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 الملل خصوصیجزوه حقوق بین

 دکتر امید مالکریمیآوري: جمع
 دانشگاه عضو هیأت علمیو  وکیل پایه یک دادگستري

مختلف و استقبال  هايدانشگاه در درس این يساله چندین تدریس به توجه با
  براي انداوطلب براي این درس که تصمیم گرفتم که حقوقی، داوطلبان و دانشجویان

  نداشته دسترسی فهمساده و جامع منبع به متأسفانه و بوده مشکل دچار آن فراگیري
  و ي کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روانشوند جزوهمی منابع تَشَتُّت درگیر بعضاً و

 به طالبم و بنشیند اختصار کنار در جامعیت که شده آن بر سعی. دارد بیانی ساده
 این يمطالعه. نشود تبدیل سردرگمی به آن منطقی نظم که شود تدوین نحوي
 تخصصیِ هايآزمون در شرکت داوطلبان الخصوصعلی و دانشجویان به جزوات
در قسمت سوأالت و دکتري و حتی  ارشد کارشناسی هايآزمون مانند حقوقی

 مثل هاي حقوقیسري آزمونمربوط به درس حقوق مدنی در یک
 رِدیگ جزوات دریافت جهت ضمناً .شودمی توصیه ري،سردفت و قضاوت وکالت،

 .فرمایید مراجعه جزوه انتهاي اینترنتی هاينشانی بهشدة حقیر آوريجمع

 :توب سای
www.mollakarimi.ir/ 
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های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل ی این درس در دانشگاهسالهبا توّجه به تدریس چندین
ِت منابع میبوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده کنم که شرِح روان  هطوِر کاملی رو تهیشوند کتاِب جزوهفهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

ل یو بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبد
 حقوقی صِی های تخصالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسینشه. مطالعه
ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میمانند آزمون

) بگیرید و مطالعه www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم (انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت
آیین  قوق مدنی،ح سایتم (مثِل جزواِت شده در وبنوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته ینکار من در ا یتمرکز اصل کنید!کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می

باشم!! در واقع  یزتمامکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بیِن ر بنفش د یه گاوِ  مثِل که  ینها و حقوق تجارت) ، آیین دادرسی کیفریدادرسی مدنی
 خوامی. م، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمحقوق ۀدر رشت یسندگیآموزش و نو ۀمن است که متفاوت باشم و در حوز  هدِف  ین،ا

فرد هخاص، خودشون رو متفاوت و منحصرب یژگِی و یهرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوّجه  خورِ  که واقعًا درباشه  بنفش گاوِ مثِل  هامنوشته
فهم های سادهو آوردِن مثال» نویسیساده«خوام با ؛ من هم میخاِصّ خودشون رو دارن یمدل مو  یه یا زننیزرد م ینکمثًال ع دن؛ینشون م

 خوامیتوّجه باشه. نمنو و جالب یو انجام کار  یزکارهام، تما یبرا یغتبل ینتر که به خوامیم ینکمتر  متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن 
 یاِن دانشجو در دسترس یگانرا هکه ب ییهارو در جزوه »بودنمتفاوت« ینمن ا ».بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل« یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا

 و آخرین جدید هایتوّجه به سرفصل و حّتی این نوشته دائمًا با MollaKarimi.ir یِت سا در آخر، باید بگم که جزواِت  حقوق گذاشتم، نشون دادم.
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپهای هر سال، به روز میهای آزمونتست و قوانین تغییرات
است » حقوقی وایمحت تولید کارگاه«هاست! اسِم کارگاِه ما، ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .نسخۀ به روز رو دانلود کنید سایت،
) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و omidmollakarimi@) و تلگراِم ما (vekalatyar@تونید اینستاگرام (که می

پیامک کنید تا از آخرین تغییراِت این  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ 
 مّطلعتون کنیم. شهجدیدی که نگارش می جزواِت جزوات و اخبار حقوقی و 

 و تکثیر نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم (امید مالکریمی)آموزشی توسِط  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه
 پاسگزارِ س گارنده،ن است. آورضمان قانوناً  ت،صور  این غیر باشد، درمی مجاز »منبع ذکر با تنها« و سودجویی قصد بدون آن، از بردارینسخه و

 »mollakarimi.omid@gmail.com«های فوق یا ایمیل این نوشتار از راه پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها نظرات، که بود خواهد خوانندگانی
 را آموزش خواهیمو ... » کِلّ حقوق جزا«، »دادرسیهای کِلّ آیین«، »تجارتکِلّ حقوق « ،»کِلّ حقوق مدنی«به صورت چریکی،  .فرمایند بیان
ا و است) به صورت شیو  عالج و درمان هابیماری از بسیاری برای مرغ سوپ که ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ (همانطوربه گونه امداده

، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشترسا آن را بفهمید. مفاهیم اگر بدون مثال
کردند. کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی میمی

یزی شدیم که ازش چقهی و حقوقی مواجه میسلمبۀ چِقِر فسری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یکمون میهای ایشون رو دستوقتی کتاب
های دورۀ شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالرفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهنمی

گفت و بعد، های روشن برامون قّصه میبا مثالدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیکارشناسی نمی
، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن »های اجتماعیشبکه«های اخیر که شد! در سال، مثل خوردن هلو میثقیل و دشواربرامون خواندِن اصطالحاِت 
ینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصًال هنِر ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اها و هشتادیها، دهه هفتادیو مخاطِب عمدۀ این شبکه

 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم می؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل می»گوییساده«معّلمی یعنی 

 خوانیم:را در پنج فصل می الملل خصوصی در حقوق ایرانحقوق بین

 کلیات .١
 تابعیت .٢

https://t.me/OmidMollaKarimi
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https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
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 اقامتگاه .٣
 وضعیت بیگانگان .٤
 تعارض قوانینو  هاارض صالحیتتع .٥

خوانیم اما الزم می ٢را در ح.ب.خ. قوانین تعارض و هاصالحیت تعارضو  شودخوانده می ١را در ح.ب.خ. وضعیت بیگانگانو  اقامتگاه، تابعیت
 کنیم. الملل خصوصی را یادآوری، کّلیاتی از حقوق بین»قوانین تعارض و هاصالحیت تعارض«است قبل از ورود به بحث 

 

 کلیاتاّول: فصل 

 »الملل خصوصیحقوق بین«اوصاف  تعریف و

نظیم المللی تخصوصِی اشخاِص حقوِق خصوصی را در زندگی بین حقوقی است که روابِط  آورِ الزام ایی از قواعدِ این حقوق مجموعه تعریف:
قی یا کاِر آن تنظیم روابط بین اشخاص حقی است که» المللحقوق بین«ای از رشته »خصوصی المللبین حقوق«یه جور دیگه بگم:  کند.می

 المللی است.اشخاص حقوقِی خصوصِی بین

 شود:الملل خصوصی به دو دسته تقسیم میاوصاف حقوق بین اوصاف:

 خصوصی است. حقوِق  ِص روابط خصوصی اشخاکنندۀ تنظیم بودن:خصوصی :الف

 الملل خصوصی وجود دارد.ه حقوق بیندر مسائل مربوط بعنصر خارجی  حداقل یک بودن:المللیبین: ب

 الملل خصوصی:موقعیت حقوق بین

 یک واژه مرکب است این مرکب بودن تصادفی نیست. الملل خصوصیحقوق بین

 عامِل ت که الملل پیرامون روابطی اسحقوق بین .نمایدالملل را مشخص میقواعد و مقرراتی که روابط بین تابعین حقوق بین: المللحقوق بین 
 در آن دخالت دارد. خارجی

 کند.را تنظیم می خصوصِی اشخاِص حقوِق خصوصی روابِط : قواعد و مقرراتی است که حقوق خصوصی

 الملل عمومیالملل خصوصی با حقوق بینارتباط حقوق بین

؛ )المللی استقراری نظم بیندارند؛ هدِف هر دو بر » هدف«(به عبارت بهتر؛ شباهت در  المللی بودناشتراک در وصف بین :جهات اشتراک
 دار.از حیث مرجع صالحیت و المللی است)های بینشان (منابِع مهِم هر دو معاهدات و کنوانسیوناشتراِک ِنسبی در منابع

 :جهات افتراق یا اختالف

انت ل خصوصی دارای ضمالملکه حقوق بینالملل عمومی دارای ضمانت اجرایی ناقصی است درحالیحقوق بین: از حیث ضمانت اجرایی .١
 .باشداجرایی کافی می

المللی بین و مراجع داوری) المللی دادگستریدیوان بین(المللی بین مراجعالملل عمومی، در حقوق بین: از حیث مراجع صالح برای رسیدگی .٢
 .الملل خصوصی، مراجع داخلی صالحیت رسیدگی دارندصالحیت رسیدگی دارند اما در حقوق بین

هستند اما در حقوق  المللیهای بینسازمانو  هادولتالملل عمومی، اشخاص موضوع حق در حقوق بین: اشخاص موضوع حقاز حیث  .٣
 .هستند افراد و اشخاص حقوق خصوصیالملل خصوصی، اشخاص موضوع حق بین

کند عامِل خارجی در آن دخالت میالملل خصوصی بر آن دسته از روابط خصوصی که یک حقوق بین :از حیث وحدت یا کثرت و درجۀ شمول .٤
 .قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است ،شودها میالملل عمومی به لحاظ آنکه شامل کلیۀ دولتقواعد حقوق بین اماباشد حاکم می
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داخلی دارد؛ یعنی  بیشتر وصفالملل خصوصی حقوق بیند؛ اما منابع نالمللی دار تمامًا وصف بین الملل عمومیحقوق بینمنابع از حیث منابع:  .٥
 المللی دارد.بین ۀگذار واحد است و کمتر جنبقانون ۀناشی از اراد

صی نظم خصوبرقراری  الملل خصوصیف حقوق بیناما هد المللیبرقراری نظم عمومی بینالملل عمومی حقوق بینهدف از حیث هدف:  .٦
 .، یعنی نظم بین اشخاص (تنظیم روابط اشخاص)المللیبین

شود اما غالب المللی (حقوقی یا سیاسی) رسیدگی میدر یک مرجع بینالملل عمومی حقوق بینتمامی دعاوی کننده: ز حیث مراجع رسیدگیا .٧
 .شوددر مراجع داخلی رسیدگی می الملل خصوصیحقوق بیندعاوی 
 ساس صی، حقوقی است که هر کشور حق دارد بر االملل خصوالمللی است ولی حقوق بین، حقوق حاکم بر جامعۀ بینعمومی المللحقوق بین

 .آن قواعد ناظر بر افراد یا اشخاص حقوق خصوصی را جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند

 

 داخلیالملل خصوصی با حقوق ارتباط حقوق بین

 الملل خصوصی و حقوق داخلیمیان حقوق بین شباهتیا  اشتراکوجوه 

 به هم شبیه هستند. دادرسیو  هدف، منابعاین دو از نظر 

ف داخلی الملل خصوصی نیز وصمنابع حقوق داخلی صد در صد داخلی هستند یعنی تماِم قواعدش وصف داخلی دارد و بیشتِر منابع حقوق بین
خصوصی  المللقانون مدنی، درسته که جزِء حقوق داخلی ماست ولی مربوط به حقوق بین ٩٦٤و  ٩٦٣، ٩٦٢، ٩٦١، ٨، ٧، ٦دارند؛ مثًال مواّد 

 هم هستند.

 المللی است.ِم بینایجاد نظالملل خصوصی هم ِم داخلی است و هدِف حقوق بینایجاد نظهدِف حقوق داخلی، 

 شود.های داخل رسیدگی میالملل خصوصی در دادگاهحقوق بین دعاوی شود و بیشترهای داخلی رسیدگی میدعاوی حقوق داخلی در دادگاه

 الملل خصوصی و حقوق داخلییان حقوق بینوجوه افتراق یا اختالف م

 ورکش داخلیحفظ نظم ، هدف الملل خصوصیحقوق بیناست؛ اما در  کشور داخلیحفظ نظم هدف  حقوق داخلیدر ف: تفاوت در اهدا .١
 .است المللیبینمقتضیات روابط  و

الملل وابط داخلی همان جامعه است؛ اما در حقوق بینقانون تنها مربوط به ر  احکاِم  ،در حقوق داخلی: بیان حکم در قانون ۀتفاوت در شیو .٢
و فصل  ایی که در حقوق داخلی کشورها برای حّل هر قاعده. حِلّ تعارض الزامًا به معنای ِاعمال قانون داخلی نیست قواعدِ  ،خصوصی

تعارض ایجادشده بین قانون ایران  حّل م که درصدد .ق ٧ماده مانند  .گویندتعارض می آید به آن قواعد حّل الملل خصوصی میمشکالت بین
قانون کشور فرانسه إعمال قانون مدنی،  ٧باشد، مانند آنکه زن و مرد فرانسوی خواستار ازدواج در ایران باشند؛ بر اساس مادۀ و فرانسه می

 شود.می
الملل تفاوت دارد. ما در حقوق بین در دادرسیالملل خصوصی با حقوق داخلی بندی این بند باید اینگونه گفت که: حقوق بیندر جمع

قوق و در ح» دهندآدرس می«یعنی در واقع » کنندقانوِن حاکم بر دعوا را تعیین می«داریم که » قاعدۀ حّل تعارِض قوانین«خصوصی، یه 
ه ل خصوصی هر دو قاعدالملهستند. در حقوق بین» کنندۀ دعوی (قاطع دعوی)حّل و فصل«داریم که » قاعدۀ ذاتی (یا مادی)«داخلی، یه 

 باید اجرا شود.
 :الملل خصوصی، معموًال سه عنصر خارجی زیر وجود دارددر حقوق بینی: تفاوت در دخالت عنصر خارج .٣

 تابعیت خارجی .١
 اقامتگاه در خارج از کشور مقِرّ دادگاه .٢
 محِلّ وقوع مال در خارج از کشور .٣
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  دعناصر خارجی ذکرشده در باال در حقوق داخلی وجود ندار. 
طرح در چند دادگاه خارجی است؛ اما دعاوی راجع به الملل خصوصی قابلتفاوت از حیث قابلیت طرح دعوا: دعاوی راجع به حقوق بین .٤

 .طرح در یک دادگاه داخلی استحقوق داخلی تنها قابل
صادرکنندۀ حکم وجود دارد  از کشورِ  الملل خصوصی در خارجآور: امکان اجرای احکام حقوق بینتفاوت از حیث اجرای حکم یا سند الزام .٥

 .پذیر نیستاما در حقوق داخلی چنین چیزی امکان
المللی، های بینالمللی مانند: عهدنامهالملل خصوصی مختلط است یعنی شامل منابع داخلی و منابع بینتفاوت در منابع: منابع حقوق بین .٦

 )شودمی ...نامه و که شامل قانون، آیین(ع حقوق داخلی صرفًا داخلی است المللی است؛ اما منابالمللی و عرف بینرویۀ قضایی بین
 گرچه ؛باشداالجرا میالزم مروی داخلی آن کشورتفاوت از حیث ماهیت: قواعد و مقررات حقوق داخلی دارای ماهیت داخلی بوده و در قل .٧

مللی اللی این قواعد و مقررات دارای ماهیت و اهداف بینالملل خصوصی در مراجع داخلی تصویب شده است و قواعد و مقررات حقوق بین
 است.

 

 :»داخلی«و  »المللیبین«: که خود شامل دو گروه خصوصی:الملل بینحقوق منابع 

 :باشدکه شامل موارد زیر می المللیبینمنابع 

 .لیلمالعرف بین) ب ؛المللیمعاهدات بین) الف

 :دباشکه شامل موارد زیر می منابع داخلی

 .اساسی) ب ؛عادی) الف :قانون. ١

 .رأی وحدت رویه) ب ؛آرای محاکم) الف :رویه قضایی. ٢

 الملل خصوصی:منابع داخلی حقوق بین

گردد با توّجه به الملل خصوصی محسوب میترین منابع حقوق بینترین و اصلی: قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمقانون اساسی .١
 شود لذا قوانین عادی نباید با قانون اساسی مغایرتی داشته باشد.چارچوب تمامی قوانین کشور محسوب می ،اینکه قانون اساسی

 : عبارتند از:قوانین عادی .٢
مواد «و  »است مربوط به تابعیت ٩٩٠تا  ٩٧٦مواد «و  »است به تعارض قوانین اختصاص یافته ٩٧٣تا  ٩٦٦، ٨، ٧، ٦مواد : «الف: قانون مدنی

 .»اختصاص دارد به اقامتگاه ١٠٠٩تا  ١٠٠٢
الملل ، مربوط به حقوق بین٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٤، ٥٢٥، ٥٢٤، ٣١٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٢٨٧، ٢٢٠، ٢٠١، ١١٠ ب: قانون تجارت: قانون تجارت در مواد

 خصوصی است.
 ج: آیین دادرسی مدنی

 د: قانون کار
 . قانون امور حسبیه
 از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. هها از قانونر دادگاه: رویه قضایی که دربرگیرندۀ تفاسیرویه قضایی .٣
ی بدون نمعیّ  شده و متعارف در بین افراد جامعه که عرف در نتیجۀ استمرار و تکراِر عمِل : عرف و عادت یعنی یک امر پذیرفتهعرف و عادت .٤

 آوری پیدا نموده است.دخالت قانونگذار حالت الزام
ا نقش بسیار شود امالملل خصوصی محسوب نمی: گرچه به عنوان یک منبع مستقیم حقوق بینکترینعقاید علمای علم حقوق یا د  .٥

 گردد.زیادی در توسعۀ این رشته داشته است و به عنوان یک منبع غیرمستقیم محسوب می
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 :الملل خصوصیالمللی حقوق بینمنابع بین

 المللیها یا معاهدات بینعهدنامه .١

الملل خصوصی حل نمودن مشکالت ناشی از اختالفات قوانین کشورها در مورد مسئلۀ تابعیت، جلوگیری ی در حقوق بینالمللهدف معاهدات بین
. باشداز تابعیت مضاعف، برخورداری بیگانگان از برخی حقوق مدنی و اجتماعی در کشورهای طرف معاهده و همچنین مسأله تعارض قوانین می

 :الملل خصوصی عبارتند ازلی پیرامون حقوق بینالملهای بینبرخی از کنوانسیون

 راجع به مالکیت ادبی و هنری» سوییس کنوانسیون برن«

 راجع به وصیت، طالق، ارث و ازدواج» کنوانسیون الهه«

 ...کشورها و  خواندگی و همکاری میانراجع به فرزند» کنوانسیون الهه«

 .یا دوجانبه هستند یا چند جانبه ،اندوصی، منعقد شدهالملل خصمعاهداتی که در ارتباط با حقوق بین: نکته

 .اشاره کرد ...و  ١٣١٣توان به قرارداد اقامت بین دولت ایران و دانمارک مصوب از جمله معاهدات دوجانبه می

خصوصی  المللحقوق بین کردن قواعدتوان به اساسنامۀ کنفرانس الهه که هدف آن تالش در جهت یکنواختاز جمله معاهدات چندجانبه نیز می
 .است اشاره کرد

 صورته ب هادولت بین که است المللیبین موافقتنامه یک معاهده«: است نموده تعریف چنین را معاهده وین، معاهدات حقوق کنوانسیون ۲ ماده
 حقوق قواعد کوینت در معاهدات اینکه، به هتوّج  با .»باشد شده منعقد همه ب مرتبط سندهای همراه به یا سند یک در المللبین حقوق تحت و کتبی

 در. شوندمی محسوب خصوصی المللبین حقوق مهم منابع از یکی عنوان به معاهدات، لذا کند،می ایفا را سزایی به نقش خصوصی، المللبین
 .است کرده قلمداد قانون کمح در را شوندمی منعقد دیگر هایدولت و ایران دولت بین که را معاهداتی ایران، مدنی قانون ۹ ماده

 المللیقضایی بین ۀروی .٢

 نیستند اضرح هادولت و شوندمی محسوب داخلی حقوق زمره در غیره و اقامتگاه تابعیت، قبیل از خصوصی، المللبین حقوق قواعد که نجاییآ از
 المللی،بین ضاییق رویه لذا نمایند، تبعیت المللیبین ریداو  یا و قضایی مراجع احکام از و ساخته محدود اختالفات، حّل  به نسبت را خود صالحیت

 همچنین و ادگسترید المللیبین دیوان از صادره آراء نقش گرچه ؛نماید ایفا خصوصی المللبین حقوق اصلی منبع عنوان به مهمی، نقش تواندنمی
 دادگستری، المللینبی دیوان که مشورتی آرای اما گرفت، نادیده تواننمی خصوصی المللبین حقوق تکامل و تکوین در را دادگستری میئدا دیوان

 المللبین حقوق توسعه رد نوعی به است کرده صادر بیگانگان، وضعیت و تابعیت قبیل از خصوصی، المللبین حقوق با مرتبط لئمسا برخی مورد در
تری و همچنین المللی دادگسنقش آراء صادره از دیوان بین. در این راستا ایدنم الزام ایجاد هادولت برای تواندنمی اینکه ولو اندبوده موثر خصوصی

 .الملل خصوصی نادیده گرفتحقوق بینقواعد توان در تکمیل دیوان دائمی دادگستری را نمی

 المللعرف بین .٣

لی های داخالمللی از عرفهای بینن عرفالملل متمایز از جایگاه عرف در حقوق داخلی است و عامل عمدۀ تمایز میاجایگاه عرف در حقوق بین
 قواعد خصوصی، المللبین حقوق در که معتقدند حقوقدانان، از برخی .باشند نه افرادها میها، دولتدارندۀ حق در این عرف آن است که اشخاِص 

 شناخته قانون وانعن به آنکه یا و حقوقی یکلّ  اصول عنوان به اکنون است ممکن یا و ندارد وجود باشد داشته المللیبین ۀجنب که غیرمکتوبی
 .اقامت محّل  محاکم به بیگانه اتباع دسترسی حّق  مانند. شوند

ی حقوق بین .٤
ّ
 المللیاصول کل

المللی دیوان بین(الملل دانسته و دیوان قراردادی، حقوق بینغیر  بعصول حقوقی را به عنوان منالمللی دادگستری، ااساسنامه دیوان بین ٣٨ماده 
بیان کرد که  )شده و دیوان به آن رسیدگی کرده ایی است که در مورد آن پرونده در دیوان ایجاداسم قضیه(در قضیۀ بارسلونا تراکشن ) دادگستری
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 .کند که در نظام داخلی کشورها پذیرفته استدیوان در اصول حقوقی به قواعدی رجوع می

 
 حمایت سیاسی

قداماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خالِف حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه ا
 آَوَرد.حقوِق دولِت خارجی به یکی از اتباِع او اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است به عمل می

 اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت منوط به رعایت و تحقق سه شرط اساسی است:

 دیدهوجود یک علقۀ رسمی بین دولِت حامی و مّدعِی خسارت .١
 طِی مقدمات در محاکِم محّلی از طرف مّدعی .٢
 پاکدستِی مّدعی .٣

 شرط مهم شرط است که عبارتند از: ٥برای إعماِل حمایت سیاسی وجود 

 اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خویش باشد. .١
 اشد.رابطۀ تابعیت بین دولت و شخص متضرر موجود ب .٢
 المللی نقض شده باشد.ای از حقوق بینقاعده .٣
 های داخلی جهت احقاق حق طی شده باشد.تمامی راه .٤
 تئوری پاکدستی مّدعی. .٥
حقوق ر دهای فرانسه (صدور حکم قطعی) بعد از طی تمام مراحل در دادگاه؛ کند که حّقش ضایع شدهیک تبعه ایران در فرانسه ادعا میمثال: 

 رود.لی میالملکند و قضیه به مرجع بینبه دولت ایران مراجعه می؛ این تبعه ستیپایان راه ن حکم استثنائًا صدور الملل خصوصیبین
 کند.المللی از دستگاه قضایی خود دفاع میفرانسه در دادگاه بین 
 کند.المللی از تبعۀ خود دفاع میایران در دادگاه بین 
 ها تمایل به این روش ندارند.دولت، رفین هستند، طهاالمللی فقط دولتچون در مرجع بین 

 

 الملل خصوصیموضوعات حقوق بین

قوق ال، موضوع حدر کشورهای دارای نظام کامن. الملل خصوصی محدود به تعارض قوانین استدر کشوری مانند آلمان، موضوعات حقوق بین
ات در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کشورهای آمریکای التین موضوع. شدباها میالملل خصوصی محدود به تعارض قوانین و تعارض صالحیتبین

الملل ها و وضعیت بیگانگان است؛ اما در ایران موضوعات حقوق بینتعارض صالحیت ،الملل خصوصی، محدود به تعارض قوانینحقوق بین
مورد  ١ل خصوصی الملت که سه موضوع اول در حقوق بیناس تعارض قوانینو  وضعیت بیگانگان، اقامتگاه، تابعیتخصوصی کامل بوده و شامل 

 .گیردسی قرار میر مورد بر  ٢الملل خصوصی در حقوق بین تعارض قوانینگیرد و بررسی قرار می

 

 تابعیتفصل دوم: 

 تعریف و عناصر تابعیت و ارتباط آن با ملیت –الف 

 اصول حاکم بر تابعیت –ب 

 خصوصی ایران المللناسلوب تابعیت در حقوق بی قواعد و -ج
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 دعاوی یا آیین دادرسی راجع به تابعیت در ایران -د

 :های تابعیتویژگی

ی را به دهد و در سایۀ این پیوند، حِقّ حمایت سیاساوًال تابعیت یک رابطۀ سیاسی است زیرا فرد را به یک دولِت دارای قدرت و حاکمیت پیوند می 
 کند.تبعه اعطا می

ت کلیۀ قواعد نین از حمایاتباِع یک کشور از حمایت دولت خود در خارج و همچ ،المللیالمللی است چرا که در نظام بینت، بینثانیًا رابطۀ تابعی
 های دیگر برخوردارند.مابین دولت متبوع و دولتشده فیپذیرفته

 »باشدسی مثل حّق رأی میتبعه از طرفی دارای حقوق سیا ،در نظام داخلی«ثالثًا رابطۀ تابعیت، داخلی است، چراکه 

 .باشدالمللی موجد آثار حقوقی میرابعًا تابعیت، رابطۀ حقوقی است زیرا این رابطه در نظام داخلی و نظام بین

 :شرایط تحقق تابعیت

یت مدولت یک شخصیت حقوقی است که از طرِف کشورهای دیگر، مورد شناسایی واقع گردیده و سازمان ملل، آن را به رسوجود دولت:  .١
 باید دولتی وجود داشته باشد تا تابعیت فرد به آن دولت منتسب شود. .شناسدمی

کشور زمانی محقق خواهد شد که آن کشور، دارای تبعه و جمعیت باشد و اتباع یک کشور هستند که  –دولت  :وجود افراد به عنوان تبعه .٢
افرادی تابعیت کشور تحت حاکمیت او را دارند و یا چه اشخاصی دهد که چه دهند این دولت است که تشخیص میها را تشکیل میدولت

 .توانند تابعیت آن دولت را کسب کنندمی
 .باشد سرزمین، محدودۀ جغرافیایی است که با مرزهای کم و بیش ثابت، معّین و مشخص شده: وجود سرزمین .٣
 د افراد وابسته به گروه را که در سرزمیِن معّینی سکونتیک کشور نیاز به عاملی دارد که بتوان: وجود قدرت سیاسی و حاکمیِت مستقل .٤

 .شودنمایند، رهبری و اداره نماید و رهبری این گروه، نیاز به إعماِل قدرت دارد که به آن قدرِت سیاسی گفته میمی

 ملیت با آن ارتباط و تابعیت مفهوم

 .شودمی نامیده »تابعیت« یاسیس مفهوم در) تملّ ( دولت دهندۀتشکیل جمعیِت  با فرد رابطۀ: تابعیت

 .شودمی نامیده »مّلیت« شناسیجامعه مفهوم در) مّلت( دولت دهندۀتشکیل جمعیِت  با فرد ۀرابط: یتملّ 

 .شودمی نامیده مّلت مستقل، مّلی حاکمّیت با دیگر جوامع از متمایز و خاص هویتی دارای جامعه: مّلت مفهوم

 .باشده صورت زیر میتشابه و ارتباط تابعیت با مّلیت ب •

 .شودکنندۀ کسانی هستند که از اجتماع آنها مّلت تشکیل میشان در آن است که هر دو تعیینشباهت) الف

ژه تواند از مفهوم ملت غافل بماند و به مّلت و مّلیت آنها توّجه ویارتباط آنها در این است که در تعیین قواعد تابعیت، قانونگذار هر کشور نمی) ب
 .ددار 

 تعریف تابعیت

 »المللیبین جامعۀ در افراد درست تقسیم در است معیار یک تابعیت« -کردن تبعیت بودن، واسطه یعنی لغت در تابعیت: تابعیت تعریف

