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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 1380

تعهد. خود. را. شرکت. سرمایة. از. .............. اقاًل. باید. مؤسسین. عام،. سهامی. شرکت.های. در. .-1
نمایند..]موضوع:.شرکت های تجارتی..تشکیل و ثبت شرکت های تجارتی[

ب(.بیست.و.پنج.درصد. . . الف(.بیست.درصد..
د(.پنجاه.درصد. . . ج(.سی.و.پنج.درصد..

2-.مدیران.شرکت.توسط...............انتخاب.می.شوند..]موضوع:.شرکت های تجارتی..تصمیم گیری شرکا[
الف(.مجمع.عمومی.فوق.العاده..

ب(.مجمع.عمومی.عادی
. ج(.مجمع.عمومی.مؤسس.

د(.مجمع.عمومی.مؤسس.و.مجمع.عمومی.عادی.

و. ترازنامه. و. دارایی. صورت. بازرس،. گزارش. دریافت. بدون. شرکت. سالیانة. عمومی. مجمع. .-3

..حساب.سود.و.زیان.شرکت.را.تصویب.نموده.است..این.مصوبه:.]موضوع:.شرکت های تجارتی
حساب های شرکت های تجارتی[

. الف(.پس.از.تصویب.هیئت.مدیره.قانونی.خواهد.بود...
ب(.قانونی.و.معتبر.است..

ج(.به.هیچ.وجه.قانونی.نبوده.و.از.درجة.اعتبار.ساقط.است...
د(.درصورت.تصویب.دو.سوم.حاضرین.در.جلسه.هیئت.مدیره.قانونی.است..

4-.در.شرکت.های.تضامنی.و.نسبی.آیا.طلبکار.شرکت.می.تواند.به.شرکا.برای.وصول.طلب.خود.
مراجعه.کند؟.]موضوع:.شرکت های تجارتی..انحالل و تصفیه شرکت های تجارتی[
الف(.قبل.از.انحالل.شرکت،.می.تواند.به.هر.کدام.از.شرکا.مراجعه.نمایند..

ب(.قبل.از.انحالل.شرکت،.حق.مراجعه.به.شرکا.را.ندارد..
ج(.تا.زمانی.که.شرکت.منحل.نشده،.می.تواند.برای.وصول.طلب.خود.به.بعضی.از.شرکای.شرکت.مراجعه.

کند..
د(.می.تواند.به.شرکت.و.شرکا.توأمان.مراجعه.نماید..

5-.اگر.تاجر.به.قصد.تأخیر.انداختن.ورشکستگی.خود.خریدی.باالتر.و.یا.فروشی.نازل.تر.از.مظنه.
روز.کرده.باشد؛.در.این.صورت:.]موضوع:.ورشکستگی..جرایم مرتبط با ورشکستگی[

ب(.ورشکسته.به.تقصیر.می.باشد.. . الف(.اقدام.او.قانونی.است...
د(.ورشکسته.به.تقلب.محسوب.می.شود.. ج(.ورشکستگی.او.عادی.است...

6-.تابعیت.شرکت.های.تجاری.در.ایران:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..شخصیت حقوقی و عوارض آن[
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. . الف(.تابع.اقامتگاه.آن.هاست...
ب(.به.وسیلة.دولت.تعیین.می.شود..

ج(.در.مجمع.عمومی.عادی.به.وسیلة.سهام.داران.تعیین.می.شود..
تغییر. به. نسبت. می.توانند. متعاقباً. بخواهند. ولی.چنانچه.شرکا. تعیین.می.شود. مؤسسین. به.وسیلة. د(.

اقامتگاه.اقدام.نمایند..

..7-.انحالل.و.کاهش.و.یا.افزایش.سرمایه.در.شرکت.های.سهامی:.]موضوع:.شرکت های تجارتی
تصمیم گیری شرکا[

الف(.از.اختیارات.مجمع.عمومی.عادی.است...
ب(.از.اختیارات.مجمع.عمومی.فوق.العاده.است..

ج(.از.اختیارات.مجمع.عمومی.مؤسس.است..
د(.هریک.از.مجامع.عمومی.و.فوق.العاده.می.توانند.نسبت.به.آن.ها.اتخاذ.تصمیم.نمایند..

