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سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده 
است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته ی 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 ی 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 ی 
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 
به  پیش  از  بیش  علمی  این حوزه ی  در  را  ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود 

منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون مدنی
مصوب 1307/2/18

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم

ماده 1- مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابالغ 
می شود. رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر 

کند؛ و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابالغ منتشر نماید. 
تبصره- در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رییس مجلس 
شورای اسالمی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. )اصالحی 

)1370/8/14

به رئیس  از طی مراحل قانونی  نتیجه ی همه پرسی پس  1- مصوبات مجلس شورای اسالمی و 
جمهور ابالغ می شود و چنانچه رییس جمهور در خصوص امضا یا ابالغ این موارد به مجریان و 
صدور دستور انتشار آن  ها ظرف 5 روز اقدام نکند ........               )وکالت- آذر 87(

الف( مجلس، رییس جمهور را برای ادای توضیح احضار می کند.
ب( به دستور رییس مجلس شورای اسالمی، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف 7۲ ساعت 

چاپ و منتشر کند.
ج( رییس قوه قضاییه ضمن تذکر به رییس جمهور، دستور چاپ و نشر مصوبه را به روزنامه رسمی می دهد.
د( به دستور مقام معظم رهبری، روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف 7۲ ساعت چاپ و منتشر کند.

سؤال ۱: ب پاسخنامه

ماده 2- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور، الزم االجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی 
برای موقع اجرا مقرر شده باشد. )الحاقی 1348/8/29( 

نکته- بنابر ماده ۲ قانون مدنی، الزم االجرا شدن قانون منوط به این است که پانزده روز از تاریخ انتشار 
آن گذشته باشد مگر آنکه در خود قانون مهلت دیگری مقرر شده باشد.

1- قانون در چه زمانی به صورت قاعده حقوقی الزم االجرا محسوب می شود؟          
)مشاوران حقوقی- 83( الف( به محض تصویب در مجلس شورای اسالمی 

ب( پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی
ج(  به محض انتشار، مگر در قانون ترتیب خاصی پیش بینی شده باشد.      

د( ۱۵ روز پس از انتشار
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سؤال ۱: د پاسخنامه

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

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

نکته 1-  با توجه به ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب تیرماه ۱۳۵۶، کلیه دعاوی تعدیل مال 
االجاره که قبل از وضع و اجرای این قانون در دادگاه  ها اقامه شده و منتهی به صدور حکم قطعی نگردیده، 
باید براساس قانون جدید تعقیب شود، هرچند کارشناسان مربوط، نسبت به تعیین اجاره بها اظهارنظر کرده 

باشند. )رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ش 7۱ ـ ۱۳۵۳/۹/۴(
نکته 2- بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که مهلت پرداخت اجاره بها از سوی 
مستأجر را، ده روز از تاریخ مطالبه دانسته است، درباره دعاوی که پیش از اجرای قانون و بر مبنای تأخیر 
سه روزه مستأجر در قانون ۱۳۳۹ اقامه شده است نمی شود. )رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی 

کشور، ش ۱۱۳ ـ ۱۳۵۶/۱۱/۲۴(
نکته 3- حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی 
که بعد از آن به تصویب می رسد نمی  توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست. )رأی وحدت رویه دیوان عالی 

کشور، ش۵۲۶ ـ ۱۳۶8/۲/۱۹(

ماده 5- کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون 
استثناء کرده باشد. 

ماده 6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران 
ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود. 

1- ایرانی مقیم در کشور آلمان در ارتباط با حقوق ارثیه، تابع کدام قانون است؟ )مشاوران- 87(
الف( قانون ایران    

ب( قانون اقامتگاه
ج( در صورتی که قانون اقامتگاه به قانون ایران احاله کند، قانون ایران، واال قانون اقامتگاه

د( در صورتی که قانون اقامتگاه نسبت به کلیه ساکنین حتی اتباع خارجی مقررات خود را تحمیل کند، 
تابع قانون اقامتگاه، واال قانون ایران

سؤال ۱: گزینه الف صحیح است. موضوع حقوق ارثیه از احوال شخصیه محسوب شده مستند به 
ماده ۶ ق. مدنی هر ایرانی از این حیث در هرجا مقیم باشد تابع قانون ایران خواهد بود.

پاسخنامه



نشر چتر دانش/ قانون يار حقوق مدنی ۱۲

ماده 7- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث 
حقوق ارثیه، درحدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 

نکته 1- طبق ماده واحده قانون، اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 
دهم مرداد ۱۳۱۲؛ »نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به 
رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را، جز در مواردی که 

مقررات قانون، راجع به انتظامات عمومی باشد، به طریق ذیل رعایت نمایند:
۱- در مسائل مربوط به نکاح و طالق، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

۲- در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفی.
۳- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا 

مادرخوانده پیرو آن است.«
1- کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟                              )ارشد آزاد- 75(

الف( اتباع بیگانه در ایران، بدون استثناء تابع قانون ایران هستند.
ب( اتباع بیگانه در ایران، در احوال شخصیه، تابع قانون کشور متبوع خود هستند.