 .دولت یک دهندۀتشکیل جمعیت به شخص حقوقِی  تعّلِق : باتیفول تعریف

 .دولت یک به شخص معنوی و سیاسی حقوقی، تعّلِق : جامع تعریف

 .نمایدرابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معّینی مرتبط می: بعیتتا
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ابطۀ شود و نتیجۀ آن، متصل شدِن فردی به دولتی است؛ تابعیت یک ر زیرا موجد حق و تکلیف برای تبعه در برابر دولت متبوع خود می :سیاسی
 .دهددهد و در سایۀ این پیوند، حّق حمایِت سیاسی به تبعه میت، پیوند میسیاسی است زیرا فرد را به یک دولِت دارای قدرت و حاکمی

 .باشدداند میخود می هناشی از قدرت و حاکمیت دولتی که فرد را تبعزیرا  :حقوقی

و  انیک ایرانی در هر زم. دهدهمچنین به شخص هویت می ،رابطه فرد با دولت متبوعش به زمان و مکان مشخص، محدود نیست :معنوی
 .مکان ایرانی است

 .اطالعات بیگانگان از قوانین کشور محل اقامت، موقتی و محدود است: نکته

 .ها استهای دولت متبوع خود در برابر سایر دولتهر تبعه، مطیع صالحیت: نکته

 :یک اصل کّلی در مورد تابعیت به شرح زیر وجود دارد: نکته

 .کنندآن هم بر اساس قوانینی که خود وضع می. دارندها در تعیین اتباع خود آزادی کامل دولت

 .هر شخص حق تمّتع برای دارا بودن یک تابعیت را دارد

 .تابعیت فرضی است ،ها و هواپیماهاتابعیت اشخاص حقوقی، تابعیت مجازی است و تابعیت کشتی

 .شوددولت محسوب  ،الملل عمومیدولتی حِقّ اعطای تابعیت را دارد که طبق بین: نکته

 .است) با قدرت سیاسی(ارکان دولت شامل جمعیت، سرزمین و حاکمیت 

 :آثار تابعیت در حقوق اتباع

 :شودآثار تابعیت در این حقوق شامل سه مورد زیر می: الملل خصوصیدر حقوق بین .١
 شوداعمال تابعیت، سبب تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در بسیاری کشورها می. 
 شودر تعیین وضعیت حقوقی اشخاص تبعه و اشخاص بیگانه به خوبی مشاهده میتأثیر تابعیت، د. 
  تواند تغییر تابعیت بدهد.خود نمی تبعه بدون رضایِت دولِت متبوِع 

 :شودآثار تابعیت در این حقوق شامل دو مورد زیر می: الملل عمومیدر حقوق بین .٢
 جود داردحمایت سیاسی از سوی هر دولت در مورد اتباع آن کشور و. 
 باشدامتیازات یک کشور در کشور دیگر فقط مختص همان کشور امتیازگیرنده و اتباعش می. 
 :آثار تابعیت در این حقوق به شرح ذیل است :در حقوق عمومی داخلی .٣
 جمله حقوق سیاسی خاص اتباع است مندی از حقوق فردی، ازبهره. 
 قانون اساسی معّین کرده  ٨٢اال در موارد استثنایی که اصل «؛ مخصوص اتباع است) مانند حِقّ استخدام(مندی از حقوق اجتماعی بهره

 .»است
 :در حقوق خصوصی داخلی .٤

 .مندی از انواع حقوق خصوصی برای اتباع هر کشوری وجود داردبهره
رخی موارد که مگر در مورد ب. اردوجود ند المللمقیم آن کشور در حقوق بین اصوًال تفاوتی بین تبعه یک کشور و بیگانگان: در حقوق کیفری

 .تعریف جرم بسته به تبعه بودن یا بیگانه بودن مجرم، متفاوت باشد

 

 تعریف جامع تابعیت:
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ای سیاسی، حقوقی و معنوی که هر شخص را به یک دولت معین مرتبط کند و یا رابطهاحساس تعلقی که هر فرد نسبت به سرزمین خود می
 کند، تابعیت نام دارد.می

 عناصر تابعیت:

: اشیاء متحرک (هواپیما، کشتی و زیردریایی)؛ کامیون و قطار ٣؛ اشخاص حقوقی :٢ ؛اشخاص حقیقی (افراد): ١دارندۀ تابعیت (تبعه): : ١
 شود.را شامل نمی

 دولت اعطاءکنندۀ تابعیت (متبوع):: ٢

 تابعیت اصلی

پذیر است: سیستِم شود از دو طریق امکانتولد شخص به حکم قانون به وی تحمیل میتابعیِت اصلی یا تابعیِت مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای 
 خون و سیستم خاک.

 ت.شود و طفل، قهرًا تابعیِت پدر یا مادِر خود را دارا اس: سیستمی است که تابعیت شخص از طریق َنَسب به طفل تحمیل میسیستِم خون 

 ت کشورهای پرجمعیت و مهاجرفرستی است که قدمت تاریخی دارند.إعمال سیستم خون برای اعطای تابعیت به مصلح 
 شود.کند سیستم خون إعمال میاکثر کشورهای آسیایی که نژاد را پدر تعریف می 

شود، شود یعنی هر شخصی در هر محّلی که متولد میتابعیِت شخص را از روی محّل تولد شخص، معلوم می سیستمی است کهسیستم خاک: 
 کشور را دارا است.تابعیت آن 

 تاریخی ندارند. جمعیت و مهاجرپذیری است که قدمتإعمال سیستم خاک برای اعطای تابعیت به مصلحت کشورهای کم 
 شود.اند، سیستم خاک إعمال میاکثر کشورهای آمریکایی و اروپایی که اصل خاک یا تابعیِت َارضی را پذیرفته 

 

 گیرند:م خاک را مالک میبعضی از کشورها هم سیستم خون و هم سیست

 ارزش برابر یا خون یا خاک: هندوستان 
  غالب خون/ استثناء خاک«یکی غالب و دیگری استثنا: ایران« 

 

 :تولد هنگام در تابعیت کسب

 :آیدمی دست به زیر طریق دو از یکی به تابعیت این که کنندمی کسب را تابعیتی تولد هنگام در افراد تمامی

 عبارت به) مادر یا پدر ای( شد خواهد معّین َنسب طریق از او تولد هنگام در طفل تابعیت سیستم این اساس بر: َنَسبی تابعیت یا خون سیستم) الف
 سیستم که داشت توّجه تهنک این به باید اما باشد داشته را مادرش و پدر تابعیت باید شده متولد تازه طفِل  که است این بر اعتقاد سیستم این در دیگر
 معّین را طفل تابعیت آنها هب توّجه با بتوان تا نیست معلوم طفل والدین مواردی در زیرا باشد؛نمی کافی تابعیتیبی از جلوگیری برای تنهایی به خون
 .باشندمی تابعیت فاقد والدین، ولی است معلوم طفل والدین اوقات گاهی و نمود

. است شده متولد آنجا در طفل که گرددمی معّین سرزمینی یا تولد محّل  از طفل تابعیت ستم،سی این اساس بر: َارضی تابعیت یا خاک سیستم) ب
 جهانی جامعۀ در یگرد بپذیرند، را سیستم این متفقاً  جهان کشورهای کلیۀ اگر شودمی متولد دولتی سرزمین در درهرحال طفلی هر اینکه به توّجه با

 .بود نخواهیم تابعیتیبی شاهد

 .اندپذیرفته تلفیقی صورت به را خون و خاک سیستم دو هر کشورها اکثر دلیل همین به امروزه
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 .دهندمی ترجیح دیگری بر را سیستم دو از یکی معموالً  پذیرندمی را تلفیقی هایسیستم که کشورهایی: نکته

 :خون و خاک سیستم مقایسۀ

 مانع و امعج پاسخی سوال، این به پاسخ است؟ برتر و بهتر خون و اکخ سیستم از یک کدام که است این گردد مطرح است ممکن که سوالی
 اوضاع و یاقتصاد سیاسی مصالح به توّجه با کشوری هر و بوده خود به مختص مزایای و معایب دارای سیستم دو این از یک هر زیرا بود نخواهد

 سیستم دو این از تلفیقی است ممکن یا نمایند می انتخاب را سیستم دو این از یکی تابعیت، به مربوط مقرراِت  وضع برای خود جغرافیاِی  احوال و
 .کنند انتخاب را

 مبنای إعطای تابعیت بر اساس سیستم خاک یا خون

  کند.جلوگیری می اختالط نژادیاز  خونکند و سیستم جلوگیری می تابعیتیبیاز  خاکسیستم 
 عیت آن کشور و در کل منافع ملی و مصالح عمومی آن دارد. مثًال کشورهای إعمال سیستم خاک یا خون بستگی به وسعت و جمعیت و وض

 کنند.را إعمال می خاکو توسعه یافته سیستم  مهاجرپذیرو کشورهای  خونو درحال توسعه سیستم  هاجرفرستم
  کنند و عمال میتابعیت تولدی إ را به عنوان سیستم إعطای سیستم خوندانند می ابع قانون متبوعرا ت مقررات احوال شخصیهکشورهایی که

 کنند.یرا به عنوان سیستم إعطای تابعیت تولدی إعمال م سیستم خاکدانند می تابع قانون اقامتگاهرا  مقررات احوال شخصیهکشورهایی که 
 

 نحوۀ اعطای تابعیت به اشخاص حقوقی و اشیاء متحرک:

 ثبت شخص حقوقی اشخاص حقوقی: محّل 

 ت شئ متحرک (دولت صاحب پرچم)ثب اشیاء متحرک: محّل 

 

 عموم و خصوص من وجه رابطه تابعیت (رابطه سیاسی، حقوقی) و ملیت (رابطه نژادی)

 )استثناء دارد(اند: تابعیت اصلی ها ملیتبعضی از تابعیت .١
آوَرد و ممکن است دست می لد بهای بعد از تو ها ملیت نیستند: تابعیت اکتسابی (تابعیتی که شخص در حیاِت خود و با فاصلهبعضی از تابعیت .٢

 در اثر ازدواج و اقامت و ... باشد)

 

 اصول حاکم بر تابعیت:

 المللی)شدۀ بیناصول حاکم (اصول پذیرفته
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 :در قوانین کشورهای مختلف سه اصل مهم در مورد تابعیت مورد پذیرش قرار گرفته است

 عیتی)تابهر کس باید دارای تابعیتی باشد (نفی بی اصل اول:

 »تابعیتیرفع بی«ـ » تابعیتیعوارض بی«ـ » علل بی تابعیتی«ـ » تابعیتیتعریف بی«

 تابعیتی:تعریف بی

 دانند.آنها را تبعۀ خود نمی ،ها طبق قوانین و مقررات خوداشخاص بدون تابعیت، افرادی هستند که هیچ یک از دولت

 تابعیت نباشد.به فرد بی ری قابل انتسابتعریف علمی: قوانین یا اسلوب معیار تابعیت هیچ کشو

 تابعیتی:علل بی

 :الف: علل غیرارادی

: فرزند از پدر و مادری که تابع کشوری که سیستم خاک حاکم است، در کشوری که اصل خون وجود دارد، تابعیتی بر اثر تعارض قوانینبی .١
 یران.شود: مانند تولد فرزندی از زن و شوهر انگلیسی در خاک امتولد می

بسیاری از کشورها در گذشته تابعیت اشخاص را به دلیل ارتکاب جرایمی که بر علیِه امنّیِت مّلی یا جرائم دیگری از : تابعیتی بر اثر مجازاتبی  .٢
. ماندندمییت باقی آوردند بدون تابعاین اشخاص تا زمانی که تابعیت کشور دیگری را به دست نمی. نمودندشدند سلب میاین قبیل مرتکب می

 .شودها استفاده نمیتابعیتی از اینگونه مجازاتامروزه به دلیل جلوگیری از بی

ا بینی نموده بود که این ماده به علت مغایرت بمدنی ایران در گذشته سلب تابعیت را به عنوان مجازات پیش.ق ٩٨١در ماده : به عنوان مثال
دهد به سختی در واقع شخصی که در اثر اعمال مجازات تابعیت خود را از دست میحذف گردیده،  ١٣٦١قانون اساسی در سال  ٤١اصل 

 .تواند تابعیت کشور دیگری را به دست آوردمی

 شودامروزه سلب تابعیت به عنوان مجازات به عنوان یک امر ناپسند شمرده می: نکته. 

 ب: علل ارادی:

ر پناهندگی و مهاجرت (تابعیِت کشوِر مبداِء خود را از دست داده و هنوز به تابعیت ترک تابعیت و عدم اقبال از تحصیل تابعیت دیگر: در اث .١
 دولت جدید در نیامده)

ا استمرار و بقای افراد در آن کشور که تابعیتش ر  ،ایی از کشورها شرط اقامت در آن کشورتابعیتی بر اثر مهاجرت و پناهندگی: در پارهبی .٢
 .تابعیتی گرددیجه مهاجرت از چنین کشورهایی ممکن است سبب بیدر نت. باشدتحصیل کرده است، می

تسه اصل تابعی

.هر شخص باید دارای تابعیت باشد

)نفی بی تابعیتی(

. اشدهیچ شخصی نباید بیش از یک تابعیت داشته ب

)نفی تابعیت مضاعف(

.هر شخص می تواند تابعیت خود را تغییر دهد

)حّق تغییر تابعیت(
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  ًاشخاصی که بدون تابعیت هستند اصطالحا Apatride شوندنامیده می. 

 تابعیتیعوارض بی

 ؛الف: برای خود فرد: عدم حمایت سیاسی از سوی کشور و مورد دیگر اینکه: محرومیت از حقوق اجتماعی

 ؛تابعیتافراد بیب: برای کشور مقیم: خطر وجود 

 تابعیت.ها از میان افراد بیالملل: ایجاد تروریستج: برای جامعه بین

 تابعیتیرفع بی

 .جانشین تابعیت قرار گیرد یا بدل ،اقامتگاه -١

 انبه (مثًال بین ایران و آمریکا)از طریق معاهدات دوج -٢

ن شود و در صورت فقدان چنیجود آمدن حقوق و تکالیفی برای اشخاص میتابعیت باعث به وۀ وجود آمدن این اصل آن است که رابطبه عّلت 
 .گرددتابعیتی برای اشخاص ایجاد میایی یک وضعیت غیرعادی به نام بیرابطه

 تابعیتمشکالت افراد بی

غل، ز قبیل انتخاب ششخصی که تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، در هیچ کشوری از حقوق اجتماعی ا: محرومیت از حقوق اجتماعی. ١
 .مند نخواهد شدانتخاب مسکن، انتخاب همسر و سایر حقوق فردی بهره

شخصی  داند ومی جزء حقوق منحصر به فرد اتباع خودمندی از حقوق سیاسی را در بیشتر کشورهای دنیا بهره: محرومیت از حقوق سیاسی. ٢
شدن و نتخابا حّق  ،بدون تابعیت پس شخِص ) گیرنددر نظر نمی(شوند نمیکه بدون تابعیت است، برای او هیچگونه حقوق سیاسی متصور 

 .کردن را نداردانتخاب

سیاسی  گونه حمایتافراد بدون تابعیت چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، از هیچ: عدم حمایت سیاسی کشورها از شخص بدون تابعیت. ٣
 .جلوگیری کرد تابعیتیمنعقد شده تا بتوان از بی یالمللی و معاهدات حقوق بشری زیادهای بینفقتنامهموا ،روها برخوردار نخواهد بود، ازایندولت

تش کس به صورت خودسرانه از تابعیمند هستند و هیچتابعیت بهره داشتِن  همۀ افراد از حّق «اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است که  ١٥در ماده 
 .»محروم نخواهند شد

ز بر آن تأکید شده المللی حقوق بشری نیتابعیتی نه تنها در اعالمیه حقوق بشر بلکه در چندین معاهدۀ بینشده به منظور کاهش بیمقررات تدوین
سیون وضعیت کرده، کنوانازدواج زناِن  تابعیِت  توان به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیوِن است که از جمله می

 .نیز اشاره کرد... تابعیتی و ابعیت، کنوانسیون بیتاشخاص بی

جمله پروتکل  از .المللی دیگری نیز اشاره کردهای بیننامهتوان به موافقتتابعیتی افراد عالوه بر معاهدات حقوق بشری میبرای جلوگیری از بی
معاهده نیویورک مربوط به سال ، ١٩٥٣ن ملل مربوط به سال الملل سازماطرح کمیسیون حقوق بین ،تابعیتیالهه در مورد جلوگیری از بی ١٩٣٠
 ...و  ١٩٥٤

 

» تابعیِت دوگانه«فِی ، فقط ن»تابعیت مضاعف«: منظور از نفِی نفی تابعیت مضاعف(کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. هیچ اصل دوم:
 )باشد.» چند تابعیتی«تواند منظورش نفِی نیست بلکه می

 »حلراه«ـ » عوارض«ـ » عامل پیدایش تابعیت مضاعف«ـ » تعریف«کنیم: صل، این موارد را بررسی میدر ذیِل این ا
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 تعریف:

 بیش از یک کشور، قابل انتساب به فرد باشد. تابعیِت  تعریف علمی: قوانین یا اسلوِب 

 کنندخودشان را بر طفل تحمیل می اصلِی  تابعیِت کشور،  ٣هر  :شودمتولد می در آمریکا – مادر فرانسوی – پدر ایرانیمثًال فرض کنید یک طفل از 
 شود.می» سه تابعیتی«و این طفل، 

به اعتبار  وداند، فرانسوی است معتبر می تولدی را از مادر تابعیِت  ،فرانسه گذارِ به اعتبار اینکه قانون ؛نی استایرا )ق.م ٩٧٦مادۀ  ٢بند (به اعتبار 
 .آمریکایی است ،اینکه در آمریکا متولد شده است

 ل پیدایش تابعیت مضاعف:لع

 ل غیرارادی:لع .١

ـ   تابعیِت  ایجادِ  عِث تولدی در هنگام تولد با های اعطای تابعیِت سیستم ِت مثبَ  تعارِض  ،مطابق نظریۀ دکترین حقوقیتولد (مثِل مثاِل باال): الف 
 .شودمضاعف در زمان تولد می عیتتاب ترین مواردی است که سبب ایجادمضاعف خواهد شد این مورد یکی از مهم

یران و به خون در ا سیستِم  عماِل إفرزندی در انگلستان متولد شده باشد از یک طرف به موجب  ،فرض کنید از یک پدر و مادر ایرانی: مثال
 ،، طفلر انگلستانعمال سیستم خاک دإشود و از طرف دیگر به موجب ایرانی محسوب می ،ایرانی است، این طفل ،طفل عّلت اینکه پدرِ 

 .شودانگلیسی محسوب می

شود، اشخاصی که در آن : زمانی که بخشی از خاک یک کشور به کشوِر دیگر ضمیمه میب ـ اشغال خاک یک کشور (ضمیمه شدن)
 قسمت، بودند هم تابعیِت کشوِر سابق را دارند و هم تابعیِت کشوِر اخیر.

 ل ارادی:لع .٢

 بادرت به کسِب خود را از دست دهد م قدیِم  شخص بدون اینکه تابعیِت  ،این حالتدر ترک تابعیت قبلی:  الف ـ تحصیل تابعیت کشوری و عدم
 .نمایددیگری می دولِت  تابعیِت 

آید و آن زن شوهرش در  به تابعیت کشورِ  مردی از اتباع داخلیدر اثر ازدواج با  زنی بیگانهزمانی که به موجب قوانین یک کشور، ب ـ ازدواج: 
 .اکنون دارای تابعیت مضاعف خواهد بودهم ؛اولیۀ خود را حفظ نماید یِت تابع

  یت اصلی او تر از تابعحآورد ارجبا مرد ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایرانی که به دست می) بیگانه(به موجب قوانین ایران اگر یک زن خارجی
 .باشدمی

 عوارض:

شود، وجود دو یا چند تابعیت نیز باعث به وجودآمدن وضعیت غیرعادی غیرعادی برای شخص میتابعیتی باعث به وجودآمدن وضع همانطور که بی
ه یک گردد که این مسئلمطرح می دولت حقوق و تکالیف هر فرد، در مقابل دو یا چند ۀمسئل ،گردد؛ زیرا در این صورتالملل میدر جامعۀ بین

ی مصداق دارد که شخصی در آِن واحد تابعیِت دو یا چند کشور را داشته باشد و از تابعیت مضاعف، هنگام .شودوضعیت غیرعادی محسوب می
زمان با تواند مّدعی شود به طور همتابعیت، همبستگِی دائمی و انحصارِی یک شخص با کشور معّینی است، یک فرد نمی آنجا که جوهر و ذاتِّ 

 دو یا چند کشور ُعلقه و رابطۀ دائمی و عملی دارد.

کالیف ت گر فردی تابعیت مضاعف داشته باشدا خواهد بود.  اعفضخوِد فرِد دارای تابعیِت من عوارِض تابعیِت مضاعف برای بیشتری .١
 .بیشتری دارد، مالیات، سربازی ..(حقوقی) 

 این آدم چون در کشورهای مختلف دارای تکالیف متفاوت است با مشکل مواجه خواهد شد.
ه چون گه برو کشوِر ب ازت حمایِت سیاسی کنشه! مثًال کشوِر الف میه بهش تابعیت دادن پاسکاری میاین آدم ِهی بین این کشورهایی ک
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 دونید که حمایِت سیاسی، حّق دولت و نه تکلیفش.می
 ها دو تابعیتی هستند.: اکثر جاسوسکشورهای متبوععوارض برای  .٢
 ارض دارند.هم عو  المللیجامعۀ بینها برای البته این دو یا چند تابعیتی .٣

 :جلوگیری از تابعیت مضاعفحل راه

اهد به فرد تابعیت جدیدی خو فرض بر این است کشوری که می منوط به ترک تابعیت قبلی باشد (نظریۀ ترجیح تابعیت):شرط تحصیل تابعیت  .١
د زیرا تابعیت افتقط در موارد نادر اتفاق میاین فرض ف. دهد، تنها در صورتی تابعیت خود را اعطا نماید که شخص تابعیت اّول خود را از دست بدهد

ظار توان از دولتی انتلذا نمی) باشنداز نظر قدرت حاکمیت، در جامعه جهانی می(های مساوی ها دارای حاکمیتجزء امور حاکمیتی است و دولت
 .داشت که اعطای تابعیت خود را منوط به ارادۀ دولت دیگری نماید

مان ها در زنظر دولتافتد که عّلت به وجود آمدن تابعیت مضاعف اختالفاین مطلب در صورتی اتفاق می :ر دیگریترجیح یکی از دو تابعیت ب .٢
 یعنی به خود تبعه اختیار داده شود که در زمان تولد یکی از دو تابعیت را انتخاب کرده یا به عبارتی یکی را بر »تابعیت تولدی. «اعطای تابعیت باشد
 .دیگری ترجیح دهد

ر به خود تبعه باشد که اختیار ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگباشد به همین جهت درست نمیها مینظر به اینکه تابعیت مربوط به حاکمیت دولت
 .داده شود

فرد را رک تابعیت ت ،هرگز بدون قید و شرط) به عنوان تابعیت تولدی(کشوری که شخص تابعیت آن را داشته باشد  عدم قبول ترک تابعیت: .٣
اند و به این حل غیرممکن است؛ زیرا اکثر کشورها مجموعه شرایطی را برای ترک تابعیت افرادشان در نظر گرفتهتحقق این راه. قبول نخواهد کرد

 .راحتی با این قضیه کنار نخواهند آمد
 )١٣٠٧ن ایران، آلما( هایی جهت جلوگیری از تابعیت مضاعفنامهو موافقتانعقاد معاهدات دوجانبه  .٤
 رفع تعارض مثبت قوانین تابعیت .٥

 

  نباشد.را نداشته قابلیت انتساب به آن فرد  ،هیچ کشوری تابعیِت  قوانیِن  یعنی :تابعیت قوانیِن  منفِی  تعارِض 

 گیرد.تابعیت قرار می بدِل  ،اقامتگاهبدین شکل است که منفی  تعارِض  حّل است و  معلول تعارض منفی ،تابعیتیبی

 قابلیت انتساب به فردی را داشته باشد. ،بیش از یک کشور تابعیِت  قوانیِن  یعنی :تابعیت قوانیِن  ِت مثبَ  تعارِض 

 تابعیِت مضاعف، معلول تعارض مثبت است.

 

 شود.  ها حل میبا برگزیدِن یکی از تابعیت تمثبَ  تعارِض  حّل : تمثبَ  تعارِض  حّل 

باشد و هم تابع  : مثًال اگر یک نفر هم تابع دولت ایرانگیرنده منطبق باشدتصمیم ضایی یا ادارِی ق مقاِم  ها با تابعیِت حالت اول: یکی از این تابعیت
 )گیرندهصمیممقام قضایی یا اداری ت( او د که با تابعیِت زینگیتی را برمیتابع کنه مسّلماً ی که داره به موضوع رسیدگی میآن مقام دولت خارجی،
  منطبق باشد.

