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مقدمه
درانتشاروآثارواجراقوانينبهطورعموم
ماده  4اصالحی ( -)4371/9/44مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از
طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابالغ میشود .رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن
را امضاء و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف
است ظرف مدت  73ساعت پس از ابالغ منتشر نماید.
تبصره  -در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابالغ در مدت مذکور در این مفاده،
به دستور رئیس مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی موظ

است ظرف مدت  73ساعت

مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

نکته -1امضای قانون توسط رئیسجمهور به دو معناست:
الف) اعالم رسمی تصویب آن
ب) دستور ابالغ و اجرای آن به قوه مجریه.

نکته -2این که در صورت خودداری رئیسجمهور ،رئیس مجلس قوانین را امضا کند  ،مخداف بدا اصد
تفکیک قواست.
نکته -3رئیسجمهور تنها در صورتی که تشریفات تصویب قوانین به درستی طی ش ه باشد مکلد بده
امضای قانون است.
نکته -4ضمانت اجرای خودداری رئیسجمهور از امضای قانون را قانون اساسی باید تعیدین کند و نده
مجلس.
نکته -5رعایت تشریفاتی که در این ماده وجود دارد در مورد قانون به معنای خدا کده شدام قدوانین
مصوب مجلس و همهپرسیهاست ،ضروری است.
نکته -6درباره قانون به معنای عام که شام تصویبنامهها ،آییننامهها و نظامنامههاست تشریفات ایدن
ماده رعایت نمیشود.
نکته -7طبق این ماده وضع و اجرای قانون فرآین ی سه مرحلهای است که به ترتیدب شدام تصدویب،
امضا و انتشار قانون میشود.
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 -4مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجفۀ همفهپرسفی پفس از طفی مراحفل قفانونی بفه
رئیس جمهور ابالغ می شود و چنانچه رئیس جمهور در خصوص امضا یا ابفالغ ایفن مفوارد بفه
مجریان و صدور انتشار آنها ظرف  8روز اقدام نكند...

اف ) مجلس ،رئیسجمهور را برای ادای توضیح احضار میکن .
ب) به دستور رئیس مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی موظ است مصوبه را ظرف  27ساعت چاپ
و منتشر کن .
ج) رئیس قوه قضائیه ضمن تذکر به رئیسجمهور ،دستور چاپ و نشر مصوبه را به روزنامه رسمی میده .
د) به دستور مقام معظم رهبری ،روزنامه رسمی موظ است مصوبه ر ا ظرف  27سداعت چداپ و منتشدر
کن .
 گزینه «ب» صحیح است.

ماده ( 3اصالحی  -)4349/9/38قوانین  48روز پس از انتشار ،در سراسر کشور الزماالجرا
است مگر آنكه در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قوانین و مقررات مرتبط:
قانون مستثنی شدن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی از موضوع ماده  3قانون
مدنی مصوب 4373/41/7
ماده  31آییننامه داخلی هیئت دولت مصوب  4369/8/9هیئت وزیران

