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باب اول -تجار و معامالت تجارتی
ماده  -۱تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد.
-4تاجری فوت نموده و تمامی مال التجاره وی به فرزندش که صغیر است ،ارث رسییده
و اموال مزبور توسط قیم اداره میشود .در اینجا چه کسی تاجر محسوب میشود؟
آزاد 4398

 .۴صغیر
 .3قیم
 .۹نه صغیر و نه قیم تاجر محسوب نمیشوند.
 .۱هر دو
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  ۴قانون تجارت.
-3کدامیک از عبارات زیر در مورد اشتغال خارجیان به تجارت در ایران ،صحیح است؟
سراسری 5831

 .۴اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ايران ندارند.
 .3اتباع خارجه فقط با مشارکت اتباع ايران میتوانند به تجارت اشتغال يابند.
 .۹اتباع خارجه بدون محدوديت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ايران دارند.
 .۱اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ايران دارند مگر در زمینههايی که منعع خعاص وجعود
دارد.
 گزینه « »4صحیح است.
اگر چه به موجب ماده  ۳6۴ق.م اتباع بیگانه از حق اشتغال به تجارت در ايران متمتع هسعتند،
لکن به موجب برخی قوانین خاص اتباع بیگانه از اشعتغال بعه برخعی مععامالت تجعاری ممنعوع
هستند .برای مالحظه بعضی از اين موارد ر.ک:
 آيیننامه موسسات حمل و نقل مصوب  ۴۹۴6هیئت وزيران ماده  3قانون دالالن ،مصوب ۴۹۴7/۴3/۴8 ماده  ۳قانون هواپیمايی کشوری ،مصوب ۴۹38/۱/38 تصويبنامههای مربوط به شرکتهای بیمه ،مصوب  ۴۹۹۴و ۴۹۹3 قانون بانکداری ،مصوب ۴۹۹۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۴۹1۴ ماده  8اصالحی قانون تشويق صادرات تولید ،مصوب ۴۹18/۳/3۴ -بند  ۴ماده  ۴3قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ،مصوب ۴۹۱1
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 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ،مصوب ۴۹1۱بديهی است اشتغال به معامالت مزبور توسط بیگانگان موجب تاجر شناخته شدن آنها نیسعت.
(ر.ک .دمرچیلی و ،...قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،يادداشت  ۹ماده يک).

-3کدامیک از تعاریف زیر در مورد تاجر صحیح است؟

مشاوران 4398

 .۴تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام انواع معامالت سودآور قرار دهد.
 .3تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد.
 .۹تاجر کسی است که شغل دائم خود را معامالت تجارتی سودآور قرار دهد.
 .۱تاجر کسی است که غیر از انجام معامالت تجارتی ،به امر ديگری اشتغال نداشته باشد.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  ۴قانون تجارت.
-4مدیران شرکتهای تجارتی...

مشاوران 4393

 .۴کالً تاجر محسوب میشوند.
 .3تاجر محسوب نمیشوند.
 .۹در شرکتهای شخصی تاجر محسوب میشوند.
 .۱در شرکتهای سرمايه تاجر محسوب میشوند.
 گزینه « »3صحیح است.
زيرا فعالیت تجاری مديران از طرف و برای شرکت است لذا آنها نماينعده تعاجر هسعتند( .ر.ک.
دمرچیلی ،دکتر محمد و ،...قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،حاشیه ماده  ۴قانون تجارت).

-8تاجر کیست؟

مشاوران 4393

 .۴تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد.
 .3تاجر شخصی است که مبادرت به معامالت اموال غیرمنقول نمايد.
 .۹تاجر کسی است که حتی يک مرتبه اقدام به خريد به قصد فروش نمايد.
 .۱تاجر کسی است که معامالت او برای رفع حوائج شخصی نباشد.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۴قانون تجارت.
-6کسبه جزء...

وکالت 4381

 .۴مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند.
 .3بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند.
 .۹بازرگان محسوب شده و بدون استثناء مشمول همه تکالیف تجار میباشند.
 .۱در گذشته بازرگان به حساب میآمدند ،اما در حال حاضر ديگر تاجر تلقی نمیشوند.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد مواد ۴و  6ق.ت.