8-.انتشار.اوراق.قرضه.درصورتی.ممکن.است.که:.]موضوع:.اسناد تجارتی و اوراق بهادار..اوراق قرضه[
.......... الف(.از.تاریخ.ثبت.شرکت.دو.سال.گذشته.باشد...

ب(.کلیة.سرمایة.شرکت.تأدیه.شده.باشد..
تصویب. به. ترازنامه. دو. و. تأدیه. شرکت. سرمایة. کلیة. و. گذشته. سال. دو. شرکت. ثبت. تاریخ. از. ج(.

هیئت.مدیره.رسیده.باشد..
د(.از.تاریخ.ثبت.شرکت.دو.سال.گذشته.و.کلیة.سرمایة.ثبت.شده.تأدیه.و.دو.ترازنامه.شرکت.به.تصویب.

مجمع.عمومی.رسیده.باشد..

9-.در.شرکت.مختلط.سهامی.شریک.ضامن.کسی.است.که:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..اقسام، 
تعریف و گروه بندی شرکت های تجارتی[

الف(.بدون.آنکه.سرمایة.او.به.صورت..سهام.درآید.مسئول.پرداخت.کلیة.قروض.شرکت.است..
ب(.سرمایة.او.به.صورت..سهام.درآمده.و.خارج.از.سرمایة.خود.هیچ.مسئولیتی.ندارد..
ج(.سرمایة.او.به.صورت..سهام.درنیامده.و.خارج.از.سرمایة.خود.هیچ.مسئولیتی.ندارد..

د(.سرمایة.او.به.صورت..سهام.درآمده.و.او.مسئول.پرداخت.کلیة.قروض.شرکت.می.باشد..

شرکت های  10-.هرگونه.تغییر.در.امتیازات.وابسته.به.سهام.ممتازه.منوط.به.تصویب:.]موضوع:.
تجارتی..تصمیم گیری شرکا[

ب(.هیئت.مدیرة.شرکت.است.. . الف(.هیئت.مؤسس.است.....
د(.مجمع.عمومی.عادی.به.طور.فوق.العاده.است.. ج(.مجمع.عمومی.عادی.است...

یا.ورشکست.شود.ضامن:. نماید. فوت. اصلی. مدیون. اگر. اصلی،. دین. اجل. از.رسیدن. قبل. .-11
]موضوع:.تاجر، اعمال تجارتی و تکالیف تجار..ضمانت تجارتی[

الف(.ملزم.به.تأدیة.دین.است...
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ب(.فقط.با.فوت.مضمونٌ.عنه.ملزم.به.تأدیة.آن.است..
ج(.قبل.از.سررسید.ملزم.به.تأدیة.دین.مؤجل.نمی.باشد..

د(.با.صدور.حکم.ورشکستگی.مدیون.اصلی.ملزم.به.تأدیة.دین.است..

12-.درصورتی.که.محمولة.کامیون.سرقت.شود،.در.این.صورت.متصدی.حمل.ونقل:.]موضوع:.تاجر، 
اعمال تجارتی و تکالیف تجار..قرارداد حمل ونقل[

الف(.تا.شناسایی.و.دستگیری.سارق.مسئولیتی.ندارد..
ب(.درصورت.اثبات.و.توجه.اتهام.به.سارق.مسئولیت.دارد..

ج(.به.هر.حال.در.قبال.صاحب.کاال.مسئولیت.داشته.باید.خسارت.وارده.به.صاحب.آن.را.جبران.کند..
د(.هیچ.گونه.مسئولیتی.ندارد..

..13-.اگر.دالل.در.معامله.سهیم.باشد،.در.این.صورت:.]موضوع:.تاجر، اعمال تجارتی و تکالیف تجار
قرارداد داللی[

الف(.آمر.مسئولیتی.ندارد.و.فقط.دالل.مسئولیت.دارد..
ب(.با.آمر.خود.متناصفاً.مسئول.اجرای.تعهد.خواهد.بود..
ج(.دالل.و.آمر.متضامناً.مسئول.اجرای.تعهد.می.باشند..

د(.فقط.آمر.مسئول.اجرای.تعهد.است..

14-.حکم.ورشکستگی.تاجری.که.حین.الفوت.در.حال.توقف.بوده:.]موضوع:.ورشکستگی..صدور 
حکم ورشکستگی[

الف(.با.مرگ.تاجر.ورشکسته.صدور.حکم.موضوعاً.منتفی.است..
ب(.تا.یک.سال.بعد.از.مرگ.او.نیز.می.توان.صادر.کرد..