نظریه  :1372/8/26-7/8228تصویبنامهها و آییننامههدایی کده وضدع قاعد ه ،حدق و تکلید
میکنن در حکم قانونان  .اگر تاریخ اجرای آنها در خود آییننامه یا تصویبنامه معین ش ه باشد همدان
اجرا میشدود وگرنده بدا اسدتفاده از مدالد مداده  7ق.م 51 .روز پدس از انتشدار الزماالجدرا مدیشدون .
تصویبنامهها و آییننامههایی که صرفاً جنبه اداری دارن  ،از تاریخ تصویب و ابالغ قاب اجرا میشون .
نظریه  :1381/4/26-7/3664آرای وح ت رویه دیوانعافی کشور از تداریخ صد ور بدرای مراجدع
قضائی الزماالتباع است و فزومی ن ارد مانن قانون در روزنامه رسمی منتشر شود.
نظریه  :1378/8/2-7/5682ع م تصویب آییننامه مانع اجرای قانون مصوب نیست مگر اینکه در
خود قانون اجرای آن موکول به تصویب آییننامه ش ه باش .
نظریه  :1352/4/21-7/253تصویبنامههایی که وضع قاع ه ،حق و تکلید مدیکنند در حکدم
قانونان و به مالد ماده  7ق.م 51 .روز پس از انتشار الزماالجرا میشون وفی تصویبنامههایی که صرفاً
جنبه اداری دارن از تاریخ تصویب و ابالغ قاب اجراین .
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نظریه  :1377/12/11-7/7477هر موضوعی که حیثیت قانونی بیاب به هر حال الزماالجراست و
اعتذار اشخا به جه و بیسوادی رافع تکلی نیست .چرا که هر قانونی به استناد مداده  7ق.م 51 .روز
پس از انتشار الزماالجراست.
نکته -1الزماالجرا ش ن قانون مشروط به گذشت  51روز از انتشار آن است مگر در خود قانونی که قرار
است اجرا شود ،مهلت دیگری مقرر ش ه باش .
نکته -2مهلت دیگری که ممکن است در قانون مقرر شود ممکن است بیشتر از  51روز یدا کمتدر از آن
باش .
نکته -3حکم این ماده در جایی که قانون در خارج از ایران اجرا میشود نیز بای رعایت شود.
نکته -4اگر تمام ایرانیان در کشوری نسبت به قانون جاه مان ه باشن  ،ادعای جهد از آندان پذیرفتده
میشود.
نکته -5آییننامهها و تصویبنامهها نیز نیازمن دستور انتشارن .
نکته -6انتشار آییننامهها و تصویبنامهها هیچ تشریفات قانونی ویژهای ن ارد و حتدی دوفدت مدیتواند
مقرر کن که آنها فوراً پس از انتشار اجرا شون .
نکته -7حکم این ماده دربارۀ عموم است وگرنه کارکنان سازمانهای دوفتی بای از ابدالغ مقدام مدافوق
تبعیت کنن .
نکته -8مأموری که آییننامه به او ابالغ ش ه تنها در صورتی میتوان اجرای آن را به تأخیر بین ازد کده
مرتبط با حقوق مردم باش .
نکته -2اگر قانون قب از انتشار اجرا شود ،از مصادیق قبح عقاب بال بیان است.
نکته -11فرض قانونی من رج در این ماده عیارت است از اینکه پس از گذشت  51روز از انتشار قدانون،
همه از آن آگاه میشون .
نکته -11اثبات خالف فرض قانونی من رج در این ماده اصوالً ممکن نیست مگر در مدوارد خدا زیدرا
طبق قاع ه کلی جه به قانون رافع مسئوفیت نیست.
نکته -12اص بر آگاه بودن از قوانین است؛ بنابراین در تردی بین علم یا جه به قانون ،بای اص را بر
آگاه بودن از قانون گذاشت.
نکته -13این ماده شام آرای وح ت رویه نمیشود.
نکته -14در مورد آن دسته از فوایح قانونی که طبق اختیار تفویضدی مجلدس وضدع مدیشدود ،رعایدت
تشریفات این ماده الزم نیست.
نکته -15ع م تصویب آییننامه اجرایی تنها زمانی مانع اجرای قانون اسدت کده در خدود قدانون چندین
امری پیشبینی ش ه باش .
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نکته -16مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس از این ماده استثنا ش هان ؛ بنابراین پس از تصدویب
فوراً اجرا میشون .
نکته -17گاه اگر جه به قانون مورد پذیرش قرار بگیرد ،منظور مقنن از وضع قانون تأمین میشود .در
این موارد اثبات خالف فرض آگاه بودن از قانون ،پذیرفته ش ه است.
نکته -18وقتی جه به قانون جنبه عمومی داشته باش و شام تمامی افراد شود ،اثبات جه به قانون
ممکن است.
نکته -12اگر کسب آگاهی از قانون عادتاً ممکن نباش  ،اثبات خالف فدرض قدانونی ایدن مداده ممکدن
است.
نکته -21در مواردی که جه به قانون شرعاً عذر محسوب میشود ،اثبات جه به قانون رافع مسئوفیت
است.
 -4قانون در چه زمانی به صورت قاعده حقوقی الزماالجرا محسوب میشود؟

اف ) به محض تصویب در مجلس شورای اسالمی
ب) پس از تصویب در مجلس و تأیی شورای نگهبان قانون اساسی
ج) به محض انتشار ،مگر در قانون ترتیب خاصی پیشبینی ش ه باش .
د)  51روز پس از انتشار
 گزینه «د» صحیح است.

