداران

 
 در برابر اشخاص ثالث

 
ساسنامهدر ا   

 
 

 
 

 

یراساسنامهدر غ  
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کند. او چه امتیازی را ساله اقامه دعوی را رعایت نمیدارنده سند تجاری صادره در ایران، مهلت یک – 57
 از دست خواهد داد؟

 .( صرفًا حق درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی خوانده1
 .و ظهرنویس ضامن دهندهانتقال( حق رجوع به کلیه ظهرنویسان اعم از ظهرنویس 2
 .مطالبه وجه از کلیه مسئولین سند( حق 3
 .سند دهندهانتقالظهرنویس یا ظهرنویسان  حق مراجعه به( 4

 صحیح است. 4گزینه 
با توجه به تبعیت شرایط حق رجوع به ضامن از  2عموم و اطالق گزینه ق.ت. رجوع شود.  286به ماده 

 »را  1گزینه  .کندمین را نادرست عنه، آشرایط حق رجوع به مضمون
 
 نادرست کرده است.« صرفا

 
 شود. مدیران شرکت چه مسئولیتی دارند؟سفته صادره توسط شرکت سهامی تأدیه نمی – 58

 دارایی آن، در برابر دارنده سفته مسئولیت نسبی دارند. کفایتعدم، تنها پس از ورشکستگی شرکت و امضاکننده( مدیران 1
، همراه با شرکت در برابر دارنده مسئولیت امضاکننده( تنها در فرضی که سفته برای امور تجاری صادر شده باشد، مدیران 2

 تضامنی دارند.
 ، همراه با شخص حقوقی، در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.امضاکننده( مدیران 3
  مسئولیتی در برابر دارنده آن ندارند.اند، اصولً مدیرانی که از طرف شرکت سفته را صادر کرده (4
 صحیح است. 4زینه گ

 ق.ص.چ. 19ماده  موجببه، بودمیق.ت. رجوع شود. اگر سند موضوع پرسش چک  227به ماده 
 .بودمیصحیح  3گزینه 

 
کدام مورد در خصوص صالحیت و نقش دادگاه تشکیل مجمع عمومی شرکت سهامی، صحیح  – 59

 است؟
 را دعوت کند. هاآنتواند حکم به تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت داده یا شرایطی دادگاه نمی( تحت هیچ 1
 ( در صورت عدم دعوت مجمع از سوی مدیران تصفیه، دادگاه حکم به تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد داد.2
دوره مأموریت مدیران پایان یافته و مجمع عمومی برای تعیین مدیران جدید دعوت نشود، دادگاه  کهدرصورتی( تنها 3

 نفع، حکم به تشکیل مجمع عمومی دهد.تواند به درخواست هر ذیمی
کند سهام، مجمع عمومی را دعوت می پنجمکیدادگاه به درخواست دارندگان حداقل  درهرحالهای سهامی، ( در شرکت4

 دهد.به انعقاد مجمع می یا حکم
 صحیح است. 2گزینه 

نادرستی ل.ا.ق.ت. و در مورد  136به ماده  3گزینه نادرستی در مورد  ق.ت. رجوع شود.ل.ا. 219به ماده 
 ل.ا.ق.ت. رجوع شود. 95به ماده  4گزینه 

 
در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت قانونی اعطای مهلت توسط دادگاه برای رفع موجبات بطالن یا  – 60

 انحالل شرکت سهامی، کدام مورد صحیح است؟
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ماهه برای رفع موجب انحالل  6تواند مهلت باشد، دادگاه می یبال تصد  ماه  6سمت برخی از مدیران بیش از  کهدرصورتی( 1
 گونه نیست.درخواست بطالن اینتعیین کند، اما در خصوص 

( چنانچه صدور حکم بر بطالن شرکت، به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی آن درخواست شود، دادگاه ملزم است مهلتی 2
 گونه نیست.ماهه را برای رفع ایراد بدهد، اما در مورد درخواست انحالل این 6حداکثر 

در برخی موارد  کهیدرحالماه برای رفع ایراد اعطا کند،  6اند مهلتی تا تو ( در صورت درخواست بطالن شرکت، دادگاه می3
 ماهه را اعطا کند. 6درخواست انحالل، دادگاه باید مهلت 

تواند بدون دادن مهلت برای رفع اشکال، حکم مقتضی ( دادگاه در صورت احراز موجبات انحالل یا بطالن شرکت، می4
 صادر کند.

