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قدردانی و سپاس
با تشکر از جنا ب آقای هادی بانشی که در تصحیح و ویراستاری این کتاب زحمــت بســیاری
کشیدند.

دانشجوی گرامی
حضور در کالسهای موسسه آموزش عالی فاضل بدلیل حل مسائل متنوع  ،ارتباط زنده و دو
طرفه بین دانشجو و استاد  ،قرار گرفتن در جو کنکور  ،ایجاد انگیزه رقابت  ،رفع اشکاالت
دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است
که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد .
شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه آموزش عالی فاضل به شما این امکان را
می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از
وقوع باید کرد.

مزایای این کتاب :

•

كتاب حاضر حاوي تست هاي موضوعي با ترتيب سر فصل هاي قانون تجارت است
تا دانشجويان بر اساس ترتيب مواد قانون تجارت تست هاي مربوطه را حل نمايند.

•

اين كتاب عالوه بر قانون تجارت حاوي تست هايي از قانون صدور چك و قانون
تصفيه امور ورشكستگي يعني دو قانون مهم در كنار قانون تجارت مي باشد.

•

در اين كتاب سعي شده است پاسخ هاي كامال تشريحي در اختيار استفاده كنندگان
قرار گيرد.

•

اين كتاب ،تست هاي دكتري ،كارشناسي ارشد سراسري و آزاد ،وكالت ،قضاوت،
مشاوران و سر دفتري ،از سال  82تا  98را در بردارد.
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 ..................................................................................................................................سواالت كنكوري حقوق تجارت
بخش اول – سواالت كنكوري
باب اول – تجار و معامالت تجارتي (مواد  1تا ) 5
 -1د رخصوص صدور و ظهرنویسي چک در صورتي كه میان دو تاجر باشد ،كدام مورد صحیح
است؟ (وكالت )98
 )2به هیچ وجه تجاري نیست.
 )4در هر صورت تجاري است.

 )1اگر براي رفع حوائج تجاري باشد ،تجاري است.
 )3فقط در معامالت غیرمنقول تجاري نیست.

 -2كدام یک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران صحیح است؟
(سردفتري )97
 )1اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران را ندارند.
 )2اتباع خارجه فقط با مشاركت اتباع ایران میتوانند به تجارت اشتغال یابند.
 )3اتباع خارجه بدون محدودیت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ایران دارند.
 )4اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ایران را دارند ،مگر در زمینه هایی كه منع خاص وجود دارد.
 -3كدام یک از موارد زیر معامله تجاري محسوب است؟ (سردفتري )97
 )2تسهیل معامالت ملكی
 )4نقل و انتقال اموال ملكی

 )1تسهیل و نقل و انتقال اموال غیر منقول
 )3رهن اموال غیر منقول

 -4كدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ (سردفتري )97
 )1معامالت اموال غیر منقول در هیچ صورت تجاري محسوب نمیشود.
 )2معامالت اموال غیر منقول اگر بین دوتاجر باشد تجاري محسوب میشود.
 )3معامالت اموال غیر منقول اگر به قصد فروش باشد تجاري محسوب میشود.
 )4معامالت اموال غیر منقول درهرحال تجاري محسوب میشود.
 -5تاجر ي اختیار قائم مقام خود را محدود به فروش كاال كرده ،وي را از خرید كاال منع مي
كند قائم مقام تجارتي بدون توجه به این ممنوعیت ،اقدام به خرید كاال مي كند .در كدام
صورت ،تاجر مي تواند به بي اعتباري چنین معامله اي استناد كند؟ (وكالت )96
 )1به هیچ عنوان نمی تواند
 )2طرف معامله ،از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد
 )3نمی تواند ،مگر اینكه محدودیت در اختیارات به صورت كتبی باشد
)4در هر حال می تواند
 -6ك دام مورد در خصوص خرید لوازم خانگي توسط تاجر براي جهیزیه دختر خود از مغازه
خرده فروشي ،صحیح است؟ (وكالت )95
1
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)1چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود ،مشمول عمل تجاري است.
)2در صورتی كه فروشنده تاجر باشد ،عمل تجاري است.
)3عمل تجاري محسوب می شود.
)4به هیچ وجه تجاري نیست.
 -7كدامیک از اعمال ذیل تجارتي نمي باشد؟ (آزاد )92
)1هر قسم عملیات حقالعملكاري و عاملی
 )2پذیره نویسی شركت سهامی
 )3خرید یا تحصیل هر نوع مال غیر منقول به قصد فروش یا اجاره
 )4گزینه  2و 3
 -8مدیران شركت هاي تجاري( :آزاد )91
 )1تاجر محسوب می شوند چون به نام خود عمل می كنند.
 )2تاجر محسوب نمی شوند چون به نام دیگري عمل می كنند.
 )3تاجر محسوب می شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می كنند.
 )4تاجر محسوب نمی شوند چون به نام خود و به حساب دیگري عمل می كنند.
 -9منظور از معامالت برواتي در ماده  2قانون تجارت كدام یک از موارد زیر است؟ (آزاد )90
 )1صدور ،ظهرنویسی ،ضمانت و قبولی برات.
 ) 2هر قراردادي كه براي ایفاي تعهد پولی ناشی از آن ،برات صادر شده است.
 )3صدور ،ظهرنویسی و ضمانت اسناد براتی.
 )4تنزیل اسناد براتی و عده دار
 -10تاجري فوت نموده و تمام مال التجاره وي به فرزندش كه صغیر است،ارث رسیده و اموال
مزبور توسط قیم اداره مي شود .در این جا چه كسي تاجر است؟ (آزاد )89
)1صغیر
 )3نه صغیر و نه قیم تاجر نیستند

 )2قیم
 )4هر دو

 -11با توجه به ماده  4ق.ت .كه معامالت غیر منقول تجارتي محسوب نميشود و ماده 5
همان قانون كه كلیه معامالت تجار ،تجارتي محسوب ميشود؛ داد و ستد یک مال غیر منقول
میان دو شركت تجارتي( :آزاد )89
 )1تجارتی نیست ولی باید در دفاتر تجارتی شركت ها ثبت شود.
 )2تجارتی نیست و نیازي به ثبت آنها در دفاتر تجارتی نمیباشد.
 )3معامالت مزبور ذاتاً تجارتی است.
 )4معامالت مزبور به تبع تاجر بودن شركت ها تجارتی است.
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باب چهارم – برات – فته طلب – چک
فصل اول – برات
مبحث اول – صورت برات (مواد  223تا )227
-161كدام مورد صحیح است؟ (وكالت )97
 )1صدور برات در وجه شخص معین ،به حواله كرد شخص دیگر یا به حواله كرد خود برات دهنده مجاز
است.
 ) 2صدور برات در وجه شخص معین یا به حواله كرد مجاز است ولی صدور سفته در وجه شخص معین
یا به حواله كرد مجاز نیست.
 )3صدور برات در وجه حامل ،بالمانع ولی صدور سفته در وجه حامل ،ممنوع است.
 )4صدور برات در وجه شخص معین ،به حواله كرد شخص دیگر یا به حواله كرد خود برات دهنده یا
حامل ،مجاز است.
 -162در حقوق ایران( :سردفتري )97
 )1صدور یرات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.
 )2صدور سفته در وجه حامل قانوناً ممنوع است.
 )3صدور برات در وجه حامل و سفته در وجه حامل قانوناً مجاز است.
 )4صدور برات در وجه حامل قانوناً ممنوع است.
 -163د ر خصوص تاثیر قبول برات توسط ثالث ،بر مسئولیت امضاكنندگان برات ،كدام مورد
صحیح است؟ (قضاوت )97
)1فقط مسئولیت ظهرنویسان را ساقط می كند.
)2مسئولیت كلیه امضاكنندگان برات را ساقط می كند.
)3فقط مسئولیت ظهرنویسان و ضامنین آنها را ساقط می كند.
)4فی نفسه ،موجب سقوط مسئولیت امضاكنندگان برات نیست.
 -164براتي توسط یک تبعه افغانستان تنظیم و در تهران به «دارنده» كه تبعه تركیه است
تسلیم مي شود .محال علیه كه مقیم عراق است در بغداد قبولي را مي نویسد .اگر برات در
وعده تادیه نشده و دارنده در تهران علیه صادركننده اقامه دعوي كند ،خسارت تاخیر تادیه
مطابق قانون كدام كشور محاسبه مي شود؟ (قضاوت )97
)1تركیه

)2افغانستان

)3ایران

)4عراق

 -165كدام مورد  ،صحیح است؟ (وكالت )96
 )1براي صدور چک ،امضا ضرورت دارد ولی براي برات و سفته  ،مهر به تنهایی نیز معتبر است
 )2براي صدور چک و برات  ،امضا ضروري است ولی براي سفته می توان از امضا یا مهر استفاده كرد
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 ) 3براي صدور سفته ،چک و برات از سوي شخص حقیقی ،امضا الزم است و از طرف شخص حقوقی
مهر كافی است
 )4براي صدور چک ،سفته و برات  ،امضا الزم است
-166كدامیک از موارد زیر از آثار نكول برات توسط براتگیر نیست؟ (مشاوران )96
)1لزوم تنظیم اعتراض نامه نكول توسط دارنده برات
)2لزوم ضامن دادن ظهرنویس ها و برات دهنده براي تأدیه وجه آن در سر وعده
)3تأدیه فوري وجه برات و مخارج اعتراض نامه توسط ظهرنویس ها و برات دهنده
)4امكان طرح دعوي علیه براتگیر
 -167كدام مورد  ،در خصوص ماهیت تعهد براتي صحیح است ؟ (قضاوت )93
 )2مبتنی بر تعهد یک جانبه است
 )4مبتنی بر تشریفات قبض است