تست های طبقه بندی شده (ماده به ماده) قانون تجارت

-7کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد...
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وکالت 4394

 .۴تاجر محسوب میشود.
 .3به هیچ وجه تاجر محسوب نمیشود.
 .۹در صورتی تاجر محسوب میشود که تجارت شغل اصلی او باشد.
 .۱در صورتی تاجر محسوب میشود که تجارت با شغل اصلی او منافات نداشته باشد.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۴ق.ت .به موجب برخی از قوانین بعضی اشخاص
از اشتغال به تجارت ممنوع هستند؛ مانند ممنوعیت قضات از اشتغال به تجعارت مطعابق قعانون
استخدام قضات.
ماده  -۲معامالت تجارتی از قرار ذیل است:
 .4خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكیه تصیرفاتی
در آن شده یا نشده باشد.
 .3تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
 .3هر قسم عملیات داللی یا حقالعملکاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی
به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معامالت
ملكی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
 .4تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بیر اینكیه بیرای رفیع حیوائ
شخصی نباشد.
 .8تصدی به عملیات حراجی.
 .6تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
 .7هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
 .9معامالت برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
 .8عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
 .41کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلیی ییا خیارجی و معیامالت
راجعه به آنها.
- 4منظور از معامالت برواتی در ماده  3قانون تجارت کدامیک از موارد زیر است؟
آزاد 5891

 .۴صدور ،ظهرنويسی ،ضمانت و قبولی برات.
 .3هر قراردادی که برای ايفای تعهد پولی ناشی از آن برات صادر شده است.
 .۹صدور ،ظهرنويسی و ضمانت اسناد براتی.
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 .۱تنزيل اسناد براتی وعدهدار.
 گزینه « »4صحیح است .منظور از معامالت برواتی مندرج در ماده  3قعانون تجعارت کلیعه
اقدامات مربوط به ايجاد و انتقال آن است يعنی صدور -قبولی -ظهرنويسی و ضمانت.
- 3داللی معامالت اموال غیرمنقول:

آزاد 4381

 .۴مطلقاً عمل تجارتی محسوب نمیشود.
 .3از اعمال تجاری ذاتی میباشد.
 .۹چنانچه در چارچوب يک بنگاه و مؤسسه صورت پذيرد ،تجارتی میباشد.
 .۱چنان چه توسط يک شرکت سهامی صورت پذيرد تجارتی میباشد و از جمله اعمال تجعارتی
تبعی محسوب میشود.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد بند « »۹ماده « »3قانون تجعارت .هعر قسعم عملیعات
داللی يا حقالعملکاری (کمیسیون) و يا عاملی و همچنین تصدی بعه هعر نعوع تأسیسعاتی کعه
برای انجام بعضی امور ايجاد میشود از قبیل تسهیل معامالت ملکی يا پیدا کردن خدمه يا تهیه
و رسانیدن ملزومات و غیره.
- 3منظور از معامالت برواتی معامالتی است که مورد معامله آن...

آزاد 4396

 .۴بروات باشد.
 .3کاال باشد.
 .۹کاال باشد ،به شرط آنکه خريدار به جای وجه نقد برات بدهد.
 .۱کاال باشد ،مشروط بر آنکه طرفین معامله تاجر باشند.
 گزینه « »4صحیح است .منظور از معامالت برواتی اعمال حقوقی است که روی برات انجام
میشود و ايجاد و انتقال آن را محقق میکنعد؛ يعنعی صعدور  ،قبعولی ،ظهرنويسعی و ضعمانت»
(ر.ک .دکتر ربیعا اسکینی ،حقعوق تجعارت ،کلیعات و...ص  )6۴طبعق رأی اصعراری شعماره -378۹
 ۴۹۹۳/۳/۴3هیئت عمومی ديوان عالی کشور «...منظور از مععامالت برواتعی معذکور در بنعد 8
ماده  3قانون تجارت خريد و فروش بروات و به عبارت ديگر معامالتی است که مورد معاملعه آن
بروات میباشد و معامالتی که مورد معامله کاال و اشیايی غیربرات باشد  ،اگرچه خريدار به جای
وجه نقد برات بدهد ،برواتی محسوب نمیشود و عنوان آن معامالت اعتبار معیباشعد( »...آرشعیو
حقوقی کیهان ،سال  ،۱۴ص ).۹۴6
- 4در مقایسه میان دالل و حقالعمل کار کدام گزینه نادرست است؟
 .۴هر دو تاجر هستند.
 .3هر دو وکیل آمر هستند.

