
 

  

 حقوق تجارت

 

هیلیَى تَهبى سا ًذاسد ٍ ایي  200بِ هَجب اسبسٌبهِ ضشکت بب هسئَلیت هحذٍد سپبّبى پَضبک، هذیش ػبهل ضشکت حق هؼبهلِ بیص اص  .1

کِ هذیش ػبهل ضشکت است بذٍى تَجِ بِ اسبسٌبهِ قبل اص اًؼقبد هؼبهلِ دس اختیبس طشف هؼبهلِ ضشکت قشاس گشفتِ بب ایي حبل هسؼَد 

هیلیَى تَهبى  000ب هجوغ ػوَهی ًسبت بِ اًجبم هؼبهلِ ای بِ ًوبیٌذگی اص ضشکت اقذام، ٍ تؼْذ بِ پشداخت هبلغ اسبسٌبهِ ٍ بذٍى تػَی

 ًوَدُ است بِ ًظش ضوب

 ًوشُ(2هسئَلیت ضشکت بب هسئَلیت هحذٍد بببت هؼبهلِ هزکَس تب چِ هبلغی است؟ چشا؟) الف:

 ًوشُ( 2ت هحذٍد چیست؟ )هسئَلیت هسؼَد بِ ػٌَاى هذیش ػبهل ضشکت بب هسئَلی ب:

 ًوشُ(2ثبلث چِ ٍضؼیتی خَاّذ داضت؟ تَضیح دّیذ. )ضخع  بب هیلیَى تَهبى هؼبهلِ ضشکت 200هبصاد هبلغ ًسبت بِ  ج:

 ًوشُ(2؟ چشا؟ )استهسئَلیت ضشکت بببت هؼبهلِ هزکَس تب چِ هبلغی  ببضذ؛اگش ضشکت هَضَع سَال، ضشکت سْبهی خبظ  د:

وبهی فشٍؼ بِ تفکیک ضشکت سْبهی خبظ ٍ ضشکت بب هسئَلیت هحذٍد ٍ هسئَلیت هذیشاى دس ّش فشؼ اسائِ لطفبً پبسخ خَد سا دس ت

 ًوبییذ.

بِ ببًک هشاجؼِ ٍ یک دستِ چک غیبدی دسیبفت ٍ چکی بِ  79لیال ٍ هشین ًوبیٌذگبى ضشکت ضبیبى طشح )سْبهی خبظ( دس دی هبُ  .2

تػشیح بِ ًوبیٌذگی اص ضشکت ضبیبى طشح )سْبهی خبظ( دس ٍجِ هحوذ غبدس بب  20/10/79هیلیَى تَهبى بِ سش سسیذ  100هبلغ 

حبل دس  ًوبیذ بِ ػٌَاى ضبهي اهضب هیتبببى اغفْبى ٌذ. ػلیشضب ظْش ّویي چک سا بِ ًوبیٌذگی اص ضشکت بب هسئَلیت هحذٍد ٌک هی

 غَستی کِ چک هزکَس تَسط هحوذ بشگطت بخَسد:

 ًوشُ( 1ٍ گَاّیٌبهِ ػذم پشداخت آى اص دادگبُ تقبضبی غذٍس اجشائیِ کٌذ؟ چشا؟ ) آیب هحوذ هی تَاًذ بب اسائِ چک الف:

 ًوشُ( 2دس فشؼ اهکبى غذٍس اجشائیِ، اجشائیِ ػلیِ چِ ضخع یب اضخبغی غبدس هی ضَد؟ ) ب:

 ًوشُ( 2اغفْبى است؟ ) ىچِ هسئَلیتی هتَجِ ػلیشضب ٍ ضشکت بب هسئَلیت هحذٍد تببب ج:

 ًوشُ( 2بِ طشفیت ػلیشضب ٍ ضشکت بب هسئَلیت هحذٍد تبببى اغفْبى اهکبًپزیش است؟ چشا؟ ) غذٍس اجشائیِآیب  د:

 ًوشُ( 1ِ است؟ چشا؟ )بآیب بِ هَجب اجشائیِ غبدسُ خسبست تأخیش تبدیِ چک ًیض قببل هطبل هـ:

ِ هحوَد )هستبجش( سا ًسبت بِ یک فشّبد تبجش ػوذُ فشٍش دس دٍساى تَقف، هغبصُ خَد سا بِ هذت یک سبل بِ هحوَد اجبسُ دادُ ٍ ره .3

 بِ ًظش ضوب: .سَم اجبسُ بْب ابشاء هی ًوبیذ

 ًوشُ( 2قشاس داد اجبسُ غحیح است یب خیش؟چشا؟ ) الف:

 ًوشُ( 2ابشاء رهِ هحوَد ًسبت بِ یک سَم اجبسُ بْب غحیح است یب خیش؟ چشا؟ ) ب:


