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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سؤاالت آزمون وکالت سال 1379

اقامة.دعوی.کند:.]موضوع:. یا.ظهرنویسان. بتواند.علیه.ظهرنویس. 1-.مهلتی.که.دارندة.سفته.
اسناد تجارتی و اوراق بهادار..تکالیف و حقوق دارنده اسناد تجارتی[

الف(.ظرف.مدت.یک.سال.از.تاریخ.واخواست.است..
ب(.ظرف.مدت.یک.سال.از.تاریخ.سررسید.می.باشد..

ج(.ظرف.مدت.سه.ماه.از.تاریخ.ارائة.سفته.به.صادرکنندة.آن.است..
د(.ظرف.مدت.یک.سال.از.تاریخ.ارائة.سفته.به.صادرکنندة.آن.است..

2-.آیا.دادگاه.با.درخواست.برات.دهنده.و.ظهرنویس.ها.می.تواند.برای.تأدیة.برات.مهلتی.بدهد؟.
]موضوع:.اسناد تجارتی و اوراق بهادار..تکالیف و حقوق دارنده اسناد تجارتی[

الف(.در.هر.صورت.می.تواند.مهلت.بدهد...
ب(.درصورت.دادن.ضامن.از.طرف.برات.دهنده.و.ظهرنویس.ها.مهلت.می.دهد..

ج(.می.تواند.با.رعایت.وضعیت.مالی.برات.دهنده.و.ظهرنویس.ها.مهلت.مناسبی.بدهد..
د(.نمی.تواند.بدون.رضایت.صاحب.برات.مهلتی.بدهد..

3-.مسئولیت.مؤسسین.شرکت.نسبت.به.اعمال.و.اقداماتی.که.به.منظور.تأسیس.و.به.ثبت.رسانیدن.
شرکت.انجام.می.دهند،.چگونه.است؟.]موضوع:.شرکت های تجارتی..تشکیل و ثبت شرکت های تجارتی[

ب(.مسئولیت.آنان.تضامنی.است.. . الف(.مسئولیت.انفرادی.است...
د(.مسئولیت.نسبی.است.. . . ج(.مسئولیت.مشترک.است...

4-.هرگاه.معامله.با.وساطت.دالل.انجام.شود.و.این.معامله.مشروط.به.شرط.تعلیقی.باشد،.در.این.
تاجر، اعمال تجارتی و  صورت.دالل.در.چه.زمانی.استحقاق.دریافت.اجرت.خود.را.دارد؟.]موضوع:.

تکالیف تجار..قرارداد داللی[

الف(.با.وقوع.معامله.مستحق.دریافت.اجرت.می.باشد..

ب(.پس.از.حصول.شرط،.مستحق.اجرت.خواهد.بود..
ج(.چنانچه.تا.یک.سال.شرط.حاصل.نشود،.دالل.مستحق.دریافت.اجرت.خود.می.باشد..

د(.نصف.اجرت.با.انجام.معامله.و.بقیه.پس.از.حصول.شرط.می.باشد..

5-.حکم.ورشکستگی.تاجری.را.که.حین.الفوت.در.حال.توقف.بوده.تا.چه.مدتی.می.توان.صادر.کرد؟.
]موضوع:.ورشکستگی..صدور حکم ورشکستگی[

الف(.تا.سه.سال.بعد.از.مرگ.او.می.توان.صادر.کرد..
ب(.تا.هر.زمان.می.توان.حکم.ورشکستگی.تاجر.را.صادر.کرد..

ج(.تا.یک.سال.بعد.از.مرگ.او.نیز.می.توان،.صادر.کرد..
د(.با.فوت.تاجر.ورشکسته.صدور.حکم.ورشکستگی.موضوعاً.منتفی.است..
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6-.اگر.مضمون.له.از.دریافت.طلب.خودداری.کند،.چه.اثری.در.ضمانت.ضامن.دارد؟.و.کدام.یک.از.
پاسخ.های.زیر.درست.است؟.]موضوع:.تاجر، اعمال تجارتی و تکالیف تجار..ضمانت تجارتی[

الف(.ضامن.فوراً.و.به.خودی.خود.بری.می.شود..
ب(.ضامن.مکلف.است.تا.مطالبة.مضمون.له.صبر.کند..