 )1نوعی عقد مشروط است
 )3مبتنی بر تشریفات شكلی نیست

 -168در مورد اثر طلبكار نبودن صادر كننده برات از محال علیه به هنگام صدور برات كدام
گزینه صحیح است؟ (وكالت )92
 -1فقط در صورت آگاهی دارنده ،عنوان برات از سند سلب می گردد.
 -2موجب سلب عنوان برات از سند نمی گردد.
 -3موجب سلب عنوان برات از سند می گردد.
 -4موجب سلب عنوان برات از سند می گردد مگر اینكه طلب بعداً به وجود آید.
 -169تاجري براتي در وجه حامل صادر نموده است( :آزاد )91
 ) 1این برات سندي تجاري محسوب می شود ولی از همه مزایاي اسناد تجاري برخوردار نیست.
 )2این برات سند تجاري محسوب نمی شود.
 )3برات صادر شده سندي تجاري محسوب می شود.
 )4تأثیري در اعتبار تجارتی این اسناد ندارد.
 -170در خصوص مبلغ برات كدام عبارت صحیح مي باشد؟ (آزاد )91
 )1عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري است.
 )2عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري نیست.
 )3در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم ،مبلغ ذكر شده به حروف مالک است.
 )4در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم ،مبلغ بیشتر مالک است.
 -171در خصوص مبلغ برات كدام عبارت صحیح نميباشد؟ (وكالت )89
 )1در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و رقم ،مبلغ كمتر مالک است.
 )2عدم قید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري است.
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 )3عدم قید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاري نیست.
 )4در خصوص تعارض میان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم ،مبلغ ذكر شده به حروف مالک است.
 -172شركتي با امضاي مجاز خود -كه تركیبي از امضاي مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و
مهر شركت است سفته اي ( فته طلبي ) را تعهد پرداخت كرده است كه در سررسید
نتوانسته است وجه آن را پرداخت كند و دارنده سفته ،آن را ظرف مدت قانوني واخواست
كرده است .حال دارنده سفته ،طلب خود را از چه شخصي و یا اشخاصي مي تواند مطالبه
كند؟

(وكالت )87

 )1از شركت منحصراً.
 )2از شركت و مدیرعامل متضامناً.
 )3از مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و شركت متضامناً.
 )4از شركت و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متساوی ًا و به تثلیث.
 -173چنان چه برات در وجه حامل صادر شود( :مشاوران )85
)1سند تجارتی محسوب می شود.
 )2سند تجارتی محسوب می شود .ولی از همه مزایاي اسناد تجارتی برخوردار نیست
 )3سند تجارتی محسوب نمی شود.
)4هیچ كدام
 -174عدم رعایت شرایط شكلي در صدور برات و سفته ( :مشاوران )85
)1موجب خروج این اسناد از عداد اسناد تجارتی می شود
)2تاثیري در اعتبار تجارتی این اسناد ندارد
)3موجب خروج برات از عداد اسناد تجارتی می شود ولی در سفته بدون تاثیر است
 )4موجب خروج سفته از عداد اسناد تجارتی می شود ولی در برات بدون تاثیر است
مبحث دوم – در قبول و نكول (مواد  228تا )238
 -175طبق قانون تجارت ،محال علیه هر عبارتي را كه در برات نوشته امضا و مهر نماید
قبولي محسوب مي شود مگر این كه صریحه مشعر بر عدم قبول باشد این حكم ........
(دكتري سراسري )93
)1به سود محال علیه  ،دارنده و ظهرنویسان است
 )2به سود محال علیه و به زیان دارنده و ظهرنویسان است.
)3به زیان محال علیه و دارنده و به سود ظهرنویسان است.
 )4به زیان محال علیه و به سود دارنده و ظهرنویسان است.
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باب دوازدهم – در ورشكستگي به تقصیر و ورشكستگي به تقلب
فصل اول  -در ورشكستگي به تقصیر (مواد  541تا )548
 -637تعقیب ورشكسته توسط مدیر تصفیه به عنوان ورشكستگي به تقصیر در كدام یک از
موارد زیر ،ممكن است؟ (وكالت )97
 )1درخواست عضو ناظر از او
 )3موافقت اكثریت طلبكارهاي حاضر

 )2اجازه دادگاه به او
 )4تقاضاي اكثریت طلبكارها و موافقت دادگاه

 -638چنانچه معلوم گردد تاجر ورشكسته ( وكالت )92
 )1پس از توقف ،به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدي پایین تر یا فروشی باالتر از مظنه روز
كرده باشد ورشكسته به تقصیر می گردد.
 )2پیش از توقف میان بستانكاران تبعیض قائل شده ،ورشكسته به تقصیر می گردد.
 )3دفاتر خود را مطابق قانون تنظیم ننموده باشد ،ورشكسته به تقلب می گردد.
 )4پس از تاریخ توقف با ترجیح یكی از طلبكارها بر سایرین طلب او را پرداخته باشد ورشكسته به
تقصیر می گردد.
 -639كدام یک از گزینه هاي ذیل از موارد ورشكستگي به تقصیر اجباري نیست؟ (آزاد )92
 )1اگر به حساب دیگري و بدون آنكه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به
وضعیت مالی او در حین انجام آنها  ،آن تعهدات فوق العاده باشد.
 )2اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
 )3در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادي بالنسبه به عایدي او
فوق العاده بوده است.
 ) 4در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی كرده كه در
عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است
 -640صدور برات سازشي از جمله اموري است كه( :آزاد )91
 )1دادگاه می تواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.
 )2دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.
 )3دادگاه می تواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.
 )4دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.
 -641صدور برات سازشي از اموري است كه( :وكالت )89
 )1دادگاه میتواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.
 )2دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقصیر نماید.
 )3دادگاه میتواند تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.
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 )4دادگاه باید تاجر را محكوم به ورشكستگی به تقلب نماید.
 -642اگر تاجري به قصد به تأخیر انداختن ورشكستگي خود از طرق مختلف به وسایلي كه
دور از صرفه است تحصیل وجهي نماید( :وكالت )86
 )1دادگاه می تواند او را ورشكسته به تقلب اعالم كند.
 )2دادگاه می تواند او را ورشكسته به تقصیر اعالم كند.
 )3دادگاه مكلف است او را ورشكسته به تقصیر اعالم كند.
 )4دادگاه باید او را ورشكسته به تقلب اعالم كند.
 -643مدیر تصفیه چگونه مي تواند ورشكسته به تقصیر را تعقیب كیفري نماید؟
(سردفتري )86
)1درخواست كلیه بستانكاران وثیقه دار
 )2با تصویب اكثریت بستانكاران حاضر
)3با تقاضا و درخواست هر یک ار بستانكاران
)4می تواند راسا ورشكسته به تقصیر را تعقیب نماید.
 -644د ر كدامیک از موارد زیر ممكن است دادگاه تاجر را ورشكسته به تقصیر اعالن نماید؟
(سراسري )84
 )1نداشتن دفتر تجارتی
 )2فوق العاده بودن مخارج شخصی نسبت به درآمد و در ایام عادي
 )3ترجیح دادن یكی از طلبكارها بر دیگري بعد از توقف ،از طریق پرداخت طلب او
 )4انجام معامله خارج از مظنه روز به قصد به تأخیر انداختن ورشكستگی
فصل دوم – در ورشكستگي به تقلب (مواد  549تا )550
 -645كدام یک از موارد زیر ،از مصادیق ورشكستگي به تقلب است؟ (وكالت )97
 )1نگهداري دفاتر بیترتیب
 )3نداشتن دفتر

 )2ترجیح دادن یكی از طلبكارها و پرداخت طلب او
 )4مفقود كردن دفاتر توسط ورشكسته

 -646كدام مورد ،از موارد ورشكستگي به تقصیر نیست؟ (وكالت )93
 ) 1اگر دفاتر خود را مفقود نموده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوري ،از بین برده باشد.
 )2اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود ،خریدي باالتر از مظنه روز كرده باشد.
 ) 3اگر محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادي ،نسبت به درآمد او فوقالعاده بوده
است.
 )4اگر یكی از طلبكاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
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قانون اداره تصفیه امور ورشكستگي
مصوب 1318/4/24
-662كدام مورد در خصوص ناتواني تاجر از اداي دیون ناشي از معامله با غیرتاجر ،صحیح
است؟ (وكالت )97
 )1صرفا اگر براي حوائج تجاري باشد .بازرگانی محسوب میشود و میتواند به توقف تاجر منجر شود.
 ) 2حتی اگر براي حوائج تجاري نباشد .در هر حال تجاري محسوب شده و میتواند به توقف تاجر
بینجامد.
 )3در ه ر حال ،خواه براي حوائج تجاري باشد یا نباشد ،از موجبات توقف تاجر است.
 )4اگر براي حوائج تجاري باشد .غیرتجاري محسوب میشود ولی میتواند به توقف تاجر منجر شود.
 -663در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشكسته در تصفیه اختصاري ،كدام گزینه صحیح
است؟ (وكالت )92
 )1ممتازها  -طلبكاران عادي  -موثق ها.

 )2ممتازها  -موثق ها  -طلبكاران عادي.

 )3موثق ها  -ممتازها  -طلبكاران عادي.

 )4موثق ها  -طلبكاران عادي -ممتازها.