 صحیح است. 3گزینه 
از حفظ  موضوع درخواست انحالل شرکت   از ابتدا قانونی   حقوقی  شخصیت حفظ  گذارقانون برای

اهمیت بیشتری داشته است؛  ،بطالنموضوع درخواست  شرکت   از ابتدا غیرقانونی   حقوقی  شخصیت 
ماهه  6مهلت « باید»در برخی موارد درخواست انحالل، دادگاه ل.ا.ق.ت.  272و  202مواد  موجببهلذا 

ماه برای رفع  6مهلتی تا « تواندمی»در صورت درخواست بطالن شرکت، دادگاه  کهیدرحالرا اعطا کند، 
 .ایراد اعطا کند

 
 ؟نیستدر خصوص وعده و مهلت پرداخت سفته، کدام مورد صحیح  – 61

مهلتی بیشتر از مواعد قانونی به متعهد سفته بدهد، حق رجوع به ظهرنویس را از دست ( اگر دارنده برای پرداخت سفته 1
 دهد.می

( اگر متعهد سفته، وجه آن را پیش از موعد پرداخت کند، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه سفته حقی دارند، مسئول 2
 است.

 صدور حساب نخواهد شد. ای که تاریخ تأدیه آن چهار ماه پس از صدور است، روز( در سفته3
 سفته ملزم به تأدیه وجه آن نیست. اجلمتعهد سفته ورشکست شود، ظهرنویس یا ضامن قبل از  کهدرصورتی( 4

 صحیح است. 4گزینه 
ق.ت. رجوع  257و  256، 255به مواد ها ق.ت. رجوع شود. در مورد درستی سایر گزینه 422به ماده 

 .شود
 

 العمل، کدام مورد صحیح است؟به دریافت اجرت یا حق العمل کارحقدر خصوص استحقاق  – 62
کاری را برداشت کند، اما العملتواند مخارج عادیه حقمجاز به معامله با خود است، می العمل کارحق( در مواردی که 1

 مستحق دریافت اجرت نیست.
التفاوت است، حساب کرده باشد، مکلف به پرداخت مابهدر فروش، قیمتی کمتر از ثمن معامله با آمر  العمل کارحق( اگر 2

 باشد.العمل معامله میاما مستحق حق
 العمل خود، حق حبس دارد.در خصوص اجرت و حق العمل کارحق( 3
 المسمی است.مستحق اجرت العمل کارحققرارداد به دلیل تقصیر طرف معامله اجرا نشده باشد،  کهدرصورتی( 4

 صحیح است. 3گزینه 
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رجوع ق.ت.  374و  370 ،369مواد به  هاسایر گزینه ق.ت. رجوع شود. در مورد نادرستی 371ماده به 
 شود.

 
 وثیقه، کدام مورد صحیح است؟ عنوانبهدر صورت ظهرنویسی سند تجاری  – 63

 وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است، حق انتقال آن را ندارد. عنوانبه( شخصی که سند تجاری 1
 وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است، تمامی حقوق دارنده سند تجاری را دارد. عنوانبهشخصی که سند تجاری  (2
 وثیقه ممنوع شده است. عنوانبه( در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی 3
 وثیقه، بر اساس مقررات رهن در قانون مدنی صحیح است. عنوانبه( ظهرنویسی ورقه تجاری 4

 صحیح است. 3گزینه 
 در قالب عقد رهن تحلیل می ،وثیقه عنوانبهظهرنویسی سند تجاری 

 
شود، با به لحاظ اینکه معموال

با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه  ق.م. 774در ماده  گذارقانون .مشکالت اساسی روبرو است
 .وثیقه طلب قرار گیرد تواندیمو فقط مال  رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است صراحتبه

 ابزار اثبات طلب است شودینممال تلقی هم سند تجاری  ازآنجاکه
 
 247به همین جهت در ماده  ؛و صرفا

 به ظهرنویسی جهت انتقال و ظهرنویسی جهت وکالت ق.ت. 
 