ج(.ضامن.باید.برای.اجبار.مضمون.له.به.دادگاه.رجوع.کند..
د(.هیچ.گونه.اثری.در.وضعیت.ضامن.ندارد..

7-.به.محض.وصول.مال.التجاره،.متصدی.حمل.ونقل.چه.وظیفه.ای.به.عهده.دارد؟.]موضوع:.تاجر، 
اعمال تجارتی و تکالیف تجار..قرارداد حمل ونقل[

الف(.باید.مرسل.الیه.را.مستحضر.نماید..
ب(.باید.مال.التجاره.را.به.مقصد.مرسل.الیه.ارسال.دارد..

ج(.مرسل.الیه.موظف.است.با.متصدی.حمل.ونقل.تماس.بگیرد..
د(.هیچ.وظیفه.ای.ندارد..

شرکت:. اموال. به. نسبت. ورشکستگی،. حکم. صدور. درصورت. سهامی. مختلط. شرکت. در. .-8
]موضوع:.ورشکستگی..اجرای حکم ورشکستگی[

الف(.طلبکاران.شخصی.شرکا.با.طلبکاران.شرکت.در.یک.ردیف.قرار.می.گیرند.)برابر.هستند(.
ب(.طلبکاران.شخصی.شرکا.بر.طلبکاران.شرکت.مقدم.هستند..
ج(.طلبکاران.شرکت.بر.طلبکاران.شخصی.شرکا.مقدم.هستند..

د(.هریک.از.طلبکاران.که.زودتر.اقدام.کرده.باشند،.نسبت.به.سایر.حق.تقدم.دارند..
9-.ادارة.شرکت.مختلط.غیرسهامی:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..مدیران و مدیرعامل شرکت های تجارتی[

الف(.به.عهدة.شرکای.ضامن.و.شرکا.با.مسئولیت.محدود.است..
ب(.به.عهدة.شریک.یا.شرکای.ضامن.است..

ج(.به.عهدة.شریک.یا.شرکا.با.مسئولیت.محدود.است..
د(.منوط.به.توافق.و.رضایت.کلیة.شرکا.اعم.از.ضامن.و.با.مسئولیت.محدود.است..

است:. زیر. ترتیب. به. شرکا. مسئولیت. محدود،. مسئولیت. با. شرکت. و. نسبی. شرکت. در. .-10
]موضوع:.شرکت های تجارتی..اقسام، تعریف و گروه بندی شرکت های تجارتی[

الف(.در.شرکت.نسبی.تا.میزان.سرمایه.و.در.شرکت.با.مسئولیت.محدود.به.نسبت.سرمایه.است..
ب(.در.شرکت.نسبی.به.نسبت.سرمایه.و.در.شرکت.با.مسئولیت.محدود.تا.میزان.سرمایه.است..
ج(.در.شرکت.نسبی.نامحدود.و.در.شرکت.با.مسئولیت.محدود،.محدود.به.سرمایه.است..

د(.در.هریک.از.شرکت.نسبی.و.با.مسئولیت.محدود.به.نسبت.سرمایه.است..
11-.شرکای.شرکت.تضامنی:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..تصمیم گیری شرکا[

الف(.نمی.توانند.بدون.رضایت.سایر.شرکا.به.حساب.خود،.تجارتی.از.نوع.تجارت.شرکت.نمایند..
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از.نوع.تجارت.شرکت.بنمایند.ولی. ب(.نمی.توانند.بدون.رضایت.سایر.شرکا.به.حساب.خود،.تجارتی.
می.توانند.به.حساب.شخص.ثالث.انجام.دهند..

ج(.نمی.توانند.بدون.رضایت.سایر.شرکا.به.حساب.شخص.ثالث،.تجارتی.از.نوع.تجارت.شرکت.نمایند..
د(.نمی.توانند.بدون.رضایت.سایر.شرکا.به.حساب.خود.یا.شخص.ثالث،.تجارتی.از.نوع.تجارت.شرکت.