سراسری 4393
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 .۹هر دو اصوالً با حصول نتیجه مستحق اجرت میگردند.
 .۱هر دو در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به وکالت هستند.
 گزینه « »3صحیح است .زيرا بعه اسعتناد معادۀ  3قعانون تجعارت هعر دو تعاجر محسعوب
میشوند و به موجب مواد  ۹۱8و  ۹6۳ق .هر دو اصوالً با حصول نتیجه مستحق اجرت هسعتند
و به استناد مواد  ۹18و  ۹۹1قانون تجارت در موارد سکوت قانون تجارت ،تابع مقعررات وکالعت
است.
- 8کدام گزینه صحیح است؟

قضاوت 4379

 .۴هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب میگردد.
 .3هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب نمیگردد.
 .۹هر قسم معامالت صرافی و بانکی حقالعمل کاری محسوب میگردد.
 .۱هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری و حقالعمل کاری محسوب میگردد.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد مادۀ  3قانون تجارت.
 - 6کدام یک از معامالت ذیل تجارتی محسوب میشود؟

قضاوت 4378

 .۴معامالتی که تاجر با غیرتاجر برای حوايج شخصی خود مینمايد.
 .3معامالت غیرمنقول.
 .۹خريد اوراق قرضه از شرکت سهامی عام.
 .۱معامالت بین بانکها.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد مادۀ  3قانون تجارت.
- 7کدامیک از معامالت زیر تجارتی محسوب میشود؟

قضاوت 4398

 .۴خريد اوراق قرضه از شرکت سهامی عام
 .3معامالت بین بانکهای دولتی و خصوصی
 .۹تحصیل يا خريد هر نوع مال غیرمنقول به قصد فروش
 .۱گزينههای  ۴و 3
 گزینه « »3صحیح است .به موجب بند  3و  7معادۀ  3و بنعد  ۴معادۀ  ۹و معادۀ  ۱ق.ت و
مادۀ  1۱ل.ا.ق.ت.
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-9کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب است؟
سردفتری 4376

 .۴تسهیل و نقل و انتقال اموال غیرمنقول
 .3تسهیل معامالت ملکی
 .۹رهن اموال غیرمنقول
 .۱نقل و انتقال اموال ملکی
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  3قانون تجارت.
 -8در حقوق فعلی ایران کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

سردفتری 4377

 .۴با ملی شدن بانکها ،عملیات بانکی ديگر «معامالت تجاری» محسوب نمیشوند.
 .3با وجود ملی شدن بانکها ،عملیات بانکی کماکان «معامالت تجاری» محسوب میشوند.
 .۹بانکهای ملی شده ،تاجر محسوب نمیشوند.
 .۱قانون تجارت ،راجع به تجاری بودن عملیات بانکی ساکت است.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  3قانون تجارت.
-41کدام گزینه صحیح است؟

سردفتری 4391

 .۴صدور چک اگر از محلی به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتی نیست ولی اگر در همان مکعان
که صادر شده بايد تأديه گردد ذاتاً عمل تجاری است.
 .3صدور چک اگر از محلی به محل ديگر باشد ،ذاتاً عمل تجارتی است.
 .۹صدور چک ،درخصوص ضمانت صادرکننده ،ظهرنويس و اعتراض در حکم سند تجاری است.
 .۱صدور چک درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنويسها و اعتراض تبعاً تجارتی است.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  3قانون تجارت.
-44کدام مورد ،تجارتی محسوب میگردد؟