 -664در مورد شمول مقررات ورشكستگي بر شركتهاي بیمه كدام گزینه صحیح است؟
(وكالت )92
 )1فقط بیمه هاي دولتی كه خصوصی سازي شده اند از شمول مقررات ورشكستگی خارج هستند.
 )2بیمه ها مشمول مقررات ورشكستگی هستند.
 )3بیمه ها مشمول مقررات ورشكستگی نیستند.
 )4فقط بیمه هاي خصوصی مشمول مقررات ورشكستگی هستند.
 -665ب راي ادامه تجارت ورشكسته توسط مرجع تصفیه در فاصله میان صدور حكم
ورشكستگي تا پیش از فروش و تقسیم اموال( .................. ،سراسري )92
 )1اجازه دادگاه و طلبكاران الزم است.

 )2فقط اجازه طلبكاران الزم است.

 )3فقط اجازه دادگاه الزم است.

 )4اجازه دادگاه و طلبكاران الزم نیست.

 -666در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشكسته ،كدام مورد صحیح است؟ (وكالت )91
 )1اول هزینههاي ورشكستگی و ممتازها ،دوم غرما.
 )2اول هزینههاي ورشكستگی ،دوم ممتازها ،سوم غرما.
 )3اول ممتازها ،دوم غرما ،سوم هزینههاي ورشكستگی.
 )4اول ممتازها ،دوم هزینههاي ورشكستگی ،سوم غرما.
 -667مستثنیات دین تاجر ورشكسته ( :قضاوت )90
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)1متعلق به ورشكسته بوده و جز صورت اموال قید نمی شود
 )2اصوال در ورشكستگی مستثنیات دین پیش بینی نشده است
)3جز صورت اموال قید می شود و تحت اختیار ورشكسته قرار می گیرد
 )4جز صورت اموال قید می شود و زیر نظر هیات بستانكاران قرار می گیرد
 -668ك دام یک از بستانكاران زیر در تصفیه امور ورشكستگي جزء دارندگان طلب ممتاز
شناخته مي شوند؟ (آزاد )90
 )1كارگران بنگاه ورشكسته بابت دستمزد و حق سنواتی كه طلبكار هستند.
 ) 2زوجه بابت مبلغی كه به عنوان اجرت المثل كارهاي انجام داده در مدت زوجیت از زوج طلبكار
است.
 )3سازمان امورمالیاتی كشور براي مبلغی كه به عنوان مالیات پرداخت شده از ورشكسته طلبكار است.
 )4كارگران بنگاه ورشكسته براي حقوق مدت  6ماه قبل از توقف
 -669كدام بیان صحیح ميباشد؟ (وكالت )89
 )1اداره تصفیه میتواند به حساب تاجر از بانكها و مؤسسات اعتباري وام اخذ نماید.
 )2اداره تصفیه به هیچ وجه حق دریافت وام به حساب تاجر از بانكها و مؤسسات اعتباري را ندارد.
)3اداره تصفیه فقط میتواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانكها و مؤسسات اعتباري اخذ نماید.
 )4اداره تصفیه بعد از صدور حكم ورشكستگی فقط حق دریافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصفیه
بدهیهاي تاجر را دارد.
 -670كدام یک از موارد ذیل ،طلبكار با حق الویت محسوب ميشوند؟ (وكالت )89
 )1بانکها در خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف
 )2وزارت دارایی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلقه تاجر ورشكسته
 )3بستانكارانی كه بعد از تاریخ توقف ،اموال تاجر را توقیف نمودهاند.
 )4هیچكدام
 -671ط لبكار تاجر ورشكسته كه یكي از اموال تاجر را توقیف نموده است نسبت به مال
توقیف شده بر سایر طلبكاران( :آزاد )89
 )1حق تقدم دارد.
 )2حق تقدم ندارد.
 )3اگر بعد از توقف تاجر ،مالی را توقیف كرده باشد حق تقدم ندارد.
 )4اگر طلبكار ،یكی از طلبكاران ممتاز باشد حق تقدم دارد.
 -672بر اساس قانون پولي و بانكي كشور،تصفیه امور بانک ورشكسته به عهده كدام مرجع
است؟ (مشاوران )88
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)1بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران
)2نمایندگی صندوق بین المللی پول در ایران
 )3اداره تصفیه و امور ورشكستگی با نظارت بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران
)4هیاتی مركب از اداره تصفیه و امور ورشكستگی  ،صندوق بین المللی پول و بانک مركزي جمهوري
اسالمی ایران
 -673طلب الف از ورشكسته مستند به سفته ،طلب ب مستند به سند رسمي و طلب ج
مستند به دفاتر تجارتي طرفین است .در این صورت( :سراسري )86
 )1ب نسبت به الف و ج حق تقدم دارد.
 )2ب نسبت به الف و الف نسبت به ج حق تقدم دارد.
 )3ب نسبت به ج و ج نسبت به الف حق تقدم دارد.
 )4هر سه طلبكار از اموال ورشكسته به نسبت طلب خود سهم می برند.
 -674دادگاه  ............حكم ورشكستگي شركت بیمه را صادر ميكند( :آزاد )86
 )1بدون توجه به نظریه بیمه مركزي میتواند.
 )2در صورت موافقت بیمه مركزي میتواند.
 )3در صورت موافقت وزیر امور اقتصادي و دارایی میتواند.
 )4با توجه به نظریه بانک مركزي میتواند.
 -675كدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ (آزاد )86
 )1بدهیهاي تاجر ورشكسته به بانک ها دیون ممتاز شناخته میشود.
 )2بدهیهاي تاجر ورشكسته به بانک مركزي دیون ممتاز شناخته میشود.
 ) 3موجودي حساب تاجر ورشكسته در هر یک از بانک هاي به مصرف واریز بدهیهاي او به آن بانک
خواهد رسید.
 ) 4موجودي حساب تاجر ورشكسته به بانک مركزي به مصرف واریز بدهیهاي او به آن بانک خواهد
رسید.
 -676ت اجر ورشكسته فقط داراي ملكي است كه در رهن شخص (الف) بوده و مازاد آن در
رهن شخص (ب) است ،همچنین شخص (ج) داراي طلب ممتاز است .در این صورت حاصل
فروش ملک( :سراسري )85
 )1به ترتیب به اشخاص الف ،ب و ج پرداخت میشود.
 )2به ترتیب به اشخاص ج ،الف و ب پرداخت میشود.
 )3در صورت عدم كفایت فقط فقط میان اشخاص الف و ب به نسبت طلب تقسیم میشود.
 ) 4به ترتیب به شخص ج و مانده در صورت عدم كفایت به نسبت طلب میان اشخاص الف و ب تقسیم
میشود.
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حقوق تجارت قضاوت 96
 -951كدام مورد در خصوص چک ،صحیح نیست؟
 )1اگر دارنده پس از برگشت چک ،آن را در وجه دیگري ظهر نویسی كند ،مسئولیت تضامنی ندارد.
 )2با صدور چک ،مالكیت وجوهی كه صادر كننده ،در نزد بانک محال علیه دارد به دارنده منتقل نمی
شود.
 )3صادر كننده باید در تاریخ صدور چک ،معادل مبلغ چک در حساب خود نزد بانک محال علیه،
موجودي داشته باشد.
 )4حتی بر فرض كفایت موجودي حساب صادر كننده ،بانک محال علیه تعهد براتی ندارد.
 -952در خصوص مسئولیت هاي قانوني شركت تجاري ،كدام مورد صحیح است؟
 )1هم نسبت به خسارات ناشی از فعالیت هاي خود شركت ،مسئولیت مدنی دارد و هم ممكن است
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیرداشته باشد.
 )2به دلیل فقدان قصد مجرمانه ،در هیچ حالتی مسئولیت كیفري ندارد و ارتكاب جرم به مدیران
شركت منتسب می شود.
 )3در هر موردي كه عمل مجرمانه به نفع شركت باشد ،مسئولیت كیفري دارد.
 )4در مسبئولیت هاي مدنی مبتنی بر تقصیر ،با توجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقصیر از سوي
شخص حقوقی ،مسئولیت مدنی شركت منتفی است.
 -953در خصوص عرضحال اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ،كدام مورد صحیح است؟
 )1هر طلبكاري كه طلب خود را كامالً دریافت نكرده باشد ،می تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعالن
عرضحال ،دادخواست اعتراض بدهد.
 )2در اعاده اعتبار حكمی ،براي تقدیم عرضحال باید پنج سال از تاریخ ابالغ حكم ورشكستگی سپري
شده باشد.
 )3عرضحال اعاده اعتبار ،باید به دفتر دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگی داده شود.
 )4پس از ختم عملیات تصفیه ،در هر زمانی كه تاجر ورشكسته كلیه دیون باقی مانده خود را با
متفرعات و مخارج متعلقه پرداخت كرده باشد ،می تواند حقا عرضحال اعاده اعتبار بدهد
 -954در خصوص مسئولیت متصدي حمل و نقل ،كدام مورد صحیح است؟
 )1مهلت اقامه دعوي خسارت علیه متصدي حمل و نقل ،یک سال از تاریخ اطالع مرسل الیه از تلف
كاال است.
 )2پس از رسیدن مال التجاره به مقصد و عدم پرداخت كرایه توسط مرسل الیه ،متصدي حمل و نقل
اصوالً ضامن تلف مال التجاره نیست.
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 )3در حمل با كامیون ،اگر وقوع حادثه و تلف كاال ناشی از تقصیر شدید راننده كامیون باشد راننده
مسئول است و نه متصدي حمل.
 )4خسارات (آواري) ناشی از عیوب بسته بندي كاال بر عهده مرسل الیه است.
 -955در كدام مورد حق العمل كار اصوالً مسئول نیست؟
 )1بیمه نكردن اموال و كاالهایی كه براي فروش به او سپرده شده است.
 )2فروش نسیه اي كاال بدون رضایت امر
 )3عدم اجراي تعهدات آمر
 )4فروش مال التجاره به قیمتی كمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر
 -956كدام مورد در خصوص عدم قبول یا نكول برات وعده دار ،صحیح است؟
 )1بعد از قبول شخص ثالث نیز دارنده برات می تواند ظهر نویسان را ملزم كند ضامنی را براي تأدیه
وجه آن در سر وعده بدهند.
 )2پس از نكول برات و اعتراض عدم قبولی برات ،براتگیز نمی تواند برات را قبول كند.
 )3برات دهنده و ضامن برات دهنده و ظهرنویسان ،ضامن قبول شدن برات هستند.
 )4اگر ظرف یكسال از تاریخ عدم قبول برات توسط براتگیر دارنده علیه ظهرنویسان اقامه دعوي نكرده
باشد ظهرنویس از عداد مسئولین خارج می شود.
 -957سفته اي توسط «الف» در وجه «ب» صادر شده است« .ب» نیز آن را در وجه «ج»
ظهر نویسي نموده و سپس این سفته به آقاي «د» انتقال یافته است .اگر آقاي «و» نیز به
عنوان ضامن آقاي «ج» ظهر سفته را امضا و پس از رجوع دارنده به وي وجه سفته را
پرداخت كرده باشد به چه كساني حق رجوع دارد؟
 )2فقط به مضمونو عنه خود
 )4فقط «ج» و «الف»