ماده  -3انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

نکته -1حکم این ماده دربارۀ قانون به معنای خا است.
نکته -2در عم تمام مقررات نوشته در روزنامۀ رسمی انتشار مییاب .
نکته -3گاه تصویبنامهای مربدوط بده شدخا یدا سدازمان خاصدی اسدت ،در ایدن صدورت ابدالغ آن
تصویبنامه به شخا یا سازمان مزبور کافی است.
-4کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

اف ) طبق قانون م نی یکی از راههای انتشار قوانین روزنامه رسمی است.
ب) انتشار قوانین بای در روزنامه رسمی به عم آی .
ج) تصویبنامهها بای در روزنامه رسمی منتشر شون .
د) انتشار در روزنامه رسمی برای قوانین به معنای عام و خا الزم است.
 گزینه «ب» صحیح است.
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-3کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

اف ) انتشار قوانین بای در روزنامه رسمی به عم بیای .
ب) در عم تمام مقررات نوشته در روزنامۀ رسمی انتشار مییاب .
ج) اگر تصویبنامهای مربوط به سازمان خاصی باش  ،در این صورت ابالغ آن تصدویبنامده بده سدازمان
مزبور کافی است.
د) آییننامهها نیز بای در روزنامه رسمی منتشر شون .
 گزینه «د» صحیح است.

ماده  -4اثر قان ون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكفه
در خود قانون ،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

رأی وحدت رویه  :1372/8/11-586قانون تج ی نظر آراء دادگاهها کده از تداریخ  72شدهریورماه
 5727الزماالجرا میباش ماده  71قانون تشکی دادگاههای کیفری  7-5مصوب  5731و تفسدیر قدانونی
این ماده مصوب  57آذرماه  5721را نسخ کرده ب ون اینکه نحوه رسی گی به پرون ههدایی را کده قبد از
تاریخ  27/3/72برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده  71در شعب دیوانعدافی کشدور مردر
می باش تغییر ده و نظر به اینکه ماده  4قانون م نی مقرر میدارد که اثر قانون نسبت بده آتیده اسدت و
قانون نسبت به ماقب خود اثر ن ارد مگر اینکه در خود قانون ،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخداذ
ش ه باش در قانون تج ی نظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسی گی به پرون ههای ماده 71
موجود در شعب دیوانعافی کشور اتخاذ نش ه فذا نحوه رسی گی به این نوع پروند ههدای ناتمدام مداده 71
کماکان تابع ضابره مقرر در تفسیر قانونی ماده ( 71در صورت نقض به صورت مداهوی) مدیباشد و رأی
شعبه چهارم دیوانعافی کشور صحیح تشخیا میشود.
رأی وحدت رویه  :1356/2/4-71نظر به اینکه ماده ( )5قانون روابدط مافدک و مستأجر{مصدوب
 }5713صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجداره داده
ش ه یا بع اً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواه بود) و به موجب ماده ( )73کلیده مقدررات و
قوانینی که با م فاد این قانون مغایر باش ملغی گردی ه و قوانین مزبور فقط در مواردی کده از شدمول ایدن
قانون خارج است اعتبار دارد و با افتفات به اینکه تبصره ( )5ماده ( )77در مواردی که از شمول این قدانون
روابط مافک و مستأجر را حتی به احکام قرعی که هنوز اجرا نگردی ه تسری داده است و با توجه به مفداد
ماده ( )137آیین دادرسی م نی{برابر با ماده  727قانون ج ی آیین دادرسدی مد نی} کده مقدرر مدیدارد
احکام و قرارها بای اساساً طبق قانونی که در زمان ص ور آن الزمافعم است صادر گدردد بندا بده جهدات