سردفتری 4393

 .۴هر قسم عملیات داللی يا حقالعمل کاری (کمیسیون) و يا عاملی.
 .3تصدی به حمل و نقل از راه خشکی يا آب و هوا به هر نحوی که ممکن باشد.
 .۹خريد يا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتی در آن شده
يا نشده باشد.
 .۱هر سه مورد.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  3قانون تجارت.
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-43کدام گزینه صحیح است؟ عملیات بیمه ...محسوب میشود.
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سردفتری 4393

 .۴غیرتجارتی
 .3بحری و غیربحری تجارتی
 .۹قرارداد ارفاقی
 .۱بحری تجارتی و غیربحری غیرتجارتی
 گزینه « »3صحیح است .به استناد بند  ۳ماده  3قانون تجارت .عملیات بیمه بحری و غیر
بحری به استناد ماده  3قانون تجارت معامله تجاری محسوب میشود.
-43کدام مورد زیر در شمار معامالت تجارتی تبعی است؟

وکالت 4398

 .۴کلیه معامالت شرکتهای تجارتی.
 .3عملیات بیمه بحری و غیربحری.
 .۹معامالت برواتی اعم از اينکه بین تاجر و غیرتاجر باشد.
 .۱هرقسم عملیات داللی و حقالعمل کاری و يا عاملی.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد مواد 3و  ۹ق.ت.
-44کدام یک از گزینههای زیر صحیح نیست؟

وکالت 4396

 .۴ماشینی که به قصد اجاره معاوضه میشود ،عمل تجاری است.
 .3خريد چرم جهت تبديل به کفش به قصد فروش تجاری نیست.
 .۹هرگاه کسی قالی بخرد برای منزل خود و بعد از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری است.
 .۱خريد کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری است.
 گزینه « »3صحیح است .به موجب بنعد  ۴معاده  3ق.ت .تصعدی بعه حمعل و نقعل از راه
خشکی يا آب يا هوا به هر نحوی که باشعد بعه اسعتناد معاده  3قعانون تجعارت معاملعه تجعاری
محسوب میشود.
-48معامالت برواتی...

وکالت 4396

 .۴ذاتاً تجاری است.
 .3مطلقاً تجاری است.
 .۹وقتی بین تجار باشد تجاری است.
 .۱گزينه  ۴و  3صحیح است.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  3ق.ت .اگر کسی برای منزل خعود قعالی بخعرد و
پس از مدتی آن را بفروشد به اين دلیل عمل تجاری نیست که به استناد بنعد  ۴معاده  3قعانون
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تجارت قصد فروش يا اجاره بايد حین خريد يا تحصعیل وجعود داشعته باشعد( .ر.ک .دکتعر ربیععا
اسکینی ،حقوق تجارت ،کلیات ،ص ).6۱

-46ماده  4قانون تجارت مقرر داشته معیامالت غیرمنقیول بیه هییه وجیه تجیارتی
محسوب نمیشود ...براین اساس میتوان گفت که فعالیت بنگاههای معامالت ملكیی...
مشاوران 4391

 .۴تجارتی نیست.
 .3اگر با خريد و فروش ملک همراه باشد تجارتی است.
 .۹میتواند تجارتی باشد.
 .۱تجارتی هست.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد بند  ۹ماده  3قانون تجارت.
زيرا فعالیت بنگاههای معامالت ملکی به جهت داللی و تسهیل معامالت ملکی از اعمال تجعاری
ذاتی است و عمل خريدار و فروشندۀ که اقدام بعه معاملعه معال غیرمنقعول معی کننعد تجعاری
نمیباشد.
-47ارائه خدمات بیمهای مربوط به اموال غیرمنقول معامالتی است که...

مشاوران 4394

 .۴به هیچ وجه تجارتی نیستند.
 .3تجارتی هستند.
 .۹فقط اگر از سوی تاجر صورت گیرد تجارتی هستند.
 .۱اگر با خريد و فروش ملک همراه باشند تجارتی نیستند.
 گزینه « »3صحیح است .زيرا طبق بند  ۳ماده  3قانون تجارت هر نوع عملیات بیمه ،عمل
تجاری محسوب میشود و ماده  ۱قانون تجارت که معامالت اموال غیرمنقول را غیرتجاری تلقی
کرده راجع به نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.
-49داللی معامالت اموال غیرمنقول...
مشاوران 4393