 گزینیم.ها را بر مییکی از تابعیت و بریمبه کار می یا جزمی را در اینجا روش اصولی

 ب کرد.تابعیت مؤثر یا فعال را باید انتخا : در اینجا،ایی یا اداری انطباق نداشته باشدقض مقاِم  ها با تابعیِت حالت دوم: هیچ کدام از تابعیت

 تعریف تابعیت مؤثر یا فعال
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ق به یکی از تعلّ  ۀدرج مؤثر به میزان تابعیِت  برای انتخاِب . کندآن را انتخاب می ،از بین چند تابعیت مشخصتابعیت مؤثر، تابعیتی است که قاضی 
 .کنندهایش استناد میتابعیت

 .شودخواهند انتخاب کنند به قانون حاکم توّجه میزمانی که تابعیت مؤثر را می

 عوامل مؤثر در تعیین تابعیت مؤثر یا فعال:

 ؛می فرد یا اقامتگاه شخصئداسکونت  محّل   .١
 ؛کندزبانی که شخص با آن صحبت می .٢
 ؛تابعیت همسر .٣
 ؛گذرنامه .٤
 .هایش را به عنوان مرکز مهم امورش در نظر گرفته استکدام یک از تابعیت .٥

 حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف

 ۀد به دلیل خصیصباشالمللی میهای حل و فصل اختالفات بینالمللی دیگری تابع روشدعاوی مربوط به تابعیت مضاعف همانند هر اختالف بین
ا انعقاد معاهدات ها ببدین صورت که دولت. کنندالملل پیروی میآمیز در سطح بینفیصلۀ مسالمت های حقوقِی بودن، این اختالف از روشحقوقی

 اد صریحی در این زمینه برایدلیل عدم وجود معاهده یا قرارد گاهی اوقات به. دهنددوجانبه یا چندجانبه به دعاوی تابعیت مضاعف خاتمه می
 .آورنداختالف ایجادشده، به داوری روی می) حل و فصل(شدن روشن

توان دیوان داوری دعاوی ایران و ایالت متحدۀ آمریکا را نام برد که بر اساس کنند، میهای داوری که به اینگونه دعاوی رسیدگی میاز جمله دیوان
 .یه الجزایر تشکیل شده استبیان

رجع م ،روش خاصی را مورد توافق و تراضی قرار داده باشند در این صورت ،معضل تابعیت مضاعف اگر طرفین دعوا در خصوص حّل : نکته
 .هد بودایعنی تئوری تابعیت مضاعف یا هر تئوری دیگر در این زمینه کارساز نخو  عمل خواهد کرد مطابق مفاد توافق میان طرفینرسیدگی 

 

 تواند تابعیت خود را تغییر دهد. (اصل تغییر تابعیت)هر کس می اصل سوم:

بتواند  منظور از اصل مذکور این است که هر شخص. به همین دلیل دارای خصلت تغییرپذیری است. باشدتابعیت یک امر همیشگی و دائمی نمی
 .العمر نیستمئاشخاص دادر طی دوران حیاتش تابعیت خود را تغییر دهد؛ زیرا تابعیت 

 )اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ١٥مادۀ (تعیین سرنوشت است.  این اصل در راستای حّق 

 

 :اقسام تابعیت

 آیدوجود میه : به محض تولد بالف: تابعیت انتسابی یا اصلی

 .د استنوزا پدر یا مادرِ  تابعیت نوزاد، تابِع تابعیِت  ،طبق این سیستم:خون تابعیت انتسابی طبق سیستم .١
 د.کننوزاد در هر کشور متولد شود، تابعیت آن کشور را کسب می ،خاک: طبق این سیستم تابعیت انتسابی طبق سیستم .٢

 .شود: که بعد از تولد و تحت شرایط خاص کسب میب: تابعیت اکتسابی یا غیرتولدی

 شود:روش ارادی و غیرارادی کسب می ٢تابعیت اکتسابی به 

 ارادی: .١
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 از طریق درخواست و پذیرش دولت تحصیل تابعیت. 
 غیرارادی: .٢

  تابعیت بر اساس عمِل متقابل. تحصیِل 
  َِع ازدواج.بَ تحصیِل تابعیت به ت 
  تحصیل تابعیت مرد. ِع بَ زن به تَ  تابعیِت  تحصیِل 

 

 های اصلی ایرانی:تابعیت

 )٩٧٦ماده  ١سکونت در ایران (امارۀ سکونت) (بند   .١
 ق.م) ٩٧٦ماده  ٢بند (اصل خون  .٢
 ق.م) ٩٧٦ماده  ٥و  ٤، ٣بند (صل خاک ا .٣

 .شوندایران محسوب می ۀم اشخاص زیر تبع.ق ٩٧٦بر طبق ماده 

م باشد خارجِی  ایران به استثنای اشخاصی که تابعیِت  ساکناِن  ۀیکلّ : «امارۀ سکونت :١بند  م است که کسان خارجِی  تابعیِت . آنها ُمَسلَّ ی ُمَسلَّ
اصل بر این است خواد بگه: این ماده می ».وده و همچنین این مدارک مورد اعتراض دولت ایران نباشدمدارک تابعیت آنها واضح و مشخص ب

م باشد خارجِی  اشخاصی که تابعیِت  ساکن ایران است ایرانی است مگر شخصی کهکه هر   .آنها ُمَسلَّ

 »د شده باشند.ایرانی اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متول هر کس از پدرِ : «: اصل خون٢بند 

 :در مورد این بندچند نکته 

 تولد مهم نیست. محّل  .١
 مادر مهم نیست. تابعیِت   .٢
 .اکتسابیباشد یا  اصلیپدرش ایرانی باشد اعم از اینکه تابعیت پدر  ،در زمان تولد .٣
فرِد متولد از رابطۀ نامشروع مالک  طبیعِی  ـ انتساب صرفًا به پدرِ ١ر ایرانی انتساب به پدر ایرانی در زمان تولد:چگونگی انتساب فرد به پد .٤

» مشروع«حتمًا  باشد کافیست یا باید» طبیعی«قانونی یا شرعی. سوال، این است که این انتساِب طفل به پدر،  ـ انتساب به پدر٢ است یا
اشد، آن طفل با هر خانمی بکند؛ حتی اگر فرزند، ناشی از رابطۀ نامشروِع پدِر ایرانی باشد؟ پاسخ: چه طبیعی باشد چه شرعی فرقی نمی

 شود.ایرانی محسوب می
بشه!  تونه ایرانی محسوبکنید که این طفل نمیما یه ماده داریم در قانون مدنی که اگر به ظاهرش توّجه کنید اینجوری برداشت می

مورخ  ٦١٧ق رأی وحدت رویۀ اما طب »شود.زناکار) نمی مردِ (ملحق به زانی  طفِل متولد از زنا،«گه: قانون مدنی می ١١٦٧مادۀ 
 این رأی وحدت رویه که در حکم گیرد و منتفی است.ها شکل نمیالحاق یعنی صرفًا موضوع توارث بین آن منظور از عدِم  ٣/٤/١٣٧٦

 گه: این عدِم الحاق، مالی است والغیر.قانون است می
 شناسنامه صدور و والدت ثبت ،احوال ثبت سازمان فوظای از یکی ١٣٥٥ سال مصوب احوال ثبت قانون یک ماده الف بند موجبه ب

 مذکور قانون ١٧ ماده و ١٦ ماده تبصره و است نشده قائل تفاوتی نامشروع و مشروعۀ رابط از متولد اطفاِل  بین مورد این در مقنن و است
 نسبت

 باشد نامعلوم لطف ابوین اینکه یا نباشد شناسنامه صدور و والدت اعالِم  در اتفاق و باشد نرسیده ثبت به مادر وپدر ازدواج که مواردی به
 اطالق و عمومات زا استفاده با ننماید شناسنامه اخذ به اقدام زانی و باشد زنا از ناشی طفل که مواردی در لیکن است کرده تکلیف تعیین

 حسب و باشدمی وی عهدهبر شناسنامه خذا جمله از پدر به مربوط تکالیف ۀکلی نتیجهدر  و تلقی طفل عرفی پدر ،زانی یادشده، مواد
 .است منتفی آنها بین توارث موضوِع  اً صرف مدنی قانون ٨٨٤ ماده
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» خارجی ردانم با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون اصالح قانون«یه اتفاِق خوب در مجلس افتاد و  ١٣٩٨ساِل 
 با ایرانی نانز  ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون هایتبصره و واحدهماده و عنوان ـ احدهو ماده«بدین شرح  به تصویب رسید:

 :شودمی اصالح زیر شرحبه ۲/۷/۱۳۸۵ مصوب خارجی مردان

 غیرایرانی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون

 از قبل وند،شمی یا شده متولد قانون این تصویب از بعد یا قبل که غیرایرانی مرداِن  با ایرانی زناِن  شرعِی  ازدواِج  از حاصل فرزندان ـ واحدهماده
 ازمانس و اطالعات وزارت تشخیص به( امنیتی مشکل نداشتن صورت در ایرانی مادرِ  درخواسِت  به شمسی تمام سال هجده سن به رسیدن

 صورت در ،شمسی تمام سال هجده سن به رسیدن از پس مذکور فرزندان. آیندمی در ایران تابعیت به) اسالمی بانقال پاسداران سپاه اطالعات
 سازمان و العاتاط وزارت تشخیص به( امنیتی مشکل نداشتن صورت در که کنند تقاضا را ایران تابعیت توانندمی ایرانی، مادر تقاضای عدم

 و شود انجام ماهسه تّد م ظرف حداکثر باید امنیتی استعالم به پاسخ. شوندمی پذیرفته ایران تابعیت به) یاسالم انقالب پاسداران سپاه اطالعات
 اطالعات وزارت یصتشخ به( امنیتی مشکل نداشتن صورت در غیرایرانی پدر برای اقامت پروانه صدور به نسبت است مکلف نیز انتظامی نیروی

 .کند اقدام) اسالمی البانق پاسداران سپاه اطالعات سازمان و

 با نسب رازاح متقاضی، نسب احراز در ابهام صورت در نباشند، دسترس در یا و نبوده حیات قید در متقاضی مادر یا و پدر که صورتی در ـ۱تبصره
 .باشدمی صالح دادگاه

 تمام سال ههجد سن به رسیدن از پس توانندمی د،باشن شده متولد ایران در شانوالدین از یکی حداقل و خود که تابعیتی فاقد افراد ـ۲تبصره
 سازمان و اطالعات وزارت خیصتش به( امنیتی مشکل نداشتن نیز و کیفری سوءپیشینه نداشتن صورت در که کنند تقاضا را ایرانی تابعیت شمسی،

 ١».شوندمی پذیرفته ایران تابعیت به) اسالمی انقالب پاسداران سپاه اطالعات

 :ل خاکاص: ٥،٤،٣بند 

 ق.م) ٩٧٦مادۀ  ٣از پدر و مادر نامعلوم (بند  متولدین در ایران

 )٩٧٦ماده  ٤. (بند حداقل یکی از آنها در ایران متولد شده باشند از پدر و مادر خارجی که متولدین در ایران

 ).٩٧٦ماده  ٥. (بند دیگر در ایران مقیم باشد سال تمام الاقل یک سال ١٨مشروط بر اینکه بعد از رسیدن به سن  از پدر خارجی متولدین در ایران

 :٣شرایط تابعیت طبق بند 

 باشد؛ در ایران طفل تولدِ  شرط اول: محّل 

 یا قانونًا). حقیقتاً (بودن پدر و مادر شرط دوم: غیر معلوم

 ؛بودن هویت پدر و مادرحقیقتًا: نامشخص

 .پدر و مادرتابعیتی بودن تابعیت پدر و مادر یا بیقانونًا: نامشخص 

 .نحوۀ استقرار تابعیت: از بدو تولد

                                                             
از والدینشان در ایران متولد شده باشند، در صورت حصول سایر شرایط مذکور در  ییککه خود و حداقل  »یفاقد تابعیت«، به افراد )٢(تبصره  ر اساس مفاد این تبصرهب ١ 

بصره چه این ت موضوِع  افرادِ  که در این خصوص وجود دارد آن است که در تبصره مزبور مشخص نگردیده والدیِن  یانکتهاعطا خواهد شد.  یایراناین تبصره، تابعیت 
که  یکسان«اساس آن  شوند که بریم یمدن) قانون ٩٧٦ماده (» ٤«مشمول حکم مقرر در بند  یحالتباشند، در چنین  یخارج ۀتبع ،»والدین«که  یورتدرصدارند.  یتابعیت

 .شوندیمنیز تبعه ایران محسوب » انداز آنها در ایران متولد شده به وجود آمده ییککه  یخارجدر ایران از پدر و مادر 
 یوالدینرسد مقصود، یمنظر باشد. لذا اگرچه بهینمبه حکم حاضر  ینیاز ها مشخص است و ، اتباع ایران باشد نیز تکلیف فرزندان این»والدین«مقصود از  که یصورتاما در 

 م است.نداشته و لذا حکم مزبور از این حیث واجد ابها یااشارهحاضر به این موضوع  ۀهستند لکن در تبصر  یتابعیتاست که فاقد هرگونه 
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 سال تمام هویت یا تابعیت پدر و مادر مشخص نشود. ١٨اگر تا سن  ؟شودتثبیت تابعیت: یعنی تا کی تابعیت او قطعی می

 :٤شرایط تابعیت طبق بند 

 باشد؛ در ایران طفل تولدِ  شرط اول:

 ؛شرط دوم: پدر و مادر خارجی باشند

 حداقل یکی از پدر یا مادر ایران باشد. تولدِ  شرط سوم:محّل 

 شین که سه تا شرِط باال به ترتیب َدِرش اوومده!رو بخونید متوّجه می ٤یه بار بنِد 

 گه:چی می ٤حاال ببینید بند اوِل مادۀ بعدش دربارۀ این بنِد 

 باید کنند قبول را خود پدر تابعیت بخواهند تمام سال ۱۸ سن به رسیدن از پس ۹۷۶ ماده ۴ بند در مذکور اشخاص گاه هر« :٩٧٧مادۀ  الف بند
 تسلیم خارجه ورام وزارت به شناخت خواهد خود ۀتبع را آنها اینکه به دایر پدرشان متبوِع  دولِت  تصدیِق  ۀضمیم به کتبی درخواست یکسال ظرف

 ».نمایند

 .شود)نحوۀ استقرار تابعیت: از بدو تولد (اما تثبیت نمی

 :تابعیت ایرانی (ترجیح) پذیرِش و  عراض)رد (اِ 

 شون!هیچ کاری نکنه و بشینه خونه سال تمام ١٨بعد از رسیدن به سن  یکساِل  درپذیرش (ترجیح) تابعیت ایرانی: 

 شود.چگونگی پذیرش: از إعمال حّق انتخاب خودداری کند (سکوت کند): اینجوری تابعیتش تثبیت می

 کتبی از دولت ایران مبنی بر خروج یا رّد تابعیت ایرانی (إعمال حّق انتخاب) + تصدیق دولت متبوع پدر. رد (ِاعراض) تابعیت ایران: درخواست

 :٥شرایط تابعیت طبق بند 

 ؛ایران باشد طفل تولدِ  شرط اول:محّل 

 ؛شرط دوم: پدر تبعۀ خارجی باشد (ایرانی نباشد)

 .رط اقامت)سال (ش ١٨بعد از رسیدن به سن  دیگر شرط سوم: اقامت یکساِل 

 .در بدو تولد :استقرار تابعیت

 گیرد.صورت می سال تمام ١٨: ظرف یکسال بعد از رسیدن به عراض) از تابعیت ایرانیرد (اِ  و هم پذیرش (ترجیح) تابعیت ایران هم

 شود.درخواست پذیرش تابعیت ایران (إعمال حّق انتخاب): تثبیت می (ترجیح) تابعیت ایرانی: پذیرِش 

 راض) تابعیت ایران: عدم إعمال حّق انتخاب (سکوت).رِد (ِاع

 خود پدرِ  تابعیِت  به بخواهند تمام سال ۱۸ سن به رسیدن از پس ۹۷۶ ماده ۵ بند در مذکور اشخاِص  گاه هر«گه: قانون مدنی می ٩٧٧بند ب مادۀ 
 وزارت به شناخت دخواه خود ۀتبع را آنها اینکه به ایرد پدرشان متبوع دولِت  تصدیِق  ۀضمیم به کتبی درخواسِت  سال یک ظرف باید بمانند باقی
 » .نمایند تسلیم خارجه امور

 ــه ــن : نکت ــی ای ــا بررس ــادۀ  ٥ب ــه در م ــتم ک ــه می.ق ٩٧٦آی ــت متوّج ــده اس ــر گردی ــران ذک ــذیرش م ای ــه پ ــوط ب ــتم دّوم مرب ــه آی ــویم ک ش
بــه  از ناحیــۀ پــدر یــران پــذیرش سیســتم خــونلــذا در ا. مربــوط بــه پــذیرش سیســتم خــاک اســت ٥و  ٤و  ٣سیســتم خــون اســت و آیــتم 

 .به صورت مشروط و مقید است از ناحیۀ مادر پذیرش سیستم خون و  صورت مطلق است و پذیرش سیستم خاک
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 .توان این مطلب را به صورت یک اصل به شرح زیر بازگو کردبه عبارت دیگر سیستم اعطای تابعیت تولدی در ایران، تلفیقی بوده و می

 ربعیت تولدی ایران مبنی بر سیستم خون است ولی در موارد استثنائی که در قانون ذکر گردیده است، سیستم خاک نیز مورد پذیرش قرااعطای تا
 .گرفته است

 تابعیت ایرانی تحصیل

اس قانون از دو طریق ایجاد ساین تابعیت بر ا. شوند، حاصل نگرددتابعیتی است که از طریق تولد یا اموری که به تولد مربوط می: تابعیت اکتسابی
 .گرددمی

 )٩٧٦مادۀ  ٦د. (بند هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند دارای تابعیت ایران خواهد ش: از طریق ازدواج. ١

ط کسب اگر شرای در این صورت. یعنی هر تبعه خارجی به صورت ارادی درخواست تابعیت ایران از دولت ایران را نماید: از طریق اخذ تابعیت. ٢
 .)٩٧٦مادۀ  ٧(بند  تواند بگیردتابعیت را دارا باشد، تابعیت ایران را می

 )ق.م ٩٨٣و  ٩٧٩(مواد  ایران تابعیتشرایط تحصیل 

 سال تمام رسیده باشد. ١٨شرط سن: فردی به سن  .١
 در ایران ساکن بوده باشد. سال اقامت اعم از متوالی یا متناوب ٥شرط اقامت:  .٢

 بند: معافین این

 الف ـ کسانی که دارای زن ایرانی و از آن زن فرزند داشته باشند.

 اند.ب ـ افرادی که برای خدمت به دولت ایران در خارج اقامت داشته 

 باشند.المنفعه میج ـ اشخاصی که دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام 

 شخص فراری از خدمت نظامی نباشد. .٣
 رائم مهم غیرسیاسی محکوم نشده باشد.در هیچ مملکتی به ج .٤
 .مالی مکنتشرط داشتن  .٥
 .شرط عدم سوءپیشینه در ایران .٦
 .شرط تصدیق دولت ایران .٧
 .موافقت هیأت وزیران .٨
 .تصدیق دولت ایران در تأیید رفتار شایسته .٩

 ق.م) ٩٨٤آثار تحصیل تابعیت: (مادۀ 

 کند.ق.م تابعیت ایران را کسب می ٩٨٤ ادۀشوهر طبق م تابعیِت  تحصیِل  ِع بَ به تَ  عی دارد، یعنیبَ نسبت به زن اثر تَ  .١
 .شوندکند، ایرانی میع اینکه پدرشان تابعیت ایرانی را کسب میبَ فرزندان صغیر و مجنون به تَ  .٢
 جداگانه باید تقاضای تحصیل تابعیت دهند. )سال به باال ١٨(فرزندان کبیر  .٣

 آثار پذیرش تابعیت ایران:

 شود.تابعیت، وی ایرانی میاصل: از زمان صدور سند 

 از زمان تاریخ تقاضانامه.» ق.م ٩٨٥مادۀ «استثناء: 

 ق.م) ٩٨٢(مادۀ  حقوق دارندگان تابعیت اکتسابی
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 شوند؛ مگر اشتغال به مشاغل ذیل:مند میحقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره ۀاشخاصی که تابعیت ایران را کسب کنند از کلی

 .معاونین اوریاست جمهوری و  – ۱

 .عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه – ۲

 .وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری – ۳

 .عضویت در مجلس شورای اسالمی – ۴

 .عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر – ۵

 .ست و یا مأموریت سیاسیاستخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پُ  – ۶

 .قضاوت – ۷

 .فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی ۀترین ردعالی – ۸

 های مهم اطالعاتی و امنیتی.تصدی پست – ۹

 

 تغییر تابعیت زنان در اثر ازدواج:

 :رویه کشورها در خصوص تأثیر ازدواج در تغییر تابعیت

 شود.وحدت مطلق: تابعیت مرد قهرًا بر زن تحمیل می  .١
 تأثیری در تابعیت زوجین ندارد. : ازدواجاستقالل مطلق .٢
 استقالل نسبی: تغییر تابعیت زن در أثر ازدواج بستگی به قانون دولت متبوع شوهر دارد.  .٣
 .اگر قانون دولت متبوع شوهر، زن را مخیر بگذارد: زن حق انتخاب بین تابعیت خود و تابعیت شوهر دارد 
 دهد.نکند: زن تابعیت خود را از دست نمی لاگر قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت را تحمی 

 تغییر تابعیت در اثر ازدواج طبق قانون ایران:

 تغییر تابعیت زن خارجی در اثر ازدواج با مرد ایرانی طبق قانون ایران: .١

 شود.ایرانی محسوب می» هر زن تبعۀ خارجی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده باشد.«ق.م:  ٩٧٦مادۀ  ٦طبق بند 

زن  ،واجشود و از زمان ازدزن تحمیل می شود؛ یعنی تابعیت شوهر برمال میصورت ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی، سیستم وحدت تابعیت إعدر 
 آید.خارجی به تابعیت ایران درمی

(طبق  ت:در اثر طالق یا فوت شوهر که در نتیجه ازدواج با مرد ایرانی، ایرانی شده اسبه تابعیت خود زن خارجی  رجوع
 ق.م): ٩٨٦مادۀ 

 شود.درخواست (از وزارت امور خارجه) از تابعیت ایران خارج می رِف طالق: به ِص الف ـ 

 :مرگ شوهرب ـ 

خارجه از تابعیت ایران  امور وزارت از سال از شوهر ایرانی خود نداشته باشد ِصرف درخواست ١٨اگر زن خارجی بعد از مرگ شوهر فرزند زیر  .١
 .شودخارج می
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سال برسد سپس  ١٨سال از شوهر ایرانی خود داشته باشد، باید صبر کند تا فرزند او به سن  ١٨اگر زن خارجی بعد از مرگ شوهر فرزند زیر  .٢
 .شودخارجه از تابعیت ایران خارج می امور وزارت از ِصرف درخواست

 در اثر طالق یا فوت شوهر:به تابعیت خود زن خارجی  رجوع آثار

 خصی:آثار ش الف ـ

 . خروج از تابعیت ایران.١

 .. عدم الزام به خروج از ایران٢ 

 آثار مالی: ب ـ

 .داشتن اموال منقول را دارد . حّق ١ 

 داشتن اموال غیرمنقول را ندارد، مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. . حّق ٢ 

 ق قانون ایران:تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج با مرد خارجی طب .٢

به تابعیت ایرانی خود خارجه مزاوجت می نماید  ۀزن ایرانی که با تبع«ق.م:  ٩٨٧دوام تابعیت زوجۀ ایرانی و حِقّ مالکیت او: صدر مادۀ اصل: 
ترک ای تقاضر اشخاص تواند مانند سایشود، او میاو سلب نمی ایرانِی  تابعیِت  ،به واسطۀ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی» باقی خواهد ماند.

 نماید. تابعیت

ازدواج به زوجه تحمیل  عقدِ  وقوِع  ۀتابعیت شوهر به واسط ،مطابق قانون مملکت زوج«ق.م:  ٩٨٧تغییر تابعیت بر اثر ازدواج: مادۀ  :١استثناء 
در صورتی  به قانون شوهرش بستگی دارد. ق.م ٩٨٧کند طبق مادۀ از دست دادن تابعیت ایرانی برای زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می» شود.

 آید.ر تابعیت را در اثر ازدواج به زن تحمیل کند زن ایرانی به تابعیت مرد خارجی درمیقانون متبوع شوهکه 

زن را بین حفظ  زوج، مملکِت  تابعیِت  هرگاه قانوِن «ق.م:  ٩٨٧مادۀ  ١ر بودن زن ایرانی بین تابعیت ایرانی و تابعیت زوج: تبصرۀ مخیّ : ٢استثناء 
خیر است در این صورت زن ایرانی م» زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود ،تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد

 خود را تحصیل کند. شوهرِ  او باقی بماند یا تابعیِت  ایرانِی  که تابعیِت 

 با مرد خارجی:آثار تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج 

 آثار شخصی: الف ـ

 . خروج از تابعیت ایران.١

 .. عدم الزام به خروج از ایران٢ 

 آثار مالی: ب ـ

 داشتن اموال منقول را داراست. . حّق ١ 

 داشتن اموال غیرمنقول را دارد، مگر در صورتی که موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد. . حّق ٢ 

 

 ۱۳۹۸ ایرانی ـ مصوب ابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرقانون اصالح قانون تعیین تکلیف ت

شوند، قبل از ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می غیر ایرانی با مرداِن  زناِن  شرعِی  حاصل از ازدواِج  فرزنداِن  :ماده واحده
به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان (در ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست ما
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فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت . آیندبه تابعیت ایران درمی) اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و سازمان  به تشخیص وزارت اطالعات(ه در صورت نداشتن مشکل امنیتی توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند کعدم تقاضای مادر ایرانی، می

ماه انجام شود و پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه. شوندبه تابعیت ایران پذیرفته می) اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
یص وزارت اطالعات به تشخ(غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر 

 .اقدام کند) و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ب با َس نَ  متقاضی، احرازِ  ِب َس نَ  که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احرازِ صورتی در ـ۱ تبصره
 .باشددادگاه صالح می

مام توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تشان در ایران متولد شده باشند، میافراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین ـ۲ تبصره 
ارت اطالعات و سازمان یص وز به تشخ(شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی 

 .شوندبه تابعیت ایران پذیرفته می )اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 

 ترک تابعیت

های مختلفی ز راهتابعیت ا ترِک . خود ترک کند و تابعیت جدیدی را کسب نماید ۀتابعیت خود را با اراد ،منظور از ترک تابعیت این است که شخص
 :به آنها اشاره خواهد شدگیرد که در ذیل صورت می

خود  متبوِع  بدین صورت که شخص از دولِت . باشدبا تقاضای خود شخص می: ترک تابعیت در اثر تقاضای شخصیا  ترک تابعیت ارادی
برای ترک قانون مدنی به ارادۀ شخص  ٩٨٨در تبصرۀ الف ماده . پذیرددر صورت موافقت دولت، تابعیت وی پایان می؛ تقاضای ترک تابعیت نماید

 گونه آثاری برای شخص ایجاد نخواهد شد.تابعیت ایران صریحًا اشاره گردیده ولی تا زمانی که دولت با تقاضای وی موافقت ننماید هیچ

 .دنامه ذکر نماینایران باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده است را در درخواست خروج از تابعیِت  کنندگاِن درخواست 

 

 ق.م): ٩٨٨ۀ شرایط ترک تابعیت ایران (ماد

ت و تنظیم و پس از تصدیق هوی خود را در روی اوراق تمبرشده ۀنامباید درخواست، نمایندکسانی که درخواست خروج از تابعیت ایران را می .١
 .امضای آنان تأیید شود

ی و کنسولی ایران، به وزارت امور خارجه ارسال گردد تا بر طبق در ایران از طرف نیروی انتظامی و در خارج از کشور به وسیلۀ مأمورین سیاس .٢
 .الزم به عمل آید قوانین و نظامات مربوطه اقداماِت 

ایرانی را منوط به موافقت و اجازۀ هیأت وزیران نموده است و بدون اجازه  تابعیِت  ترِک  ،قانون مدنی ٩٨٨مادۀ  ٢موافقت هیأت دولت: طبق بند  .٣
 .اثر حقوقی ندارد ت ایرانترک تابعیاین هیأت 

حفظ منافع ایرانیان بوده تا با ترک تابعیت ایران با  ،و دلیل این مسأله سال تمام است ٢٥ترک تابعیت،  سال: شرط سن برای ٢٥شرط سن  .٤
 .تابعیتی مواجه نگرددبی

موال غیرمنقولی که ایکسال از تاریخ ترک تابعیت  تعهد نمایند که در ظرف قبالً  باید، نمایندکسانی که درخواست خروج از تابعیت ایران را می .٥
ر قوانین ایران منتقل کنند؛ حتی اگ اتباع ایرانی، به از طریق ارث به ایشان منتقل شوند ممکن استو یا  باشند در ایران دارا می

 آن را به اتباع خارجه بدهد. ِک تملّ  ۀاجاز 
ف اصلی را به عنوان یکی از وظای خدمت نظام وظیفه خودباشد حتمًا باید می سالح: شخصی که متقاضی ترک تابعیتشرط انجام خدمت ذی .٦

 وظیفه محسوب خواهد شد.به منزلۀ انجام خدمت نظام ،شخص در مقابل دولت انجام داده باشد. معافیت
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ابعیت سانی که اقدام به ترک تماه که البته تا یکسال قابل تمدید است. از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، ک ٣تعهد به خروج از کشور ظرف  .٧
ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند که این مدت تا یک سال با موافقت وزارت امور خارجه  ٣نمایند باید ظرف مّدت می

 .قابل تمدید است
 نمایند.منقول وی را صادر میدستور به اخراج وی و همچنین فروش اموال غیر ،در صورت عدم خروج در مّدت مقرر، مقامات صالحه 
 شود و اموال منقول را در بر نخواهد گرفتتعهد رسمی برای انتقال اموال فقط شامل اموال غیرمنقول می. 
  غیرمنقول باید در ظرف یک سال صورت پذیرد و این انتقال باید فقط به اتباع ایرانی باشد امواِل  مالکیِت  انتقاِل  زماِن  مّدِت. 
 یک بیگانه هم نداده است ۀانداز خصی که ترک تابعیت نموده است اجازۀ تمّلک اموال غیرمنقول را حتی به گذار به شقانون. 