 )1فقط «ب» و «الف»
« )3ج»« ،ب» و «الف»

 -958سفته اي به مبلغ یكصد میلیون ریال ،در وجه دیگري به صورت عندالمطالبه صادر
مي شود مهلت مطالبه وجه این سفته ،ظرف چه مدت است؟ تكلیف بعدي دارنده چیست؟
 )1یک سال از تاریخ ارسال اظهارنامه -واخواست ظرف ده روز پس از انقضاي مهلت مزبور
 )2یک سال از تاریخ صدور -صرف ًا ارسال اظهار نامه ظرف ده روز پس از انقضاي مهلت یک سال
 )3یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته -واخواست ظرف ده روز پس از ابالغ
اظهارنامه
 )4یک سال از تاریخ صدور -واخواست ظرف ده روز از تاریخ انقضاي مهلت مطالبه
 -959شركت سهامي كه داراي سه سهامدار است مبادرت به افزایش سرمایه از طریق
افزایش تعداد سهام مي كند ،اما یكي از سهامداران از حق خود استفاده ننموده و لذا
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شركت آن را به شخص ثالثي واگذار مي نماید ،نسبت سهام سهامداراني كه از حق تقدم
استفاده كرده اند ،چه وضعیتي پیدا مي كند؟
 )2قطع ًا بدون تغییر باقی می ماند.
 )4احتماالً به هم می خورد.

 )1قطع ًا به هم خورده و كاهش می یابد.
 )3قطع ًا به هم خورده و افزایش می یابد.

 -960در بیع یک آپارتمان ،حق فسخ براي فروشنده پیش بیني شده و خریدار بابت ثمن،
چكي را در وجه فروشنده یا به حواله كرد و با تصریح دقیق به سبب صدور ،صادر مي كند،
چنانچه چک در وجه ثالث ظهرنویسي شود براي سلب صفت حسن نیت دارنده اخیر ،كدام
مورد صحیح است؟
 )1آگاهی از وجود شرط فسخ ،كافی است.
 )2تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ ،كافی است.
 )3تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ ،كافی نیست.
 )4تصریح به سبب صدور ،كافی است.
 -961قانون تجارت درباره ورشكستگي ،تكلیف اعالم توقف شركت هاي تجارت را بر عهده
چه مقامي گذارده است؟
 )2مدیر عامل
 )4رئیس هیئت مدیره

 )1در این مورد ،تصریحی ندارد.
 )3صاحبان امضاي مجاز

« -962الف» با این تصور اشتباه كه دین خود به «ب» را ادا ننموده است ،سفته هاي در وجه
او صادر مي كند كه متعاقباً در وجه «ج» كه ناآگاه از این امر است ،ظهرنویسي مي شود.
«ج» فوت كرده و «د» به عنوان تنها وارث «ج» ،علیه «الف» اقامه دعوي مي كند« ،د»،
دارنده با حسن نیت محسوب است.......،
 )1مشروط به اینكه ناآگاه به اشتباه «الف» براشد.
 )2مشروط بر اینكه حین الفوت مورث ،ناآگاه به اشتباه «الف» بوده باشد.
 )3مشروط بر اینكه هنگام صدور سفته ،ناآگاه به اشتباه «الف» بوده باشد.
 )4ولو اینكه آگاه به اشتباه «الف» باشد.
 -963با فسخ شركت نسبي توسط یک شریک ،كدام مورد ،براي انحالل شركت ضرورت
ندارد؟
 )1ارائه دلیل موجه براي انحالل
 )3فقدان قصد اضرار

 )2حكم محكمه
 )4ختم محاسبه سالیانه شركت مطالبق اساسنامه

 -964چنانچه بر اثر زیان هاي وارد شده به شركت سهامي ،حداقل نصف سرمایه از میان
برود ،شركت باید منحل شود و یا آن كه سرمایه شركت ،به مبلغ سرمایه موجود كاهش
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یابد .در نتیجۀ اجراي تكلیف اخیر ،كدام مورد در خصوص سرمایه اسمي شركت ،صحیح
است؟
 )1ممكن است بدون تغییر باقی بماند.
 )3بدون تغییر باقی می ماند.

 )2فقط نصف می شود.
 )4حسب مورد ،نصف یا كمتر از نصف می شود.

 -965قانون تجارت ایران ،در مقایسه میان منافع طلبكاران ورشكسته و حفظ حیات بنگاه
تجارتي ،كدام یک را مقدم داشته است؟
 )2هر دو مورد ،به نحو مساوي
 )4در برخی موارد ،حفظ حیات بنگاه

 )1حفظ حیات بنگاه
 )3منافع طلبكاران

 -966تاجر ،خارج از مهلت قانوني سه روزه مقرر در قانون تجارت ،مبادرت به اعالم توقف
مي كند .تكلیف دادگاه چیست؟
 )1خارج از مهلت نیز تكلیف به رسیدگی دارد.
 )2فقط در مورد تجار حقوقی ،تكلیف رسیدگی دارد.
 )3فقط در مورد تجار حقیقی ،تكلیف رسیدگی دارد.
 )4باید قرار عدم استماع دعوي صادر كند.
 -967در كدام صورت ،اداره تصفیه بدون انجام تشریفات تصفیه ،ختم جریان ورشكستگي
را اعالم مي كند؟
 )1درخواست تمامی بستانكاران مذكور در لیست بستانكاران
 )2ورشكسته ،اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد.
 )3درخواست اكثریت بستانكاران
 )4اموال ورشكسته براي پرداخت هزینه ورشكستگی كافی نباشد.
 -968براي تصمیم گیري در مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي عام كه تعداد
دارندگان حق رأي آن بالغ بر  98سهم هستند ،حدّ نصاب حضور و اكثریت الزم براي تصمیم
گیري در نوبت اول ،به ترتیب ،كدام است؟
 )1حداقل  50سهم -حداقل  35رأي موافق
 )3حداقل  49سهم -حداقل  33رأي موافق