نمایند..
12-.در.شرکت.با.مسئولیت.محدود،.انتقال.سهم.الشرکه.موکول.به:.]موضوع:.شرکت های تجارتی.

.سهم الشرکه شرکت های تجارتی[
. الف(.رضایت.شرکای.دیگر.نیست...

ب(.رضایت.کلیة.شرکا.است..
ج(.رضایت.آن.تعداد.از.شرکا.است.که.نصف.سرمایة.شرکت.را.در.اختیار.دارند..

د(.رضایت.شرکایی.که.سه.چهارم.سرمایه.متعلق.به.آن.ها.بوده.و.اکثریت.عددی.نیز.داشته.باشند..
13-.کدام.یک.از.معامالت.زیر،.عمل.تجارتی.ذاتی.محسوب.می.شود؟.]موضوع:.تاجر، اعمال تجارتی 

و تکالیف تجار..اعمال تجارتی ذاتی[

....... الف(.تصدی.به.معامالت.حراجی.
ب(.کلیة.معامالت.بین.تجار،.کسبه.و.صرافان.بانک.ها

ج(.کلیة.معامالت.شرکت.های.تجارتی
د(.کلیة.معامالتی.که.اجزا.یا.خدمه.یا.شاگرد.تاجر.برای.امور.تجارتی.ارباب.خود.می.نماید..

باشد:. یا.مدیرعامل.ذی.نفع. و. اعضای.هیئت.مدیره. از. یکی. آن. در. که. معامله.ای. در. 14-.هرگاه.
]موضوع:.شرکت های تجارتی..مدیران و مدیرعامل شرکت های تجارتی[

الف(.درصورت.تصویب.هیئت.مدیره.معامله.صحیح.است..
ب(.معاملة.مذکور.صحیح.بوده.و.شرکت.نمی.تواند.با.وجود.عدم.تصویب.معامله.توسط.مجمع.عمومی.

عادی.از.دادگاه،.ابطال.معامله.را.خواهد..
ج(.اگر.مجمع.عمومی.عادی.آن.معامله.را.تصویب.نکند،.قابل.ابطال.خواهد.بود.و.شرکت.می.تواند.تا.سه.

سال.از.تاریخ.انعقاد.معامله،.بطالن.معامله.را.از.دادگاه.بخواهد..
د(.اگر.مجمع.عمومی.عادی.آن.معامله.را.تصویب.نکند،.معامله.خودبه.خود.باطل.خواهد.بود..

15-.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.مصادیق.ورشکستگی.به.تقلب.به.شمار.می.رود؟.]موضوع:.ورشکستگی.
.جرایم مرتبط با ورشکستگی[

الف(.درصورتی.که.تاجر.دفتر.خود.را.مفقود.نموده.و.یا.قسمتی.از.دارایی.خود.را.مخفی.نماید.و.یا.به.طریق.
مواضعه.و.معامالت.صوری.از.میان.ببرد..

ب(.درصورتی.که.محقق.شود،.مخارج.شخصی.یا.مخارج.خانه.تاجر.در.ایام.عادی.نسبت.به.عایدی.او.
فوق.العاده.بوده.است..

ج(.درصورتی.که.محقق.شود.که.تاجر.مبالغ.عمده.صرف.معامالتی.کرده.است.که.در.عرف.تجارت.موهوم.



18 دوره پرسش های حقوق تجارت آزمون وكالت

ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

١0

یا.نفع.آن.منوط.اتفاق.محض.است..
د(.اگر.یکی.از.طلبکاران.را.پس.از.تاریخ.توقف.بر.سایرین.ترجیح.داده.و.طلب.او.را.پرداخته.باشد..

16-.انتشار.اوراق.قرضه،.تحت.کدام.یک.از.شرایط.زیر.امکان.پذیر.است؟.]موضوع:.اسناد تجارتی و 
اوراق بهادار..اوراق قرضه[

الف(.نصف.سرمایة.ثبت.شدة.شرکت.تأدیة.شده.و.دو.سال.تمام.از.تاریخ.ثبت.آن.گذشته.باشد..
ب(.کلیة.سرمایة.ثبت.شدة.شرکت.تأدیة.شده.و.پنج.سال.از.تاریخ.ثبت.آن.گذشته.باشد..