وصول، اعتراض و اقامه دعوا(  در)صرفا

 اشاره شده است.
 

 در خصوص قبول برات توسط شخص ثالث، کدام مورد صحیح است؟ – 64
 علیه را دارد.( در تمامی موارد، قبول کننده ثالث در صورت تأدیه وجه برات، حق رجوع به صادرکننده و محال1
ثالث، دارنده برات بوده و دارندگان پس از وی، مسئولیت ( قبول کننده ثالث، فقط در برابر شخصی که هنگام قبولی 2

 تضامنی دارد.
 قبول کننده ثالث، در برابر دارنده و تمامی ظهرنویسان قبل از او، مسئولیت تضامنی دارد.( 3
 را دارد. صادرکنندهدر تمامی موارد، قبول کننده ثالث در صورت تأدیه وجه برات، صرفًا حق رجوع به ( 4

 صحیح است. 3گزینه 
 »را  4و گزینه « فقط»را  2؛ گزینه «علیهمحال»را  1ق.ت. رجوع شود. گزینه  239به ماده 

 
نادرست  «صرفا

 است.نموده 
 

 یک از موارد زیر، تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته، غیرنافذ یا باطل است؟در کدام – 65
 .( اجیر شدن در برابر دستمزد1
 .( طالق زوجه خود2
 .علیه خویشدر اموال مولی( تصرف مالی 3
 .خانواده امرارمعاشالتجاره برای ( فروش مال4

 صحیح است. 4گزینه 
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مقرر نموده است که ق.ت. بدون هیچ قید و تخصیصی  418ماده 

ممنوع است. در  ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد آنچهخود حتی  «تمام اموال»مداخله در 
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ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه  «کلیه اختیارات و حقوق مالی»
 .دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کندقانونی ورشکسته بوده و حق  مقامقائم

 
شود که در گزارش مدیر تصفیه به دلیل رداد ارفاقی و تصدیق دادگاه کشف میبعد از انعقاد قرا – 66

او، دارایی و فروض تاجر به میزان واقعی ذکر نشده است. قرارداد ارفاقی چه  عمدر یغاشتباه اساسی و 
 وضعیتی دارد؟

 .( باطل1
 .( صحیح و نافذ2
 .فسخقابل( صحیح و 3
 .( غیرنافذ و منوط به تنفیذ طلبکاران4

 صحیح است. 2گزینه 
ق.ت. به کار بردن حیله در میزان  492( ماده 2شرط الزم برای بطالن قرارداد ارفاقی موضوع بند )

 .باشدیمق.ت.  490دارایی یا قروض مصرح در ماده 
 

سهام غیرموجه باشد، کدام مورد  وانتقالنقلبا  مدیرههیأتاگر در شرکت سهامی خاص، مخالفت  – 67
 صحیح است؟

 کند.را ملزم به موافقت می مدیرههیأت( دادگاه 1
 ممکن نیست. وجهچیهبهسهم  وانتقالنقل( 2
 کند.( دادگاه، شرکت را ملزم به پذیرش خروج سهامدار از شرکت می3
 کند.را ملزم به موافقت می مدیرههیأت( مرجع ثبت، 4

 صحیح است. 2گزینه 
 41سهام در شرکت سهامی خاص از مفهوم مخالف ماده  وانتقالنقلبا  مدیرههیأتامکان مخالفت 