 )2حداقل  50سهم -حداقل  34رأي موافق
 )4حداقل  66سهم -حداقل  44رأي موافق

 -969فقط یكي از طرفین معامله ،خواستار یافتن طرف معامله و وساطت دالل در انجام
معامله است .كدام مورد در خصوص اجرت دالل ،صحیح است؟
 )1دالل مستحق نصف اجرت است و آمر عهده دار آن است.
 )2تمام آن ،بالمناصفه برعهده طرفین است.
 )3تمام آن برعهده آمر است.
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 )4قرارداد دلّالی محقق نشده و دالل مستحق اجرت نیست.
 -970پس از انحالل ارادي شركت تجاري ،معلوم مي شود كه شركت مزبور ،قبل از انحالل
متوقف بوده است .كدام مورد درخصوص امكان صدور حكم ورشكستگي شركت به تقاضاي
برخي از بستانكاران ،صحیح است؟
 )1در همه شركت هاي تجاري ،با توجه به انحالل شركت و از بین رفتن شخصیت حقوقی ،امكان صدور
حكم ورشكستگی منتفی است.
 )2فقط اگر ثابت شود شركاي شركت در اعمال حق خویش مبتنی بر انحالل ،سوءاستفاده كرده اند،
امكان صدور حكم ورشكستگی وجود دارد.
 )3صرف ًا در شركت هاي سرمایه به صرف انحالل ،شخصیت حقوقی شركت از بین نمی رود و تا قبل از
تقسیم دارایی شركت ،امكان صدور حكم ورشكستگی وجود دارد.
 )4در همه شركت هاي تجاري ،در فرضی كه دارایی شركت تقسیم نشده است ،امكان صدور حكم
ورشكستگی شركت وجود دارد.
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بخش اول – سواالت كنكوري
باب اول – تجار و معامالت تجارتي (مواد  1تا ) 5
-1گزینه  1صحیح است .با استناد به مواد ( 3بند  )1و  5ق.ت .توضیح اینكه صدور و ظهرنویسی چک
یا سفته ،جزء اعمال تجارتی تبعی است برخالف اعمال حقوقی بر برات كه با استناد به بند  8ماده 2
ق.ت عمل تجارتی ذاتی است .اعمال تجارتی تبعی در ماده  3قانون تجارت متجلی شده اند .قید
«حوائج تجارتی» و «امور تجارتی» در بندهاي  2و  3ماده  3ق.ت بیان شده اما بنا بر نظر دكتر
اسكینی ،این قید باید در بند  1ماده  3نیز لحاظ شود .از این رو كلیه معامالت تجار با یكدیگر در
صورتی كه براي حوائج تجارتی باشد عمل تجارتی تبعی خواهد بود .بر همین اساس گزینه  1صحیح
می ب اشد .آنچه به عنوان مُؤیِّد نظر دكتر اسكینی توسط ایشان بیان شده آن است كه ماده  5ق.ت اماره
قانونی تجارتی بودن كلیه معامالت تجار را بیان می دارد و لذا می توان گفت امكان اثبات تجارتی
نبودن چنین معامالتی وجود دارد .به همین جهت نمی توان تمام معامالت بین تجار را در هر حالت
تجارتی محسوب نمود.
-2گزینه  4صحیح است .اشتغال بر تجارت می تواند محدودیت شخصی از جمله عدم اهلیت و
تابعیت بیگانه داشته باشد و محدودیت موضوعی از جمله هنگامی كه فعالیت نیاز به اجازه مخصوص
داشته باشد یا فعالیتی كه در انحصار دولت است .در نقش تابعیت در مبادرت به اعمال تجاري باید
توجه داشت كه علی الصول اشتغال خارجیان به اعمال تجاري در ایران ممنوع نیست با این وجود
قانونگذار اشتغال به پاره اي از اعمال تجاري در ایران را منوط به داشتن تابعیت ایرانی نموده است از
جمله ماده  2قانون راجع به دالالن مصوب  1317اعطاي پروانه داللی منوط به تابعیت ایرانی است.
ماده  9قانون هواپیمایی كشور مصوب  1328حمل ونقل بازرگانی مسافر و بار و محموالت پستی از یک
نقطه ایران به نقطه دیگر ایران منوط به هواپیمایی ایرانی است.
-3گزینه  2صحیح است .طبق بند  3ماده  2قانون تجارت مصوب  ... « 1311تصدي بر هر نوع
تاسیساتی كه براي انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معامالت ملكی عمل تجاري
است »...طبق ماده  4قانون تجارت مصوب « 1311معامالت اموال غیر منقول به هیچ وجه تجاري
محسوب نمی شود» فلذا گزینه هاي یک ،سه و چهار صحیح نیست.
-4گزینه  1صحیح است .طبق ماده  4قانون تجارت مصوب  .1311اما باید بیان شود كه تصدي
تسهیل معامالت ملكی ،بیمه امالک ،داللی براي معامله اموال غیر منقول و حق العمل كاري معامالت
غیر منقول و ماده  5قانون تملک آپارتمان مصوب  1343عملیات تجاري محسوب می شوند.
-5گزینه  2صحیح است.ر.ک به مفهوم مخالف ماده  396ق.ت .با نظر به مفهوم مخالف ماده 396
ق.ت می توان گفت تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی كه از آن اطالع و آگاهی
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داشته اند معتبر است و لذا اگر طرف معامله از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد تاجر می تواند
در برابر طرف معامله به بی اعتباري معامله استناد كند.
-6گزینه  4صحیح است .
به موجب بند  1ماده  3ق.ت كلیه معامالت فی ما بین تجار ،تجارتی محسوب است بدون نیاز به اثبات
اینكه براي حوائج تجارتی تاجر بوده است .ولی چنانچه ثابت شود معامله اي جهت حوائج شخصی تاجر
واقع گردیده ،در این صورت موضوع مشمول ماده  5ق.ت خواهد بود كه در فرض سوال نیز این گونه
مفروض است  ،و بدین جهت این عمل تجاري محسوب نمیگردد.
✍ براي توضیح بیشتر ر.ک .كتاب حقوق تجارت ،انتشارات موسسه فاضل ،تالیف الهه جمشیدي-
مجتبی نعمت الهی
-7گزینه  4صحیح است .گزینه  1به استناد بند  3ماده  2قانون تجارت ،تجارتی است و مطابق ماده
 4قانون تجارت «معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود».
-8گزینه  2صحیح است .براي تاجر شناخته شدن باید به نام و به حساب خود باشد یعنی باید سود
و زیان هر دو براي تاجر باشد.
-9گزینه  1صحیح است .معامالت برواتی ،معامالتی هستند كه مورد معامله آن بروات باشد اعم از
صدور ،ظهرنویسی ،ضمانت و قبولی برات.
-10گزینه  3صحیح است .قیم تاجر نیست زیرا به نام و به حساب مولی علیه تجارت می كند .صغیر
نیز تا زمان بلوع نمی تواند به امر تجارت اشتغال داشته باشد البته در مورد صغیر ممیز با اجازه ولی یا
قیم خود می تواند تجارت كند.
-11گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  4قانون تجارت «معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی
محسوب نمیشود».
-12گزینه  3صحیح است .مطابق ماده  4قانون تجارت «معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتی
محسوب نمیشود ».لكن داللی این نوع معامالت یا حق العمل كاري در معامالت غیرمنقول عمل
تجارتی محسوب می شود .به استناد بند  3ماده  2قانون تجارت «هر قسم عملیات داللی یا
حقالعملكاري ( كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدي به هر نوع تأسیساتی كه براي انجام بعضی
امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معامالت ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و
غیره ».عمل تجاري است.
-13گزینه  2صحیح است .بند  1ماده  3و ماده  4ق.ت . .ماده  54ل.ا.ق.ت.
-14گزینه  2صحیح است .به استناد ماده  5قانون تجارت «كلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است
مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست».
-15گزینه  4صحیح است .مطابق ماده  2و  6قانون تجارت.
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باب دوم – دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي (مواد  6تا )19
فصل اول -دفاتر تجارتي (مواد  6تا )15
-40گزینه  3صحیح است .طبق ماده  1300قانون مدنی و  14قانون تجارت مصوب  1311اگر دفاتر
مطابق مقررات تنظیم نشده باشد تاجر تنظیم كننده آن دفاتر نمی تواند به آن ها استناد نماید و این
دفاتر علیه تاجر فقط سندیت دارد چرا كه نوعی اقرار كتبی می باشد.
-41گزینه  4صحیح است.
ابتدا باید توجه داشته باشیم كه «دفتر ثبت تجارتی» موضوع ماده  16قانون تجارت با «دفاتر تجارتی»
شامل دفتر روزنامه ،دفتر كل ،دفتر دارایی و دفتر كپیه متفاوت است« ،دفتر ثبت تجارتی» دفتري است
كه كه كلیه تجارت به جز كسبه جزء باید نام خود را در آن ثبت برسانند.
لذا دفتر ثبت تجاري اصوال فقط حاوي نام تجار است ،و در حقیقت فقط مؤید اظهار تاجر به تاجر بودن
خویش است ،ولی با توجه به ضرورت احراز جنبه هاي شكلی و ماهوي تاجر بودن اشخاص صرف اظهار
و اعالم ایشان براي اثبات تاجر بودن آنان كافی نیست و نمی تواند به تنهایی دلیلی بر تاجر بودن
شخص باشد؛ بنابراین گزینه  2صحیح نیست.
از سوي دیگر ثبت نام اشخاص در دفتر ثبت تجاري صرفا جنبه اعالمی دارد یعنی اداره ثبت شركت ها
در مورد صحت و اعتبار اظهار كننده تحقیق نمی كند ،لذا صرف ثبت نام در دفتر ثبت تجاري اداري
جنبه اثباتی نیست و نمی تواند دلیل بر تاجر بودن شخص ثبت نام كننده تلقی شود ،ولی در عین حال
می تواند به عنوان یک اماره قضایی مبنی بر تاجر بودن شخص قابل توجه به استناد باشد و شخص ثبت
نام كننده با ارائه دلیل مخالف می تواند تاجر نبودن خود را علی رغم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی
اثبات كند.
ضمن اینكه باید توجه داشته باشیم كه همواره خالف اماره با ارائه دلیل قابل اثبات است لذا گزینه 3
نمی تواند صحیح باشد.
گزینه  1هم صحیح نیست ،زیرا اعالم و اظهار اشخاص ولو به نفع خودشان در هر حال نمی تواند بی اثر
باشد.
احتماال بدوا ذهن داوطلبان با خواندن سوال به سمت مقررات ناظر بر قابلیت استناد به «دفاتر تجارتی»
منصرف شده است ،مندرجات «دفاتر تجارتی» كه حاوي بده بستان هاي شخص تاجر است ،در هر حال
به عنوان سند عادي قابل استناد خواهند بود ،و از آنجا كه به نوعی اقرار تاجر نسبت به دیونش تلقی
می شود همواره علیه خود او قابل استناد است .مفاد مواد  14قانون تجارت و ماده  1297قانون مدنی
نیز ناظر بر همین مطلب می باشند:
ماده  1297قانون مدنی « :دفاتر تجارتی در موارد دعواي تاجري بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوي از
محاسبات و مطالبات ت جارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینكه دفاتر مزبوره
مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند».
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فصل سوم – در تصفیه امور شركت ها (مواد  202تا )218
-153گزینه  4صحیح است .به موجب ماده  208قانون تجارت «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت
حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران براي تصفیه موظف به
خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شركت میباشند و
هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معامالت جدیدي الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد ».و
همچنین ماده  212قانون تجارت «مدیران تصفیه نماینده شركت در حال تصفیه بوده و كلیه اختیارات
الزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوي و ارجاع به داوري و حق سازش دارا میباشند.» ...
-154گزینه  1صحیح است .به ماده  208ق.ت .رجوع شود.
-155گزینه  1صحیح است .به ماده  217ق.ت .رجوع شود .و در مورد شركت هاي سهامی به ماده
 229ل.ا.ق.ت .رجوع شود.
-156گزینه  4صحیح است .در صورت اتخاذ تصمیم بر انحالل شركت شخصیت حقوقی شركت
جهت انجام امور تصفیه باقی خواهد ماند
فصل چهارم – مقررات مختلفه (مواد  219تا )222
-157گزینه  1صحیح است .با استناد به ماده  220ق.ت.
-158گزینه  1صحیح است .به ماده  220ق.ت .رجوع شود.
ال وجود داشته
-159گزینه  3صحیح است .براساس ماده  220قانون تجارت «هر شركت ایرانی كه فع ً
یا در آتیه تشكیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركتهاي مذكور دراین
قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسوب شده و
احكام راجع به شركتهاي تضامنی در مورد آن اجرا میگردد».
ال وجود داشته
-160گزینه  1صحیح است .بر طبق ماده  220قانون تجارت «هر شركت ایرانی كه فع ً
یا در آتیه تشكیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركتهاي مذكور دراین
قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسوب شده و
احكام راجع به شركتهاي تضامنی در مورد آن اجرا میگردد».
باب چهارم – برات – فته طلب – چک
فصل اول – برات
مبحث اول – صورت برات (مواد  223تا )227
-161گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  224ق.ت در خصوص صدور برات در وجه حامل قانون
تجارت ساكت می باشد.
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مبحث سوم – در قبولي شخص ثالث (مواد  239تا )240
-189گزینه  3صحیح است.
با قبولی ثالث ،وي در مقابل دارنده برات و تمام ظهرنویسان قبل از وي مسئولیت تضامنی دارد .البته با
پرداخت وجه برات توسط قبول كننده ثالث ،وي حق مراجعه به ظهرنویسی كه قبول او از طرف ایشان
بوده و نیز به ایادي ماقبل او حق مراجعه دارد.
-190گزینه  1صحیح است..
با استناد به مواد  239و  240و  271تا  273ق.ت .هم قبول كننده ثالث بعد از پرداخت وجه برات و
هم پرداخت كننده ثالث بعد از پرداخت وجه برات هر دو حق رجوع براي مبلغ پرداختی را دارند .البته
قانون تجارت به این حق ثالث در زمینه پرداخت شخص ثالث در ماده  271ق.ت اشاره كرده ولی در
زمینه قبولی ثالث ،تصریح قانونی براي حق رجوع ثالث نداریم ولی بنابر نظر اساتید حقوق تجارت قبول
كننده ثالث هم حق رجوع براي اخذ مبلغ پرداختی دارد.
اما زمان وقوع این دو نهاد طبق مواد  239و  270ق.ت متفاوت است و زمان برائت ذمه مسئولین برات
در برابر دارنده برات نیز طبق مواد  240و  272و  273ق.ت نیز تفاوت دارند .همچنین تشریفات قانونی
این دو نهاد نیز طبق مواد  239و  270ق.ت یكی نیست.
-191گزینه  3صحیح است .بر طبق ماده  239قانون تجارت «هر گاه براتی نكول شد و اعتراض به
عمل آمد شخص ثالثی میتواند آن را به براتدهنده یا یكی از ظهرنویسها قبول كند -قبولیشخص
ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد».
-192گزینه  4صحیح است .براتگیر كه برات را ابتدائاً قبول نكرده است می تواند برات را به عنوان
شخص ثالث قبول كند این قبولی باید در اعتراض نكول صورت گیرد و فایده آن ،نیز این است كه بدین
وسیله براتگیر اعالم می كند كه به براتكش بدهی ندارد و در قبولی شخص ثالث اصل عدم بدهی و
مدیونیت شخص ثالث به براتكش است و پس از پرداخت می تواند به براتكش رجوع كند.
مبحث چهارم – در وعده برات (مواد  241تا )244
-193گزینه  3صحیح است .به استناد م  243ق.ت.
-194گزینه  3صحیح است .ماده  244و  255قانون تجارت.
-195گزینه  2صحیح است .براساس ماده  242قانون تجارت «هر گاه برات بیوعده قبول شد باید
فوراً پرداخته شود ».وفق قانون تجارت ،برات می تواند حال(بی وعده یا به رویت) یا وعده دار باشد
برخالف چک كه براساس قانون تجارت سندي حال و بی وعده است ∗∗ .وجه چک به محض ارائه سند
توسط دارنده به محال علیه باید پرداخت شود (كارسازي شود).
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مبحث هشتم – تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث (مواد  270تا )273
-244گزینه  1صحیح است .ماده  272ق.ت :1311 .اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف
براتدهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بريالذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یكی ازظهرنویسها
به عمل آید ظهرنویسهاي بعد از او بريالذمهاند.
-245گزینه  2صحیح است .به استناد ماده  270قانون تجارت «هر شخص ثالثی میتواند از طرف
برات دهنده یا یكی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نماید  -دخالت شخص ثالث و
پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود ».مضاف ًا ماده  271نیز مقرر می دارد« :شخص
ثالثی كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظایف دارنده برات است».
-246گزینه  4صحیح است⇦ .تفاوت تأدیه وجه اسناد تجاري توسط اشخاص ثالث مقرر شده در
ماده  270قانون تجارت و ایفاي دین توسط غیرمدیون در ماده  267قانون مدنی:
ماده  270قانون تجارت «هر شخص ثالثی میتواند از طرف براتدهنده یا یكی از ظهرنویسها وجه برات
اعتراض شده را كارسازي نماید  -دخالت شخص ثالث وپرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن
قید شود».
در پرداخت شخص ثالث در اسناد تجاري (سفته و برات و چک) چنانچه ثالثی بدون اذن مدیونین
اقدام به پرداخت كند باز هم حق مراجعه براي مطالبه آنچه را كه پرداخت نموده است خواهد داشت اما
در قانون مدنی اگر پرداخت ثالث بدون اذن مدیون باشد ثالث حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت.
مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات (مواد  274تا )292
 -247گزینه  4صحیح است.
ر.ک به مواد  309 ،289و  314ق.ت .ایراد گزینه  ،1لفظ «صرفاً» می باشد.
-248گزینه  2صحیح است .به استناد رأي وحدت رویه ردیف  12مورخ  1341/7/11هیأت عمومی
دیوان عالی كشور و مواد  287-286-289ق.ت
-249گزینه  3صحیح است .ماده  - 274نسبت به برو اتی كه وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به
وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینكه برات در ایران صادر شده باشد یا درخارجه دارنده برات مكلف
است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و اال حق رجوع به