ج(.بنا.به.درخواست.ورثه.تا.هر.زمانی.که.باشد.می.توان.صادر.نمود..
د(.فقط.قبل.از.تقسیم.ماترک.تا.هر.زمانی.که.باشد.می.توان.صادر.نمود..

15-.مؤسسین.شرکت.سهامی.نسبت.به.کلیة.اعمال.و.اقداماتی.که.به.منظور.تأسیس.و.به.ثبت.
رساندن.شرکت.انجام.می.دهند:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..تشکیل و ثبت شرکت های تجارتی[

الف(.مسئولیت.تضامنی.دارند...
ب(.مسئولیت.ندارند..

. ج(.مسئولیت.فردی.دارند...
د(.مسئولیت.آنان.بعد.از.ثبت.شرکت.ها.شروع.می.شود..

16-.هرگاه.تاجری.در.دوران.توقف،.قرض.حال.خود.را.به.طلبکار.بپردازد،.عمل.وی........است..
]موضوع:.ورشکستگی..آثار حکم ورشکستگی[

د(.صحیح ج(.قابل.فسخ. ب(.غیرنافذ.. الف(.باطل..
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17-.مدت.اعتبار.اسم.تجارتی...............]موضوع:.مالکیت معنوی و داوری تجارتی..عالمت تجارتی[
ب(.ده.سال.است.. . الف(.پنج.سال.است...

د(.هر.سال.باید.تمدید.شود.. . ج(.برای.همیشه.است...

18-.شرکت.با.مسئولیت.محدود.وقتی.تشکیل.می.شود.که:.]موضوع:.شرکت های تجارتی..تشکیل 
و ثبت شرکت های تجارتی[

الف(.پنجاه.درصد.سرمایة.نقدی.تأدیه.شده.باشد..
ب(.پنجاه.درصد.سرمایة.نقدی.تأدیه.و.سرمایة.غیرنقدی.تقویم.و.تسلیم.شده.باشد..
ج(.تمام.سرمایة.نقدی.تأدیه.و.سهم.الشرکة.غیرنقدی.نیز.تقویم.و.تسلیم.شده.باشد..

د(.تمام.سرمایة.نقدی.تأدیه.شود..

19-.اقامتگاه.شخص.حقوقی.........]موضوع:.شرکت های تجارتی..شخصیت حقوقی و عوارض آن[
الف(.محلی.است.که.مرکز.مهم.امور.او.در.آنجاست..

ب(.محلی.است.که.ادارة.شخص.حقوقی.در.آنجاست..
ج(.محلی.است.که.مدیرعامل.در.آنجا.سکونت.دارد..

د(.مرکز.عملیات.او.در.آنجاست..

که:. است. ممکن. درصورتی. تصفیه. مدت. در. سهام. صاحبان. بین. شرکت. دارایی. تقسیم. .-20
]موضوع:.شرکت های تجارتی..انحالل و تصفیه شرکت های تجارتی[

الف(.بیش.از.نصف.بستانکاران.آن.را.درخواست.و..مدیر.تصفیه.نیز.موافقت.نماید..
ب(.بستانکاران.قباًل.به.وسیلة.آگهی.در.سه.نوبت.دعوت.شوند.و.از.تاریخ.آخرین.آگهی.سه.ماه.گذشته.

باشد..
ج(.بیش.از.نصف.بستانکاران.آن.را.درخواست.نماید..

د(.شروع.تصفیه.و.دعوت.بستانکاران.قباًل.سه.مرتبه.و.در.هر.مرتبه.به.فاصلة.یک.ماه.در.روزنامة.رسمی.

و.روزنامة.کثیراالنتشار.که.آگهی.شرکت.در.آن.منتشر.می.شود.آگهی.شده.و.الاقل.شش.ماه.از.تاریخ.
انتشار.اولین.آگهی.گذشته.باشد..
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پاسخ نامه سؤاالت آزمون وکالت سال 1380

1-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.6.ل.ا.ق.ت.برای.تأسیس.شرکت.های.سهامی.عام.مؤسسین.باید.