 .۴از اعمال تجارتی ذاتی میباشد.
 .3مطلقاً تجارتی محسوب نمیشود.
 .۹چنانچه در چارچوب يک بنگاه و مؤسسه صورت پذيرد تجارتی میباشد.
 .۱چنان چه توسط يک شرکت سهامی صورت پذيرد تجارتی میباشد و از جمله اعمال تجعارتی
تبعی محسوب میشود.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد بند  ۹ماده  3قانون تجارت.
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هر قسم عملیات داللی يا حقالعملکاری (کمیسیون) و يا عاملی و همچنین تصدی به هعر نعوع
تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ايجاد میشود از قبیل تسهیل معامالت ملکی يا پیدا کردن
خدمه يا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
-48کدامیک معامالت تجاری محسوب نمیشود؟
 .۴معامالت غیرمنقول
 .۹عمیات صرافی و بانکی

مشاوران 4394

 .3عملیات جراحی
 .۱معامالت منقول

 گزینه « »4صحیح است .به استناد مواد  3و  ۱قانون تجارت.
-31صدور سفته...

مشاوران 4394

 .۴در صورتی که به منظور امور تجارتی باشد ،ذاتاً تجارتی محسوب میشود.
 .3چنانچه توسط تاجر صورت گرفته باشد ،ذاتاً تجارتی محسوب میشود.
 .۹در صورتی که از محلی به محل ديگر باشد ،تجارتی محسوب میشود.
 .۱چنانچه توسط تاجر صورت گرفته باشد ،تبعاً تجارتی محسوب میشود.
 گزینه « »4صحیح است .در مورد اينکه صدور سفته ذاتاً عمل تجاری يا غیرتجاری اسعت
اختالف نظر وجود دارد ،لکن نظر غالب اين است که در بین اسناد تجاری فقط مععامالت بعرات
به استناد بند  8ماده  3قانون تجارت عمل تجاری ذاتی (حکمی) است.
-34داللی اموال غیرمنقول...

مشاوران 4394

 .۴عملیات تجاری محسوب نمیشود.
 .3عملیات تجاری ذاتی است.
 .۹درصورتیکه در چارچوب بنگاه يا مؤسسه صورت پذيرد ،عملیات تجاری حکمی است.
 .۱عملیات تجاری تبعی است.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد بند  ۹ماده  3قانون تجارت داللی صعرفنظر از موضعوع
آن عمل تجاری ذاتی است تسهیل معامالت ملکی درصورتی عمل تجاری محسوب میشود کعه
به صورت تصدی و در قالب مؤسسه و بنگاه انجام گیرد.
-33کدام یک از اسناد ذیل تجاری محسوب میشود؟
 .۴اوراق قرضه.
 .۹سهام.

 .3برات.
 .۱هرسه.

 گزینه « »3صحیح است .به استناد بند  8مادۀ  3ق.ت و  1۱ل.ا.ق.ت

قضاوت 4378
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 -33کدام عبارت غلط است؟

قضاوت 4378

 .۴در صورتی که معامله به جهتی از جهعات قعانونی فسعخ شعود دالل مسعتحق اجعرت نیسعت
هرچند فسخ قرارداد مستند به او نباشد.
 .3مقررات قانون تجارت در باب اسناد در وجه حامل شامل اسکناس نیست.
 .۹هر قسم عملیات داللی يا حقالعمل کاری معامله تجارتی محسوب میشود.
 .۱قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت است مگر در معواردی کعه در قعانون تجعارت اسعتثناء
گرديده است.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد بند  ۹مادۀ  ۹۹۱،۹13،۹78 ،3ق.ت.
 -34مدیران شرکتهای تجاری:

آزاد 4381

 .۴تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.
 .3تاجر محسوب نمیشوند چون به نام ديگری عمل میکنند.
 .۹تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.
 .۱تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب ديگری عمل میکنند.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  3قانون تجارت.
مديران شرکتهای تجارتی به نام و به حساب شرکت تجاری اقدام میکنند بنابراين نمعیتعوان
آن را تاجر محسوب کرد.
ماده  -۳معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجیارتی محسیوب
میشود:
 .4کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
 .3کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائ تجارتی خود مینماید.
 .3کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر بیرای امیور تجیارتی اربیاب خیود
مینماید.
 .4کلیه معامالت شرکتهای تجارتی.
- 4معامله راجع به اموال منقول بین شرکتهای سهامی در چه صورتی تجاری است؟
سراسری 5838