معیار قانونی برای تشخیص موجه یا غیرموجه بودن مخالفت هیچ و  گرددیمل.ا.ق.ت. استنباط 
پیشین بر خالف توافق الزام به خالف آن امکان توسط دادگاه و سهام  وانتقالنقلبا  مدیرههیأت

 وجود ندارد.مدیره به هیأت اختیاریبرای اعطای چنین سهامداران 
 

اگر تاریخ توقف، همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی باشد، در خصوص طلبکاری که تمام طلب  – 68
 خود را قبل از صدور حکم وصول کرده است، کدام مورد صحیح است؟

 نفع در اعتراض به تاریخ توقف باشد.( ممکن است ذی1
 نفع در اعتراض به تاریخ توقف است.ذی ( اگر خوانده دعوی ورشکستگی نیز باشد،2
 نفع در اعتراض به تاریخ توقف نیست.( ذی 3
 نفع در اعتراض به تاریخ توقف است.( ذی4

 صحیح است. 3گزینه 
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ا قبل از صدور اگر تاریخ توقف، همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی باشد، طلبکاری که تمام طلب خود ر 
نفع در اعتراض به تاریخ ذی خوانده دعوای ورشکستگی نیز باشد؛حکم وصول کرده است؛ حتی اگر 

 ق.ت.  536ماده  حیتصر بهتوقف نیست؛ زیرا بنا 
 
 یدرزمانآن تاریخ توقف تاجر  موجببهحکمی که صرفا

 .است اعتراضقابل ،قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص شود
 

کند. کدام مورد راجع چک را با نمونه موجود در بانک گواهی نمی صادرکنندهبانک مطابقت امضای  – 69
 به سند تجاری مزبور، صحیح است؟

 شود.( چک محسوب نمی1
 شود.( چک محسوب می2
 شود.( اگر احراز شود که امضا متعلق به صاحب حساب است، چک محسوب می3
گاه چک محسوب می 4  شود.( فقط در برابر ثالث ناآ

 صحیح است. 2گزینه 
امضای صادرکننده چک طریقیت دارد نه ، «رابطه مابین دارنده چک و صادرکننده آن»از منظر 

موضوعیت؛ لذا عدم تطبیق امضای صدور چک با نمونه امضای صاحب حساب موجود در بانک، مانع 
؛ اگر باشدینمصاحب حساب کیفری و حقوقی ولی مانع مسئولیت  گرددیمپرداخت آن توسط بانک 

ثبت در صورتی دستور  یاجراق.ص.چ.  2ماده  موجببهالبته  .است اواحراز شود که امضا متعلق به 
کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی اجرا صادر می

 .شده باشد
اگر احراز شود که امضا متعلق به حتی  «هاآن ظهرنویسان و ضامنانرابطه مابین دارنده چک و »از منظر 

مانع مسئولیت تضامنی  ،با حسن نیتاستناد بدین ایراد توسط آنها در برابر دارنده  ،ستنی صادرکننده
  باشد.ها نمیپرداخت آن

 
 یک از انواع افزایش سرمایه شرکت سهامی موضوعیت دارد؟حق تقدم خرید سهم، در کدام – 70

 .شرکت سهامی عام بورسی ( فقط در افزایش سرمایه در1
 .( فقط در افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ سهم در شرکت سهامی عام2
 .( در همه انواع افزایش سرمایه3
 .( فقط در افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهم4

 صحیح است. 4گزینه 
 سهام جدیدی «افزایش مبلغ اسمی سهامی موجود»در افزایش سرمایه از طریق 

 
قرار نیست ، اساسا

صدور سهام »از طریق در افزایش سرمایه  .شود که حق تقدم در آن موضوعیت پیدا کندبصادر 
در خرید سهام جدید به  ،شرکت موجود سهام فعلیصاحبان ل.ا.ق.ت.  166ماده  موجببه ،«جدید

 .حق تقدم دارند اندمالکنسبت سهامی که 

https://t.me/ekhtebar