اقاًل.بیست.درصد.سرمایة.شرکت.را.خود.تعهد.کرده.و.الاقل.سی.و.پنج.درصد.مبلغ.تعهد.شده.را.در.
حسابی.به.نام.شرکت.در.شرف.تأسیس.نزد.یکی.از.بانک.ها.بسپارند.

2-..گزینه.د.صحیح.است..طبق.مادة.17.ل.ا.ق.ت.اولین.مدیران.و.بازرس.یا.بازرسان.شرکت.توسط.

مجمع.عمومی.مؤسس.انتخاب.می.شوند.و.مدیران.بعدی.نیز.در.طول.فعالیت.شرکت.براساس.مادة.88.
الیحة.اصالحی.توسط.مجمع.عمومی.عادی،.انتخاب.می.شوند.

3-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.تبصرة.مادة.89.ل.ا.ق.ت.بدون.قرائت.گزارش.بازرس.یا.بازرسان.شرکت.

در.مجمع.عمومی.اخذ.تصمیم.نسبت.به.ترازنامه.و.حساب.سود.و.زیان.سال.مالی.معتبر.نخواهد.بود..از.

مفاد.این.تبصرة.متوجه.می.شویم.اگر.مجمع.بدون.دریافت.گزارش.بازرس.تصمیم.گیری.کند.به.طریق.

اولی.بی.اعتبار.خواهد.بود،.زیرا.در.جایی.که.گزارش.دریافت.شده.و.قرائت.نشود،.تصمیمات.بی.اعتبار.
می.شود،.چه.رسد.به.جایی.که.اصاًل.گزارش.دریافت.نشده.است.

4-.گزینه.ب.صحیح.است..مادة.124.ق.ت.مقرر.می.دارد.مادام.که.شرکت.تضامنی.منحل.نشده،.مطالبة.

قروض.آن.باید.از.خود.شرکت.به.عمل.آید.و.پس.از.انحالل.طلبکاران.شرکت.می.توانند.برای.وصول.

مطالبات.خود.به.هریک.از.شرکا.که.بخواهند.و.یا.به.تمام.آن.ها.رجوع.کنند..درخصوص.شرکت.نسبی.

نیز.مادة.187.ق.ت.مقرر.داشته،.مادام.که.شرکت.نسبی.منحل.نشده.مطالبة.قروض.آن.باید.از.خود.

شرکت.به.عمل.آید.فقط.پس.از.انحالل،.طلبکاران.می.توانند.به.فرد.فرد.شرکا.به.نسبت.سرمایه.ای.که.
در.شرکت.دارند،.مراجعه.کنند.

انداختن. تأخیر. قصد. به. تاجر. اگر. می.کند،. بیان. ق.ت. .541 مادة. .3 بند. است.. گزینه.ب.صحیح. .-5

ورشکستگی.خود،.خریدی.باالتر.یا.فروشی.نازل.تر.از.مظنة.روز.کرده.باشد.یا.اگر.به.همان.قصد.وسایلی.

که.دور.از..صرفه.است.به.کار.برده.تا.تحصیل.وجهی.نماید؛.اعم.از.اینکه.از.راه.استقراض.یا.صدور.برات.
یا.به.طریق.دیگر.باشد،.این.از.موارد.صدور.حکم.ورشکستگی.به.تقصیر.اجباری.است.

که. دارند. را. تابعیت.مملکتی. اشخاص.حقوقی. مادة.591.ق.ت. براساس. الف.صحیح.است.. 6-.گزینه.

اقامتگاه.آن.ها.در.آن.مملکت.است.و.هم.چنین.مادة.590.اقامتگاه.شخص.حقوقی.را.محلی.می.داند.که.
ادارة.شخص.حقوقی.در.آنجا.قرار.دارد.

7-.گزینه.ب.صحیح.است..طبق.مادة.83.ل.ا.ق.ت.هرگونه.تغییر.در.مواد.اساسنامه.یا.در.سرمایة.شرکت.
یا.انحالل.شرکت.قبل.از.موعد،.منحصراً.در.صالحیت.مجمع.عمومی.فوق.العاده.می.باشد.

8-.گزینه.د.صحیح.است..طبق.مادة.55.ل.ا.ق.ت.انتشار.اوراق.قرضه.ممکن.نیست.مگر.وقتی.که.کلیة.