مذکور قانون روابط مافک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ ص ور رأی الزمافعم باش به کلیه دعاوی که
قبالً طر ش ه و در جریان است نیز تسری خواه داشت.
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رأی وحدت رویه  :1356/7/11-25نظر به اینکه طبق ماده ( )5قدانون روابدط مدوجر و مسدتأجر
مصوب سال  5713هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجداره داده شد ه نیدز مشدمول آن قدانون
میباش و به موجب ماده ( )77از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مافدک و مسدتأجر مصدوب 5771
ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده ( )4قانون روابط موجر و مستأجر شام دعاوی که قب از تصویب ایدن
قانون طر ش ه و در جریان رسی گی است نیز خواه بود.
رأی وحدت رویه  :56/11/24-113بن « »1ماده ( )54قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
 5713که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مالاالجاره یا اجرتافمث را ظدرف ده روز
از تاریخ ابالغ اخرار دفترخانه تنظیمکنن ه سن اجاره یا اظهارنامه از جمله مدوارد درخواسدت صد ور حکدم
تخلیه مورد اجاره قرار داده است ،ناظر به دادخواستها و تخلیه که قب از اجرای آن قدانون و بده ادعدای
خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقبافتاده اجرتافمسمی یا اجرتافمث ظرف سه روز از تاریخ
ابالغ اخرار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق « »2ماده ( )1قدانون روابدط مافدک و مسدتأجر مصدوب
 5771شمسیتق یم ش ه است نمی باش ؛ بنابراین در این گونه دعاوی شرط تخل مقرر در شق « »2ماده
( )1قانون اخیرافذکر الزمافرعایه خواه بود.
نکته -1مبنای این ماده قاع ه قبح عقاب بال بیان است.
نکته -2این ماده در ص د بیان قاع ه عر بماسبق نش ن قوانین است.
نکته -3این ماده حاوی دو قاع ه است:
الف) اثر قانون نسبت به آین ه است.
ب) قانون نسبت به گذشته سرایت نمیکن .
نکته -4قاع ه عر بماسبق نش ن قوانین در مورد قوانین تفسیری و قوانین مربوط به حذف و تخفید
مجازات استثنا ش ه است.
نکته -5دو قاع ه من رج در این ماده در مرحله وضع با یک یگر تعارض ن ارن ؛ اما گاه در مرحله اجدرا بدا
هم تزاحم پی ا میکنن ؛ مانن واقعهای که آثار آن همچنان پس از تصویب قانون ج ی ادامه یافته است.
نکته -6پ ی های که شرایط تحقق و اثرش جمع ش ه باش  ،مربوط به گذشته است.
نکته -7رعایت این ماده در تصویب آییننامهها و تصویبنامهها نیز اجباری است.
نکته -8قاضی نمیتوان اجرای آییننامه و تصویبنامهها را به گذشته سرایت ده .
نکته -2مجازات و اق امات تأمینی و تربیتی بای طبق قانونی که قب از وقوع جدرم وجدود داشدته اسدت
مقرر ش ه باش .
نکته -11قانونی که بع از وقوع جرم وضع شود و به حال مرتکب مساع تر باش  ،نسبت به جرم سدابق
حکومت دارد.
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نکته -11اگر حق تج ی نظرخواهی در قانون سابق مقرر ش ه باش طبق قانون ج ی نمیتدوان آن را از
کسی که چنین حقی را به دست آورده است ،سلب کرد.
نکته -12در مورد حکمی که در زمان ص ور قاب تج ی نظر نبوده است ،نمیتوان به موجب قانون ج ی
تج ی نظر خواست.
نکته -13به موجب قانون ج ی نمیتوان قراری را که در حکومت قانون سابق صادر ش ه اسدت ،فسدخ
نمود.
نکته -14در قوانین آیین دادرسی قانون ج ی حاکم است.
نکته -15موضوعات مربوط به صالحیت به گذشته سرایت نمیکن .
-4کدام گزینه صحیح است؟