ج(.کلیة.سرمایة.ثبت.شده.شرکت.تأدیة.شده.و.دو.سال.تمام.از.تاریخ.ثبت.آن.گذشته.و.دو.ترازنامه.آن.
به.تصویب.مجمع.عمومی.رسیده.باشد..

د(.کلیة.سرمایة.ثبت.شدة.شرکت.تأدیة.شده.و.سه.سال.تمام.از.تاریخ.ثبت.آن.گذشته.باشد..

17-.شخصی.از.شرکت.نسبی.بستانکار.است..شرکت.تمام.دارایی.خود.را.از.دست.داده.و.منحل.
شده.است..بستانکار.می.تواند.برای.وصول.طلب.خود:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..انحالل و تصفیه 

شرکت های تجارتی[

الف(.به.هریک.از.شرکا.برای.وصول.تمام.طلب.رجوع.نماید..
ب(.به.هریک.از.شرکا.به.نسبت.سرمایه.رجوع.نماید؛.خواه.انفرادی.و.خواه.به.نحو.اجتماع.

ج(.به.شرکایی.که.پس.از.تحقق.دین.وارد.شده.اند،.رجوع.نماید..
د(.فقط.به.طرفیت.همة.شرکا.براساس.تضامن،.اقامة.دعوی.نماید..

18-.در.شرکت.سهامی.دارندگان.چند.درصد.از.صاحبان.سهام.می.توانند.از.هیئت.مدیره.بخواهند.

..که.صاحبان.سهام.را.برای.تشکیل.مجموع.عمومی.دعوت.نماید؟.]موضوع:.شرکت های تجارتی
تصمیم گیری شرکا[

ج(.بیست.درصد............د(.بیست.و.پنج.درصد ..ب(.پانزده.درصد.. الف(.ده.درصد..

بین. ساالنه. ویژة. سود. از. درصد. چند. تقسیم. سهامی. شرکت. در. منافع. وجود. درصورت. .-19
صاحبان.سهام.الزامی.است؟.]موضوع:.شرکت های تجارتی..حساب های شرکت های تجارتی[
..............د(.ده.درصد .....ج(.بیست.درصد.. ...ب(.پانزده.درصد.. الف(.پنج.درصد..

20-.مدت.مرور.زمان.در.دعاوی.اشخاص.ثالث.علیه.شرکا.یا.وراث.آن.ها.راجع.به.معامالت.شرکت.
................است..]موضوع:.شرکت های تجارتی..اقسام، تعریف و گروه بندی شرکت های تجارتی[
د(.سه.سال. . ...ج(.یک.سال. ...ب(.شش.ماه.. الف(.پنج.سال.
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پاسخ نامه سؤاالت آزمون وکالت سال 1379

1-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.309.ق.ت.تمام.مقررات.راجع.به.بروات.تجارتی.از.مبحث.چهارم.

الی.آخر.فصل.اول.این.باب.درمورد.فته.طلب.)سفته(.نیز.الزم.الرعایه.است..بنابراین.مادة.286.ق.ت.که.

می.گوید.اگر.دارندة.برات.بخواهد.از.حق.مراجعه.به.مسئولین.برات.که.در.مادة.249.ق.ت.بیان.شده.

استفاده.کند،.باید.در.ظرف.یک.سال.از.تاریخ.اعتراض.)واخواست(.اقامة.دعوا.کند..درمورد.سفته.نیز.

الزم.الرعایه.است.و.دارندة.سفته.باید.ظرف.یک.سال.از.تاریخ.واخواست.یا.اعتراض.عدم.تأدیه،.علیه.
ظهرنویس.اقامة.دعوا.کند.

2-.گزینه.د.صحیح.است..برخالف.آنچه.به.عنوان.قاعدة.کلی.در.مادة.277.قانون.مدنی.بیان.شده.و.به.

دادگاه.اجازه.می.دهد.به.مدیون.مهلت.عادله.)مناسب(.یا.قرار.اقساط.)پرداخت.به.صورت..قسطی(.بدهد،.