به. ترازنامة.آن. تاریخ.ثبت.شرکت.گذشته.و.دو. از. تأدیه.و.دو.سال.تمام. سرمایة.ثبت.شده.شرکت.
تصویب.مجمع.عمومی.رسیده.باشد.

9-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.162.ق.ت.شریک.ضامن.در.شرکت.مختلط.سهامی،.کسی.است.
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که.سرمایة.او.به.صورت..سهام.درنیامده.و.مسئول.کلیة.قروضی.است.که.ممکن.است.عالوه.بر.دارایی.

شرکت.پیدا.شود،.درصورت.تعدد.شریک.ضامن.مسئولیت.آن.ها.در.مقابل.طلبکاران.و.روابط.آن.ها.با.
یکدیگر.تابع.مقررات.شرکت.تضامنی.خواهد.بود.

10-.هیچ.کدام.از.گزینه.ها.درست.نیستند..طبق.مادة.42.الیحة.اصالحی.قانون.تجارت.هرگونه.تغییر.

در.امتیازات.وابسته.به.سهام.ممتاز.باید.به.تصویب.مجمع.عمومی.فوق.العاده.شرکت.با.جلب.موافقت.

نمی.باشد.. گزینه.ها.صحیح. از. هیچ.یک. لذا. گیرد؛. انجام. این.گونه.سهام. یک. به.عالوة. نصف. دارندگان.

مجمع.عمومی.به.طور.عادی،.سالی.یک.بار.دعوت.می.شود.اما.درصورت.ضرورت،.مجمع.عمومی.عادی.

را.می.توان.به.طور.فوق.العاده.دعوت.کرد.و.این.مجمع.صالحیت.مجمع.عمومی.عادی.را.دارد.و.اینکه.

فوق.العاده.دعوت.شده،.هیچ.گونه.صالحیت.اضافی.ای.برای.این.مجمع.ایجاد.نمی.کند..لذا.هیچ.یک.از.
گزینه.ها.صحیح.نیست.

11-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.مادة.405.ق.ت.قبل.از.رسیدن.اجل.دین.اصلی،.ضامن.ملزم.به.تأدیة.

نیست.ولو.اینکه.به.واسطة.ورشکستگی.یا.فوت.مدیون.اصلی.دین.موجل.او.حال.شده.باشد..البته.این.

درصورتی.است.که.ضامن.دین.موجل.را.به.صورت..حال.ضمانت.نکرده.باشد.)مادة.406.قانون.تجارت(..

یا.ورشکستگی. فوت. به.دلیل. اصلی. مادة.409.ق.ت.درصورت.حال.شدن.دین،.مدیون. براساس. اما.

ضامن.می.تواند.حتی.درصورتی.که.ضمانت.موجل.باشد،.مضمون.له.را.به.دریافت.طلب.یا.انصراف.از.
ضمان.ملزم.کند.

12-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.مادة.388.ق.ت.متصدی.حمل.ونقل.مسئول.حوادث.و.تقصیراتی.است.

که.در.مدت.حمل.ونقل.واقع.شده.اعم.ا.ز.اینکه.خود.مباشرت.به.حمل.ونقل.کرده.و.یا.حمل.ونقل.کننده.

دیگری.را.مأمور.کرده.باشد..البته.متصدی.حمل.ونقل.پس.از.پرداخت.خسارت.به.مالک.کاال.می.تواند.

اگر. مادة.386.ق.ت. بگیرد..هم.چنین.طبق. از.وی.خسارت. و. به.سارق.رجوع.کرده. باب.تسبیب. از.
مال.التجاره.تلف.یا.گم.شود،.متصدی.حمل.ونقل.مسئول.قیمت.آن.خواهد.بود.

13-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.مادة.347.ق.ت.درصورتی.که.دالل.در.معامله.سهیم.باشد،.با.آمر.خود.
متضامناً،.مسئول.اجرای.تعهد.خواهد.بود.

14-.گزینه.ب.صحیح.است..طبق.مادة.412.ق.ت.حکم.ورشکستگی.تاجری.را.که.حین.الفوت.در.حال.
توقف.بوده.تا.یک.سال.بعد.از.مرگ.او.نیز.می.توان.صادر.کرد.

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

16-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.423.ق.ت.هرگاه.تاجر.بعد.از.توقف،.معامالت.ذیل.را.بنماید.