ظهرنویسها و همچنین به براتدهنده كه وجه برات را به محالعلیه رسانیده است نخواهد داشت.

-250گزینه  1صحیح است .مطابق ماده  280قانون تجارت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف
ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته اي كه اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد».
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مبحث یازدهم – برات رجوعي (مواد  298تا )304
-259گزینه  2صحیح است .در خصوص برات به ماده  304ق.ت و در مورد سفته به ماده  309ق.ت
كه رعایت ماده  304را در مورد سفته هم الزامی می داند استناد می كنیم.در مورد چک به قانون
استفساریه تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب  1376مجمع
تشخیص مصلحت نظام استناد می كنیم.
-260گزینه  2صحیح است .در مورد اسناد تجاري خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه است ولی باید
بین سفته و برات با چک در مورد تاریخ مطالبه قائل به تفكیک شد :در مورد سفته و برات دارنده می
تواند خسارت تأخیر را نسبت به مبلغ اصلی سند از تاریخ اعتراض عدم تادیه لغایت روز وصول وجه
مطالبه نماید( .ماده  304قانون تجارت) ⎈⎈ .در مورد چک براساس ماده واحده استفساریه تبصره
الحاقی به ماده  2قانون اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب1376 /3/ 10مجمع تشخیص
مص لحت نظام خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک از تاریخ چک لغایت روز وصول وجه (اجراي حكم)
طبق نرخ تورم اعالمی توسط بانک مركزي محاسبه و قابل مطالبه است.
-261گزینه  2صحیح است .به ماده  298ق.ت .رجوع شود.
-262گزینه  4صحیح است .به ماده  298ق.ت .رجوع شود.
مبحث دوازدهم – قوانین خارجي (مواد  305تا )306
-263گزینه  4صحیح است .به ماده  305ق.ت .رج.ع شود.
فصل دوم – در فته طلب (مواد  307تا )309
-264گزینه  3صحیح است .با استناد به ماده  309ق.ت كه در فرض سوال ،ما را به ماده  256ق.ت
ارجاع می دهد.
-265گزینه  2صحیح است .ماده  318ق.ت
به كتاب حقوق تجارت ،انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل تالیف:الهه جمشیدي و مجتبی نعمت
الهی ،رجوع شود.
-266گزینه  3صحیح است .ماده  - 308فته طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید داراي تاریخ و متضمن
مراتب ذیل باشد:
 .1مبلغی كه باید تأدیه شود با تمام حروف.
 .2گیرنده وجه.
 .3تاریخ پرداخت.
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نكته :وجه برات و سفته برخالف چک می تواند ارز داخلی یا خارجی باشد .چنانچه مقررات داخلی
پرداخت ارز خارجی را ممنوع كرده باشد معادل ارز داخلی پرداخت می شود .پس به طور كلی در