 .۴در هر صورت
 .3فقط در صورتی که موضوع يکی از آنها تجاری باشد.
 .۹فقط در صورتی که موضوع يکی از آنها تجاری باشد.
 .۱حقی غیرمالی است و قابل انتقال به سهامدار شرکت و غیرسهامدار است.
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 گزینه « »4صحیح است .به استناد بند  ۴ماده  ۹قعانون تجعارت و معاده  3اليحعه اصعال
قانون تجارت.
 -3معامله بین تاجر با غیرتاجر...

سردفتری 4377

 .۴در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد تجارتی میباشد.
 .3تجارتی میباشد.
 .۹تجارتی نیست.
 .۱تحت شرايط قراردادی تجارتی میباشد.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۹قانون تجارت.
- 3حقوق تجارت ایران بر چه نظامی استوار است؟
سردفتری 4377

 .۴شخصی
 .۹موضوعی

 .3شخصی و موضوعی
 .۱نه شخصی و نه موضوعی

 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۹قانون تجارت.
- 4کلیۀ معامالت بین شرکتهای تجارتی...،

سردفتری 4393

 .۴تجاری محسوب میشود.
 .3اگر برای امور تجاری باشد ،تجاری محسوب میشود.
 .۹اگر برای امور مدنی باشد ،مدنی محسوب میگردد.
 .۱به استثناء اموال غیرمنقول تجاری محسوب میشود.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۹و  ۱قانون تجارت.
- 8کدام گزینه صحیح است؟ معیامالت تجیارتی تبعیی...

سیردفتری

4393

 .۴معامالت کالً تجارتی محسوب میگردد.
 .3به اعتبار تاجر بودن متعاملین يا يکی از آنها تجارتی محسوب میگردد.
 .۹بستگی به نوع معامله دارد که تجاری يا غیرتجاری محسوب گردد.
 .۱بستگی به قصد و اراده طرفین دارد که تجاری يا غیرتجاری محسوب گردد.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  ۹قانون تجارت.
 -6معاملۀ بین دو تاجر
 .۴در هر حال تجاری خواهد بود.
 .3در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال غیرمنقول.

وکالت 4393
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 .۹در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال منقول.
 .۱فقط در صورتی که مربوط به حوائج شخصی تاجر باشد تجاری خواهد بود.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد مواد  ۹و  ۱ق.ت.
-7کدام عمل جزء اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود؟

وکالت 4393

 .۴معامله اجزاء يا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر
 .3تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه
 .۹تصدی به حمل و نقل
 .۱معامالت برواتی
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  ۹ق.ت.
 -9کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهزیه دختر خیود از مغیازه
خردهفروشی ،صحیح است؟

وکالت 88

 .۴چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود ،مشمول عمل تجاری است.
 .3در صورتی که فروشنده تاجر باشد ،عمل تجاری است.
 .۹عمل تجاری محسوب میشود.
 .۱به هیچ وجه تجاری نیست.

 گزینه « »4صحیح است .با توجعه بعه بنعد  ۴معاده  ۹قعانون تجعارت کعه بیعان معیدارد
«معامالت ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملین يا يکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
 .۴کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها »...ممکن است ايعن اشعتباه بعه وجعود
بیايد که چون دو طرف معامله تاجر محسوب میشوند کلیه معامالت آنها تجاری تلقعی شعود
ولی طبق ماده  1قانون تجارت که مخصص ماده  ۹میباشد اگر معامالت بین تجار ثابعت شعود
که مربوط به امور تجارتی نیست ،تجاری محسوب نمیشود ،در اينجا نیز چون تاجر مورد نظر
معامله را برای جهیزيه دختر خود انجام داده پس اين عمل به هیچ وجه تجاری نیست.
-38کدام مورد در خصوص معامله تاجر یا غیرتاجر ،صحیح است؟
وکالت 4386