 

 آثار ترک تابعیت:

نسبت به خود شخص متقاضی: بدین صورت که از زمان صدور موافقت هیأت وزیران مبنی بر ترک تابعیت فرد، او دیگر ایرانی محسوب  .١
 .ایرانیان محروم خواهد شدشود و از حقوق متعّلق به نمی

 ؛د داشتوی اعم از کبیر و صغیر نخواه نسبت به زوجه و اوالد شخص متقاضی: ترک تابعیت فرد هیچگونه اثری بر تابعیت زوجه و فرزنداِن  .٢
 آنها هم باشد. حاِل  مگر اینکه اجازۀ هیأت وزیران شامِل 

 

 :ترک تابعیت زن ایرانی بدون شوهرش

ساکت  قوانین ایران در این زمینه. تواند مستقل از شوهر خود، تقاضای ترک تابعیت ایران را بنمایدر ایرانی است میدارای شوهکه زن ایرانی 
مادۀ » ب«گذار در صورت ترک تابعیت زن ایرانی بدون شوهر در تبصرۀ قانون. ای نسبت به این موضوع نشده استو هیچگونه اشاره باشندمی

 فاقد که نیز را او دانفرزن تابعیت ترک ،شوهربی ایرانی زن تابعیت ترک تصویب ضمن تواندمی وزیران هیئت: است کهقانون مدنی مقرر کرده  ٩٨٨
 تمام سال ۲۵ سنه ب که نیز مذکور زن فرزندان .دهد اجازه محجورند دیگری جهاته ب یا و دارند تمام سال ۱۸ از کمتر و هستند پدری جد و پدر

 .نمایند تابعیت ترک تقاضای مادر درخواسِت  از بعیته تب توانندمی باشند نرسیده

 

 تابعیت ایران به بازگشت

 ردهک تابعیت تبدیل ،مقررات موافق پدرشان یا خود که کسی ایران اتباع از« :قانون مدنی ایران قاعده کّلی زیر بیان شده است ٩٩٠بر اساس مادۀ 
 صالح را هاآن ابعیتت دولت که آن مگر شد خواهند قبول ایران تابعیت به درخواست مجرده ب نمایند رجوع خود اصلیۀ تبعیِت ه ب بخواهند و باشند
 »نداند

 اند:دسته ٢ت ایرانی ترک کردند کسانی که تابعی

 .بازگشت او را به مصلحت نداند ،به ِصرِف درخواست مگر اینکه دولت =را ترک کرده بودند  تابعیت اصلی ایرانیکسانی که  .١
 بدهند.واست تحصیل تابعیت ایران باید درخ=  اندرا ترک کرده ابعیت اکتسابی ایرانیتکسانی که  .٢

 ق.م: ٩٩٠استثناء مادۀ 

ا درخواست ی بخود رجوع نمایند در صورت ایرانِی  اند، حال اگر بخواهند دوباره به تابعیِت تابعیت خود را تغییر داده ،در مورد زنان ایرانی که بر اثر ازدواج
 :شود کهت میآنها موافق

 .شده باشند یا همسر یا شوهر آنان فوت کرده باشند از همسر خود جدا .١
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زوج  دولِت  تابعیِت  حمیِل ت خود، دوباره به تابعیت ایرانی برگردد که این ترک تابعیت در اثرِ  ایرانِی  تابعیِت  تواند بعد از ترِک زن ایرانی در صورتی می  .٢
 . بوده باشد

 .او بوده باشد اصلِی  زن، تابعیِت  پیشیِن  ایرانِی  این است که تابعیِت  یکی از موارد قابل اهمیت  .٣

تواند مجددًا به تابعیت ایرانی خود باز گردد و مانند سایر ایرانیان از حقوق و مزایای مقرر و جاری زن ایرانی می ،در صورت ایجاد چنین شرایطی
 .برخوردار خواهد شد

 

 تابعیت ایرانی: ردّ 

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده : «٩٧٦مادۀ  ٤و پذیرش تابعیت خارجی پدر: بند رد تابعیت ایران  .١
 »اند.بوجود آمده

کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال : «٩٧٦مادۀ  ٥سکوت: بند  .٢
شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای اقامت کرده باشند واال قبول سال دیگر در ایران ۱الاقل  تمام

 »تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

 

 :ترک تابعیتبا  رد تابعیتتفاوت 

 ت.سال مالک اس ٢٥سال معیار است، ولی در ترک تابعیت سن  ١٨در رد تابعیت سن  .١
 در رد تابعیت دولت حّق رد درخواست تابعیت را ندارد، ولی در ترک تابعیت حّق رد برای هیأت وزیران وجود دارد. .٢
 در رد تابعیت انجام خدمت وظیفه شرط نیست، ولی در ترک تابعیت انجام خدمت وظیفه شرط است. .٣
تواند سالگی تا آخر عمر فرد می ٢٥ت دارد)؛ ولی در ترک تابعیت از سال حّق رد تابعیدر رد تابعیت مهلت زمانی مشخص وجود دارد (فرد تا یک .٤

 ترک تابعیت کند و محدودیت زمانی ندارد.
 شود.ماه از کشور خارج نشود، اخراج می ٣شود، ولی در ترک تابعیت اگر فرد ظرف در رد تابعیت اگر فرد تابعیت ایران را رد نماید، اخراج نمی .٥

 

 به دعاوی راجع به تابعیت در ایرانمراجع صالح برای رسیدگی 

 .باشدمی شوند، سازمان ثبت احوالکنند و یا از تابعیت ایرانی خود خارج میکسانی که ترک تابعیت می ۀمرجع صالح برای ابطال شناسنام. ١

های حل أتنمایند هیخود استفاده میایرانی  ۀاند ولی از شناسنامکسانی که بیگانه بوده های ایرانِی مرجع صالح در مورد ابطال شناسنامه. ٢
 .باشداختالف می

 ۀ ع ادار لول بایگانی یا معاونین یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مّط ؤرییس اداره ثبت احوال و مس: اعضای هیأت حل اختالف مرکب از
 .باشدمزبور به انتخاب رییس ادارۀ ثبت احوال استان می

نفع از تصمیمات هیأت حِلّ اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی مراجع به اسناد ثبت احوال یا دادگاه رسیدگی به شکایات اشخاص ذی. ٣
 .روز از تاریخ ابالغ است ١٠شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محِلّ اقامت خواهان خواهد بود مهلت شکایات از تصمیمات هیأت حِلّ اختالف 

ولی اگر ؛ دباشصدور سند می نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی در دادگاه محّل ظیم شده باشد و ذیهرگاه سند ثبت احوال در ایران تن. ٤
 .محِلّ تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، دادگاه شهرستان تهران موظف به رسیدگی خواهد بود
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 تعیین تابعیت اشخاص حقوقی

ه ل آنها را بکنیم ولی برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی اوّ قانون مدنی عمل می ٩٧٦اساس مفاد مادۀ برای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی بر 
 :شودگیری میدو دستۀ زیر تقسیم کرده سپس برای آنها بر اساس قانون تصمیم

ی های غیرانتفاعومی و فعالیتباشد که به منظور انجام خدمات عمهای دولتی میسازمان و شامل نهادها: اشخاص حقوقی حقوق عمومی) الف
 .شوند و هدف اصلی آنها کسب درآمد و سودجویی نیستالمنفعه تشکیل میو عام

 .ها دارای حقوق، اموال و دارایی، منافع متعلق به خود و مستقل از اعضای خود هستنداین سازمان

هستند که به منظور رسیدن به اهداف  مؤسسین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقیقی: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) ب
 .مشترک که ممکن است این اهداف انتفاعی بود

المنفعه و غیرانتفاعی داشته باشند این مؤسسات حقوقی حقوق خصوصی تابع مقررات یعنی به دنبال کسب منافع مادی باشند و یا اهدافی عام
 .شوندبندی مید بر دو بخش زیر تقسیمباشند که خوقانون مدنی و قانون تجارت مقررات حقوق خصوصی می

 )انتفاعی(ها و مؤسسات تجاری شرکت. ١

 )غیرانتفاعی(مؤسسات غیرتجاری . ٢

 

 نحوۀ تعیین تابعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

 داران شرکتبر اساس تابعیت سهام) هاشرکت(تعیین تابعیت اشخاص حقوقی . ١

 شرکت مؤسسینۀ تعیین تابعیت شرکت بر اساس اراد. ٢

 تعهد پرداخت قیمت سهام تعیین تابعیت بر اساس محّل . ٣

 تشکیل شرکت تعیین تابعیت بر اساس محّل . ٤

 تعیین تابعیت بر اساس مرکز اصلی شرکت. ٥

ت ایعنی شرکت، تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا پرداخت قیمت سهام آن شرکت به وسیلۀ صاحبان سرمایه و بر اساس مقرر : ٣توضیح آیتم 
 .محّلی انجام شده است و صاحبان سرمایه تعهد به پرداخت قیمت سهام دارند

 )ها در ایرانشرکت(تعیین تابعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 

ون قان ٥٩٠ه باشد و در مادمی آنهااقامتگاه اداری یا  مرکز اصلیبر اساس  های تجاریشرکتگذار در ایران تعیین تابعیت مطابق با دیدگاه قانون
 .داند که ادارۀ شخص حقوقی در آنجاستاقامتگاه اشخاص حقوقی را محّلی می ،تجارت

شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، این شرکت ایرانی در قانون ثبت مقرر گردیده، شرکتی که در ایران تشکیل می ایاز سوی دیگر در ماده
 .شودمحسوب می

گذار در شود که هم در ایران تشکیل شده باشد و هم مرکز اصلی آن در ایران باشد قانونتی ایرانی تلقی میشرک ،با توّجه به ماده فوق از قانون ثبت
تواند در بینی کرده است و شرکت خارجی در صورتی میهای خارجی در ایران را نیز پیشها امکان فعالیت شرکتقانون راجع به ثبت شرکت ٣ماده 

 :ایران فعالیت نماید که

 ؛آن شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد :اوالً 
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 ؛در اداره ثبت اسناد تهران نیز به ثبت رسیده باشد: ثانیاً 

 .است ایرانیتابعیت شرکت : اگر در ایران شرکتی تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد: ١نکته 

 .است خارجیتابعیت شرکت : در ایران نباشد اگر شرکتی در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی: ٢نکته 

 .را خارج از ایران قرار دهد، تابعیت خود را از دست خواهد داد خودِ  اصلِی  این شرکت به محض اینکه اقامتگاهِ 

 .آن در ایران باشد اصلِی  اگر در ایران شرکتی تشکیل نشده باشد و مرکزِ : ٣نکته 

 .از نظر قانون ثبت، شرکت خارجی است) الف

 .از نظر قانون تجارت، تابعیت شرکت ایرانی است) ب

عد از قانون ثبت ازآنجاکه قانون تجارت ب. توانیم به تاریخ تصویب این دو قانون توّجه کنیماز آنجاکه تضاد بین دو قانون تجارت و ثبت وجود دارد می
شود و شرکت ایرانی گیری میبود بر اساس قانون تجارت تصمیم ها خواهدقانون ثبت شرکت ۀکنندبه تصویب رسیده و در این مورد اختصاصًا نسخ

 .شودمحسوب می

قانون تجارت اشخاص حقوقی بیگانه و تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است پس ابتدا الزم است  ٥٩١به موجب مادۀ 
 حقوقِی  شخاِص ا در خصوص اقامتگاهِ . عیت اشخاص حقوقی را معّین نماییماقامتگاه اشخاص حقوقی را معلوم کنیم تا به وسیلۀ آن بتوانیم تاب

 .ها و تعاریف متفاوتی وجود داردبیگانه در ایران بحث

انون ولی به موجب ق ؛حقوقی در آنجاست حقوقی محّلی است که ادارۀ شخِص  شخِص  شود اقامتگاهِ در قانون تجارت گفته می: به عنوان مثال
ت موضوعی وحد ،شود که بین مواِدّ قانونیای که از تعاریف باال گرفته مینتیجه. ص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بودمدنی اقامتگاه اشخا

 .وجود ندارد

تابعیت . رکتاصلی آن است نه مرکز عملیات شمرکز  ،شرکت تابعیِت  کند که مالک اصلی برای تعییِن ها نیز تأیید میقانون ثبت شرکت ١مادۀ 
 .با اقامتگاه آنها رابطۀ تنگاتنگ داردها شرکت

های ن تابعیت شرکتبنابراین برای تعیی ه است.شود که قانونگذار مرکز اصلی را با اقامتگاه یکی دانستها چنین استنباط میاز قانون ثبت شرکت
 .ه متصور استها سه فرض نام برده در ابتدای نکته به قانون تجارت و قانون ثبت شرکتتجاری در ایران با توّج 

 

 

 

 

 اقامتگاهفصل سوم: 

ـ » ر اقامتگاهاصول حاکم ب«ـ » آثار و قواعد اقامتگاه«ـ » عناصر اقامتگاه«ـ » نقش اقامتگاه«ـ » کنندۀ اقامتگاهعوامل تعیین«ـ » تعریف اقامتگاه«
 .»انواع اقامتگاه«

 تعریف اقامتگاه

عیت، به قسمت ه به تابنی از قلمرو که شخص را بدون توّج که بین اشخاص و حوزۀ معیّ ای حقوقی دارای بعضی از خصائص سیاسی اقامتگاه رابطه
 دهد.نی از قلمرو یک کشور پیوند میمعیّ 
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 تعریف اقامتگاه طبق قانون مدنی

اشته باشد د اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محّلی که شخص در آن سکونت«: کندقانون مدنی در مورد تعریف اقامتگاه بیان می ١٠٠٢مادۀ 
 ».شوداگر محِلّ سکونِت شخص، غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او، اقامتگاه محسوب می. و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد

 .باشدکنندۀ اقامتگاه میعوامل تعیین مرکز مهم امور شخصو  محِلّ سکونتطبق این ماده،  اقامتگاه: ۀکنندعوامل تعیین

 است مرکز مهم امور، کنندهعامل تعییناگر میان این دو تعارض وجود داشته باشد از نظر حقوق مدنی  حال. 
 زۀ معینی از باشد که بین اشخاص و حودانند که دارای بعضی از خصایص سیاسی نیز میایی حقوقی میبرخی از حقوقدانان اقامتگاه را رابطه

فراد در باشد که مربوط به مکانی است که ادانان معتقدند که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی میقدر واقع حقو. شودقلمرو دولتی برقرار می
 .باشندآنجا ساکن می

 کنندالمللی تقسیم میبرخی از نویسندگان اقامتگاه را به دو دستۀ داخلی و بین. 

 وجوه افتراق اقامتگاه و محِلّ سکونت

 .بایست واحد باشدشخص می در صورتی که اقامتگاهِ  تواند متعدد باشدشخص می سکونِت  محّل . ١

 .ممکن است تبعۀ یک کشور در کشور دیگری موقتًا ساکن باشد ولی اقامتگاه اصلیش همان کشور اصلی وی باشد. ٢

 :باشداقامتگاه مبتنی بر دو اصل مهم زیر می. ٣

 .اصل لزوم) ب ؛اصل ثبات) الف

 .نت حاکم نیستدر صورتی که این اصول دربارۀ محِلّ سکو

 نقش اقامتگاه

 ؛معیاری برای تقسیم درست افراد .١
 نقش دارد؛ داخلی دارد) اقامتگاه در تعیین صالحیت محاکم (البته بیشتر جنّب  .٢
 ؛تعارض منفی قوانین تابعیت : دراقامتگاه بدل تابعیت .٣
 .دعوا (در احوال شخصیه برخی کشورها)حاکم بر  ۀنقش اقامتگاه در تعیین قاعد .٤

 قامتگاهعناصر ا

 ؛مرکز امور مهم صورت تعارضدر  ؛مرکز امور مهمو یا  سکونتعنصر مادی:  .١
 .عنصر معنوی (روانی): قصد .٢

 :آثار و قواعد اقامتگاه به صورت زیر بیان شده است :آثار و قواعد اقامتگاه

 :از حیث انجام تکالیف قانونی افراد) الف

 .شودمی که بر اساس اقامتگاه مشخص مثل مالیات و پرداخت آن

 تواند رأی بدهد در ایران اقامتگاه انتخاباتی فقط در مورددر برخی از کشورها شخص اقامتگاه انتخاباتی داشته و فقط در آن محل می: نکته 
 .انتخابات شوراهای اسالمی وجود دارد

 هااز حیث تعیین صالحیت دادگاه) ب

قامتگاه باشد که خوانده در حوزۀ قضایی آن اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی میدادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی بر ا: به عنوان مثال
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 .دارد

ظر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدن(باشد تعیین مهلِت حِقّ اعتراض به حکم صادره می ،همچنین یکی از آثاِر اقامتگاه
 ).باشدماه از تاریخ ابالغ یا انقضای مّدِت واخواهی می ٢روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور  ٢٠یا اعتراض به حکم برای اشخاص مقیم ایران 

 داراز حیث تعیین قانون صالحیت) ج

قانون ) ال هستندکشورهایی که مبتنی بر نظام حقوقی کامن(آمریکا و انگلیس : قانون صالح در مورد احوال شخصیه در بعضی از کشورها، مانند
مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و همچنین  ۀاما در حقوق ایران، اتباع خارج؛ باشداه اشخاص میاقامتگ

تعبیر دیگر قانون صالح در اموری که  به). قانون مدنی ٧مادۀ (حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهد بود 
 .خواهد بود) یعنی همان دولت متبوع(ذکر گردیده قانون تابعیت شخص  ٧در مادۀ 

ف باشند، دارای تابعیت مختل) زن و شوهر(طالق اگر طرفین : در برخی از مسائل خانوادگی مثل... فرانسه، بلژیک و : در بعضی از کشورها مانند
 .گرددقانوِن اقامتگاِه مشترِک آنها برای آنها اجرا می

 بر اقامتگاه اصول حاکم

 .همانطوری که در مبحث تابعیت به آن نیز اشاره شد، اصول حاکم بر تابعیت و اقامتگاه دارای وجه مشترکی هستند

 :باشدگانه اقامتگاه به شرح زیر میاصول سه

 )اصل داشتن اقامتگاه(اصل لزوم اقامتگاه  .١

تعیین (مند گردند و همچنین برای جلوگیری از بروز مشکالتی برای افراد از قبیل از نظر قانونگذار برای اینکه اشخاص از حقوق خود در جامعه بهره
دون گاهی ممکن است در عمل شخصی ب. دارای اقامتگاه مشخصی باشند ،بایست افرادمی...) دار و دار، تعیین دادگاه صالحیتقانون صالحیت

شخص را به  ِن پیشی اقامتگاهِ  ،لذا قانونگذار برای جلوگیری از مشکالت. ست بدهدآنکه اقامتگاه جدیدی را بدست آورد اقامتگاه قدیم خود را از د
 .کنداو محسوب می اصلِی  اقامتگاهِ  عنواِن 

 )اصل نداشتن بیش از یک اقامتگاه(اصل وحدت اقامتگاه  .٢

اه باعث یرا داشتن بیش از یک اقامتگتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ز قانون مدنی به صراحت آمده است که هیچکس نمی ١٠٠٣در ماده 
 .گرددالمللی میایجاد مشکالتی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین

 تغییر بودن اقامتگاهاصل اختیاری بودن و قابل .٣

اهاصل اقامتگ۳

.هر کس باید دارای اقامتگاه باشد

»م.ق۱۰۰۲مادۀ «

. هیچ کس نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد

»م.ق۱۰۰۳مادۀ «

.هر کس می تواند اقامتگاه خود را تغییر دهد

»م.ق۱۰۰۴مادۀ «
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 .دهیابد مگر آنکه شخصی به اراده و اختیار خود آن را تغییر دهرگاه اقامت شخصی مشخص گردد آن اقامتگاه ثابت بوده و تغییری نمی

مهِمّ  ه مرکزِ آید مشروط بر آنکشخص در محِلّ دیگری به عمل می حقیقِی  تغییر اقامتگاه به وسیلۀ سکونِت : قانون مدنی مقرر داشته ١٠٠٤ماده 
 .اموِر او نیز به همان محل انتقال یافته باشد

واهد قامتگاه کامًال اختیاری بوده تا هر زمانی که شخص بخا توان چنین برداشت نمود که اصل بر این است که انتخاِب الذکر میبر اساس مادۀ فوق
 .تواند اقامتگاه خود را تغییر دهدمی

 انواع اقامتگاه

 اقامتگاه اشخاص حقیقی .١

 ق.م) ١٠٠٢(مادۀ  الف ـ اقامتگاه اختیاری یا حقیقی

ق.م)؛ مأموران دولتی که مأموریت ثابت دارند  ١٠٠٦ق.م)؛ محجورین (مادۀ  ١٠٠٥زن  شوهردار (مادۀ  عی):بَ ب ـ اقامتگاه اجباری قانونی (تَ 
 ق.م). ١٠٠٩ق.م)؛ خدمۀ کبیر در منزل مخدوم (مادۀ  ١٠٠٨ق.م)؛ نظامیان (مادۀ  ١٠٠٧(مادۀ 

ود خقرارداد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله برای  عقدِ  قرارداد یا یکی از آنها در ضمِن  اقامتگاهی که طرفیِن : ج ـ اقامتگاه قراردادی
 »ق.م ١٠١٠مادۀ « .نمایدانتخاب می

 رودبه کار می... قراردادی برای ابالغ اوراق قضایی مانند احضاریه، اخطاریه و  اقامتگاهِ : نکته. 
 اقامتگاه اشخاص حقوقی .٢

 ق.م: مرکز عملیات ١٠٠٢قسمت اخیر مادۀ  طبق: الف ـ قانون مدنی

 مرکز اداره ق.ت: ٥٩٠طبق ماده : قانون تجارت ب ـ

 عیار تعیین تابعیت شخص حقوقیم

 اقامت محّل : تابعیت اشخاص حقوقی

 .تابعیت و اقامتگاه را در اشخاص حقوقی داریم وحدِت 

 

 .باشدی میآنان اجباری یا قانون شود و اقامتگاهِ اقامتگاه از افراد گرفته می انتخاِب  اختیارِ  ،به حکم قانون در موارد زیر انواع اقامتگاه اجباری:

 »شوهر است. شوهردار همان اقامتگاهِ  زِن  اقامتگاهِ «ق.م)  ١٠٠٥(م  ه زن شوهردار:اقامتگا .1
قانون مدنی اقامتگاِه شوهر قرار  ١٠٠٥قانونگذار در حقوق ایران اقامتگاِه زِن شوهردار طبق مادۀ  ،خانواده اقامتگاهِ  وحدِت  با توّجه به اصِل 

 .داده است
 »ها است.آن ولی یا قیِم  صغیر و محجور همان اقامتگاهِ  گاهِ اقامت«ق.م)  ١٠٠٦(م  اقامتگاه محجورین: .2
 »موریت ثابت دارند.أی است که در آنجا ممورین دولتی محلّ أاقامتگاه م«ق.م)  ١٠٠٧(م  اقامتگاه مأمورین دولتی: .3
 »هاست.ساخلو آن اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محّل «ق.م)  ١٠٠٨(م  اقامتگاه نظامیان: .4

 است.» پادگان«شود، که معادل فارسی آن، نامیده می» ساخلو« ،استقرار گروه نظامی مکان 
  را به عنوان اقامتگاه  »پادگان«قانون مدنی  ١٠٠٨هر چند که نظامیان دارای مرکِز مهِمّ اموِر دیگری نیز باشند باز هم قانونگذار طبق مادۀ

 .آنان تعیین کرده است
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 سوب شان محاقامتگاه »پادگان«دیگر گردند، خود باز می روند و بعد از انجام وظیفه به منزِل دگان مینظامیانی که در طول روز به پا
 شود.نمی

کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود نزد دیگری کار یا خدمت می اگر اشخاص کبیر که معموالً «ق.م)  ١٠٠٩(م اقامتگاه خدمۀ کبیر:  .5
 »ها خواهد بود.آن کارفرما یا مخدوِم  اقامتگاهِ  همانها آن سکونت داشته باشند اقامتگاهِ 

 :چند نکته مهم در مورد اقامتگاه قراردادی یا خاص

 .روداست و پس از اجرای کامل مفاد قرارداد، آثار این اقامتگاه از بین می موقتیاقامتگاه قراردادی  .١
 .باشدر میپذیامکان توافق طرفین معاملهخاص یا قراردادی با  تعیین اقامتگاهِ  .٢
تواند نمی دیگر ِف طر  قرارداد بدون رضایِت  پذیر بوده و یک طرِف معامله یا قرارداد امکان طرفیِن  یا قراردادی فقط با رضایِت  تغییر اقامتگاه خاص .٣

 .اقامتگاه قراردادی را تغییر دهد
 .است معتبر سند عادیو هم در  سند رسمیتعیین اقامتگاه قراردادی هم در  .٤
 .باشدقابل اعمال می قرارداد یا معاملهبه آن  کلیۀ دعاوی راجعگاه قراردادی یا خاص فقط نسبت به آثار اقامت .٥
 .نیست نافذ خواهد بود و نسبت به اشخاص ثالث االجراالزم طرفین قرارداداقامتگاه قراردادی یا خاص نسبت به  .٦

 اقامتگاه اشخاص حقوقی

 :نظر گرفته شده است در مورد اشخاص حقوقی دو نوع اقامتگاه زیر در

 .گیردشود و بر اساس اراده و توافق مؤسسین و با امضای اساسنامه صورت میبه این اقامتگاه عام نیز گفته می: اقامتگاه اصلی یا واقعی) الف

 .تغییِر اقامتگاِه اصلِی اشخاِص حقوقی باید با توافق مؤسسین یا هیأت مؤسس صورت گیرد: نکته

ایی این اقامتگاه، در ضمن عقد قراردادهای مربوط به تعهدات و معامالت اشخاص و یا به موجب قرارداد جداگانه: ی یا خاصاقامتگاه قرارداد) ب
 .شود، تعیین میدعوا، یا ابالغ اوراق آن دعوابرای موضوعات خاص از قبیل اقامۀ 

 

 :وضعیت حقوقی بیگانگانفصل چهارم: 

ه تابعیت ایران کو تکالیف هر شخص حقیقی  وضعیت حقوقی بیگانگان یا به عبارتی بررسی حقوق الملل خصوصی،یکی از موضوعات حقوق بین
 .شوندباشند؛ بنابراین دو دسته از اشخاص در داخل هر کشوری بیگانه محسوب میرا دارا نباشند، می

 .باشنداشخاصی که تابعیت کشوری غیر از ایران را دارا می .١
 اشخاص بدون تابعیت .٢

 :انی برای حقوق بیگانگان به شرح زیر در نظر گرفته شده استاصول و مب

نگان اند که حداقل حقوقی را برای بیگاها موظفالملل دولتبه موجب اصول و قواعد حقوق بین: رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان :اصل اول
 :رده شده استدر داخل کشورشان به رسمیت بشناسند که این حقوق به صورت خالصه در موارد ذیل آو 

 اعطای حقوقی که برای ادامۀ حیات فردی الزم است. 
 این حقوق همان حقوقی است که بیگانگان بر طبق قوانین موضوعۀ کشور خود کسب نمودند: احترام به حقوق مکتسبه. 
 حقوقی که الزمۀ احترام به شخصیت انسانی است؛ مانند حِقّ آزادی رفت و آمد. 
 یحِقّ مراجعه به محاکم قضای. 
 کنندشود، حمایت میحّقی که از بیگانگان در مقابل َاعمالی که موجب زیان مالی و جانی آنها می. 
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ولت شوند که در قلمرو دولت متبوع خودشان مانند آن درفتار متقابل بیگانگان در قلمرو یک دولت زمانی از حقوق معّینی برخوردار می :اصل دّوم
 .شود به عمل کشور دیگریشد در واقع عمل هر کشوری منوط میهمان حقوق به رسمیت شناخته شده با

در نظر  قوانین و مقررات ایران حقوقی برای بیگانگان هشده در قوانین داخلی برای بیگانگان در مجموعبینیتضمین حقوق پیش :اصل سوم
 .گانگان استگرفته شده است ضمانت اجرای این حقوق یکی از الزامات کشور ایران برای رعایت حقوق بی

 منشأ حقوق بیگانگان:

 المللالشمول حقوق بیناصول و قواعد عام .١
 رفتار متقابل کشورها با یکدیگر .٢
 قانون داخلی آن کشور .٣

 اص حقیقی و حقوقی بیگانهوضع اشخ

 :شودبندی میتقسیم حقوق عمومی غیرسیاسیو  حقوق عمومی سیاسی ۀدو دستحقوق اشخاص حقیقی در ایران به 

اشخاص حقوقی خارجی یا بیگانه همانند اشخاص حقیقی بیگانه یا خارجی از تمامی حقوق عمومی سیاسی محروم : می سیاسیحقوق عمو  .١
ومی و حقوق عم) تواند در حاکمیت مّلی خود شرکت کنددارندۀ حق می که به موجب آن شخِص (ین اشخاص از حقوق عمومی سیاسی ا .باشندمی

در  )هایی است که برای اشخاص در نظر گرفته شده است و هدف آن احترام به شخصیت انسانی استرابریها و بکه همان آزادی(غیرسیاسی 
 .شوندمند میشرایط خاص و حقوق خصوصی بهره

لیۀ این حقوق کدر حقوق عمومی سیاسی در ایران تنها کسانی که تابعیت ایران را داشته باشند حِقّ برخورداری از آن را دارند بنابراین اتباع خارجه از 
ه منزلۀ مندی بیگانگان از این حقوق بباشند و دلیل محرومیت آنان این است که این حقوق با حاکمیت هر کشور در ارتباط بوده و بهرهمحروم می

 .دخالت آنان در امور سیاسی و داخلی کشور مقیمشان خواهد بود

الملل ق بینحقو ۀکه دلیل این امر همان اصول اولی بیگانگان است در حقوق عمومی غیرسیاسی اصل بر تمتع:حقوق عمومی غیرسیاسی  .٢
 است که بیگانگان باید از حداقل حقوق در کشور خارجی متمتع باشند،

 :باشدمند هستند به ترتیب زیر میحقوق عمومی غیرسیاسی که بیگانگان از آن بهره

 حِقّ ورود و خروج اتباع بیگانه به کشور. ١

 حِقّ اشتغال. ٢

 حِقّ مراجعه به محاکم قضایی .٣

 حِقّ مسکن. ٤

 حِقّ حمایت کردن از جان و مال اتباع بیگانه. ٥

 

 وند.شبیگانه محسوب میتابعیت بیافراد  ؛ یارا دارد یتابعیت کشور دیگر و  شخصی که مقیم کشوری است :تعریف بیگانه

 اصول حاکم بر تنظیم روابط بیگانه

 ّق حیاتها مثل ححقوقبیگانه از حداقل  اصل برخورداری .١
 شده)ها و سایر حقوق پذیرفتهتضمین برخورداری از حقوق (حداقل .٢
 برخورداری از برخی دیگر از حقوق به شرط رفتار متقابل .٣

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


مالکریمی امید دکتر الملل خصوصیقوق بینحجزوه  !بدینواتساپ  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به  وکالت و قضاوت جزوات رایگانجهت دریافت    
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

۳۲ 
 

 قسم است: ٣شناسایی حقوق بیگانگان بر 

ا قانون است. همنشأ این حقوق و آزادیگذاران دو کشور مورد شناسایی قرار گیرد. هایی توسط قانونحقوق و آزادی رفتار متقابل قانونی: .١
 ق.م. ٩٧٨مانند مادۀ 

ورد هایی برای اتباع دولت طرف مقابل مای را منعقد کنند و یکسری حقوق و آزادییعنی دو کشور یک معاهده رفتار متقابل سیاسی: .٢
 شناسایی قرار دهند، منشأ این حقوق معاهده است.