اف ) اثر قانون اصوالً نسبت به آتیه است.
ب) اثر قانون وقتی نسبت به آتیه است که در خود قانون خالف آن مقرر نش ه باش .
ج) قانون اصوالً نسبت به ما قب خود اثر ن ارد.
د) همه موارد
 گزینه «د» صحیح است.

 -3طبق قانون مدنی اثر قانون نسبت به ...مگر اینكه در خود قانون...،

اف ) گذشته سرایت میکن  -مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ ش ه باش .
ب) گذشته سرایت میکن  -منعی در این باره وجود داشته باش .
ج) آتیه است -مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ ش ه باش
د) آتیه است -منعی در این باره وجود داشته باش .
 گزینه «ج» صحیح است.

ماده  -8کلیه سكنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

نظریه  :1377/6/2-7/3474با توجه به ماده  1ق.م .رسی گی بده درخواسدت تبعده افغدانی کده در
ایران ساکن بوده و دارای کارت اقامت است فاق اشکال به نظر میرس .
نکته -1اص من رج در این ماده را اص محلی بودن یا سرزمینی بودن قوانین مینامن .
نکته -2هر جا بین اجرای قانون ایرانی و خارجی تردی شود ،اص بر اجرای قانون ایران است.
نکته -3قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و اتباع بیگانه از استثنائات من رج در انتهدای ایدن مداده
است.
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نکته -4قوانین کیفری درباره هرکسی که در قلمرو حاکمیتی ایدران (زمیندی ،دریدایی و هدوایی) جرمدی
انجام ده  ،اعمال میشود مگر قوانین دیگری بر این اص استثنا وارد کرده باشن .
نکته -5قانونی که مربوط به نظم عمومیباش در مورد همۀ ساکنان ایدران (اعدم از ایراندی و خدارجی)
اعمال میشود.
نکته -6تعارض با نظم عمومی یکی از موانع اجرای قانون خارجی است.
 -4کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟

اف ) اتباع بیگانه در ایران ب ون استثناء تابع قانون ایران هستن .
ب) اتباع بیگانه در ایران در احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع خود هستن .
ج) اتباع ایرانی مقیم در خارج در احوال شخصیه تابع قانون کشور ایران هستن .
د) اصوالً اتباع بیگانه در ایران تابع قانون ایران هستن  ،مگر در موارد استثنایی.
 گزینه «الف» صحیح است.

 -3قوانین مربوط به نظم عمومی:

اف ) در مورد اتباع خارجه تابع دوفت متبوع آنهاست.
ب) در مورد اتباع ایران در خارج تابع قانون ایران است.
ج) درباره همه ساکنان ایران اجرا میشود و مانع از اجرای قانون خارجی است.
د) اگرچه درباره همه ساکنان ایران اجرا میشود اما مانع از اجرای قانون خارجی نیست.
 گزینه «ج» صحیح است.

ماده  -6قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در
مورد کلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
قوانین و مقررات مربوط:
اصول  43و  44قانون اساسی
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 4343/4/34
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمفی و
مسیحی مصوب  4373/4/3مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظریه بدون شماره  :1342/11/2چون طالق زوجه یهودى بده حکدم دادگداه و بدر طبدق قدانون
حمایت خانواده به عم مىآی و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر طالق ،سردفتر رأساً صیغه
طالق را برابر ذی ماده  1قانون حمایت خانواده (فعالً ماده  51قانون مزبور) جارى و به ثبت مدىرسدان و
حکم دادگاه در چنین موردى قائممقام رضایت شوهر یهودى مىگردد و این مقررات به مناسبت ارتباط آن
با نظم عمومى شام عموم ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه مىباش بنابراین زوجه مرلقه یهودى به تبدع
موارد مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیه خویش را خواه داشت.
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نظریه  :1351/2/21نظر به اینکه در قوانین ایران منعى براى ازدواج مرد کاتوفیک بدا زن ارتدودکس
وجود ن ارد و در تاریخ وقوع ازدواج که در سال  5171در ایران بر طبق مقررات مدذهبى کاتوفیدک انجدام
گرفته ثبت آن اجبارى نبوده و چنین ازدواجى با رو مداده واحد ه قدانون اجدازه رعایدت احدوال شخصدیه
ایرانیان غیر شیعه مصوب  5757هم که بع اً وضع ش ه موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظدر قدوانین
ایران معتبر است.
نظریه  :1351/6/21عادات و قواع مسلمه مذهبى در مورد مذاهب عامه از مفتیان سدنى و در مدورد
کلیمیان از دار افشرع کلیمیان در تهران ،در مورد فرق مختل مسدیحى از کلیسداهاى مربدوط و در مدورد
زرتشتیان از انجمن زرتشتیان تهران استعالم مىگردد.
نظریه  :1362/8/7-7/3326حکم طالق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تدا آخدر عمدر و تنصدی
دارایی که از دادگاههای خارج از کشور صادر میشود با قوانین ایران موافق نیست.
نظریه  :1372/5/11-7/3263در مورد پیروان مذاهبی که مذهب آنان به رسدمیت شدناخته شد ه
نیست مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اجرا میشود اجرا میگردد.
نظریه  :1374/7/17 -7/3274در قوانین ایران فرزن خوان گی برای اتباع ایران و اتباع کشدورهای
خارجی شناخته نش ه است مگر ایرانیان غیر شیعهای که فرزن خوان گی برابر ماده واحد ه راجدع بده اجدازه
رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب  5757جزء عادات و قواع مسدلم و متد اول در مدذاهب
ایشان باش .
نکته -1قاع ه من رج در این ماده را اص برونمرزی بودن قوانین مینامن .
نکته -2هر دادگاهی موظ است از قواع ح تعارض مقر خود تبعیت کن .
نکته -3رعایت حکم من رج در این ماده ،در دادگاههای ایران الزم است.
نکته -4رعایت حکم من رج در این ماده ،تنها در صورتی که دادگاه خارجی نیز قدانون ملدی را در احدوال
شخصیه حاکم ب ان اجرا میشود.
نکته -5اجرای قانون ایران در محاکم خارجی نیز مشروط به ع م تعارض با نظم عمومی آن کشور است.
 -4ایرانی مقیم کشور آلمان در ارتباط با حقوق ارثیه ،تابع کدام قانون است؟