 .۴به هیچ عنوان تجاری نیست.
 .3برای تاجر در هر حال ،تجاری است.
 .۹برای تاجر ،اگر برای امور تجاری او باشد ،تجاری است.
 .۱در هر حال ،تجاری است.
 گزینه « »3صحیح اسیت .مطعابق معاده  ۹ق.ت مععامالت ذيعل بعه اعتبعار تعاجر بعودن
متعاملین يا يکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
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 .۴کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛
 .3کلیه معامالتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینمايد؛
 .۹کلیه معامالتی که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینمايد؛
 .۱کلیه معامالت شرکتهای تجارتی.
ماده  -۴معامالت غیرمنقول به هیه وجه تجارتی محسوب نمیشود.
 -4با توجه به ماده  4قانون تجارت که معامالت غیرمنقول تجارتی محسوب نمیشیود
و ماده  8همان قانون که کلیه معامالت تاجر ،تجارتی محسوب مییشیود داد و سیتد
یک مال غیرمنقول میان دو شرکت تجارتی

آزاد 4398

 .۴تجارتی نیست ولی بايد در دفاتر تجارتی شرکتها ثبت شود.
 .3تجارتی نیست و نیازی به ثبت آنها در دفاتر تجارتی نمیباشد.
 .۹معامالت مزبور ذاتاً تجارتی است.
 .۱معامالت مزبور به تبع تاجر بودن شرکتها تجارتی است.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۱قانون تجارت.
-3کدام یک از عبارات ذیل صحیح نمیباشد؟

وکالت 4398

 .۴تسهیل نقل و انتقال اموال غیرمنقول تجاری محسوب میشود.
 .3معامالت غیرمنقول تجاری محسوب نمیشوند ولو آنکه بین تجار انجام شود.
 .۹احداث ساختمان ،به منظور فروش يا اجاره توسط شرکتهعای بعا مسعئولیت محعدود ،عمعل
تجاری است.
 .۱خريد اراضی و تفکیک آن توسط تاجر ،به قصد فروش تجاری محسوب میشود.
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۱ق.ت .و ماده  1قانون تملک آپارتمانها مصعوب
 .۴۹۱۹مطابق ماده  1قانون تملک آپارتمانها« :انواع شرکتهای موضوع ماده  30قانون تجارت
که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت يا پیشه يا اجاره يا فروش
تشکیل میشود از انجام ساير معامالت بازرگانی غیرمربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند».
-3کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
سردفتری 4379

 .۴معامالت اموال غیرمنقول در هیچ صورت تجاری محسوب نمیشود.
 .3معامالت اموال غیرمنقول اگر بین دو تاجر باشد تجاری محسوب میشود.
 .۹معامالت اموال غیرمنقول اگر به قصد فروش باشد تجاری محسوب میشود.
 .۱معامالت اموال غیرمنقول در هر حال تجاری محسوب میشود.
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 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  ۱قانون تجارت.
مااده  -۵کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربیوط
به امور تجارتی نیست.
 -4معامالت تاجر تجارتی محسوب...

آزاد 4399

 .۴میشود ،حتی اگر غیرتجارتی بودن آن توسط طرف تاجر اثبات شود.
 .3نمیشود ،چنانچه طرف تاجر غیرتجارتی آن را ثابت کند.
 .۹میشود.
 .۱نمیشود.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد مادۀ  1قانون تجارت .ماده  1ق.ت .يک اماره قانونی
مبنی بر تجاری بودن معامالت تجار پیش بینی کرده است که قاعدتاً اثبات خالف آن ،مطابق
قواعد آيین دادرسی برعهده کسی است که اظهارات او خالف ظاهر (اماره) است( .ر.ک .قانون
تجارت در نظم حقوقی کنونی ،محمد دمرچیلی و ...ذيل مادۀ  1قانون تجارت).
-3کلیۀ معامالت تجار ،تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود:
قضاوت 4391

 .۴شخص تاجر نیست.
 .۹معامله مربوط به مال منقول باشد.

 .3معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
 .۱در قالب چک باشد.

 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  1ق.ت.