در.مادة.269.ق.ت.این.اختیار.به.دادگاه.داده.نشده.است.و.محاکم.نمی.توانند.بدون.رضایت.صاحب.
برات.برای.تأدیة.وجه.برات.مهلت.بدهند.

3-.گزینه.ب.صحیح.است..طبق.مادة.23.ل.ا.ق.ت.مؤسسین.شرکت.نسبت.به.کلیة.اعمال.و.اقداماتی.که.
به.منظور.تأسیس.و.به.ثبت.رسانیدن.شرکت.انجام.می.دهند،.مسئولیت.تضامنی.دارند.

4-.گزینه.ب.صحیح.است..طبق.مادة.350.ق.ت.هرگاه.معاملة.مشروط.به.شرط.تعلیقی.باشد،.دالل.پس.

از.حصول.شرط.مستحق.اجرت.خواهد.بود.و.در.واقع.می.توان.گفت.تعهد.دالل.یک.تعهد.به.نتیجه.

است.و.تا.نتیجه،.یعنی.معامله.واقع.نشود،.وی.مستحق.اجرت.مقرر،.در.قرارداد.داللی.نیست.و.در.این.

صورت.براساس.مادة.351.ق.ت.وی.مستحق.مخارجی.نیز.که.کرده.است،.نخواهد.بود،.مگر.اینکه.شرط.
شود،.حتی.درصورت.انجام.نشدن.معامله.هزینه.های.انجام.شده.توسط.دالل.به.وی.پرداخت.شود.

5-.گزینه.ج.صحیح.است..مادة.412.ق.ت.مقرر.می.دارد.که:.»حکم.ورشکستگی.تاجری.را.که.حین.الفوت.

فوت. اینکه. به. توجه. با. نمود.«. نیز.می.توان.صادر. او. از.مرگ. تا.یک.سال.پس. بوده. توقف. در.حال.
مخصوص.اشخاص.حقیقی.است،.این.ماده.نیز.صرفاً.ناظر.به.اشخاص.حقیقی.تاجر.است.

6-.گزینه.الف.صحیح.است..مادة.410.ق.ت.مقرر.داشته.استنکاف.مضمون.له.از.دریافت.طلب.یا.امتناع.

از.تسلیم.وثیقه.اگر.دین.با.وثیقه.بوده،.ضامن.را.فوراً.و.به.خودی.خود.بری.خواهد.ساخت؛.بنابراین.حکم.

ضامن.در.قانون.تجارت.با.ضامن.در.قانون.مدنی.از.این.جهت.متفاوت.است،.زیرا.ضامن.در.قانون.مدنی.
درصورت.خودداری.مضمون.له.از.دریافت،.باید.دین.را.به.حاکم.تأدیه.کند.تا.بری.شود.

7-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.389.ق.ت.متصدی.حمل.ونقل.باید.به.محض.وصول.مال.التجاره.
مرسل.الیه.را.مستحضر.نماید.

8-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.مادة.175.ق.ت.اگر.شرکت.مختلط.سهامی.ورشکست.شد.تا.قروض.

شرکت.از.دارایی.آن.تأدیه.نشده،.طلبکاران.شخصی.شرکای.ضامن.حقی.به.دارایی.شرکت.ندارند..در.

واقع.با.توجه.به.اینکه.شرکت.شخصیتی.مستقل.از.شرکای.شرکت.دارد.و.در.روابط.تجاری.عده.ای.از.

خود.شرکت.بدون.واسطه.طلبکار.شده.اند.و.دارایی.شرکت.وثیقة.طلب.طلبکاران.است،.لذا.در.مراجعه.
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به.دارایی.شرکت،.طلبکاران.شرکت.بر.طلبکاران.شخصی.شرکا.مقدم.اند.و.چنانچه.پس.از.تأدیة.طلب.
طلبکاران.شرکت،.چیزی.از.دارایی.شرکت.باقی.بماند،.به.طلبکاران.شخصی.شرکا.داده.می.شود.

9-.گزینه.ب.صحیح.است..مادة.144.ق.ت.ادارة.شرکت.مختلط.غیرسهامی.را.به.عهدة.شریک.یا.شرکای.