باطل.و.بال.اثر.خواهد.بود..یکی.از.مواردی.که.قانون.گذار.در.بند.2.همین.ماده.بیان.کرده.است،.تأدیه.
هر.قرض.اعم.از.حال.یا.موجل.به.هر.وسیله.که.به.عمل.آمده.باشد.

17-.گزینه.الف.صحیح.است..طبق.مادة.580.ق.ت.مدت.اعتبار.ثبت.اسم.تجارتی،.پنج.سال.است.
18-.گزینه.ج.صحیح.است..طبق.مادة.96.ق.ت.شرکت.با.مسئولیت.محدود.وقتی.تشکیل.می.شود.که.
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تمام.سرمایة.نقدی.تأدیه.و.سهم.الشرکة.غیرنقدی.نیز.تقویم.و.تسلیم.شده.باشد.
19-.گزینه.ب.صحیح.است..طبق.مادة.590.ق.ت.اقامتگاه.شخص.حقوقی.محلی.است.که.ادارة.شخص.

حقوقی.در.آنجا.است..
20-.گزینه.د.صحیح.است..طبق.مادة.225.الیحة.اصالحی.قانون.تجارت.تقسیم.دارایی.شرکت.بین.
و. تصفیه. آنکه،.شروع. مگر. نیست،. ممکن. آن. از. و.خواه.پس. تصفیه. در.مدت. صاحبان.سهام.خواه.
روزنامة. و. رسمی. روزنامه.های. در. ماه. یک. فاصلة. به. مرتبه. هر. و. مرتبه. قباًل.سه. بستانکاران. دعوت.
کثیراالنتشاری.که.اطالعیه.ها.و.آگهی.های.مربوط.به.شرکت.در.آن.درج.می.گردد،.آگهی.شده.و.الاقل.

شش.ماه.از.تاریخ.انتشار.اولین.آگهی.گذشته.باشد.
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پراکندگی موضوعی سؤاالت سال 1380

جمع	بر	مبنای	موضوع	کلیتعداد	سؤاالتموضوع	جزيیموضوع	کلی

تاجر، اعمال 
تجارتی و تکالیف 

تجار

-اعمال تجارتی ذاتی

۳

-اعمال تجارتی تبعی

-تعریف تاجر

-دفاتر تجارتی

۱ضمانت تجارتی

-قائم مقامی تجارتی

-قرارداد حق العمل کاری

۱قرارداد حمل ونقل

۱قرارداد داللی

شرکت های 
تجارتی

اقسام، تعریف و گروه بندی 
شرکت های تجارتی

۱

۱۲

۲انحالل و تصفیه شرکت های تجارتی

-بازرسان شرکت های تجارتی

۳تشکیل و ثبت شرکت های تجارتی

۳تصمیم گیری شرکا

تغییرات سرمایه اسمی شرکت های 
تجارتی

-

۱حساب های شرکت های تجارتی

-سهم الشرکه شرکت های تجارتی

۲شخصیت حقوقی و عوارض آن

مدیران و مدیرعامل شرکت های 
تجارتی

-
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جمع	بر	مبنای	موضوع	کلیتعداد	سؤاالتموضوع	جزيیموضوع	کلی

اسناد تجارتی و 
اوراق بهادار

-انتقال و ظهرنویسی اسناد تجارتی

۱

۱اوراق قرضه

-اوراق مشارکت

-تأدیه وجه اسناد تجارتی

-تعریف، انواع و امتیازات اسناد تجارتی

-تکالیف و حقوق دارنده اسناد تجارتی

-صدور اسناد تجارتی

-ضمانت اسناد تجارتی

-قبول و نکول برات

-مفقود شدن اسناد تجارتی

ورشکستگی

-اجرای حکم ورشکستگی

۳

-اعاده اعتبار

۱آثار حکم ورشکستگی

۱جرائم مرتبط با ورشکستگی

۱صدور حکم ورشکستگی

-قرارداد ارفاقی

مندرجات الزامی و ویژگی های حکم 
-ورشکستگی

مالکیت معنوی و 
داوری تجارتی

-حق اختراع

۱ -داوری تجاری بین المللی

۱عالمت تجارتی


	کتاب 20 دوره حقوق تجارت آزمون وکالت- چاپ 2- تست رنگ
	تبلیغات وزیری-سورمه ای