تالیا مورد شناسایی های در ایسری حقوق برای فرانسوی ای باشد که چون دولت ایتالیا یکل رویهیعنی اینکه برای مثا رفتار متقابل عملی: .٣
 ها در فرانسه مورد شناسایی قرار دهد. به عنوان مثال: در مورد تملک اموال غیرمنقول.یییاقرار داده؛ دولت فرانسه هم همان حقوق را برای ایتال

 

 خصوصی ایرانالملل وضعیت بیگانگان در حقوق بین: هارمچفصل 

 خروج و متورود، عبور، اقا

 :باشدمی المللی راجع به اشخاصسندی که وصف بین دو

ری برای است. هیچ کشو» اجازۀ ورود به کشور برای اتباع«و » اجازۀ خروج از کشور به اتباع خود (دولت متبوع)«: گذرنامه گذرنامه (پاسپورت) .١
 کند.تبعۀ کشورهای دیگر گذرنامه صادر نمی

 کند.: سندی است که کشور مقیم یا محّل عبور یا ورود برای بیگانگان بر اساس گذرنامه صادر میادید (ویزا)رو  .٢
 المللی هر شخص استدر واقع گذرنامه سند تشخیص هویت بین. 
  دار رف مأموران صالحیتگذرنامه سندی است که از ط. قانون گذرنامه باید ویزا صادر شود ١برای ورود و خروج اتباع بیگانه به موجب مادۀ

 .شودر میددولت برای مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور یا اقامت در خارج از کشور و یا مسافرت از خارج از کشور به داخل ایران برای افراد صا

 

 انواع گذرنامه

 افراد عادی در کشور: دارنده اشخاص :گذرنامه عادی .١

 :صدور

 ؛نیروی انتظامی: در ایران

 .مأموران کنسولی: رج از ایراندر خا

 .سال ٥: مّدت اعتبار

 .رهبری، ریاست جمهوری، کلیۀ وزراء، نمایندگان مجلس، تمامی افراد سیاسی: دارنده اشخاص: گذرنامه سیاسی .٢

 .وزارت امور خارجه: صدور

 .سال ١: مّدت اعتبار

 انواع روادید یا ویزا

 .دشوال در ایران را دارند صادر میو کارگرانی که قصد اشتغاین ویزا برای کارشناسان، کارورزان : ویزای کار .١
 .گردداین ویزا برای دانشجویان یا طالب علوم دینی صادر می: ویزای تحصیلی .٢
تان و بستگان های توریستی یا دیدار دوسدر صورتی که اتباع خارجه تمایل داشته باشند برای دیدار از آثار و جاذبه: ویزای توریستی جهانگردی .٣
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های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور نمایندگی کنسولِی  خود وارد خاک ایران شوند باید نسبت به اخذ ویزای جهانگردی از بخِش 
 .اقدام نمایند

 ی دادهخود به کشوری دیگر مأموریت سیاس ۀمتبوع های سیاسی که از طرف کشور و یا سازماِن پاسپورت برای دارندگاِن : ویزای دیپلماتیک .٤
 .گرددشود، صادر می

روز  ٣٠برای خارجیانی که قصد سفر به ایران به منظور انجام امور تجاری، بازرگانی، فرهنگی و یا صنعتی را دارند برای مّدت : ویزای تجاری .٥
 .گرددصادر می

 .نامه ارسال کرده باشدبرای اخذ این ویزا باید شرکت مربوطه در ایران دعوت: نکته

ایی است که برای مسلمانان خارجی که قصد بازدید از اماکن زیارتی و مقدسه و شهرهای مذهبی ایران را دارند، صادر ویز: ویزای زیارتی .٦
 .گرددمی

 .ددگر برای ورود خبرنگاران جهت تهیۀ اخبار از کشور ایران در مورد موضوعات خاص، این ویزا صادر می): خبرنگاری(ویزای مطبوعاتی  .٧
 .ای قصد عبور از خاک ایران به کشور دیگری را داشته باشد نیاز به اخذ یا گرفتن ویزای ترانزیت داردهرگاه بیگانه :ویزای عبور یا ترانزیت .٨

 اشتغال در قانون ایران ت ورود، عبور، خروج، اقامت ووضعیت بیگانگان از جه

 )ویزای وروداجازۀ ورود ( ورود بیگانه:

 روز کشور را ترک کند. ٨٩تر باشد. یعنی تا روز بیش ٩٠مدت عبور نباید از  عبور بیگانه:

 روز الزم نیست.٩٠برای اقامت زیر  خروج:

شوند و مهلت در رابطه با ورود اتباع بیگانه به موجب قوانین ایران اجازۀ نیروی انتظامی الزامی است و در مورد بیگانگانی که به ایران وارد می: نکته
اند اعالمیۀ خروج روز باشد موظف ٩٠اجی به تکمیل اعالمیۀ خروج نیست؛ و لیکن اگر توقف آنها بیش از روز تجاوز ننماید احتی ٩٠توقف آنان از 

 .ها خروجی ایران تسلیم نمایندبه مأمورین مربوطه در گذرگاه تکمیل و

 اقامت (پروانۀ اقامت)

د ظرف یکماه خاک کشور ایران را ترک کند. / در روز) در صورت انقضای مدت و عدم تمدید بیگانه بای ٩٠مدت آن سه ماه (: اقامت موقت .١
 غیر این صورت اخراج

 مدت آن سه سال است (باید هر سه سال تمدید شود):ائماقامت د .٢

 باشند:شرط دارای حّق اشتغال می ٢در حقوق ایران بیگانگان با اشتغال: 

 باید ویزا داشته باشند. .١
 شند.از وزارت کار و امور اجتماعی پروانۀ کار داشته با .٢

اصل بر عدم تمتع بیگانه است [حقوق عمومی سیاسی] مگر مواردی که قانون  در ایران: عمومیوضعیت بیگانگان از حیث حقوق 
 بیگانگان را متمتع از آن حقوق نماید [حقوق عمومی غیرسیاسی].

 سردفتری، کارشناسان رسمی مشاغل دولتی در معنای عام؛ مشاغل قضایی؛ مشاغل مرتبط با دولت (وکالت،حقوق عمومی سیاسی: 
 دادگستری، مترجم رسمی)؛ عضویت در مجامع و سندیکاها؛ حّق انتخابات (حّق رأی) 

 حّق رفت و آمد؛ حّق ترافع در محاکم داخلی؛ حّق کسب و پیشه (سرقفلی)؛ حّق اشتغال.  سیاسی:غیر حقوق عمومی 

 از حقوق مدنی متمتع خواهد بود. انساندارد هر مدنی اشعار می قانون ٩٥٨مادۀ  در ایران: خصوصی وضعیت بیگانگان از حیث حقوق
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 ق.م ٩٦١مندشدن بیگانه از کلیۀ حقوق جامعۀ ایرانی: مگر در موارد استثنایی اصل بر تمتع یا بهره

 :شده از بیگانگانو سلب حقوق مخصوص جامعۀ ایرانی .١
  معادن و کشاورزی و صنعتی و تجارتی امور در سساتؤم و هارکتش تشکیل امتیاز دادنقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  ٨١اصل 

  خارجیان به خدمات و
ً
 .است ممنوع مطلقا

  با ضرورت موارد در مگر است ممنوع دولت طرف از خارجی کارشناسان استخدامقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  ٨٢اصل 
 نیست.]» مطلق«[به صورت  .اسالمی شورای مجلس تصویب

 کارِ  ّق ح با ورود روادید دارای اوالً  که آن مگر شوند کار به مشغول ایران در توانندنمی بیگانه اتباع): ١٣٦٩(مصوب  کار قانون ١٢٠ ماده 
 .دارند دریافت کار پروانه مربوطه، هاینامهآیین و قوانین مطابق ثانیاً  و بوده مشخص

 امالک مزروعی، بیگانگان از تمّلِک امواِل غیرمنقوِل دیگِر مازاد، برای محّل  محرومیت حّق تمّلک بیگانگان بر امالک زراعی: عالوه بر
نامۀ استمالک اتباع آیین ١سکونت یا کسب یا صنعت خود نیز محروم هستند. الزم به توضیح است که بیگانگان در ایران طبق ماده 

ری و یا گذاتوانند به منظور دیگری، مانند سرمایهو نمیخارجه، اجازۀ استمالک محّل کسب یا مسکن و یا صنعت را برای خود دارند 
 دادن تمّلک نمایند.   اجاره

 :شناسدحقوق راجع به احوال شخصی که دولت متبوع بیگانه آن را به رسمیت نمی .٢
نماید. (مادۀ مال میبعیت را إعقانونگذار ایران در مورد احوال شخصیۀ بیگانگان، بر خالف نظام انگلستان که نظام اقامتگاه را پذیرفته، نظام تا

 قانون مدنی: مانند حّق تعدد زوجات) ٩٦١مادۀ  ٢قانون مدنی) (بند  ٧و  ٦
ور شدالیل و انگیزۀ قانونگذار ایران در مقام تعیین حّق تمتع بیگانه از حیث حقوق راجع به احوال شخصی مبنی بر اینکه اگر حّقی در قانون ک

 آن حق در ایران محروم است، آن است که: متبوع او پذیرفته نشده باشد از
ود اشخاص از حیث احوال شخصی تابع قانون دولت متبوع خ«اّوًال: از تقلب احتمالی نسبت به قانون جلوگیری شود؛ ثانیًا به این اصل که 

 عمل کرده باشد.» هستند
ت بنا به مصالِح اتباع خود، حقوق : هر دولتی ممکن اس(حقوق مخصوص جامعۀ ایران) حقوقی که خارجیان از آن محرومند .٣

 ها) خاصی را برای اتباعش وضع نماید که شامل بیگانگان نگردد. (مثًال هدفمند کردن یارانه

 

و » یحقوق مالی و غیرمال«شود، منظور از حقوق خصوصی، می ایران در خصوصی حقوق از بیگانه وقتی صحبت از برخوردارِی اشخاِص حقیقِی 
 ست.ا» حقوق خانوادگی«

 حقوق مالی و غیرمالی: حّق مالکیت، حّق خرید و فروش، حّق تمتع، احوال شخصیه، اهلیت و ...

 حقوق خانوادگی: حّق ازدواج، طالق، رجوع و بذل مّدت، نفقه، حضانت، حّق ابّوت، حّق بنوت، حّق والیت و ... 

 استمالک

 .هیچگونه محدودیتی ندارند: منقول. ١

 :غیرمنقول. ٢

 وجود دارد (کًال محروم هستند). ممنوعیتوص امالک مزروعی، الف: در خص

 وجود دارد.  محدودیتب: در مورد سکونت، تجارت و صنعت 

 چگونگی نامهآیین و ١٣٢٨ مرداد ٢٥ استمالک نامۀآیین. است نموده ممنوع خارجی اتباع برای را مزروعی امالک تمّلِک  ،١٣١٠ خرداد ١٦ قانون
 امواِل  محدودِ  تمّلِک  ،)وزیران تأهی ١٩/٩/١٣٧٤ مصوب( ایران یاسالم جمهوری در غیرمقیم خارجی اتباع توسط غیرمنقول اموال تمّلک
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 .اندپذیرفته دولت مجوز با و شرایطی با را غیرمنقول

 
ا ر العادۀ وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد بدین و جزوات کامل و فوق واتساپ ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه تبلیغ خودم! 

 دریافت کنید. رایگاناز مالکریمی 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimi: Telegram 

در جهت دریافت جزواِت رایگان (مثِل جزواِت حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول فقه، حقوق جزا و حقوق تجارت و ...) 
 های اجتماعی فوق، ما را دنبال کنید.شبکه

 

 هارض قوانین و تعارض صالحیتتعاپنجم: فصل 

 کلیات:

 مفهوم تعارض قوانین:

ور مرتبط به دو یا چند کش» عنصر خارجی«تعارض قوانین زمانی مطرح است که یک رابطۀ حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند ۀ مسئل
 ظر حکومت خواهد کرد.شود. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطۀ حقوقی موردنمی

: اگر یک رابطۀ حقوقی تنها به یک کشور مرتبط باشد چنانکه مسئلۀ ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ١نکته 
یک عامل خارجی در یک  ایران باشد، این رابطۀ حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چراکه هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد؛ اما همین که

حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضًا یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلۀ تعارض  ۀرابط
ور خارجی در کش ظیم سندتندر خارجه باشد یا  واقعۀ حقوقیو  عملیا  وقوع مال مورد معاملهقوانین مواجه خواهیم بود. عنصر خارجی ممکن است 

ه داشت که ممکن است گاهی یک عامل خارجی در آنان در خارج ایران. ضمنًا باید توّج  اقامتگاهباشد یا  تابعیت خارجی افرادو نیز ممکن است 
 تر شدن مسئله خواهد شد.مسئله دخالت داشته باشد و گاهی چند عامل خارجی که خود سبب پیچیده

داشتن حق یا اهلیت تمتع است  ۀشود و منطقًا مسبوق به مسئلمطرح می اعمال و اجرای حقوانین تنها در مرحلۀ : مسئلۀ تعارض ق٢نکته 
عۀ داخلی بهمانگونه که مسئلۀ اهلیت تمتع نیز منطقًا مسبوق به تابعیت است (چون تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و ت

ی در روابط فایده خواهد بود)؛ بنابراین، چنانکه شخصشوند بیز اهلیت تمتع یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار میرا تشخیص دهیم گفتگو ا
-دگی بینآید که فردی در زنی محروم شده باشد مسئلۀ تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود میالمللی از تمتع حقّ بین

 د و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.ی باشالمللی دارای حقّ 

 ها است.وجود تعارض قوانین معلول تعارض حاکمیت ۀفلسف :تعارض قوانینعّلت وجود 

 هاتعارض در صالحیت دادگاه

الحیت در صالمللی عالوه بر مسئلۀ تعارض در صالحیت قوانین صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در روابط بین
آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای ها. این تعارض هنگامی پیش میدادگاه

د دادگاه باید دی رسیدگی به دعوا صالحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال هرگاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود
رند اایران برای رسیدگی به آن واجد صالحیت است یا دادگاه خارجی، یا فرضًا هرگاه در مورد قراردادی بین دو نفر خارجی که در ایران اقامت د

مسئلۀ  یم که حّل متذکر شوهای ایران برای رسیدگی به این اختالف صالحیت دارند یا نه؟ باید خواهیم بدانیم که آیا دادگاهاختالفی بروز کند می
ت دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوا نسبت به صالحیت یا عدم صالحی یعنیمسئلۀ تعارض قوانین است  م بر حّل ها مقّد تعارض دادگاه
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 خود اظهارنظر کرده باشد.

وایی آن کشور نیست، یعنی هرگاه در دع قانوِن  صالحیِت یک کشور الزامًا همراه با  دادگاهِ  تذکر این نکته ضروری است که صالحیِت  ،به عالوه
ۀ دادگاه مالزمه ندارد مثًال در دعاوی مربوط به احوال شخصی متبوِع  دولِت  قانوِن  دادگاه یک کشور واجد صالحیت باشد، این صالحیت با صالحیِت 

 قانون مدنی). ٧ماده ( حاکم بر دعوا نیستهای ایران صالحیت دارند ولی قانون ایران بیگانگان، دادگاه

ها: دادگاه کدام کشور صالح به رسیدگی است (آیا کشوری که دعوا در آن مطرح است صالحیت رسیدگی دارد؟ و احراز مسئله با تعارض صالحیت
 دلیل دادگاه کشوری که دعوا در آن مطرح است صالحیت رسیدگی دارد: ٢به  چه مقامی است؟)

 یترافع بیگانه نزد محاکم داخل حّق  -1
 صالحیت یکی از مصادیق حاکمیت ملی است -2

شود، می اقامهخواهد بود که در آنجا  یتابع قانون محلّ و قوانین راجعه به اصول محاکمات  صالحیت محاکمدعاوی از حیث : «۹۷۱ماده 
 »بودن همان دعوا در محکمۀ اجنبی رافع صالحیت محکمۀ ایرانی نخواهد بود.مطرح 

 

 اصطالحات تعارض قوانین

طروحه را مستقیمًا کنند و مسئلۀ منی حکومت نماید اکتفا میقواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معیّ : تعارض واعد حّل ق
که روابط شخصی و مالی بین زوجینی که تابع یک دولت نیستند را تابع قانون  قانون مدنی ٩٦٣ ۀمندرج در ماد ۀکنند. مثًال قاعدحل نمی

بین  روابط شخصی و مالیتعارض است، زیرا فقط به تعیین قانون صالحیتداری که در دعاوی مربوط به  یک قاعدۀ حل داندشوهر میع متبو
در  شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیمًا حل کند.االجرا میرا الزم متبوع شوهرنماید و قانون باید حکومت کند مبادرت می هبیگانزوجین 

 دهد و کاَرش حّل و فصل دعوا نیست.کند و صرفًا آدرس میقاعدۀ حّل تعارِض قوانین، قانون حاکم بر دعوا را تعیین می واقع،

، به عبارت دیگر، این قواعد، قواعد و مقرراتی هستند که بر طبق است که مربوط به اصل دعوا بوده ایاعدهق (قاعدۀ ذاتی): قواعد مادی
آیند. تعارض، قواعد مادی جزء حقوق داخلی هر کشور به شمار می خالف قواعد حّل  کنند برفیه را حل میًا مسئلۀ متنازٌع مستقیم قواعد حِلّ تعارض

عوا یا قاطِع کنندۀ ددر واقع، قاعدۀ ذاتی (مادی) حّل و فصل قواعد مادی هستند. جزءِ  انین مربوط به تشریفات قانونی ازدواج در یک کشورمثًال قو 
 بود.آن خواهند 

ر تعارض) حل شد، د قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئلۀ تعارض قوانین بر مبنای قواعد دستۀ اول (قواعد حّل  ٩٦٣در مثال مربوط به ماده 
رجوع  وهرشیعنی به قواعد حقوق داخلی دولت متبوع  شوهردخالت قواعد مادی) قاضی ایرانی بایستی به قانون دولت متبوع  ۀدوم (مرحل ۀمرحل

 ایدب روابط شخصی و مالِی زوجینی که تبعۀ یک دولت نباشند مطرح باشدمربوط  ۀمسئله را در آن جستجو کند؛ بنابراین هرگاه مسئل کند و راه حّل 
 ، قاضی ایرانی به حل آن مبادرت خواهد کرد.آیندیقواعد مادی و اساسی به شمار م ءکه جز انون دولت متبوع شوهربر طبق ق

 الملل خصوصی هر دو قاعده باید اجرا شود.بیننکته: در حقوق 

ال مانند قوانین مربوط به احو ؛ شوندیاند اجرا مقوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده :یمرز قوانین برون
ّلی ی که احوال شخصیه را تابع قانون مشود مثًال در کشورهایشخصیه. قانون برون مرزی (شخصی) قانونی است که در فراسوی مرزها إعمال می

 شود.شوند اما در خارج از کشور برای برخی إعمال میمرزی دارند یعنی در داخل کشور برای همه اجرا نمیگونه قوانین جنبۀ بروندانند اینمی

خلی باشند دارد (اعم از اینکه تبعۀ دا قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت :یمرز قوانین درون
ونی است مرزی (عینی)، قانمانند قوانین جزایی. قانون درونیا خارجی) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود؛ 

 شود.که فقط در مرزهای سیاسی همان کشور إعمال می
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ضعیت کند و چون احوال شخصیه شامل وحکومت می احوال شخصیهینی است که بر قوان ):قوانین مربوط به اشخاص( قوانین شخصی
 یت.اهل و نکاح به راجع قوانین ماننداست؛  افراد ِت اهلیو  وضعیتو اهلیت است مقصود از قوانین شخصی قوانینی است که حاکم بر 

ک راجع به تملّ  است مانند قوانین حقوق مالیو  اموالآنها قوانینی است که موضوع اصلی  ):قوانین مربوط به اموال( قوانین عینی یا ذاتی
 اموال و قوانین راجع به معامالت.

 

 
 چند تا مثال بهتون دادم که بندازین توی فرمول باال و حّلش کنید! •

 .کنندمطرح می در ایرانرا  دعوای طالقی مقیم انگلستان زن و شوهر ایرانی

 .کنندمطرح می در انگلستانرا  طالقی دعوای مقیم انگلستان زن و شوهر ایرانی

 کنند.مطرح می در دادگاه ایرانرا  دعوای طالق مقیم انگلستان زن و شوهر فرانسوی

 کنند.مطرح می در دادگاه انگلستانرا  طالق یدعوا مقیم ایران زن و شوهر فرانسوی

 نند.کمطرح می در دادگاه ایرانرا  طالق یدعوا مقیم ایران زن و شوهر انگلیسی

 

 
ّ
یک  یِت اهل گویند وضعیت وشود. مثًال وقتی میقانون دولت متبوع شخصی است که راجع به او موضوعی حقوقی مطرح می ی:قانون مل

اشخاص را  ۀاحوال شخصی جمله ایران دانیم بعضی از کشورها ازکه می چنانهم است، ایتالیااوست مقصود قانون  ِی ملّ  قانوِن  تابِع  ایتالیایی
ی همان قانون دولت متبوع است. در اکثر کشورهای دنیا قانون قانون ملّ  دانند.می قانون اقامتگاهو برخی دیگر مشمول  ی آنانقانون ملّ  مشموِل 

 ی است.ملّ قانونی حاکم بر احوال شخصیه، 

 شود.است که راجع به او موضوعی حقوقی مطرح می یشخصمحّل اقامتگاه  قانون کشور :قانون اقامتگاه

یکایی و بعضی آمر  -حلی است که در کشورهای انگلیسیدانند. این راهی مشمول قانون اقامتگاه میضی کشورها احوال شخصیه را به طور کلّ بع 
 کشورهای اروپایی مورد قبول واقع شده است.

 :دو نقش اقامتگاه

 در برخی کشورها قانون حاکم بر احوال شخصیه است. .١

 نداشته باشد. بدل تابعیت زمانی که شخص تابعیت .٢

 ):ی قاضی/ قانون ملّ کنندهیدگیکننده/ قانون قاضی رسقانون کشور رسیدگی( قانون مقر دادگاه

دادگاهی است که به دعوای مطروحه  متبوِع  دولِت  قانوِن  ،قانون کشوری است که دعوا در آنجا جریان دارد؛ به عبارت دیگر ،دادگاه قانون مقّر 

احراز 
رجوع به قاعدة حلّ تعارض خودتوصیفصالحیت

خودذاتیقاعدةبهارجاع

ارجاع به قاعدة حلّ تعارض 
خارجی

ارجاع به قاعدة ذاتی خود

ارجاع به قانون کشور 
رسیدگی کننده

ارجاع به قانون کشور ثالث
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ه قانون ت این امر آن است ککند. علّ الملل خصوصی حکومت میادگاه در عمل بر بسیاری از موضوعات حقوق بیند قانون مقّر  کند.رسیدگی می
ند. در ک صالحیتدار را جبران یا خأل ناشی از عدم وجود قانوِن  شود و قانون خارجی دادگاه قابلیت این را دارد که در بسیاری از موارد جانشیِن  مقّر 

جود آید و یا و شود مانعی بهتعارض صالحیتدار شناخته می یم هرگاه در راه اجرای قانون خارجی که به موجب قواعد حّل گویتوضیح این مطلب می
 عمال خواهد شد.إدادگاه  فیه وجود نداشته باشد قانون مقّر متنازٌع  ۀبر مسئل حاکماساسًا قانونی 

 موارد جانشینی قانون مقّر دادگاه:

بلیت اجرایی قاقانوِن مقّر دادگاه  عمومِی  ت مخالفت با نظِم شود به علّ صالحیتدار شناخته حّل تعارض، به موجب قواعد خارجی که  هرگاه قانوِن   .١
 ادگاه،مقِر د تقلب نسبت به قانوِن  ۀطور از اجرای قانون خارجی که در نتیجشود و همینجانشین آن می ،دادگاه قانون مقّر  ،خود را از دست دهد

انون مقّر به موجب قانون ایران (ق مثالً . را باید جانشین قانون خارجی نمود مقّر دادگاهجلوگیری کرد و قانون  باید شودته میصالحیتدار شناخ
ر إعمال ، تحت عنوان قانون صالحیتدابی را که به موجب قانون ایران ممنوع است مجاز بداندَس نَ  نکاح با بعضی محارِم  دادگاه) قانون کشوری که

 شود.و قانون ایران (قانون مقّر دادگاه) إعمال میشود نمی
یرممکن باشد ی غتابعیت اجرای قانون ملّ  نبودِن معلوم ِت به علّ دانند؛ میمقررات احوال شخصیه را تابع قانون متبوع کشورهایی که هرگاه در   .٢

ید و در دادگاه ایران دعوای اثبات نسب اقامه شود و طفل طفلی شبهه پیش آ ِب َس شود. مثًال اگر در نَ عمال میإدر این صورت قانون مقر دادگاه 
یه تابع شود و بیگانگان از حیث احوال شخصمزبور خود را منتسب به یک فرانسوی بداند. در اینجا با اینکه نسب جزو احوال شخصیه محسوب می

د ولی چون در او مورد تردید است باید به عمل آی ِب َس که نَ یکس ِی ملّ  قانون دولت متبوع خود هستند یعنی با اینکه اثبات نسب اصوًال طبق قانوِن 
به صحت  شود (زیرا تابعیت فرانسوی طفل بستگیشک در تابعیت پیدا می ،شک در نسب ۀمورد اختالف است و در نتیج ،بَس نَ  صحِت  ،این فرض

 ست قانون ایران را به عنوان قانون مقر دادگاه به موقع اجرا گذارد.تواند قانون فرانسه را اجرا کند و ناچار انسب دارد)؛ بنابراین دادگاه ایران نمی
مال کند؛ زیرا عإرا  مقّر دادگاهافراد مطرح باشد که بدون تابعیت هستند قاضی باید قانون ۀ شخصی احواِل  موضوِع  قانوِن مقِر دادگاه،هرگاه در   .٣

 باشد. اکمن حآنا ۀندارند تا بر احوال شخصی قانون ملیتابعیت  بدوِن  اشخاِص 
 :اقامتگاه نقشکنم؛ پس دوباره تأکید می

 تعیین قانون حاکم -١

 گیرد (زمانی که تابعیت شخص معلوم نباشد).بدل قانون ملی قرار می -٢
 

قانون کشوری است که در آنجا مال یا چیزی واقع شده است. ق.م) ٩٦٦(مادۀ  ئ:قانون محل وقوع ش  
ون کشوری است که عقد در آنجا منعقد شده است.قان ق.م) ٩٦٨(مادۀ  :قانون محل وقوع عقد  

قانون کشوری که در آنجا سند تنظیم شده است. ق.م) ٩٦٩(مادۀ  :قانون محل تنظیم سند  
شود.خسارت در آنجا واقع می قانون کشوری که قانون محل وقوع خسارت:  

 
 :ارتباط یهادسته

ه آنها را ک ییهاحل صحیح مسائل مطروحه روابط حقوقی متناجس را در دستهاهدر علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن ر 
از  یاتههای ارتباط نام دارند زیرا هر دسکنند. مثًال مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دستهتقسیم می گویندیارتباط م یهادسته
ته ارتباط کند. مثًال احوال شخصیه یک دسن شده است ارتباط پیدا میمعیّ  ارض قوانینقواعد تع ۀارتباط با قانون خاصی که به وسیل یهادسته

وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی  است زیرا با قانون ملی افراد (قانون دولت متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محّل 
احوال  یبقانون مدنی ایران به ترت ٩٦٨و  ٩٦٦و  ٧و  ٦کنند (مواد عقاد قرارداد ارتباط پیدا مینا محّل  که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون

ده انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار دا وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محّل  شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محّل 
 است).
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 طهای ارتبادسته

 : با قانون مّلی افراد ارتباط دارد.دسته احوال شخصیه .١

 : با قانون محّل وقوع آنها ارتباط دارد.دستۀ اموال .٢

 : با قانون حاکمیت اراده یا قانون محّل انعقاد قراردادها ارتباط دارد.دستۀ قراردادها .٣