ضامن.قرار.داده.و.ایشان.می.توانند.از.داخل.یا.خارج.شرکت.مدیری.را.برای.مدت.محدود.یا.نامحدودی.

مختلط. شرکت. در. محدود. مسئولیت. با. شرکای. که. می.دارد. بیان. ق.ت. .145 مادة. و. کنند. انتخاب.

غیرسهامی.حق.اداره.کردن.شرکت.را.ندارند..همین.حکم.درخصوص.شرکت.مختلط.سهامی.نیز.جاری.
است.و.در.آن.شرکت.نیز.طبق.مادة.164.ق.ت.مدیریت.شرکت.مخصوص.شریک.یا.شرکای.ضامن.است.
با. شرکت. در. شرکا. مسئولیت. درخصوص. ق.ت. .94 مادة. در. قانون.گذار. است.. گزینه.ب.صحیح. .-10
مسئولیت.محدود.بیان.می.دارد:.»هریک.از.شرکا.فقط.تا.میزان.سرمایه.خود.در.شرکت.مسئول.قروض.
و.تعهدات.شرکت.است.«.هم.چنین.درخصوص.مسئولیت.شرکا.در.شرکت.نسبی.در.مادة..183.ق.ت.
بیان.شده.که.مسئولیت.هریک.از.شرکا.به.نسبت.سرمایه.ای.است.که.در.شرکت.گذاشته.است..بنابراین.
در.شرکت.با.مسئولیت.محدود.اگر.شریکی.25.هزار.تومان.از.صد.هزار.تومان.سرمایه.را.آورده.باشد،.
حتی.اگر.شرکت.100.میلیون.تومان.هم.بدهی.داشته.باشد،.این.شریک.هیچ.مسئولیتی.در.قبال.
بدهی.شرکت.ندارد.اما.اگر.در.شرکت.نسبی.شریک.25.هزار.تومان.از.صد.هزار.تومان.را.آورده.باشد،.
باید.25.میلیون.از.صد.میلیون.بدهی.شرکت.را.به.شرط.عدم.کفایت.دارایی.شرکت.و.انحالل.شرکت.

به.طلبکاران.شرکت.بپردازد.
11-.گزینه.د.صحیح.است..مادة.134.ق.ت،.شرکای.شرکت.تضامنی.را.از.انجام.اقدامات.و.عملیات.رقابتی.
با.شرکت.منع.کرده.و.بیان.می.دارد.هیچ.شریکی.نمی.تواند.بدون.رضایت.سایر.شرکا.)به.حساب.شخص.
خود.یا.به.حساب.شخص.ثالث.تجارتی.از.نوع.تجارت.شرکت.نموده.و.یا.به.عنوان.شریک.ضامن.یا.

شریک.با.مسئولیت.محدود.در.شرکت.دیگری.که.نظیر.آن.تجارت.را.دارد.داخل.شود.
با.مسئولیت.محدود.سهم.الشرکة.شرکا. مادة.102.ق.ت.در.شرکت. 12-.گزینه.د.صحیح.است..طبق.
نمی.تواند.به.شکل.اوراق.تجارتی.قابل.انتقال.اعم.از.با.اسم.یا.بی.اسم.و.غیره.درآید..سهم.الشرکه.را.
نمی.توان.منتقل.به.غیر.نمود.مگر.با.رضایت.عده.ای.از.شرکا.که.الاقل.سه.ربع.)سه.چهارم(.سرمایه.

متعلق.به.آن.ها.بوده.و.اکثریت.عددی.نیز.داشته.باشند.
13-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.بند.5.مادة.2.ق.ت.که.در.مقام.بیان.معامالت.تجارتی.ذاتی.است.
تصدی.به.عملیات.حراجی.معامله.تجارتی.ذاتی.محسوب.می.شود.که.احتیاج.به.تصدی.و.انجام.در.قالب.
بنگاه.و.مؤسسه.دارد..سه.گزینة.دیگر.مطرح.در.سؤال.طبق.بندهای.1،.3.و.4.مادة.3.ق.ت.معامالت.