صورتی كه موضوع سند تجاري(برات و سفته) پول خارجی باشد⇦ متعهد ملزم است به شرط آن كه
مقررات ارزي كشور اجازه دهد با پرداخت همان پول ایفاي تعهد نماید
-267گزینه  3صحیح است.
-268گزینه  3صحیح است .اصل عدم توجه به ایرادات ،براساس آن اگر دارنده سند به هر یک از
مسئولین سند مراجعه نماید ،شخص مسئول باید وجه سند را به وي پرداخت كند و نمی تواند از
پرداخت امتناع كند .البته این اصل استثنائاتی نیز دارد كه در صورت تحقق آن ها می توان به ایرادات
استناد نمود و ایرادات را پذیرفت یكی از این استثنائات عبارتند از :این كه سند تجاري از شخص ثالث
یا دارنده با حسن نیت حمایت می كند بنابراین اگر دارنده ي سند سوء نیت داشته باشد می توان
نسبت به وي ایراد نمود.
✺نكته⇦ در برابر دارنده اي كه داراي سوء نیت است ایرادات قابل استناد است و فرقی ندارد دارنده
تاجر باشد یا غیرتاجر .منتها مالک حسن و سوء آگاهی هنگام دارا شدن است.
-269گزینه  3صحیح است .به استناد م  309ق.ت.
-270گزینه  3صحیح است .هر سندي كه در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه
حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد به عنوان مثال اسناد اجاره
و بیع گویاي یک رابطه حقوقی است كه با فسخ یا اقاله آنها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست
می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین كه سند تجاري تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید با
زوال رابطه حقوقی سابق ،سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از اینكه رابطه حقوقی
منشأ سند تجاري یا مدنی باشد و به همین دلیل است كه بر خالف اسناد مدنی كه جنبه طریقیت
دارند ،اسناد تجاري خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می
شوند .به این موضوعیت یافتن اسناد تجاري ⇊
وصف تجریدي گفته می شود .بدین معنا كه فعل و انفعاالت حادث شده در رابطه حقوقی ،تأثیري بر
سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسري به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ
شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاري است.
❂استثناي این اصل روابط میان ایرادات بین ایادي بال فصل است در نتیجه این اصل بر روابط میان
«الف» و «ب» از یک سو و اشخاص «ب» و «ج» از سوي دیگر حاكم نخواهد بود .در نتیجه تنها شخص
«ج» از این اصل منتفع خواهد شد زیرا روابط حقوقی میان «الف» و «ب» در برابر شخص «ج» قابل
استناد نخواهد بود.
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قانون صدور چک
-341گزینه  1صحیح است .با استناد به تبصره هاي  2و  3ماده  6و ماده  21قانون صدور چک
جدید ،بحث چک موردي در سال  1397وارد قانون صدور چک شده است .همچنین با استناد به ماده
 23این قانون ،بحث درخواست صدور اجرائیه از دادگاه بی نیاز از صدور حكم به عنوان یک نوآوري
دیگر مطرح می گردد.
بخش اول گزینه  2نوآوري قانون صدور چک در سال  1397نبوده و در خصوص روش پیگیري چک از
طریق مرجع ثبتی است .از سوي دیگر بخش اول گزینه  ،2مخالف با ماده  23قانون صدور چک مصوب
 1397نیز است .زیرا در این ماده بحث اخذ مبلغ چک و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی مطرح
شده و نه مطالبه خسارت تاخیر تادیه كه نیاز به تشریفات دادرسی مستقل دارد .بخش اول گزینه  3نیز
همین ایراد را دارد .اما بخش دوم آن با استناد به ماده  5قانون صدور چک مصوب  ،1397یک نوآوري
محسوب می شود .بخش اخیر گزینه  4هم در قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  1397به عنوان
نوآوري واقع نشده است.
-342گزینه  4صحیح است.
وقتی سند تجارتی بر ات و سفته ،به نمایندگی صادر می شود ،نماینده اصوالً مسئولیتی نداشته و منو ٌ
ب
عنه (كسی كه سند به نمایندگی از طرف او صادر شده) مسئولیت دارد .این حكم مستند به قواعد كلی
نمایندگی در وكالت ،مذكور در ماده  674ق.م است كه مسئولیت انجام تعهد و آثار اعمال وكیل را بر
عهده موكل می نهد .اما در چک با استناد به ماده  19و تبصره  2ماده  5مكرر قانون صدور چک،
نماینده و منوبٌ عنه مسئولیت تضامنی دارند.
-343گزینه  2صحیح است.
علی رغم بیان مواد  3 ،2و  4قانون صدور چک در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت امضاي صادركننده
چک با نمونه امضاي موج ود از او در بانک و اهمیت دادن به این قضیه در مواد فوق الذكر و ترتیب
احكام قانونی بر هر یک از این دو حالت ،اما نمی توان گفت كه چكی كه فاقد مطابقت امضاي
صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانک باشد بر فرض وجود سایر شرایط چک ،چک محسوب نمی
شود .چنین سند تجارتی چک محسوب می شود هرچند دارنده آن ،از ضمانت اجراي ثبتی براي
استحقاق وجه چک بی بهره می شود( .ماده  2قانون صدور چک).
-344گزینه  3صحیح است .به استناد راي وحدت رویه  688مورخ 1385/3/23
-345گزینه  1صحیح است .به استناد بند ب و د ماده  13قانون صدور چک
-346گزینه  3صحیح است .درج عبارت «بابت  »...در متن سند تجاري بیانگر سبب و منشا صدور
سند است ولی گاهی اوقات درج اینگونه عبارت بیانگر شرط پرداخت سند است مانند عبارت بابت
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تضمین انجام تعهد .اما در متن سوال عبارت «بابت خرید یكصد تن برنج» بیان شده است كه حاكی از
سبب صدور سند تجاري است .و عبارت «شرط خسارت تاخیر تادیه روزانه یک درصد مبلغ سفته»
شرط پرداخت وجه سند نیست بلكه وجه التزام عدم پرداخت است.
-347گزینه  3صحیح است.ر.ک به ماده  233ل.ا.ق.ت.
-348گزینه  1صحیح است.با استناد به مواد  97و  270ل.ا.ق.ت
-349گزینه  1صحیح است.ر.ک به مواد  549و ( 542بند  )3ق.ت .گزینه هاي  3 ،2و  4بر اساس
ماده  549ق.ت ،از مصادیق ورشكستگی به تقلب می باشند و گزینه  1بر طبق بند  3از ماده  542ق.ت
از مصادیق مواردي است كه ممكن است تاجر ،ورشكسته به تقصیر اعالن شود (مورد اختیاري
ورشكستگی به تقصیر).
-350گزینه  4صحیح است  .به استناد ماده  2قانون صدور چک و ماده  248آیین نامه اجراي مفاد
اسناد رسمی الزم االجرا  ،مطالبه وجه چک از طریق اجراي ثبت فقط علیه صادر كننده چک ممكن
است مگر اینكه چک به نمایندگی صادر شده باشد كه در این صورت به موجب ماده  19قانون صدور
چک ،اجرائیه بر اساس تضامن علیه صادر كننده و صاحب حساب صادر می گردد.
✍ براي توضیح بیشتر ر.ک .كتاب حقوق تجارت ،انتشارات موسسه فاضل ،تالیف الهه جمشیدي-
مجتبی نعمت الهی،
-351گزینه  3صحیح است  .به استناد ماده  3مكرر قانون صدور چک و اصالحات آن مصوب ،1382
چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول است.
✍ براي توضیح بیشتر ر.ک .كتاب حقوق تجارت ،انتشارات موسسه فاضل ،تالیف الهه جمشیدي-
مجتبی نعمت الهی
-352گزینه  3صحیح است  .به استناد ماده  19ق.ص.چ ،صادر كننده و صاحب حساب یعنی
مدیران صادر كننده چک و شركت متضامناٌ مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حكم ضرر و
زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.
✍ براي توضیح بیشتر ر.ک .كتاب حقوق تجارت ،انتشارات موسسه فاضل ،تالیف الهه جمشیدي-
مجتبی نعمت الهی،
-353گزینه  3صحیح است .مطابق ماده  19قانون صدور چک« ،در صورتی كه چک به وكالت یا
نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ،صادر كننده چک و
صاحب امضا متضامناً مسول پرداخت وجه چک »...خواهند بود.
اما باید توجه داشت كه حكم این ماده مخصوص چک بوده و خالف قاعده است و قابل تسري به سفته
نیست و در مورد سایر اسناد تجاري می بایست به قواعد كلی وكالت و نمایندگی رجوع كنیم.
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در این راستا ماده  674قانون مدنی مقرر می دارد «موكل باید تمام تعهداتی را كه وكیل در حدود
وكالت خود كرده است ،انجام دهد».
قضات دادگاه هاي حقوقی 2تهران نیز در تاریخ  1367/12/18به اتفاق آراء چنین اظهار نظر كرده اند
كه « ...چنانچه وكیل در حدود ختیارات خود از جانب موكل سفته را امضا كرده باشد ،موكل نسبت به
آن سند مسول و متعهد شناخته می شود نه وكیل».
-354گزینه  1صحیح است .بر اساس م  4ق.ص.چ .و م  250آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی
الزم االجرا
-355گزینه  1صحیح است .آگاهی دارنده به جعل موجب نمی شود تا وي را دارنده ندانیم بلكه این
آگاهی باعث می گردد تا در برابر وي نتوان به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات توسل نمود
-356گزینه  1صحیح است .مواد  314و  249ق.ت .و ماده  18ق.ص.چ.
-357گزینه  4صحیح است .مسئولیت شركت تجاري جداي از مسئولیت شركاست.
-358گزینه  3صحیح است .در مورد چک مدیر مسئولیت تضامنی دارد .و مسئول سفته صادره
توسط شركت حتی اگر امضاي مدیر باشد (البته به صورت نماینده) با شركت است.
-359گزینه  4صحیح است .ماده  318ق.ت :1311 .دعاوي راجعه به برات و فتهطلب و چک كه از
طرف تجار یا براي امور تجارتی صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاریخ صدوراعتراضنامه و یا
آخرین تعقیب قضایی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اینكه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین
شده باشد كه در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است .در صورت عدم اعتراض مدت
مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود.
ماده  11قانون صدور چک  :1383جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چک قابل تعقیب
نیست و در صورتیكه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نكند
یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفري نخواهد
داشت.
-360گزینه  2صحیح است .در مورد اعتبار شرط مندرج در چک باید گفت نادیده گرفتن این شرط
تنها مربوط به مرحله پرداخت توسط بانک می باشد لذا اگر دارنده وجه چک مشروط را از بانک وصول
نماید صادر كننده می تواند با توجه به رابطه قراردادي بین آن ها و شرط مندرج در آن استحقاق خود
را بر استرداد وجه مزبور اثبات كرده و آن را مسترد نماید.
-361گزینه  1صحیح است .در مورد اسناد تجاري خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است اما باید
بین سفته و برات با چک در مورد تاریخ مطالبه قائل به تفكیک شد:
در مورد سفته و برات دارنده می تواند خسارت تأخیر را نسبت به مبلغ اصلی سند از تاریخ اعتراض عدم
تأدیه لغایت روز وصول وجه مطالبه نماید ( .ماده ) 304
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✌ در مورد چک براساس ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده  2قانون
✌قت داشته باشید
اصالح موادي از قانون صدور چک مصوب 1376 /3/ 10مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خسارت تأخیر
تأدیه در مورد چک از تاریخ چک لغایت روز وصول وجه (اجراي حكم) طبق نرخ تورم اعالمی توسط
بانک مركزي محاسبه و قابل مطالبه است.
-362گزینه  1صحیح است .بر طبق ماده  2قانون صدور چک ،اسناد تجاري یعنی چک ،سفته و
برات همگی از اسناد عادي هستند و در این میان فقط چک به عنوان یک سند عادي الزم االجرا یا در
حكم اسناد الزم االجرا شناسایی می شود به این معنا كه از حیث اجرا خصوصیت سند رسمی را دارد.
لذا سند الزم االجرا اعم از عادي و رسمی سندي است كه بدون نیاز به حكم مراجع قضایی می توان از
طریق صدور اجرائیه در دایره اجراي ثبت اسناد مفاد آن را به اجرا گذاشت .در این اقدام فقط می توان
علیه صادركننده چک اقدام نمود و اقدام علیه ظهرنویسان و ضامنین امكان پذیر نیست.
-363گزینه  2صحیح است .ماده  2قانون صدور چک ،در اقدام از طریق اجراي ثبت فقط مطالبه
مبلغ اصلی مندرج در چک ممكن است .بنابراین نمی توان خسارت تأخیر تأدیه را از این طریق مطالبه
كرد.
-364گزینه  1صحیح است  .در اقدام از طریق اداره ثبت فقط می توان علیه صادركننده چک اقدام
نمود و اقدام علیه ظهرنویسان و ضامنین امكان پذیر نیست.
-365گزینه  4صحیح است .به استناد م  11ق.ص.چ.
-366گزینه  4صحیح است.به استناد ماده  19قانون صدور چک.
-367گزینه  2صحیح است .دفاعیات صادركننده در این باب مورد توجه دادگاه قرار می گیرد.
-368گزینه  4صحیح است .زیرا با صدور چک محل آن به دارنده منتقل نمی شود لذا براي هر یک
را كه دارنده تقاضا كند گواهینامه عدم پرداخت صادر می شود.
-369گزینه  3صحیح است .به موجب ماده  21قانون صدور چک .تخلف بانک مانع از آن نخواهد
بود كه در چک مذكور مشمول قانون صدور چک و یا قانون تجارت نباشد.
-370گزینه  2صحیح است .در اسناد تجاري امكان صدور سند به وكالت از دیگري و یا به دستور
دیگري وجود دارد كه البته احكام مربوط به آن در مورد سفته و برات با چک متفاوت است.
-371گزینه  2صحیح است .اسناد تجاري اسناد عادي هستند و فقط در خصوص چک قانون گذار
آن را از حیث اجراء ،در حكم سند رسمی به شمار آورده است .لذا در این خصوص ماده  2قانون صدور
چک ،مقرر داشته است كه چک هاي (ریالی و ارزي) صادره عهده بانک هایی كه طبق قوانین ایران در
داخل كشور دایر شده یا می شوند هم چنین شعب بانک هاي ایرانی واقع در خارج كشور اعم از دولتی
و خصوصی ،در حكم اسنا د الزم االجرا است ،پس چنانچه بانک محال علیه ( صادركننده) خارجی باشد
چک مذكور الزم االجرا نیست.
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فصل پنجم – در مدیر تصفیه (مواد  440تا )442
-567گزینه  3صحیح است .ماده  2نظامنامه امور ورشكستگی قانون تجارت و ماده  429قانون
تجارت « تمام منازعات ناشیه از ورشكستگی را كه حل آن از صالحیت محكمه است عضو ناظر به
محكمه راپرت خواهد داد».
-568گزینه  3صحیح است .به موجب ماده  442قانون تجارت «میزان حقالزحمه مدیر تصفیه را
محكمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد كرد».
-569گزینه  1صحیح است .به ماده  1آیین نامه موادي از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور
ورشكستگان مصوب  1311/3/13رجوع شود.
-570گزینه  2صحیح است .به ماده  1آیین نامه موادي از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور
ورشكستگان مصوب  1311/3/13رجوع شود.
فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول – در كلیات (مواد  443تا )450
-571گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  447قانون تجارت «تاجر ورشكسته در صورتی كه وسیله
دیگري براي اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانوادهاش را از دارایی خود درخواست كند -در
این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محكمه معین مینماید».
-572گزینه  4صحیح است .برطبق ماده  445قانون تجارت «فروش اشیایی كه ممكن است قریب ًا
ضایع شده یا كسر قیمت حاصل كند و اشیایی كه نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به
كارانداختن سرمایه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل میآید».
-573گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  480 ، 447و  505قانون تجارت.
مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات (مواد  456تا )460
-574گزینه  4صحیح است .با استناد به ماده  457ق.ت.
-575گزینه  4صحیح است .مطابق صدر ماده  457قانون تجارت «مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر
با وصول مطالبات مداومت می نماید و همچنین می تواندند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر
بفروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید ،»...منظور از مدعی العموم همان دادستان در
نظام حقوقی كنون است.
گزینه  2هم صحیح نیست ،طبق ماده  464قانون تجارت ،طلبكاري می تواند در حین تشخیص
مطالبات سایر طلبكاران حاضر شود حاضر شود و اعتراض كند كه طلب او تشخیص یا جزء صورت
دارایی منظور شده باشد.
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 ..................................................................................................................................سواالت كنكوري حقوق تجارت
گزینه هاي  1و  3صحیح نیستند ،چون طبق مواد  451و  455ق.ت صورت برداري توسط مدیر تصفیه
انجام می شود و دادستان و دادیاران (صاحب منصبان پاركه) فقط می توانند بر جریان صورت برداري
نظارت داشته باشند و حق دخالت ندارند.
ماده  455قانون تجارت« :صاحب منصبان پاركه می توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته
رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور به هم رسانند .مامورین پاركه در هر موقع حق دارند به
د فاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگی مراجعه كنند .این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان
امر باشد».
-576گزینه  2صحیح است .به موجب ماده  458قانون تجارت «نسبت به تمام دعاوي كه هیأت
طلبكارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوي را به صلح خاتمه
دهد اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته باید احضار
شده باشد».
-577گزینه  1صحیح است .به ماده  460ق.ت .رجوع شود.
-578گزینه  1صحیح است .مطابق ماده  458قانون تجارت «نسبت به تمام دعاوي كه هیأت
طلبكارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوي را به صلح خاتمه دهد
اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته باید احضار شده
باشد».
-579گزینه  2صحیح است .به استناد ماده  458قانون تجارت «نسبت به تمام دعاوي كه هیأت
طلبكارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوي را به صلح خاتمه
دهد اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته باید احضار
شده باشد».
مبحث چهارم – در اقدامات تامینیه (مواد  461تا )475
-580گزینه  4صحیح است .طبق مواد  474و  475قانون تجارت ،اگر تاجر ادعاي خیار نسبت به
اموال تحت تصرف خود یا دیگران داشته باشد ،می تواند پیش از پایان عملیات تصفیه ،شخصا به اجرا
بگذرد ،البته به شرط آنكه اعمال خیار مزبور به زیان طلبكاران نباشد.
-581گزینه  1صحیح است .یكی از قواعد مهم در امر ورشكستگی رعایت تساوي حقوق طلبكاران
است.
-582گزینه  3صحیح است .به موجب ماده  470قانون تجارت «محكمه میتواند در صورت تصمیم
به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازعفیه معادل مبلغی كه محكمه در قرار مزبور معین
میكند موقت ًا طلبكار شناخته شده در مذاكرات هیأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نماید».
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