اف ) قانون ایران
ب) قانون اقامتگاه
ج) در صورتی که قانون اقامتگاه به قانون ایران احافه کن  ،قانون ایران ،و اال قانون اقامتگاه
د) در صورتی که قانون اقامتگاه نسبت به کلیه ساکنین حتی اتباع خارجی مقررات خود را تحمی کن تابع
قانون اقامتگاه و اال قانون ایران
 گزینه «الف» صحیح است.
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ماده  -7اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربفوط بفه احفوال شخصفیه و
اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قفوانین و مقفررات
دولت متبوع خود خواهند بود.

رأی وحدت رویه  :1363/2/12-37نظر به اص سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
اینکه به موجب ماده واح ه قانون اجازه رعایت احوال شخصدیه ایرانیدان غیدر شدیعه در محداکم مصدوب
مردادماه  5757نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه کده مدذهب آندان بده
رسمیت شناخته ش ه فزوم رعایت و قواع و عادات مسلمه و مت اوفه در مذهب آندان در دادگداههدا جدز در
مواردی که مقررات راجع به انتظامات عمومی باش تصریح گردی ه ،فلذا دادگاهها در مقام رسی گی به امور
مذکور و همچنین در رسی گی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عدادات مسدلمه در
مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و بای احکدام خدود را بدر طبدق آن
صادر نماین .
نظریه  :1345-41/2576هرگاه شخا مسیحی مسلمان شود و ساکن ایران نیز باش قوانین ایران
درباره او جاری میشود اما اگر یک مسلمان مسیحی شود و تبعه خارجه باش بر طبق ماده واح ه راجع بده
اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب  5757با او برخورد خواه ش .
نظریه  :1384/7/2-7/4721پناهن گان از نظر احوال شخصدیه تدابع مقدررات جمهدوری اسدالمی
ایرانان
نکته -1قانون خارجی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران اجرا میشود مگر اجرای آن بدا نظدم
عمومی یا اخالق حسنه ایران مخاف باش .
نکته -2قواع مذهبی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه زمانی در ایران قاب اجراست که با نظم عمومی
و اخالق حسنه تعارض ن اشته باش .
نکته -3تنها احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعهای تابع قواع مذهب خودشان است کده مدذهب آندان در
قانون اساسی به رسمیت شناخته ش ه باش .
نکته -4آن موضوعی از احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تابع قواع مذهب آنهاست کده در مدورد آن
عادت و قواع مسلمه مت اول و روشنی در آن مذهب باش .
نکته -5اهلیت معاملی ایرانیان غیر شیعه ،تابع قانون م نی است.
نکته -6اگر شخا بیگانه تابعیت مضاع داشته باش  ،دادگاه ایران تنها در فرضی قانون ایران را اعمال
میکن که یکی از آن دو تابعیت ،تابعیت ایران باش .
نکته -7در نکا و طالق زن و شوهر خارجی مقیم ایران ،قانون ملی کشور شوهر مالد است.
نکته -8از نظر تعارض قوانین ،وصیت جزء حقوق ارثیه است.