 : با قانون محّل تنظیم آنها ارتباط دارد.دستۀ اسناد .٤

 : با قانون محّل وقوع خسارت ارتباط دارد.رارداد (ضمان قهری)دستۀ الزامات خارج از ق .٥

 

 .باشدمی توصیفهای ارتباط تشخیص ماهیت مسئلۀ حقوقی و قرار دادن آن در یکی از دستهتوصیف: 

است یا  ج صحیحفالن شخص واجد اهلّیت است یا محجور است، آیا فالن ازدواآیا مثًال قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که 
االرث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا برد یا نه و سهمفالن متوفی ارث می ِک رَ باطل، آیا فالن شخص از ماتَ 

انون صالحیتدار ق ،تعارض ّل ح ۀهای ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدفیه داخل در کدام یک از دستهمتنازٌع  ۀتشخیص دهد که مسئل
 .کند را که ممکن است قانون دولت متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین

 فیهتعریف حقیقی توصیف: تعیین ماهیت حقوقی قضیه متنازٌع 

 ،اموال ۀر دستد در فرانسه ارثیۀ غیرمنقولکنند. مثًال ها هم تعارض داریم؟ بله چون کشورها مسائل را به یک شکل توصیف نمیآیا در توصیف
 است. در ایران در دستۀ احوال شخصیهولی 

 

 ؟قانون سببکنیم یا عمل می دادگاه قانون مقّر ها بر اساس در توصیف

 کنیمعمل می دادگاه قانون مقّر قاعده و اصل بر این است که بر اساس 

 استثنائات توصیف:

 توصیف امور مجهول .١
مورد شناسایی قرار نگرفته است، اگر موضوعی در قانون مقّر دادگاه مطرح شود  نظام حقوقی مقّر دادگاهی در در بعضی از موارد، موضوعات حقوق

؛ قاضی مقّر دادگاه در مرحلۀ نخست باید معنی و مفهوم سازمان حقوقی را با توّجه به هدف و آثاری که قانون شناسایی نشده است آن موضوعکه 
نون مقّر الملل خصوصی قاحقوق بینها و مفاهیم در دسته سازمان حقوقی مزبور رانماید و در مرحلۀ بعدی باید خارجی برای آن قائل است معّین 

 قرار دهد. دادگاه
چنین نهادی شناسایی نشده  های حقوقی رومی ژرمنیدر نظامو  وجود دارد الهای حقوقی کامندر نظامکه نهادی است که فقط  ١همانند تراست
با توّجه به ا ر  معنی و مفهوم سازمان حقوقی تراستل اگر موضوع تراست در قانون ایران مطرح شود؛ قاضی در مرحلۀ نخست باید است. برای مثا

 قدعچون هدف و آثار آن شبیه را  سازمان حقوقی تراستمعّین نماید و در مرحلۀ بعدی باید  هدف و آثاری که قانون خارجی برای آن قائل است
 . قرار دهد دستۀ قراردادهادر  باشدوقف در ایران می

: تشخیص معنی و مفهوم سازمان حقوقی را با ١ :گیردصورت می ایدو مرحله توصیفدر امور مجهول در نظام حقوقی مقّر دادگاه  پس

                                                             
یا چند شخص  کند که این اموال به نفع یک) سپرده و شرط می»تراستی«دهندۀ تراست، اموالی را به یک یا چند شخص (موسوم به راست، شخصی به عنوان تشکیلدر تِ  ۱ 

 دیگر اداره شود.
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سازمان حقوقی مزبور . تعیین ٢؛ »توصیف مقدماتی«گیم دهیم که بهش میتوجه به هدف و آثاری که قانون خارجی برای آن قائل است انجام می
 گیم.می» توصیف نهایی«الملِل خصوصِی قانوِن مقّر دادگاه که بهش های ارتباِط حقوِق بیندر دسته

 رجوع به قانون سبب .٢
ر ای مثال ببر های قانون خارجی (قانون سبب) پذیرفته شود. مالزمه دارد با اینکه تعاریف و توصیف ایرانی ۀ حّل تعارضعمال قاعدإمواردی که 

است. اگر فردی ایتالیایی خواستار انعقاد عقد نکاح در ایران باشد ابتدا قاعدۀ  تابع قانون متبوعاحوال شخصیه  قاعدۀ حّل تعارض ایرانیاساس 
 باشدتالیا میون ایقانون متبوع وی که قان بهباید  توصیف تابعیت اوحاکم است. برای  قانون متبوعگوید گیریم که میحّل تعارض ایران را در نظر می

 رجوع کنیم.

 های فرعی:توصیف .٣
 نوع است: ٢شود. توصیف های فرعی بر اساس قانون سبب انجام میتوصیف

 الزامی است و نقش دارد. إعمال قاعدۀ مقّر دادگاهیا برای  انتخاب قاعدۀ حّل تعارض مقّر دادگاهتوصیفی که برای  توصیف اصلی:
 :اصلی: توصیف ارثیه در فرانسهتوصیف 

 قانون اقامتگاه متوفی =احوال شخصیه  = منقول ۀارثی

 وقوع مال قانون محّل  = اموال=  غیرمنقول ۀارثی

تعارض  قاعدۀ حّل  .کنیمآن را توصیف می ،تعارض ندارد که به هر شکل یعنی چگونگی توصیف تأثیری در تعیین قاعدۀ حّل  توصیف فرعی:
دانیم تابع محّل وقوع مال هستند، حال توصیف مال که منقول است یا غیرمنقول، در تعیین ل میدر مورد اموا واحدی حاکم بر قضیه است. مثالً 

 قاعدۀ حّل تعارض تأثیری ندارد.
 :: توصیف ارثیه در ایرانتوصیف فرعی

 قانون دولت متبوع متوفی (قانون ملی متوفی)=  احوال شخصیه= ارثیه منقول

 ولت متبوع متوفی (قانون ملی متوفی)قانون د=  وال شخصیهحا=  ارثیه غیرمنقول

 مثال توصیف اصلی و فرعی:

 .سرقفلی، ارثیه است 
  راجع به ملکی تجاری در ایتالیا که دعوا مطروحه در ایران است یسرقفل متوفی فرانسوی مقیم هلند حّق. 
 شود توصیف فرعی.شود توصیف اصلی و در ایران میهمین مسئله در فرانسه می 

 :بندیجمع
هدف، شناسایی یا تحلیل مسئله است؛ سپس بعد از تحلیل  ،کنیم چون در این مرحلهدر مرحلۀ مقدماتی به قانون سبب مراجعه می :١حالت 

 گرفت.شد، در کدام دسته قرار میدادگاه پذیرفته می کنیم که اگر آن مسئله در نظام حقوقی مقّر مسئله فرض می

 در اینجا ؛آن موضوع در انحصار قانون خارجی باشد. مثًال تابعیت در دعوای تابعیت باشد که حّل  هرگاه موضوع دعوا راجع به موضوعی :٢حالت 
 توصیف باید به موجب قانون سبب باشد.

 زمانی که توصیف فرعی باشد. :٣حالت 

 

 قلمرو تعارض قوانین

 ؛دهیمیدو مسئله را جداگانه مورد مطالعه قرار م
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 داخل در قلمرو تعارض قوانین هستند؟ المللیینحقوق مالیه بو  المللیینحقوق اداری ب، المللیینحقوق جزایی بآیا  -الف

اجرا است. که در خارج از کشور مرتکب شده باشند قابل یگفتگو از این است که قانون ایران تا چه حدودی بر جرائم المللییندر حقوق جزایی ب
به  ن جزاییتعارض قوانی المللیینت دخالت عامل بکشور انجام شده باشد به علّ  اخلی یا خارجِی رمی در خارج از ایران علیه امنیت دمثًال هرگاه ُج 

 .است تعیین دادگاه صالحیتدار برای رسیدگی به جرائمو  صالحیتدار تعیین قانون جزاییآید که در این موارد مطلوِب ما وجود می

تا چه حدودی بر فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی بیگانه نظارت دارند.  اری ایرانمراجع ادصحبت از این است که  المللییندر حقوق اداری ب
ی آن تابع قانون چه ثبت و شناسای مثًال هرگاه انجمنی یا شرکتی در یک کشور تشکیل شده باشد و بخواهد در کشور دیگری فعالیت کند، مسئلۀ

 کشوری خواهد بود.

راست. در این اجتا چه حدودی بر اشخاص حقیقی و حقوقی قابل هایاتت که قوانین مربوط به مالگفتگو از این اس المللییندر حقوق مالیه ب
تعارض قوانین مطرح شود. مثًال هرگاه یک شرکت خارجی در ایران فعالیت داشته باشد، باید دید تا چه حدودی تابع  ۀزمینه نیز ممکن است مسئل

ارجی که در ایران اقامت دارد و اموالش نیز در این کشور واقع است فوت کند باید ببینیم مالیات بر قوانین مالیاتی ایران است یا هرگاه یک نفر خ
 ارث او را طبق چه قانونی تعیین کنیم.

مربوط به تعارض  از یک سو و مسائل المللیینو حقوق مالیه ب المللیین، حقوق اداری بالمللیینبدون شک بین مسائل مربوط به حقوق جزایی ب
 .کنندیقوانین از سوی دیگر، ارتباط و تماس وجود دارد و در مواردی این دو دسته از مسائل با یکدیگر تداخل پیدا م

، زیرا در آیدیتعارض قوانین، به مفهومی که گفته شد، بوجود نم شودیمطرح م مالیاتیو  اداریو  جزایی اجرای قوانیِن  ۀدر واقع هنگامی که مسئل
در مسئله تعارض  .تعارض قوانین ۀمسئلرو هستیم، نه با روبه اجرای قوانین (قوانین جزایی و اداری و مالیاتی) در مکان مسئلۀا با این قبیل موارد م

 عمال گردد.إو گاهی دیگر قانون داخلی باید  شودیگاهی قانون خارجی اجرا م تعارض بودن قواعد حّل ت دوجانبهبه علّ قوانین 

تی که در اعالم عدم صالحیت کند. در صور  بایدرا به موقع اجرا بگذارد  قانون دولت متبوع خودی نتواند در این مسائل ملّ نتیجه آن که اگر قاضی 
خارجی است  به دلیل اینکه قانون مزبور قانون تواندینماالجرا تعیین شد قاضی تعارض قوانین پس از اینکه قانون صالحیتدار و الزم ۀمسئل

 یماً فیه را مستقتنازٌع م ۀکه مسئل یمعن یناست بد» غیرمستقیم« ۀتعارض چنانکه قبًال گفتیم یک قاعد حّل  ۀند، زیرا قاعداعالم عدم صالحیت ک
 .کندیمسئله را ارائه خواهد داد اکتفا م حّل بلکه فقط به تعیین قانون صالحیتداری که راه کندیحل نم

 المللیحقوق اداری بینو المللی بین هحقوق مالیو ری الملل کیفحقوق بین با الملل خصوصیتفاوت حقوق بین

فع تعارض رفع تعارض دادگاه بر ر  تقّدم – م دادگاه بر قانون حاکمتقّد کند (قانون حاکم را تعیین می ،دادگاه صالح ،الملل خصوصیدر حقوق بین
ی اداری الملل، حقوقالملل کیفری، حقوقی، مالی بینبینبودن دادگاه و قانون حاکم / اما در سه مورد یعنی حقوق ) احتمال متفاوتقوانین

 :کند. قانون هر کشور که حاکم بر قضیه است، دادگاه همان کشور صالح به رسیدگی استقانون حاکم، دادگاه صالح را تعیین می -المللیبین
 .وحدت یا اقتران دادگاه و قانون

کند. المللی پیدا مینالمللی اتفاقًا جنبۀ بیًا جنبه داخلی دارد اما به دلیل عنصر یا عناصر بینالمللی: راجع به جرائمی است که ذاتحقوق کیفری بین
 رساند.یک تبعۀ افغانستان، تبعۀ پاکستانی را در ایران به قتل می

 المللی قوانین جزایی داخلیاجرای بین

عنوان  د حتی اگر هیچ عنصر بیگانه در آن دخالت نداشته باشد که تحتالمللی هستنالملل کیفری: راجع به جرائمی است که ذاتًا بینحقوق بین
 المللی شناخته شده است.بین یا جرائم جنایات

 :المللیجرائم بین

 جنایات علیه صلح .١
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 جنایات علیه بشریت .٢
 جنایات جنگی .٣
 قلمرو آن است؟ نیز داخل در تعارض داخلی قوانیناست یا اینکه  المللیینآیا تعارض قوانین منحصر به روابط ب •

ای که بین این دو نوع تعارض وجود دارد بهتر آن است که تعارض داخلی قوانین را اساسی یهاه به تفاوتگفت با توّج  توانیبه طور خالصه م
از  ین نوع تعارضخارج از قلمرو تعارض قوانین دانسته و آن را در جای مناسب خود، یعنی در حقوق داخلی مورد مطالعه قرار دهیم، زیرا اگرچه ا

 المللی ندارد.بین قوانین است ولی در واقع چنانکه گفتیم جنبۀ المللیینلحاظ فنی شبیه تعارض ب

 :قوانین تعارض های حّل روش

ر این د شود.منافع یک کشور در حّل یک موضوع دخالت داده می روشی است که الشمول یا اصولی:ـ خاص سیاسی ـ جزمیروش   .١
نماید؛ خود عمل می یقوانین به طور جزمی و با تعصب نسبت به قانون یا حاکمیت ملّ  تعارِض  حّل  ۀتعیین قاعد کننده برایروش قاضی رسیدگی

 .داندیعنی بدون تحلیل و استدالل قانون کشور خود را حاکم بر قضیه می
نسب:روش حقوقی ـ تحلیلی ـ عام .٢

َ
ع یک مصالح و مناف روشی است که روش حقوقی ی،خالف روش اصول بر الشمول یا انتخاب ا

 به منظور حّل  برای تعیین قاعدهکننده قاضِی رسیدگی کشور در حّل یک موضوع در نظر گرفته نشود و منافع فرد در نظر گرفته شود، در این روش
قوقی هدفش ی قاضی با تحلیل حکند؛ یعنرا که مناسب هر دسته از تعارض باشد جستجو می یقوانین صرفًا از لحاظ علمی و نظری، حکم تعارِض 

 او باشد یا نباشد. ِی ملّ  ترین قانون حاکم بر قضیه است خواه قانوِن یافتن مناسب
 توانیم تصور کنیم:الملل خصوصی دو حالت را میما در حقوق بین

کنند؛ در این می مطرح ایران در طالق دعوای فرانسوی شوهر و : مثًال زنتعارض های (قواعد) حّل ارتباط و هماهنگی بین سیستم -1
در اینجا  خب .دانندمی دارصالحیت را مّلی قانوِن  و داشته واحدی حّل راه فرانسه تعارض حّل  سیستم و ایران تعارض حّل  سیستم حالت

 مشکلی وجود ندارد!
 شود:که به این شکل تقسیم می تعارض های (قواعد) حّل تعارض و عدم هماهنگی بین سیستم -2

 
 :تعارض ارض) قواعد حّل ناهماهنگی (تع

 (آشکار):  تعارض صریح .١
 نفع وجود دارد.تعارض کشورهای ذی صورت صریح و آشکار بین قواعد حّل  تعارض صریح تعارضی است که به

 تعارض الف: تعارض مثبت قواعد حّل 

ا صالحیتدار خود ر  ذاتِی  قانوِن  ،هر کشور تعارض و قواعد حّل  کندیای با دو کشور ارتباط پیدا مکه مسأله گرددیتعارض مثبت زمانی حادث م
 تعارض هر دو کشور قاعدۀ ذاتی خود را حاکم بدانند. هرگاه قواعد حّل  .شناسدیم

تعارض

)آشکار(تعارض صریح 
تعارض مثبت

تعارض منفی

)ضمنی(تعارض مخفی 

تعارض متحرک

تعارض مفاهیم

تعارض توصیف ها

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


مالکریمی امید دکتر الملل خصوصیقوق بینحجزوه  !بدینواتساپ  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به  وکالت و قضاوت جزوات رایگانجهت دریافت    
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

٤۳ 
 

 تعارض ب: تعارض منفی قواعد حّل 

قانون  کدام،چیه تعارِض  حّل  کند و قواعدِ با دو کشور ارتباط پیدا می اییهکه قض گرددیحادث م یخالف تعارض مثبت، زمان این تعارض بر
(که دعوا در آنجا مطرح است) ارجاع دهد یا آنکه  یگرقضیه را به قانون کشور د شناسد، اعم از اینکه هر کشور حّل خود را واجد صالحیت نمی

 قضیه را به قانون کشور ثالثی ارجاع دهد. حّل 

 تعارض مخفی (ضمنی) .٢
مشابهی  رتباِط ا نظر داشته باشند و عامِل نی اتفاقتعارض نسبت به مورد معیّ  حّل  ِی ملّ  هاییستمکه س یابدیسم تعارض موقعی مصداق ماین قِ 

هم تعارض  باط باارت یهارا پذیرفته و حتی در مورد آن عامل ارتباط نیز تفسیر و تعریف مشابهی داشته باشند، ولی در تعیین محتوای دسته
 داشته باشند.

خواهد در کشور دیگری اجرا شود؛ یا محّل ایجاد حق یا قانون حاکم بر ایجاد و می: حق در کشوری طبِق قانونی الف: تعارض متحرک
 ایجاد حق با محّل اجراء یا اثر متفاوت است.

عامل « اند و ازنفع یکسانذی یتعارض کشورها در این قسم تعارض با اینکه قواعد حّل : های ارتباط)ب: تعارض مفاهیم (دسته
دو  است تابِع  مطروحه ممکن عامل ارتباط وجود دارد، مسئلۀ ۀتفسیرهای مختلفی که دربار  کنند، ولی به واسطۀمشابهی استفاده می» ارتباط

 قانون مختلف باشد.

 : هاج: تعارض توصیف

 

 احاله:

 ت.ارجاع صالحیت، از سوی قاعدۀ حّل تعارِض کشوِر خارجِی صالحیتدار به قانوِن کشوِر دیگر جهت حّل موضوع اس :احاله تعریف

 باشد.سبب احاله: وجود تعارض منفی، سبب احاله می

تعارض  حّل  قاعدۀ ،دیگر قضیه را به قانون دیگری واگذار نماید که اگر این قانوِن  یه حّل لَ عَ تعارض خارجی یا مرجوٌع  تعریف: قانون یا قاعدۀ حّل 
 ».درجۀ دو احاله«شود می قانون کشور ثالث باشداگر  »احاله درجه یک«شود می باشد کنندهیدگیکشور رس

 :کنیمیبرای روشن شدن مطلب مثال زیر را ذکر م

 زن و مرد انگلیسی مقیم ایران طرح دعوا طالق در ایران

ید؛ زیرا حقوق آداند، در این صورت بین نظام ایرانی و انگلیسی تعارض منفی بوجود میچون دولت انگلیس طالق را تابع قانون اقامتگاه می
اه (از جمله طالق) را تابع قانون اقامتگ مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه ۀصوصی ایران اتباع خارجخ المللینب

ت. چنین تابع قانون ایران اس نظر قاضی انگلیسی ازتابع قانون انگلیس است، حال آنکه  نظر قاضی ایرانی ازداند. پس دعوای طالق آنها می
 .نامندیم» احاله«، گردداین نوع تعارض مطرح می ۀدر نتیج ای را کهمسأله

 زن و مرد انگلیسی مقیم فرانسه طرح دعوا طالق در ایران

د. حال نچون مطابق قانون ایران طالق اتباع خارجه تابع قانون دولت متبوع آنان است، بنابراین دادگاه ایران باید بر طبق قانون انگلیس قضاوت ک
انون کند و قضیه را بدون اینکه محتاج به ارجاع به ققانون داخلی انگلیس را اجرا کند حکم طالق را مطابق قانون مزبور صادر می اً صرف اگر دادگاه

یعنی در  ،المجموعیثحکند و در این صورت مسئله احاله مطرح نخواهد شد. لیکن اگر دادگاه ایران قانون انگلیس را مندیگری باشد حل می
آن کشور راجع به طالق است در نظر بگیرد در این صورت چون بر طبق قانون انگلیس طالق تابع قانون کشوری  المللیینقانون ب قسمتی هم که

طابق ماست که زوجین در آن اقامت دارند، لذا دادگاه ایران برحسب قاعده باید این طالق را تابع قانون فرانسه بداند، یعنی باید حکم طالق را 
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 ن فرانسه صادر نماید.مقررات قانو

 انواع احاله:

 ۀحال؛ مانند ادهداحاله می به قانون کشوری که قضیه در آنجا مطرح استمسئلۀ مطروحه را قانون خارجی : یعنی احالۀ درجه اول (نوع اول) .١
 ظه گردید.مالح ن طرح شده بودکه در ایرا انگلیسی مقیم ایران زن و مردقانون انگلیس به قانون ایران که در مثال مربوط به دعوای طالق 

؛ مانند ددهاحاله می ستنیکه قضیه در آنجا مطرح  ثالث به قانون کشورمسئلۀ مطروحه را قانون خارجی یعنی  :احالۀ درجه دوم (نوع دوم) .٢
الحظه م فرانسه که در ایران طرح شده بودانگلیسی مقیم  زن و مردکه در مثال مربوط به دعوای طالق  فرانسهقانون انگلیس به قانون  ۀاحال

 گردید.
 

 نظریات راجع به احاله:و انتقادات 

 :راجع به احاله انتقادات

 :آیداست پس بنابراین به این ترتیب احاله به وجود نمی قانون یا قاعدۀ ذاتی خارجی یهلَ إقانون خارجی مرجوٌع  منظور از .١
 یالملل خصوصوق بینحقرا چنانکه دیدیم احاله مبتنی بر تفکیک بین یاحاله است، ز ۀ وجودی مسئلت نخستین ایراد مخالفین احاله مربوط به علّ 

حیتدار الصرا  قانون خارجی الملل خصوصی یک کشورحقوق بینگویند وقتی که است. می حقوق داخلی (قاعده مادی)و  تعارض) (قاعده حّل 
صی کشور الملل خصونحقوق بیوجه نباید است و بنابراین به هیچ لی) کشور خارجیقواعد مادی (قانون داخداند این صالحیت فقط شامل می

را نادیده  قاعده حقوق داخلیو  الملل خصوصیقاعده حقوق بینبین  ۀتوان پذیرفت که رابطرا در نظر گرفت. این عقیده را از آن جهت نمی خارجی
را  کدامچیای هستند که هغیرقابل تفکیک بوده و دارای چنان رابطه کشور یک کّل هر  ِی قانون داخلو  تعارض حّل  قاعدۀگیرد. در حقیقت، می

ی که تعارض رجوع شود. با این ترتیب، موقع در نظر گرفت چه برای تعیین قلمرو اجرای قانون در مکان باید به قاعده حّل  توانیجدا از دیگری نم
چنانچه  عمال نماییم و بنابراینإه به قلمرو اجرای آن قانون مزبور را باید با توّج  داندیم ای را تابع قانون خارجیمسئله تعارض قاعده ایرانی حّل 

 تعارض، قانون داخلی خود را صالحیتدار نداند قاضی ایرانی نباید آن را به موقع اجرا بگذارد. خارجی حّل  ۀقاعد

 :زن و مرد انگلیسی مقیم فرانسه طرح دعوا طالق در ایران: دور یا تسلسل .٢
سازد زیرا ه میپایان مواجاست قاضی را با یک دور و تسلسل بی المجموعحیثحقوق خارجی منقبول سیستم احاله که متضمن رعایت  گویندیم

 یه قانون فرانسه راقض بیند که قانون انگلیس برای حّل شود مثًال، وقتی که قاضی فرانسوی میدادگاه متوقف نمی مکانیزم احاله به قانون مقّر 
عمل مشاهده  تعارض آن در نظر بگیرد؛ و با این حّل  ه به قاعدۀالمجموع، یعنی با توّج حیثدر اینجا نیز باید قانون فرانسه را من صالحیتدار دانسته،

تسلسل ادامه  وخود به قانون انگلیس احاله داده است و سپس این قانون به قانون فرانسه و همین طور دور  د که قانون فرانسه نیز به نوبۀشومی
 دارد.

 نظریات توجیه احاله:

 / نظریۀضاعفاحاله منظریۀ یه به شایستگی قانون کشور دیگر (لَ إمرجوٌع  کشورِ  عالقۀ قانوِن سلب  احاله به منزلۀنظریه وست لیک:  ×
 احاله جامع)نظریۀ  –دادگاه خارجی 

ست و اإعمال قانون مقّر دادگاه  ه قانون خارجی است یا اصل برارجاع ب قانون خود وسلب صالحیت از  احاله به منزلۀنظریه نی بوایه:  ×
 .استقانون مّلی استثناء 

 قانون  ،. اصلتعارض است حّل  یهاهماهنگی بین سیستم نوعیسلب صالحیت است بلکه  و نهفول: احاله نه سلب عالقه تینظریه با
 .قانون مقر ،ملی است و استثناء

 م):ق. ٩٧٣مادۀ احاله در حقوق ایران (

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


مالکریمی امید دکتر الملل خصوصیقوق بینحجزوه  !بدینواتساپ  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به  وکالت و قضاوت جزوات رایگانجهت دریافت    
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

٤٥ 
 

 ؛احاله به قانون ایران)است (ل مورد پذیرش واقع شده احاله درجه اوّ  .١
 رد شده است.م احاله درجه دّو  .٢

 دباش داده احاله دیگری به قانون گردد رعایت فوق مواد طبق بر یا و قانون این اول جلد ۷ ماده مطابق باید که خارجه قانون اگر«ق.م:  ٩٧٣مادۀ 
 ».باشد شده ایران به قانون احاله اینکه مگر نیست الهاح این به رعایت مکلف محکمه

گه: اصل بر ق.م می ٩٧٣کنند. در این حالت مادۀ مثال احالۀ درجۀ اول: زن و مرد انگلیسِی مقیِم ایران در دادگاه ایران طرح دعوای طالق می
 شود.است. در این مثال، قضیه با احاله به قانون ایران حل میاین است که در ایران احاله پذیرفته نشود مگر احاله به قانون ایران که استثناء 

الزم به اشاره است: اگر بپذیریم که هیچ؛ اگر نپذیریم چه کنیم؟ در این مورد اختالف نظر است: یک عده موافق پذیرش  ٢اما در مورد احالۀ درجۀ 
 ای مخالف پذیرش احالۀ درجه دو هستند:هستند و عده ٢احالۀ درجۀ 

ا از کردیم و این مقرره ر مان را تصویب میگویند زمانی که ما داشتیم قانون مدنیکنند؛ آنها میق.م اشاره می ٩٧٣ان به سابقۀ تاریخی مادۀ موافق
گویند که مینبود؛ اما االن که هست، باید احالۀ درجۀ دو را بپذیریم. استدالل دیگر این عده این است  ٢داشتیم در فرانسه احالۀ درجۀ فرانسه برمی

مکّلف  گن ایندارند؛ می» مکلف نیست«؛ در واقع آنها تأکید بر عبارت ...» نیست احاله این رعایت به مکلف محکمه«... گه: می ٩٧٣مادۀ 
 تواند احالۀ درجه دو را بپذیرد.گیرند قاضی مینیست یعنی مخیره! نتیجه می

قابل اجراست و استناد دیگرشان نیز این  احاله به قانون ایرانگن فقط کنند و میاشاره می ق.م ٩٧٣مخالفان پذیرش احالۀ درجه دو به نّص مادۀ 
شود. حال اگر به مخالفان پذیرش احالۀ درجه دو که البته نظرشان صائب است بگین خب اگه احالۀ درجۀ است که از دور و تسلسل جلوگیری می

 گذارند:یدو رو نپذیریم چه کنیم، دو تا راه جلوی پایمان م

ق.م است. هرگاه استثناء محّل بحث باشد،  ٥قانون مدنی استثنایی بر مادۀ  ٩٧٣إعمال قانون مقّر دادگاه (قاعدۀ ذاتی قاضی): مادۀ  ×
 کنیم.اصل را إعمال می

  کنیم؛را اجرا می ق.م است که وقتی استثناء محّل بحث باشد اصل ٧قانون مدنی استثنایی بر مادۀ  ٩٧٣إعمال قاعدۀ ذاتی خارجی: مادۀ 
 گوید که من استثناِء چه هستم!ق.م می ٩٧٣خوِد مادۀ 

کنند؛ در نهایت، قاضی ایرانی، قاعدۀ ذاتِی انگلیس را اجرا مثال احالۀ درجۀ دوم: زن و شوهر انگلیسی مقیم فرانسه طرح دعوای طالق می 
 کند.می

کنند خواه کشور ثالث قاعدۀ ، قاعدۀ ذاتی کشور ثالث را إعمال می٢حالۀ درجۀ اند در صورت وجود ارا پذیرفته ٢کشورهایی که احالۀ درجۀ  -
 اش را صالح بداند یا نداند.ذاتی

 