ج( اتباع ایران مقیم در خارج، در احوال شخصیه، تابع قانون کشور متبوع خود هستند.
د( اصوالً اتباع بیگانه در ایران تابع قانون ایران هستند مگر در موارد استثنایی.

2- یک مرد مسیحی با زن زرتشتی که هر دو ایرانی هستند ازدواج نموده اند، در صورت اختالف 
بین آنان و اقامه دعوای طالق، دادگاه باید بر مبنای چه مقرراتی به دعوا رسیدگی کند؟ 

الف( بر مبنای قواعد مسلّمه مذهب شوهر   )ارشد آزاد- 84(
ب( بر مبنای قواعد مذهبی، که زن پیرو آن است.

ج( چون هر دو ایرانی هستند قوانین موضوعه ایران درباره آنان حاکم است.
د( هر یک از طرفین که خواهان باشد، باید بر مبنای قواعد و مقررات مذهبی، که او پیرو آن است 

رسیدگی شود.
3- یک تبعه فرانسه که در ایران اقامت دارد فوت نموده است. تقسیم ارث او بر طبق قانون 
کدام کشور است؟                     )خانواده سراسری- 8۹(

ب( تابع قوانین فرانسه است. الف( در حدود معاهدات، تابع قوانین ایران است. 
د( تابع قوانین ایران است. ج( در حدود معاهدات، تابع قوانین فرانسه است. 

4- دعوای طالق بین مرد تبعه ترکیه و زن عراقی در دادگاه ایران تابع چه قانونی است؟     
)مشاوران- 87(  

الف( قانون محل دادگاه      ب( ترکیه
ج( عراق               د( به انتخاب زوجین، قانون محل دادگاه یا کشور متبوع هر یک از زوجین
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سؤال ۴: ب سؤال ۳: ج   سؤال ۲: الف  سؤال ۱: الف  پاسخنامه

ماده 8- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین 
ایران خواهد بود. 

ماده 9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. 

ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون 
نباشد، نافذ است. 

نکته 1- این ماده بیانگر اصل آزادی قراردادی است و مفهوم عقد را عالوه بر عقود معین شامل عقود 
غیرمعین نیز می داند. بنابراین منظور از قرارداد خصوصی در ماده فوق، قراردادهای )عقود( نامعین است.

نکته 2- منظور از واژه قانون در ماده فوق، قانون امری است نه تکمیلی، زیرا برخالف قانون تکمیلی 
می توان توافق نمود.

نکته 3- قرارداد خصوصی عالوه بر اینکه نباید مخالف قانون امری باشد، مخالف نظم عمومی و اخالق 
حسنه نیز نباید باشد.

1- در اصطالح قانون مدنی ایران قرارداد خصوصی به چه عقدی گفته می شود؟
)تعهدات آزاد- 80( ب( عقد غیر معین  الف( عقد معین     

د( عقدی که در داخل کشور منعقد شود. ج( عقدی که دولت یکی از طرفین آن نباشد. 
2- در حقوق موضوعه ایران برای آنکه توافق ها و تراضی ها معتبر و الزم االتباع باشند ... .              
)سردفتری- 74( الف( کافی است که حتی به صورت یک عقد نامعین، جلوه گر شوند. 

ب( باید حتماً به صورت یکی از عقود الزم، تجلی پیدا کنند.
ج( باید حتماً در قالب یکی از عقود معین درآیند.

د( باید حتماً به صورت شرط، ضمن یک عقد تملیکی منّجز گنجانیده شود.
3- کدام مورد از مصادیق »عقد غیرمعین« است؟                     )تعهدات سراسری- ۹0(

ب( نکاح دائم الف( بیمه حوادث   
د( قرارداد توزیع انحصاری کاال ج( شرکت سهامی عام  

به  از کلمه »قانون« در عبارت: »قراردادهای خصوصی  نسبت   قانون مدنی  4- منظور ماده 10 
نافذ است .« چه   کسانی  که  آن  را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، 
قانونی می باشد؟                              )وکالت، آزاد- 87(

ب( قانون بیان شده در شرع مقدس اسالم الف( قوانین تفسیری یا تکمیلی 
د( کلیه قوانین شرعی و عرفی مصوب مجلس ج( قانون امری   

سؤال ۴: ج سؤال ۳: د   سؤال ۲: الف  سؤال ۱: ب   پاسخنامه