تجارتی.تبعی.محسوب.می.شوند.
14-.گزینه.ج.صحیح.است..مواد.129.تا.133.ل.ا.ق.ت.در.مقام.بیان.احکام.معامالت.سوءظنی.یعنی.معامالت.
اعضای.هیئت.مدیره.و.مدیرعامل.شرکت،.با.شرکت.هستند.و.طبق.مادة.131.چنانچه.یکی.از.اعضای.
هیئت.مدیره.یا.مدیرعامل.بدون.اجازه.مدیره.معامله.ای.با.شرکت.کند.و.مجمع.عمومی.عادی.شرکت.آن.
معامله.را.تصویب.نکند،.آن.معامله.قابل.ابطال.خواهد.بود.و.شرکت.می.تواند.با.تصویب.مجمع.عمومی.عادی.



آزمون وکالت سال 1379
ش

دان
ر 

چت
ر 

ش
ـــ

ـــ
ـــ

نـ

١۳

تا.سه.سال.از.تاریخ.انعقاد.معامله.یا.تا.سه.سال.از.تاریخ.کشف.معامله.بطالن.معامله.را.از.دادگاه.بخواهد.
15-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.549.ق.ت.اگر.تاجر.دفاتر.خود.را.مفقود.نموده.یا.قسمتی.از.
دارایی.خود.را.مخفی.کرده.و.یا.به.طریق.مواضعه.)فروش.زیر.قیمت(.و.معامالت.صوری.از.میان.برده.
و.یا.خود.را.به.وسیلة.اسناد.و.یا.صورت.دارایی.و.قروض.به.طور.تقلب.به.میزانی.که.در.حقیقت.مدیون.
نمی.باشد.مدیون.قلمداد.کند،.حکم.ورشکستگی.به.تقلب.وی.صادر.می.شود..سایر.گزینه.های.سؤال.

طبق.بند.1،2و.4.مادة.541.ق.ت.از.موارد.صدور.حکم.ورشکستگی.به.تقصیر.اجباری.می.باشد.
16-.گزینه.ج.صحیح.است..مادة.55.ل.ا.ق.ت.در.مقام.بیان.شرایط.صدور.اوراق.قرضه.بیان.می.دارد:.
انتشار.اوراق.قرضه.ممکن.نیست.مگر.وقتی.که،.کلیة.سرمایة.ثبت.شده.شرکت.تأدیة.شده.و.دو.سال.
تمام.از.تاریخ.ثبت.شرکت.گذشته.و.دو.ترازنامة.آن.به.تصویب.مجمع.عمومی.عادی.رسیده.باشد..در.
واقع.از.آنجایی.که.عموم.قرار.است.در.قالب.خرید.اوراق.قرضه.به.شرکت.سهامی.عام.قرض.بدهند.لذا.
قانون.گذار.با.قرار.دادن..این.شرایط.می.خواهد.یک.حالت.ثبات.در.شرکت.برقرار.باشد.و.این.شرایط.

نیز.در.راستای.رسیدن.به.همین.مطلوب.است.
17-.گزینه.ب.صحیح.است..قانون.گذار.در.مواد.186.و.187.ق.ت.وضعیت.طلبکار.شرکت.نسبی.را.در.
مراجعه.به.شرکت.نسبی.و.شرکای.آن.بیان.می.دارد..جمع.مطالب.این.دو.مادة.به.این.صورت.است.که.
اگر.دارایی.شرکت.نسبی.برای.تأدیة.تمام.قروض.شرکت.کافی.نباشد.و.شرکت.نسبی.منحل.شود.پس.
از.انحالل.شرکت.نسبی.طلبکاران.می.توانند.به.فرد.فرد.شرکا.مراجعه.کنند.و.در.این.مراجعه.نیز.هریک.
از.شرکا.به.نسبت.سرمایه.ای.که.در.شرکت.داشته،.مسئول.تأدیة.قروض.شرکت.است..حال.طلبکار.
می.تواند.این.دعوا.را.به.صورت..انفرادی.علیه.شرکا.مطرح.کند.و.یا.اینکه.همه.را.به.اجتماع.خوانده.قرار.