عامل ارتباط دسته های ارتباط

دسته های ارتباط

احوال شخصیه 
تابعیت

اقامتگاه

محل وقوع مالاموال

محل وقوع عقدقراردادها

محل تنظیم سنداسناد

محل وقوع خسارتالزامات خارج از قرارداد
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 انتخاب کند. »عامل ارتباط«حسب  عامل ارتباط آنهایی که در تعیین دستۀ ارتباط تأثیر دارند، قاضی باید قانون صالحیت را بر

 )المللی حقوق مکتسبهشناسایی بینیا  وقالمللی حقتأثیر بین(یا  تعارض متحرک

حقوقی در دو  ک رابطۀی ،به این ترتیب کندیزمانی جلوه م ۀتعارض به صورت یک رابط حّل  هاییستمبین س ۀکه رابط افتدیتعریف: بسا اتفاق م
از  یاه هستیم این است که بدانیم در چه مرحلهکه با آن مواج یامسئله ،. در این موردگرددیمتفاوت مربوط م حقوقِی  متوالی به دو سیستِم  زماِن 

. آن اثرگذاری مرحلۀاست و یا راجع به  تشکیل حق مرحلۀ. آیا تعارض راجع به گرددیتعارض قوانین مطرح م مسئلۀ ،مراحل وجودی یک حق
ه اری است که حق باید مطابق آن بمطلوب ما تعیین قانون صالحیتد ،لاوّ  این دو مرحله دارای اهمیت اساسی است، زیرا در مرحلۀ تشخیِص 

مزبور تا چه اندازه باید محترم شمرده شود و تا چه حد باید منشأ آثار باشد. در  دوم مطلوب ما دانستن این مسئله است که حّق  وجود آید و در مرحلۀ
به  »ی بوایهن«و  »پی یه«ت. هاست اصطالحات مختلفی بکار رفته اسمشخص و محدودکردن تعارض خصوص این موضوع که در حقیقت مسئلۀ

نامیده  متحرک یهاارضتعآن را به اسم  »بارتن«اند و تعبیر نموده حقوق المللیینتأثیر بو  حقوق مکتسبه المللیینشناسایی بترتیب از آن به 
 بیش از دو اصطالح دیگر متداول است. ،امروزه ،است که این اصطالح

ایجاد  حّل م به عبارت دیگر،دیگری اجرا شود.  خواهد در کشورِ ی در کشوری طبق قانونی ایجاد و میحقّ اینجوریه که » متحرک هایتعارض«پس، 
ر اجرای قانون حاکم ب« و» قانون حاکم بر ایجاد حق«یعنی ما دو تا قانون داریم  متفاوت است. اجرا یا اثر محّل با  حق یا قانون حاکم بر ایجاد حق

 ».حق

ف به اصل عط«تعارض قوانین در زمان که در حقوق داخلی به اسم ۀ و مسئل الملل خصوصیدر حقوق بین های متحرکتعارض ۀبین مسئل
ن باید تشخیص داد که قانو تعارض قوانین در زمانۀ طور که در زمینهایی وجود دارد چه همانشباهت معروف شده است »نشدن قوانینماسبق

ت کند و یا به عبارت دیگر، آنچه از قانون سابق مانده چیسسخ میقانون سابق را نَ  ،تا چه اندازهجدید در چه قسمتی با قانون سابق مخالف است و 
بق آن باید بین قانونی که حق باید مطا الملل خصوصیهای متحرک در حقوق بینتعارض ۀطور هم در زمینو آنچه نسخ گردیده کدام است، همین

شور دیگر منتقل وجود آمده و بعدًا به ک ی که در یک کشور بهن ناشی گردد، تفکیک نماییم تا بدانیم آیا حقّ وجود آید و قانونی که آثار حق باید از آبه
های متحرک عارضتو  های زمانی در حقوق داخلیتعارضتواند منشأ آثار باشد و معتبر شناخته شود یا نه. شباهت دیگری که بین گردیده است می

دارد از لحاظ مفهوم نظم عمومی است که در هر دو زمینه دخالت نموده و حدود تأثیر قانون جدید و قانون  وجود الملل خصوصیدر حقوق بین
نماید زیرا قانون جدید (در تعارض قوانین در زمان) و قانون کشوری که حق به آنجا انتقال یافته است حق را مشخص می اثرگذارِی  کشور محّل 

 مربوط به نظم عمومی باشند. این قوانینری ندارند مگر اینکه ایجادشده تأثی نسبت به وضعیت و حّق 

 :تعارض قوانین در زمان ۀو مسئل الملل خصوصیهای متحرک در حقوق بینتعارض ۀبین مسئلتفاوت 

ق دارد و علّ تبه یک کشور  ا ایجاد حقیقانون حاکم بر تشکیل قانونگذاری وجود دارد به این معنی که  مرجِع  ِت ثرَ ، کِ های متحرکتعارضدر  .١
رض قوانین در تعامسئلۀ دولتهاست، ولی در  حاکمیِت  نتوان گفت تعارض بیبه کشوری دیگر به طوری که در واقع می قانون حاکم بر آثار حق

 هر دو قانون یکی است لذا تعارض حاکمیت وجود ندارد. وضِع  ، چون مرجِع زمان
 ۀعموم و خصوص مطلق وجود دارد به این معنی که دامنرابطۀ  المللیروابط بین نظم عمومی درو  مفهوم نظم عمومی در روابط داخلیبین  .٢

 آن در روابط حقوق داخلی است. ۀالملل خصوصی محدودتر از دامننظم عمومی در حقوق بین
 

 موقعیت تعارض متحرک و ارتباط قوانین در حقوق داخلی:

 ارتباط با حقوق داخلی:

 شباهت .١
 ؛شدنالف: عطف به ماسبق شدن یا ن
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 ؛الملل)م و تأخر زمانی در حقوق بینمؤخر) (تقّد  –م م و تأخر زمانی قانون (قانون مقّد ب: تقّد 

 تفاوت .٢
 الف: در حقوق داخلی تعارض ناشی از وحدت حاکمیت است.

 ب: در تعارض متحرک ناشی از تعدد حاکمیت است.

 تفاوت در نوع تقدم و تأخر

 ؛است (زمان تصویب) م و تأخر صرفًا زمانیدر حقوق داخلی تقّد  .١
 .م و تأخر به زمان دخالت یا تأثیر بستگی دارد نه زمان تصویبدر تعارض متحرک تقّد  .٢

 شودحقوق انتقالی گویند چون حق از قانونی به قانون دیگر منتقل می ،به همین دلیل به تعارض متحرک

 .خواهم اجرا کنمی در کشور الف به دست آوردم در قانون کشور ب میحقّ 

 ل ایجاد و پیدایش تعارض متحرکعام

 ؛عامل ارتباطی که تأثیر داشته باشد – اقامتگاه) - عامل ارتباط (تابعیتتغییر  .١
 .تغییر سرزمین (جانشینی) .٢

اصل بر این است که حّقی که طبق قانون کشوری ایجاد شده است طبق قانون کشور دیگر قابلیت اجرا دارد. به  راه حّل تعارض متحرک:
کند که حّقی المللی حق و احترام متقابل به سازمان و تأسیسات حقوقی کشور دیگر ایجاب میالمللی یا تأثیر بیناطر حّق مکتسبۀ بینعبارتی به خ

مادۀ  رکه در سایۀ قانونی ایجاد شد (قانون موجد حق) بتواند قابلیت اجرا را مطابق قانون کشور دیگر داشته باشد برای همین منظور به قسمت اخی
 کنیم. (این ماده راجع به مال است ولی قابل تسّری به سایر مسائل است)قانون مدنی استناد می ٩٦٦

 های تعارض متحرک:حالت

 تعارض در مرحلۀ ایجاد حق، وجود تعارض در مرحلۀ اجرای حق: فقدان حالت اول:

آید بدون اینکه در مرحلۀ تشکیل آن حق تعارضی وجود  دهد که حّقی در حوزۀ حقوق داخلی یک کشوِر خارجی به وجوداین حالت زمانی رخ می
 آید.داشته باشد، اما در مرحلۀ اجرای حق، تعارض به وجود می

 وزن و مرد انگلیسی، مقیم انگلیس، در همان جا ازدواج نمایند، تعارضی در مورد قانون حاکم بر ازدواج آنها وجود ندارد، اما اگر این زن  مثال:
 ه و دعوای طالق اقامه نمایند. در این فرض، تعارض بین قانون انگلیس و ایران به وجود آمده است.شوهر به ایران آمد

 حالت دوم: وجود تعارض در هر دو مرحلۀ ایجاد حق و اجرای حق:

چون عنصر آید، در این حالت الملل خصوصی به وجود میدهد که حّقی در کشور خارجی داخل در حوزۀ حقوق بیناین حالت زمانی رخ می
 المللی حقهم در مرحلۀ تأثیر بینو  هم در مرحلۀ ایجاد حقالمللی در مرحلۀ ایجاد حق وجود دارد، بنابراین مسئلۀ تعیین قانون صالحیتدار بین

 شود.مطرح می

آید، می انگلیس و فرانسه به وجوداگر زن و مرد انگلیسی، در فرانسه ازدواج نمایند تعارض در مورد قانون حاکم بر ازدواج آنها بین قانون  مثال:
 آید.دعوای طالق اقامه نمایند. در این حالت نیز تعارض بین قانون انگلیس، فرانسه و آلمان به وجود می حال اگر این زن و شوهر به آلمان رفته و

 حالت سوم: وجود تعارض در هر دو مرحلۀ ایجاد حق و اجرای حق و تغییر عامل ارتباط:

قانوِن حاکم ت که و آن در مواردی اس است که تعارض متحرک نتیجۀ تغییِر عامِل ارتباط مانند اقامتگاه یا تابعیت باشد تصورقابلی این حالت زمان
 بستگی به اقامتگاه یا تابعیت داشته باشد. بر تشکیل حق
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ا رفته و تابعیت فرانسه را کسب کند؛ سپس هر دو به ایتالیاگر زن و مرِد آلمانِی مقیِم فرانسه در فرانسه ازدواج کنند و سپس یکی از آن دو، مثال: 
ؤثر است یا مدعوای طالق اقامه نمایند، حال باید دید آیا این تغییر تابعیت در صحت ازدواجی که قبًال واقع شده است و یا در آثار ازدواج در آینده 

 خیر؟

 »الحاق« سازد:ۀ خاک خود میحالت چهارم: موردی که کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگر را ضمیم

مسئلۀ الحاِق سرزمین مطرح شود و در نتیجه، قانون صالحیتدار تغییر نماید تکلیف  مرحلۀ اجرای حقو  مرحلۀ ایجاد حقهرگاه در فاصلۀ بین 
جدید (قانون  ا شده) و قانونبه عبارت دیگر، قلمروی اجرای قانون سابق (قانون کشوری که قسمتی از خاک آن جد؛ قضیه را چگونه باید معلوم کرد

 کشوری که قسمتی از خاک کشور دیگر را تصرف نموده) چگونه باید معین شود؟

حّقی به موجب قانون کشوری ایجاد شده است اگر بخواهد در کشور دیگر اجرا شود دارای همان حق و المللی: تعریف حّق مکتسبۀ بین
 به او داده خواه این حق در محّل اجرا کمتر باشد یا بیشتر.  قانون محّل وقوع [موجد] حقحقوقی خواهد بود که 

وجب المللی حق این است که حّقی که به موجب کشور موجد حق ایجاد شده بتواند به ممنظور از شرایط تأثیر بین المللی حق:ر بینیثتأ شرایط
 قانون موجد حق در کشوِر مجری حق اجرا شود.

رای داند (شرطی که قانوِن دولِت اجه باشد که قاعدۀ حِلّ تعارِض محّل اجرای حق آن را صالحیتدار میحق باید بر طبق قانونی تشکیل شد -١
 کند): مخالف یا مغایر آن حق در کشوِر محّل اجرا وجود نداشته باشد.حق منظور می

: آن حق به طور کامل به موجب قانون حق باید به طور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن الزم است به وجود آمده باشد -٢
 موجد حق ایجاد شده باشد.

 ی مثال،برا .داندحق باید بر طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعدۀ حِلّ تعارِض محّل اجرای حق آن را صالحیتدار می :توضیح شرط اول
دار تشخیص الملل خصوصی ایران آن را صالحیتاشد که حقوق بینی بتواند در ایران منشأ آثار باشد باید ایجاد آن مطابق قانونی ببرای اینکه حقّ 

ق.م، احواِل شخصیۀ کلیۀ اتباِع ایرانی حتی اگر مقیم کشور دیگری باشند، تابع قانون ایران است، حال اگر زن و مرد ایرانی که  ٦. طبق مادۀ دهد
ر ایران داند، عقد نکاح منعقد کنند، نکاح آنان دبع قانون اقامتگاه مینکاح بین آنان ممنوِع دائمی است، در کشوری که احوال شخصیۀ افراد را تا

 الملل خصوصی ایران، عقد نکاح آنان طبق قانون صالحیتدار منعقد نشده است.اعالم خواهد شد؛ چون از لحاظ حقوق بین بالاثرباطل و 

یل آن الزم است به وجود آمده باشد، منظور از این شرط آن حق باید به طور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشک توضیح شرط دوم:
حق الزم است رعایت گردد، هرچند قانون کشوری که حق در آنجا به موقع اجرا  تشکیِل  محّل  کشورِ  قانوِن  است که تمام شرایطی که مطابِق 

مواجه  یقانونگذار  مرجِع  ِت ثرَ های متحرک چون با کِ عارضدر ت. وجود بعضی از آن شرایط را برای به وجود آمدن آن حق الزم نداند شودیگذاشته م
 آن به وجود آمده باشد. دهندۀمعتبر بشناسیم که تمام ارکان تشکیل توانیمیی را مهستیم؛ بنابراین فقط حقّ 

یع تسلیم داری کند و مببرای مثال: اگر شخصی مال منقولی را در کشوری که تحّقِق عقِد بیِع ماِل منقول، مشروط به تسلیم مبیع است، خری
 تواند نسبت به آن ماِل منقول اّدعای مالکیت کند.شود نمیکشوری که عقد بیع به محض ایجاب و قبول منعقد می در نشود،

 

 :حق المللِی بین رِ یثحدوِد تأ

 ب قانوِن موج به یحقّ  کند):شود (حدودی که قانون کشور موجد حق منظور میحدودی که به وسیلۀ قانون خارجی معّین می .١
 ،إعطا کرده استبه او  وقوع حق قانون محّل کشوری ایجاد شده است اگر بخواهد در کشور دیگر اجرا شود دارای همان حقوقی خواهد بود که 

 باشد. اجرا کمتر یا بیشتر خواه حدود این حق در محّل 
:

ً
که قانون ایران آثار کمتری بر آن مترتب کرده باشد. مثال: فرض کنید حق همان آثاری را دارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است ولو این اوال

به انفاق به  هر یک را ملزم ،هم شناخته باشد، یعنی در روابط بین برادران اطراف در خّط را  الزام به انفاقآن  دولتی باشند که قانوِن  ۀتبع ،دو برادر
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ر نفقه را در کشور متبوع خود به دست آورده است در دادگاه ایران علیه براد ستناد اینکه حّق آن دولت به ا دیگری نموده باشد. حال اگر یکی از اتباِع 
قط در خط فرا  تعهد نفقهتواند به استناد اینکه قانون ایران در روابط بین اقارب دعوای نفقه کند دادگاه نمی خود که در ایران اقامت دارد اقامۀ

صالحیتدار قبًال تشکیل شده  مزبور مطابق قانوِن  دنی ایران) او را از این حق محروم نماید، چراکه حّق قانون م ١١٩٦شناخته است (ماده  عمودی
 و لذا باید در ایران معتبر شناخته شود و تمام آثار خود را تولید نماید.

 :
ً
د. مقصود آن است داشته تولید نمای ل حق)تشکی کشور اصلی (کشور محّل اثری بیشتر از آنچه که در  ،دیگر در کشورِ  تواندیی نمهیچ حقّ ثانیا

ون شده محسوب گردد. چنانکه اگر مطابق قانآن ساقط گردد، در خارج آن کشور نیز باید ساقط تشکیِل  محّل  کشورِ  ی مطابق قانوِن که اگر حقّ 
تا پنجاه ق وری دیگر (مثًال فرانسه) این حمعتبر شناخته شود و حال آنکه در کش مؤلف ِت تا سی سال بعد از فوتألیف  (مثًال ایتالیا) حّق  یکشور 

ت ای مّد بعد از انقضتواند در کشور دوم (فرانسه) کشور اول است نمی ی (مثًال وراث متوفی) که تبعۀباشد، صاحب حقّ  سال بعد از مرگ مؤلف
است  یانون کشور دوم مقرر گردیده مربوط به حقّ پنجاه سال که مطابق ق ِت مّد  چونبرداری از آثار متوفی) استناد کند بهره خود (حّق  به حّق  مزبور

 وجود آمده باشد.ه که در همان کشور ب

 کند):(حدودی که قانون کشور اجرای حق منظور می شودن میقانون ایران معیّ  حدودی که به وسیلۀ .٢
ی مخالف حّق مزبور به وجود آمده باشد (مغایر آن حق در

ّ
کشور اجرای حق  حالت اول: در صورتی است که در ایران حق

دعوای طالق نمایند و دادگاه مزبور به موجب قانون  ۀمریکا اقامآمثًال هرگاه یک زن و شوهر ایرانی که در آمریکا اقامت دارند در دادگاه  نباشد):
 ٦امریکا (ماده  کند و نه قانون دادگاه ایران به استناد اینکه قانون ایران باید بر این طالق حکومت ؛مریکا (قانون اقامتگاه) حکم طالق صادر کندآ

 دهیجادشا در آمریکا مخالف حّق  یجادشدها ت این امر آن است که حّق قانون مدنی ایران) حکم طالق مزبور را غیرقابل اجرا اعالم خواهد کرد. علّ 
خود  ندارد جز اینکه قانون دولت متبوع ایقوانین است چاره ِت مثبَ  تعارِض  ۀهر کشور در برخورد با حقوق مخالف که نتیج در ایران است و قاضِی 

 .را ترجیح دهد

 (نظم ل باشدکشور ما غیرقابل تحّم  های حقوقییجادشده برای سازماناصورتی است که اجرای حّق  در حالت دوم:
خواهد  خود را از دستمزبور تمام یا قسمتی از آثار  به عبارت دیگر، با نظم عمومی ایران مخالفت داشته باشد. در چنین فرضی حّق  عمومی):

 داد.

رام دارد؟ کند؛ آیا این قضیه در ایران احتکند بعدًا در ایران بعد از مرگ پدرش اّدعای ارث مییک فرد در فرانسه نسب نامشروع را به پدری اثبات می
 کند.خیر؛ چون با نظم عمومی برخورد می

 اجرای قانون خارجیفصل ششم: 

ر از اجرای قانوِن خارجی چه قانونی است؟ هم قاعدۀ [یا قانوِن] حّل تعارض خارجی و هم قاعدۀ ذاتی خارجی. تعریف اجرای قانون خارجی: منظو
 کنند.مثال: زن و شوهر فرانسوی مقیم ایران دعوای طالقی را در ایران مطرح می

 رح است:مط نظریه سهموقع اجرا گذاشته شود؛  تواند در قلمرو دولت متبوع قاضی بهدر مورد اینکه قانون خارجی چگونه و به چه اعتباری می

 بر مبنای حقوق مکتسبه نظریۀ انگلیسی ـ آمریکایی .١
ارزش  ۀاست. به نظر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی وقتی که قاضی به مسئل لزوم رعایت حقوق مکتسبهخارجی ناشی از  قانوِن  ۀاجبارکنند قدرِت 

 ه قرار دهدمکتسب بوده، مورد توّج  یر باید قانون خارجی را که حاکم بر ایجاد حّق کند ناگز و اعتبار حقوق مکتسبه رسیدگی می

 خارجی در نظام حقوق داخلی قانوِن  پذیرِش  ر مبنایب ـ آلمانی ایتالیایینظریۀ  .٢
. پس دنمایداخلی ادغام میپذیرد و در نظم قانون خارجی را می دادگاه ناشی از آن است که قانون مقّر قانون خارجی  ۀاجبارکنند اعتبار و قدرِت 

ت اجرای آن این است که در نظام حقوق داخلی شود علّ یک دعوا صالحیتدار شناخته می مطابق این تحلیل، موقعی که قانون خارجی برای حّل 
 پذیرفته شده و در واقع جزء نظام مزبور گردیده است.
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 انون داخلیطبق قخارجی  قانوِن  آورِی الزام قدرِت بر مبنای  فرانسوینظریۀ  .٣
نوان عشود، بلکه استقالل خود را حفظ کرده و به وجه در نظام حقوقی دولت متبوع قاضی ادغام نمی ، قانون خارجی به هیچ این نظریه مطابق

 ت.االجرا شناخته اس، به عبارتی دیگر، علت اجرای قانون خارجی این است که قانونگذار ملی آن را الزمگرددعمال میإقانون خارجی 

 دهد.الملل خصوصی ایران تا حدی نظریۀ فرانسوی را مورد اجرا قرار مینظام حقوق بین 
 خارجی: استناد به قانون

ه این و وظیفه دارد که به قانون خارجی رجوع کند و بررسی نماید ک استبا قاضی قانون  یافتِن  تکلیِف  :(نظریۀ آلمانی) حکمیسیستم  .١
 اشد و یا نداشته باشد. طرفین، تکلیفی به استناد به قانون خارجی ندارند.تواند قابلیت اجرا داشته بحق می

رود که می نییو قاضی دقیقًا به دنبال قوان از وظایف اصحاب دعوا استاستناد به قانون  تکلیِف  :(نظریۀ انگلیسی) موضوعیسیستم  .٢
مورد استناد  دهد، اما اگر قانوناساس آن رأی می تناد داشته باشد قاضی برقابلیت اس استناد، موردِ  اند، اگر قانوِن اصحاب دعوا به آن استناد نموده

 کند. همان قانونی نباشد که مورد نظر قاضی است دعوا را رد می
طبق این نظریه، هر حّقی که یک فرد خارجی خواستار استناد به آن است، باید سیستم  موضوعی بودن موارد (نظریۀ فرانسوی):  .٣

را تهیه، ترجمه و به دادگاه ارائه دهد؛ ولی در صورتی که آن حّق خارجِی ایجادشده، بر خالف نظم عمومی ایران باشد  موضوع خود او قانون آن
 امری ُحکمی است و قاضی مکّلف به استناد به آن قانون است.

 

 حکمی :: عدم لزوم استناد به قانون خارجیسیستم آلمانی

 نون خارجی یک مسئلۀ ُحکمی است، خواه طرفین به آن استناد کنند یا نکنند.در سیستم آلمانی، مسئلۀ استناد به قا

 موضوعی :: لزوم استناد به قانون خارجیسیستم انگلیس

 در سیستم انگلیسی، مسئلۀ استناد به قانون خارجی یک مسئلۀ موضوعی است.

م عمومی ارجی یک مسئلۀ موضوعی است، مگر در مورد نظدر سیستم فرانسوی، مسئلۀ استناد به قانون خ وسط: سیستم فرانسه یا سیستم حد
 که مسئلۀ حکمی است.

: مسئلۀ استناد به قانون خارجی یک مسئلۀ حکمی است یعنی قاضی باید قانون را رأسًا و بدوِن استناِد اصحاِب دعوا به موقع اجرا سیستم ایران
 گذارد؛ خواه طرفین به آن استناد کنند یا نکنند.

حاب دعوی تواند در یافتِن قانوِن از اصتواند در یافتِن قانون از اصحاب دعوی کمک بگیرد؟ بله؛ قاضی میسیستم ُحکمی قاضی میسوال: آیا در 
 تواند از سیستم خارجی استعالم بگیرد.کمک بگیرد، حتی می

لملِل خصوصی، اکند، در دعاوی بینی شکلی میسؤال: آیا رأی صادره در دادگاه خارجی قابل نقض در دیوان عالی کشور است؟ بله؛ دیوان رسیدگ
 دیوان عالی کشور نظارت بر این دارد که آیا دادرسی (آیین دادرسی) رعایت شده است یا نه.

 قانون خارجیموانع اجرای 

 تعارض خارجی قاعدۀ حّل موانع اجرای  .١
 شود.خارجی اجرا می مقر به جای قانوِن  شده باشد. قانوِن نخارجی شناخته  آن مسئله در قانوِن الف ـ 

 نامشروع نسبت به پدر ایرانی خود مقیم در فرانسه مطرح کند. ِب َس عای نَ یک ایرانی در فرانسه ادّ مانند اینکه 

 ن نباشد.معیّ  ،فرد راجع به تابعیت باشد در حالی که تابعیِت  یدعو ب ـ 

 متعّلق به کیست)ج ـ دعوی نسب زمانی که تابعیت پدر و مادر معلوم نباشد (طفل معلوم نیست 
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 ای که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد و رجوع به قاعدۀ حّل تعارض خارجی در فرصت کم معلوم نباشد.د ـ مسئله

 قاعدۀ ذاتی خارجیموانع اجرای  .٢
ود جقوانین منفور و قوانین مناسب اصطالحی است که در نظم عمومی و الف ـ مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی دادگاه مقر:

 دارد، قانون منفور با تأسیسات حقوقی یا نظِم عمومِی کشوِر محّل اجرا مغایرت دارد.

تغییر وضعیت حقوقی برای فرار از حکومِت یک قانون و رفتن زیر لوای حکومِت قانوِن دیگر؛ به عبارت بهتر،  ب ـ تقلب نسبت به قانون:
 متقلبانه فرار و تحت شمول قانونی دیگر رفتن.تغییر عامل ارتباط برای اینکه از شمول قانونی به نحو 

 

 مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی دادگاه مقر

قاضی غیرقابل تحّمل باشد در این صورت قاضی به استناد نظم عمومی از  برای نظام حقوقی کشور متبوعهر زمان قانوِن خارجِی صالحیتدار، 
کند که با امنیت داخلی و هر دولتی تا حّدی اجرای قوانین خارجی را در کشور خود اجرا میاجرای آن قانون خودداری خواهد کرد، نظام حقوقی 

آن  شود، هرچنداحساساِت وجدانِی جامعۀ آن دولت منافات نداشته باشد. قانون خارجی که مخالف با نظم عمومی باشد، از اجرای آن ممانعت می
 تعارض، صالحیتدار بوده و اجرای آن تجویز شده باشد. قانون از جمله قوانینی باشد که به موجب قواعد حّل 

 مفهوم نظم عمومی:

عمومی (امور  امورِ  سن جریاِن ض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین ُح رَ است که َغ  ینظم عمومی شامل قواعد  ،در حقوق داخلی
مومی نظم ع ،در حقوق داخلی ،اند آنها را نقض نماید. به عبارت دیگرتو افراد نمی ۀباشد و ارادسیاسی و اقتصادی) و حفظ خانواده می ،اداری

اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به  ؛شوندنامیده می »قواعد امری«شامل آن دسته از قواعدی است که اصطالحًا 
قواعد امری قراردادها همچنین قواعد مربوط به  و رث و وصیتحقوق عمومی باشد مانند قواعد مربوط به وضعیت و اهلیت، قواعد مربوط به ا
وق توان گفت که نظم عمومی در حقبه طور خالصه میباشد. میحقوق عمومی نظیر قواعد مربوط به حقوق اداری، قواعد مربوط به حقوق کیفری 

با نظم  مخالفتآن قواعد را نقض کنند و  ،خصوصی دادِ قرار  ۀتوانند به وسیلداخلی به معنای رعایت قواعد امری است به طوری که افراد نمی
 نیست. نقض قواعد و مقررات امریچیزی جز  عمومی در حقوق داخلی

 

  :الملل خصوصیارتباط نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق بین

وص مطلق وجود دارد، به این معنی که هرچه عموم و خص ۀالملل خصوصی رابطبین نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق بین
المللی ایران است مخالف نظم عمومی در روابط داخلی ایران نیز هست و حال آنکه هرچه مخالف نظم عمومی مخالف نظم عمومی در روابط بین

لملل اه نظم عمومی در حقوق بینالمللی نیست و این خود کاشف از آن است کدر روابط داخلی است الزامًا مخالف نظم عمومی در روابط بین
 شمول محدودتری دارد. ۀخصوصی مفهوم و دایر 

 قواعد امری (آمره)  تمامینظم عمومی داخلی یعنی: مغایرت با 

 قواعد امری (آمره)  برخیالملل خصوصی یعنی: مغایرت با نظم عمومی حقوق بین

 

 آثار نظم عمومی

 ، دارای تأثیرگذاری متفاوتی است.ای حقدر مرحلۀ اجر و  در مرحلۀ ایجاد حقنظم عمومی 
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  است. شدیدو  تأثیر مثبتدارای  ایجاد حقنظم عمومی در مرحلۀ 
  است. خفیفو  تأثیر منفیدارای  اجرای حقنظم عمومی در مرحلۀ 

به نظم  ی که استنادخفیف است. یعنی در صورت اثرگذاری نظم عمومیشدید است ولی در مرحلۀ اجرای حق،  اثر نظم عمومیدر مرحلۀ ایجاد حق 
 شود.کند، اما در مرحلۀ اجرای حق با اندکی تسامح با مسئله مواجه میعمومی در مرحلۀ ایجاد حق باشد قاضی با شدت با ایجاد حق برخورد می

کند و ه برخورد میمثًال در خصوص ِاثباِت َنَسِب نامشروع که بر خالف نظم عمومی ایران است، در مرحلۀ ایجاد حق، قاضِی ایرانی سختگیران
جرای حق را انماید؛ اما اگر ِاثباِت َنَسِب نامشروع در فرانسه انجام شده است و حق، ایجاد شده باشد و فرد در ایران نسبت به ایجاد حق برخورد می

که زن و مرِد خارجی که خاله و  دهد. اما مثاِل برعکِسش اینجوریقاضی ایرانی با این امر موافقت نموده و حکم به اجرای حّق مذکور می بخواهد
خوان در ایران ازدواج کنند؛ در اینجا چون اثِر نظِم عمومی در مرحلۀ ایجاِد حق است، اثِر منفی و همینطور اثِر شدید دارد. خواهرزاده هستند می

سألۀ اثِر کند، اینجا ملیه دیگری مطرح میشان دعوای نفقه عآیند و یکیحاال فرض کنید همین زوج بعد از ازدواج در کشوِر خارجی به ایران می
آیند و نظِم عمومی در مرحلۀ اجرای حق مدنظر است. مثاِل دیگه اینکه فرض کنید حّق بنوت در فرانسه ایجاد شده و این پدر و پسر به ایران می

 خواهد.پسر از پدِر نامشروعش ارث می

  »مللِی حق، اثِر خفیف دارد و نظم عمومی در مرحلۀ ایجاد حق، اثِر شدید دارد.النظم عمومی در مرحلۀ تأثیر بین«گیم: پس اینجوری می

 ند.ککند که قاضی از اجرای آن ممانعت می: نظم عمومی چنان با تأسیسات یا نظم آن کشور مغایر پیدا میاثر شدید نظم عمومی

و با کمی اغماض و در راستای نظم عمومی بتوان برخی : ممکن است آن مسأله چندان نظم عمومی را مخدوش نکند اثر خفیف نظم عمومی
 از آثار آن قانون را اجرا کرد.