قانون آموز حقوق مدنی
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نکته -2اهلیت موصی فه برای قبوفی که در ایران واقع میشود مرابق قوانین ایران است نه کشور متبوع
او.
نکته -11اجرای حکم این ماده مشروط به ع م مخاففت آن با عه نامهها و قوانین خا دیگر است.
نکته -11دادگاه در جایی که قانون خارجی الزم افرعایه بده قدانون دیگدری احافده داده باشد  ،فقدط در
صورتی مکل به این احافه است که احافه به قانون ایران باش .
نکته -12منظور از اهلیت در این ماده ،اهلیت استیفاست.
نکته -13طبق این ماده اتباع افغان ساکن ایران در مورد احوال شخصیه تابع قانون افغانسدتاناند مگدر
اینکه مص اق پناهن ه باشن .
نکته -14اعمال قانون دوفت متبوع در مورد اتباع خارجی دارای استثنائاتی شام اهلیت معداملی ،احافده
درجه اول ،تعارض با نظم عمومی ،اهلیت کسب تابعیت ،شخا آپاتری (بدیتابعیدت) ،پناهند ه سیاسدی و
ع م وجود قانون خا در کشور متبوع فرد است.
-4یک مرد مسیحی با زن زرتشتی که هر دو ایرانی هستند ازدواج نمودهاند ،در صورت اختالف
بین آنان و اقامه دعوای طالق ،دادگاه باید بر مبنای چه مقرراتی به دعوا رسیدگی کند؟

اف ) بر مبنای قواع مسلّمه مذهب شوهر
ب) بر مبنای قواع مذهبیای که زن پیرو آن است.
ج) چون هر دو ایرانی هستن قوانین موضوعه ایران درباره آنان حاکم است.
د) هریک از طرفین که خواهان باش  ،بای بر مبنای قواع و مقررات مذهبی که او پیرو آن است رسدی گی
شود.
 گزینه «الف» صحیح است.

 -3کدامیک از عبارات زیر صحیح نمیباشد؟

اف ) اتباع بیگانه در ایران ب ون استثنا تابع قانون ایران هستن .
ب) اتباع بیگانه در ایران ،در احوال شخصیه ،تابع قانون کشور متبوع خود هستن .
ج) اتباع ایران مقیم در خارج ،در احوال شخصیه ،تابع قانون کشور متبوع خود هستن .
د) اصوالً اتباع بیگانه در ایران تابع قانون ایران هستن مگر در موارد استثنایی.
 گزینه «الف» صحیح است.
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ماده  -9اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکننفد
از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
قوانین و مقررات مربوط:
ماده  867قانون مدنی مصوب 4317
قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 4341/3/46
تصویبنامه راجع به استمالک اتباع بیگانه در ایران مصوب  4343/7/43و آییننامه آن مصوب 4339

نکته -1عبارت از هر جهت ،تنها جهاتی را که مربوط به مال است در برمیگیرد مانن انتقال عین
نکته -2آنچه مربوط به احوال شخصیه مافک مال غیرمنقول است تابع دوفت متبوع فرد است؛ مانن ارث
نکته -3حقوق ارثی و وصیت اتباع خارجی مربوط به اموال غیرمنقول ،تابع قانون ملی آنهاست.
نکته -4مواد  131 ،131و  125در مورد مال غیرمنقول در ایران نیز مجری است.
نکته -5از منظر تعارض قوانین ،امالد بیگانگان در ایران مانن اموال غیرمنقول ایرانیان است.
نکته -6تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه نیازمن اخذ اجازه است.
نکته -7خارجیها میتوانن به شرط رعایت مقررات در ایران مافکیت مح سکونت ،صدنعت و کسدب را
به دست آورن .
نکته -8تملک اموال غیرمنقول توسط خارجیها در ایران به شرط رفتار متقاب است.
نکته -2خری زمین زراعتی برای بیگانگان در ایران ممنوع است.
ماده  -8مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده
باشد در حكم قانون است.
قوانین و مقررات مربوط:
اصل  77قانون اساسی

نظریه  :82/8/28 -7/7267عهودی که به تصویب مجلس میرس در ردی سدایر قدوانین عدادی
است و ممکن است بحث ناسخ و منسوخ درباره آنها پیش بیای .
نکته -1امضای عه نامه توسط رئیسجمهور ،بخشی از مراح انعقاد عه نامه است.
نکته -2عه نامهها و قراردادها و مقاوفه نامهها و موافقتهای بینافمللی بای به تصویب مجلس برس .
نکته -3اعتبار قراردادهای بینافمللی در روابری که دوفت با سایر دوفتها دارد بیشتر از قوانین ملی است
نکته -4عه نامهها باعث مح ودیت دوفت در وضع قوانین معارض میشون .
نکته -5در فرض تصویب قانون معارض با عه نامه بینافمللی ،دادگاه ایدران مکلد بده اجدرای قدانون
معارض است زیرا آخرین ارده مقنن است.
نکته -6اجرای داخلی عه نامهها مشروط به انتشار آن طبق تشریفات مقرر قانونی است.