دهد.اما.هریک،.به.نسبت.سرمایة.خود.در.شرکت.محکوم.به.پرداخت.می.شود.
18-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.مادة.95.ل.ا.ق.ت.سهام.دارانی.که.اقاًل.یک.پنجم.سهام.شرکت.را.مالک.
باشند،.حق.دارند،.دعوت.صاحبان.سهام.را.برای.تشکیل.مجمع.عمومی.از.هیئت.مدیره.خواستار.شود..

یک.پنجم.یک.عدد.اعشاری.و.معادل.بیست.درصد.می.باشد.
19-.گزینه.د.صحیح.است..طبق.مادة.90.الیحة.اصالحی.قانون.تجارت:.درصورت.وجود.منافع.تقسیم.
ده.درصد.از.سود.ویژة.ساالنه.بین.صاحبان.سهام.الزامی.است.و.قانون.گذار.در.مادة.236.تا.240.الیحة.
طریقه.و.روش.به.دست.آمدن.سود.خالص.و.سود.قابل.تقسیم.را.بیان.کرده.است.و.سود.ویژه.از.محل.

سود.قابل.تقسیم.با.تصویب.مجمع.عمومی.عادی.بین.صاحبان.سهام.تقسیم.می.شود.
20-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.219.ق.ت،.مدت.مرور.زمان.در.دعاوی.اشخاص.ثالث.بر.علیه.
شرکا.یا.وراث.آن.ها.راجع.به.معامالت.شرکت.)در.مواردی.که.قانون.شرکا.یا.وراث.آن.ها.را.مسئول.قرار.
داده(.5.سال.است.و.مبدأ.مرور.زمان.روزی.است.که.انحالل.شرکت.یا.کناره.گیری.شرکت.یا.اخراج.
او.از.شرکت.در.ادارة.ثبت،.به.ثبت.رسیده.و.در.روزنامة.رسمی.اعالن.شده.باشد..درصورتی.که.طلب.
پس.از.ثبت.و.اعالن.قابل.مطالبه.شده.باشد،.مرور.زمان.از.روزی.که.طلبکار.حق.مطالبه.پیدا.کرده،.

شروع.می.شود.



18 دوره پرسش های حقوق تجارت آزمون وكالت
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پراکندگی موضوعی سؤاالت سال 1379

جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزيیموضوع کلی

تاجر، اعمال 
تجارتی و تکالیف 

تجار

١اعمال تجارتی ذاتی

4

-اعمال تجارتی تبعی

-تعریف تاجر

-دفاتر تجارتی

١ضمانت تجارتی

-قائم مقامی تجارتی

-قرارداد حق العمل کاری

١قرارداد حمل ونقل

١قرارداد داللی

شرکت های 
تجارتی

اقسام، تعریف و گروه بندی 
شرکت های تجارتی

2

١0

١انحالل و تصفیه شرکت های تجارتی

-بازرسان شرکت های تجارتی

١تشکیل و ثبت شرکت های تجارتی

2تصمیم گیری شرکا

تغییرات سرمایه اسمی شرکت های 
تجارتی

-

١حساب های شرکت های تجارتی

١سهم الشرکه شرکت های تجارتی

-شخصیت حقوقی و عوارض آن

مدیران و مدیرعامل شرکت های 
تجارتی

2



آزمون وکالت سال 1379
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١5

جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزيیموضوع کلی

اسناد تجارتی و 
اوراق بهادار

-انتقال و ظهرنویسی اسناد تجارتی

۳

١اوراق قرضه

-اوراق مشارکت

-تأدیه وجه اسناد تجارتی

-تعریف، انواع و امتیازات اسناد تجارتی

2تکالیف و حقوق دارنده اسناد تجارتی

-صدور اسناد تجارتی

-ضمانت اسناد تجارتی

-قبول و نکول برات

-مفقود شدن اسناد تجارتی

ورشکستگی

١اجرای حکم ورشکستگی

۳

-اعاده اعتبار

-آثار حکم ورشکستگی

١جرائم مرتبط با ورشکستگی

١صدور حکم ورشکستگی

-قرارداد ارفاقی

مندرجات الزامی و ویژگی های حکم 
-ورشکستگی

مالکیت معنوی و 
داوری تجارتی

-حق اختراع

- -داوری تجاری بین المللی

-عالمت تجارتی