دون زد باثر منفی: یعنی قاضِی محّل ایجاِد حق و یا اجرای حق، قانون ذاتی خارجی را بر خالِف نظِم عمومِی خود بیابد و از اجرای آن امتناع ور 
 اینکه قانوِن دیگری را اجرا کند.

بت، کند (اثر منفی) بلکه به نحو مثِی محّل ایجاِد حق ضمن اینکه از اجرای قانوِن خارجی به دلیل مغایرت با نظم مخالفت میاثر مثبت: قاض
 کند. قانوِن کشوِر خود را به خاطر نظم عمومی اجرا می

 

ن در اسپانیا نماید چودعوای طالق می ۀود اقام. فرض کنیم یک زن ایرانی در دادگاه اسپانیا علیه شوهر ایرانی خمثال برای اثر منفی نظم عمومی
دور طالق نخواهد داد و از ص ها حّق ست به خارجیا اسپانیا ۀطالق ممنوع است دادگاه اسپانیا به استناد اینکه طالق برخالف نظم عمومی جامع

ی قانون ایران که طالق بین زن و شوهر را کند و از اجرااین فرض نظم عمومی فقط اثر منفی تولید می درحکم طالق خودداری خواهد کرد. 
نماید. ممکن است گفته شود که در این فرض هم از اجرای قانون ایران خودداری شده است و هم قانون اسپانیا به اجازه داده است جلوگیری می

ند کجرای قانون ایران که طالق را تجویز میکند تنها از اه داشت که قانون اسپانیا که طالق را منع میاجرا درآمده است ولی باید توّج  ۀمرحل
 جلوگیری نموده است و قانون دیگری را به طور مثبت به جای آن اجرا نکرده است.

 انفاق بین ابوین و اوالد وجود نداشته باشد یعنی طبق قانون آن کشور نه پسر حّق  . فرض کنید در کشوری حّق مثال برای اثر مثبت نظم عمومی
دادگاه کشور  چنین کشوری است در ۀتقاضای نفقه از پسر را داشته باشد. حال اگر پسری که تبع پدر را داشته باشد و نه پدر حّق نفقه از  ۀمطالب

تبوع دعوا کند قاعدتًا حاکم باید قانون دولت م ۀیکدیگر قرار داده است علیه پدر خود اقام ۀالنفقفرانسه) که ابوین و اوالد را واجب دیگری (مثالً 
ئل انفاق را جزو مسا های بعضی از کشورها (از جمله فرانسه) حّق مّدعی را رد نماید. ولی از آنجا که دادگاه یاعین را به موقع اجرا گذارد و دعوامتد

ثر منفی (ا کنندنفقه را نداده است جلوگیری می ۀمطالب اند لذا در این فرض از اجرای قانون خارجی که حّق مربوط به نظم عمومی محسوب داشته
ه عبارت نمایند. بنفقه می ۀدهند (اثر مثبت نظم عمومی) و پدر را محکوم به تأدینظم عمومی) و قانون کشور متبوع خود را جانشین آن قرار می

یجه آن از شود که در نتظاهر می اثر منفی نظم عمومیسازد. در مرحله اول آثار خود را ظاهر می در دو مرحلهدیگر، در این مورد نظم عمومی 
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ادگاه د آن قانون مقّر  ۀگردد که در نتیجظاهر می اثر مثبت نظم عمومیآید و در مرحله دوم اجرای قانون صالحیتدار خارجی جلوگیری به عمل می
 شود.گردیده و به موقع اجرا گذاشته می جانشین قانون خارجی

 

 .یر حکومت قانون دیگرتغییر وضعیت حقوقی برای فرار از حکومت یک قانون و رفتن ز :تقلب

فرار از مقررات قانون دولت متبوع خود، تا وضعیت جدیدی برای خود فراهم سازند که در نتیجۀ آن بتوانند از قانون خارجی تغییر عامل ارتباط برای 
ین قانون صالحیتدار ا که منجر به تعیارتباط ر  وامِل توانند بعضی از عوجود تقلب نسبت به قانون مبتنی بر این امر است که افراد می استفاده کنند.

الجرا اخود داشته باشند الزمۀ تقاضای اجرای آن را دربار  توانند حّق عادی نمی تآن قانون خاصی را که در حال ۀگردند تغییر داده و در نتیجمی
 نعقاد عقد را ذکر نمود.ا وقوع مال منقول و محّل  محّل  اقامتگاه، توان تابعیت،می وامل ارتباطگردانند. از جمله این ع

 شرط وجود داشته باشد: ٢برای ایجاد تقلب نسبت به قانون باید شرایط تقلب: 

توان یعنی فرد قصد متقلبانه داشته باشد و به آن عمل کند و در صورت عدم وجود نیت و قصد متقلبانه نمیوجود نیت و عمل متقلبانه:  .١
 به تقلب نسبت به قانون استناد نمود.

ستناد ایعنی وسیلۀ دیگر برای عدم اجرای قانون خارجی موجود نباشد، به عبارت دیگر  البدل تقلب نسبت به قانون:عی و علیجنبۀ فر  .٢
باید آخرین راه جلوگیری از عدم اجرای قانون خارجی صالحیتدار باشد و در صورتی که عوامل دیگری برای جلوگیری  به تقلب نسبت به قانون

 توان به آن استناد نمود.د، نمیاز این امر موجود باش
 آثار تقلب

 از نگاه دولتی که تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده است:اثر تقلب  .١
صیل حدر خصوص کشور متضرر یا قربانی، تقلب، اثر شدید دارد. آن کشور وضعیِت حقوقِی جدید یا حقوقی که در اثر این تغییِر وضعیِت متقلبانه ت

شناسد. در اینجا، دادگاه به آن توّجه نموده و به استناد تقلب نسبت به قانون صالحیتدار، عمل حقوقی صورت پذیرفته سمیت نمیشده است را به ر 
 کند.را باطل اعالم می

ق بگیرد، از نظر مثًال در صورتی که یک ایتالیایی با توّجه به ممنوعیت طالق از سوی قانون ایتالیا، به تابعیت کشور آلمان درآید و از همسرش طال
 دادگاه کشور ایتالیا، عمِل طالق باطل است.

 ثر تقلب):شده در ا(قانوِن تحصیل کندنفع قانون او را برای تقلب انتخاب میاز نگاه دولتی که شخص ذیاثر تقلب  .٢
کند اش توّجه نمیبه قانون و اثر حقوقیتقلب در خصوص این کشور اصًال اثر ندارد. مثل کشور آلمان در مثال باال، قاضی آلمانی به تقلب نسبت 

 ودِ مقص ِه کند که این دولت هم وقتی متوّج الملل ایجاب میمقررات حقوق بینبه هرچند که احترام کند. و طالق  عمل را صحیح اعالم می
عمیم ید ولی متأسفانه تمایل محاکم به تهای خود رد نمااو را در دادگاه یدعوا ،جلوگیری از تقلب ۀنفع شد به استناد قاعدذی شخِص  آمیزِ تقلب

 .مذکور را وقتی که به نفع قانون خارجی است اجرا ننمایند ۀشود که قاعدموارد اجرای قانون متبوع خود باعث می

 :ثالث هاینگاه دولتاثر تقلب از  .٣
تگی به دهند. در اینجا، موضوع، بساست طالق میتقلب، اثر خفیف دارد. زن وشوهر اسپانیایی، بعد از تحصیل تابعیِت ایران، در فرانسه دادخو 

ذینفع در جلوگیری از تقلب نیست یعنی نه تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده روابط بین آنها دارد. دولت ثالث [در این مثال: دولت فرانسه] 
ه تقلب ب دولت ثالثقاضی دادگاه در شود و ه واقع نمیجلوگیری از تقلب به هیچ وجه مورد توّج  ۀقاعداست.  و نه تقاضای اجرای قانون او شده

ِت فرانسه با تر این است که بگوییم روابط دولکند. البته صحیحکند و عمِل حقوقی را صحیح اعالم میاش توّجه نمینسبت به قانون و اثر حقوقی
 اسپانیا و ایران در اینجا ممکن است موضِع فرانسه را تحت تأثیر قرار دهد.
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م دارند، به این معنا که اگر دلیل دیگری به غیر از نظ البدلنقش فرعی و علیم عمومی و تقلب به عنوان موانِع اجرای قانوِن ذاتِی خارجی نظ
قلب ت جوییم؛ پس زمانی به سراغ نظم عمومی وعمومی و تقلب باشد که به واسطۀ آن نتوانیم قانوِن خارجی را اجرا کنیم به همان عوامل استناد می

 کنیم که دلیل دیگری برای این منظور نداشته باشیم.در راستای عدم اجرای قانون خارجی مراجعه می

 

  خارجیاجرای احکام شناسایی و 

سأله توان گفت امروزه این مشود، به طوری که میالملل خصوصی تلقی میشناسایی و اجرای احکام خارجی یکی از موضوعات مهم حقوق بین
ینی بیادشده برای اجرای احکام خارجی پیش های حقوقِی ناپذیر درآمده است. قطع نظر از شرایطی که در سیستمضرورت اجتنابصورت یک به

-بین های زندگییکی از ضرورت ،ای از احکام صادره از محاکم خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاصگردیده، شناسایی پاره
 ت.گرفتن واقعیت اسندیده ۀگرفتن آنها به منزلاحکام را باید به عنوان واقعیت خارجی پذیرفت، زیرا ندیده المللی است و این قبیل

 منظور از "شناسایی" احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است معتبر تلقی نماید
ام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است مانند احکام و حال آنکه مراد از "اجرای" احک

کمی که اجرای مستقیم هر ح شناسایی حکم خارجیصادره از محاکم داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید. بنابراین مقصود از 
ده در خارجه نیز شاست. این نکته در مورد اسناد تنظیم پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکمبلکه باشد، مرجع خارجی صادر کرده است نمی

مکن است شده در خارج ممطلبی دیگر. پس همانطور که سند تنظیم االجرا بودن آنالزمیک مطلب است و  اعتبار داشتن سندصادق است چراکه 
ه خارجی در ایران معتبر شناخته شود بدون آنک ۀ، همانطور هم ممکن است حکم صادره از محکماالجرا نباشددر ایران معتبر تلقی گردد، ولی الزم

ند باید کاحکام خارجی در این است که اگرچه دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می اجرایو  شناساییاالجرا باشد. بنابراین، تفاوت الزم
کند اجرا نماید. مثًال در مورد یک "حکم اعالمی" مانند احکام مربوط به ا که شناسایی میمورد شناسایی قرار دهد ولی الزم نیست هر حکمی ر 

رح اجرای آن اساسًا قابل ط ۀکند و مسئلاعالم وضعّیت و اهلّیت اشخاص، که توسط مرجع خارجی صادر گردیده، شناسایی حکم کفایت می
یون باشد. مثًال هرگاه شخصی علیه دیگری به عنوان مدو نیاز به اجرای آن نمی کافی است شناسایی حکم خارجینیست. در امور مالی نیز گاهی 

ین مطالبه کند چنانچه خوانده در مقام دفاع عنوان نماید که این موضوع قبًال در یک دادگاه دِ  دعوا نماید و از دادگاه الزام او را به پرداخِت  ۀاقام
خوانده را مدیون ندانسته و به نفع او رأی داده است، در چنین موردی مسأله اجرای حکم  ،خارجی مطرح گردیده و دادگاه به موجب حکم قطعی

 شود و شناسایی آن توسط دادگاه ایران کفایت خواهد کرد.خارجی مطرح نمی

خارجی  ز محاکِم ا حال که تفاوت شناسایی و اجرای احکام خارجی روشن گردید باید اضافه کنیم که از لحاظ حقوق تطبیقی کنترل احکام صادره
ها و ورتهای حقوقی بیشتر مربوط به صهای حقوقی وضع مشابهی دارند. فرق بین سیستمکشورها پذیرفته شده و از این حیث سیستم ۀدر هم
 خارجی است. احکاِم  کنترِل  حدودِ 

بلیت که مبتنی بر اصل عدم قا فرانسویسیستم ی در موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی دو سیستم متفاوت وجود دارد: اول به طور کلّ 
ت اجرای احکام که مبتنی بر اصل قابلی امریکایی - سیستم انگلیسیرا پذیرفته است و دوم  شناسایی محدود ۀنظریاجرای احکام خارجی است و 

 را پذیرفته است. نظریه شناسایی وسیعخارجی است و 

 ؛به رسمیت شناختن حکم خارجی :شناسایی احکام خارجی .١
 دستور به اجرای آن توسط قاضی داخلی صادر شود. :جرای احکام خارجیا .٢

 

 اجرا. ٢ شناسایی.  ١(تنفیذ احکام خارجی):  احکام خارجی اجرای

وجود  :٣ ؛وجود دادرسی منظم: ٢ ؛حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد :١اصل بر عدم اجرای احکام خارجی است، مگر در:  :فرانسه .١
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: صالحیت قانون حاکم ٧: حقوق خالف آن در فرانسه وجود نداشته باشد؛ ٦: معّین بودن حکم؛ ٥قطعی بودن حکم؛  :٤دادرسی عادالنه؛ 
 : عدم تحصیل حکم در سایۀ تقلب.٩فرانسه؛  با نظم عمومی حکم عدم مغایرت :٨بر ماهیت دعوا؛ 

اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده ق.م (... مگر  ٩٧٢ مادۀ در ایران اصل بر عدم اجرای احکام خارجی است مگر در .٢
 باشد.)

 ـ٢ ؛حکم از دادگاه صالحه صادر شده باشد ـ١مشروط به اینکه: (به استناد حقوق مکتسبه)،  اصل بر اجرای احکام خارجی است :انگلیس .٣
عدم تحصیل  ـ ٦ ؛ با نظم عمومی حکم رتعدم مغای ـ٥؛ حکم بودن مبلغ نعیّ م ـ٤ ؛قطعی بودن حکم ـ٣ ؛منظم صحیح و وجود دادرسی

 از راه تقلب.حکم 
 

 های ارتباط)المللی خصوصی (دستهبررسی تفصیلی مسائل حقوق بین

 احوال شخصیه

 تعریف و موضوعات احوال شخصیه:

 خانوادگی (والیت، وراثت عه (تولد و ازدواج و طالق و مرگ) و همچنین مسائلربَ مسائل و موضوعات راجع به امور شخصی است خصوصًا احوال اَ 
 .بحث مال مربوطه است مستقیمًا یا غیر مستقیم به که عینیهوال حا ،...) که نقطۀ مقابل آن

 رود یکی معنی اعم و دیگری معنی اخصکار میاحوال شخصیه در دو معنی به. 
  قانون مدنی) ٦شود (ماده تشکیل می اهلیتو  وضعیت، از اعماحوال شخصیه در معنی 
 قانون مدنی) ٧نیست (ماده  اهلیتشود و شامل اطالق می وضعیت، تنها به اخصشخصیه در معنی  احوال 

 آن امور عبارت است از: کند و اهِمّ مجموع اوصاف حقوقی انسان و شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می وضعیت
 نماید که آن فرد متأهل است یا مجرد، صغیر است یا کبیر و امثال آن.ت یک فرد معلوم میحجر و غیره. وضعی ب،َس ر)، نَ غَ سن (ِص  طالق، نکاح،

عمال و اجرای آن. مطابق این تعریف اهلیت بر دو قسم است یکی اهلیت دارا إحق یا  صالحیت قانونی شخص است برای دارا شدِن  اهلیت
 عمال و اجرای حق راإ دوم یعنی اهلیِت  سِم اهلیت دارا شدن را "اهلیت تمتع" و قِ اول یعنی  سِم عمال و اجرای حق. قِ إ حق و دیگری اهلیِت  شدِن 

 گویند."اهلیت استیفا" می

از این حد نیز  ٩٥٧ه شود." مادانسان شروع و با مرگ او تمام می حقوق با زنده متولد شدِن  قانون مدنی "اهلیت برای دارا بودِن  ٩٥٦به موجب ماده 
"هر انسان متمتع  ٩٥٨گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود" و مطابق قسمت اول ماده ته "حمل از حقوق مدنی متمتع میفراتر رفته و مقرر داش

کند  تواند حقوق خود را اجراکس نمیلیکن هیچ گوید "......" قسمت اخیر این ماده که راجع به اهلیت استیفاست می از حقوق مدنی خواهد بود
 امر اهلیت قانونی داشته باشد."مگر اینکه برای این 

الی اهلیت تمتع راجع به وجود حق است در ح چراکهشود در مورد اهلیت باید بین اهلیت تمتع و اهلیت استیفا فرق گذاشت چنانچه مالحظه می
 که اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است.

 ،هستند اما از نظر قانون حاکم عینیهًا جزء احوال وصیت حقّ  و رثا ق.م ٧ ادۀمطبق : آیا وصیت و ارث جزء احوال شخصیه هستند؟ موضوعات
 .تحت حکومت قانونی است که در احوال شخصیه مطرح است

" و دیگری اهقامتگگیرد یکی "اکشورهای مختلف معموًال دو عامل مورد توجه قرار می هبرای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوع
خود تابع قانون  ۀاند که به موجب آن افراد از حیث احوال شخصیای را پذیرفتهها اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعدهدولت". بعضی از "تابعیت

ه موجب آن احوال اند که بای را اتخاذ کردهشوند که اقامتگاه آنان در آنجاست و بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعدهدولتی محسوب می
 افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. ۀخصیش
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 فوق بر دیگری است به دالیلی استناد شده که اهّم آنها بهۀ آن ترجیح یکی از دو قاعد ۀبرای ترجیح هر یک از دو عامل فوق بر دیگری که نتیج
 شرح زیر است:

رد با کشوری کنند که ارتباط هر فاهلیت افراد چنین استدالل میعمال این قانون نسبت به وضعیت و إعمال قانون اقامتگاه برای توجیه إطرفداران 
رایطی در چنین ش در آن کشور زندگی کند؛ العمرباشد و ممکن است فرد مادامکه در آنجا اقامت دارد بیش از ارتباط او با کشور اصلی خود می

ه همچنین عمال قانون اقامتگاإامتگاه او در آنجاست. طرفداران طبیعی است که فرد مزبور از حیث احوال شخصیه تابع قانون کشوری باشد که اق
مان قوانین و آن کشور مزایایی داشته باشد بلکه باید تابع ه هگویند هرگاه فردی به هر علت در کشوری اقامت گزیند نباید نسبت به سایر سکنمی

را نیز بهتر  کند منافع افراداقامت را حفظ می ر اینکه حاکمیت قانون محّل گردد. این ترتیب عالوه بعمال میإمقرراتی باشد که در مورد سایر افراد 
 شناسند.کنند معموًال قانون آنجا را بهتر از قانون کشور اصلی خود مینماید زیرا اشخاصی که به سرزمینی مهاجرت میتأمین می

خصیه به احوال ش قانون اقامتگاه با غایت اجتماعی قوانین راجع عمالإگویند عمال قانون ملی استدالل فوق را مردود دانسته و میإطرفداران 
منافات دارد زیرا قوانین شخصی اصوًال برای حمایت افراد و تثبیت وضعیت خانوادگی و تشخیص اهلّیت آنها وضع شده و لذا بایستی از جمله 

عمال گردد إاشند اجرا گردد و اگر غیر از این باشد و قانون اقامتگاه تباع یک دولت ولو اینکه مقیم در خارجه بمرزی بوده و نسبت به اَ قوانین برون
جا شدن اشخاص ممکن است احوال شخصیه آنها دستخوش تغییر و تبدیل بهبا جا چونشود وضعیت خانوادگی و اهلّیت افراد دچار تزلزل می

گر نامشروع تلقی شود و یا فردی در کشور خود واجد اهلیت و قرار گیرد مثًال ممکن است طفلی در کشور خود دارای نسب مشروع و در کشور دی
 در کشور دیگر فاقد اهلیت محسوب شود.

 :قانون حاکم بر احوال شخصیه

  ی است.قانون ملّ  ،»شخصیهر احوال قانون حاکم ب«در ایران 
اند. دفراد را مشمول قانون دولت متبوع آنها میا ۀایران از کشورهایی است که احوال شخصی :ایرانیان مقیم خارجه یۀاحوال شخصقانون حاکم بر 

ن مربوط به قوانی«دارد خارجه را تأیید نموده و مقرر می مقیِم  ایرانیاِن  ۀشخصی ی نسبت به احواِل ملّ  قانوِن  عماِل إ ۀایران قاعد مدنِی  قانوِن  ٦ۀ ماد
چنانکه  »ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود اتباع ۀارث در مورد کلی احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و

 برای شخص وضع شده و لذا همیشه باید با شخصقبًال گفته شد دلیل اصلی این حکم آن است که قوانین مربوط به احوال شخصیه 
یه (قانون شخصی) بر احوال شخصو در همه جا و همه وقت فقط یک قانون  همراه باشد تا وضعیت و اهلیت او دستخوش تزلزل نگردد

 ٦منحصر به نکاح و طالق و اهلیت مندرج در ماده  ،ه قرار گیرد این است که مصادیق احوال شخصیهای که باید مورد توّج حکومت کند. نکته
نیز در قانون  گریباشد، بلکه ذکر موارد فوق برای توضیح مصادیق متعدد احوال شخصیه است و لذا ممکن است مصادیق دییقانون مدنی نم

قانون مدنی) و فرزندخواندگی  ٩٦٥احوال شخصیه شناخته شوند مانند والیت قانونی و نصب قیم (ماده  ءمزبور یا سایر قوانین موجود باشد که باید جز
 )١٣١٢ایرانیان غیرشیعه مصوب  ۀرعایت احوال شخصیۀ (قانون اجاز 

ها را دادگاه، ١٣١٢ماه  " مصوب تیرشیعهموسوم به "اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر  ماده واحده قانون :ایرانیان غیرشیعه ۀاحوال شخصی
هایی است که دارای مذاهب اسالمی غیرشیعه هستند مانند اهل (منظور اقلیت ایرانیاِن غیرشیعه ۀشخصی مکلف کرده است که در مورد احواِل 

ار المللی نیز مورد استناد قر ب آنان را اجرا نمایند. از آنجا که قانون مزبور در روابط بینتسنن و همچنین مذاهب اهل کتاب) قواعد و عادات مذه
 کنیم.گیرد عین آن را ذیًال درج میمی

 )١٣١٢قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم (مصوب 

مۀ لَّ َس مُ  د و عاداِت قواعمحاکم باید  هب آنان به رسمیت شناخته شدهکه مذ ایرانیان غیرشیعهِت وصیو  حقوق ارثیهو  احوال شخصیهنسبت به 
 را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: متداوله در مذهب آنان

 .آن استمذهبی که شوهر پیرو عادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  طالقو  نکاحدر مسائل مربوطه به  - ١

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


مالکریمی امید دکتر الملل خصوصیقوق بینحجزوه  !بدینواتساپ  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به  وکالت و قضاوت جزوات رایگانجهت دریافت    
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

٥۷ 
 

 .مذهب متوفیعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  وصیتو  ارثدر مسائل مربوطه به  - ٢

 .مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن استعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  فرزندخواندگیدر مسائل مربوطه به  - ٣

 خودشان است که سه شرط جمع باشد: ِی مذهب قواعدِ  پس احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در صورتی تابِع 

مذهب آنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد؛ یعنی این قانون، عالوه بر مسلمیِن غیرشیعه، ایرانیاِن زرتشتی، کلیمی و مسیحی  -١
 گیرد.را نیز در بر می

 بینی شده باشد.پیش هبمسلمۀ متداول و روشن و معینی در آن مذ عادات و قواعِد در خصوص آن موضوع،  -٢

خالف نظم عمومی ایران نباشد؛ برای مثال اگر در بین ورثۀ متوفِی غیرمسلمان، مسلمانی باشد، ارث به وی رسیده و اشخاِص غیرمسلمان  -٣
 متوفی إعمال نخواهد شد. مذهِب  ارثی ندارند و قانوِن 

 

فقط تکلیف وضعیت و اهلیت فرانسویان مقیم  ٣ه رانسه که در مادفن مدنی اتباع خارجه در ایران. برخالف قانو هقانون حاکم بر احوال شخصی
 ۀقاعد ٧بیگانگان مقیم فرانسه سکوت کرده است، قانون مدنی ایران در ماده  ۀن نموده ولی در مورد قانون حاکم بر احوال شخصیخارجه را معیّ 

 ۀخارج اتباِع «مزبور  ۀرا مشمول قانون دولت متبوع آنان دانسته است. مطابق مادعمال قانون ملی را صراحتًا بیان کرده و اتباع خارجه مقیم ایران إ
مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و 

آنان  ِی لّ م ع خارجه در ایران دعاوی راجع به احوال شخصیه داشته باشند قوانیِن بنابراین در مواردی که اتبا »مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
... در حدود معاهدات مطیع  را درنظر گرفته و مطابق آن حکم دهند النهایه چون در ماده مزبور قید گردیده که "اتباع خارجه مقیم در خاک ایران

 ه قرار دهند.منعقده بین ایران و دولت متبوع آنان را مورد توّج  ۀه باید عهدنامقوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود" لذا همیش

  .است مّلی قانون ،»شخصیه احوال بر حاکم قانون« ایران بندی: درجمع

 هستند؛ تابع قانون ایرانقانون مدنی،  ٦مطابق ماده  ایرانیان شیعه .١
 هستند. تابع قانون مذهب خوده ایرانیان غیرشیعه، ماده واحده راجع به احوال شخصیمطابق  ایرانیان غیر شیعه .٢
 هستند. تابع قانون دولت متبوع خویشق.م  ٧مطابق ماده  خارجیان .٣
 

 :نام و نام خانوادگی (سجل احوال)

 مسائل شکلی: تنظیم یا صدور سند یا شناسنامه .١
 شود مثل نام و نام خانوادگیمسائل ماهیتی: مسائلی که در شناسنامه قید می .٢
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 دادرسی: آیین رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه یا نام و نام خانوادگی آیین .٣

 نکاح (ازدواج)

 مسائل شکلی .١
 مسائل ماهوی .٢
 مسائل آئین دادرسی .٣

 

یمسائل شکل
طرز تنظیم و (

)هصدور شناسنام

جایرانیان مقیم خار 
:م.ق۹۶۹م:اصلایرانیان شیعه

مقانون محل تنظی
:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

:م.ق۹۶۹م:اصلهایرانیان غیرشیع
مقانون محل تنظی

:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

نخارجیان مقیم ایرا
ظیمتابع قانون ایران به عنوان محل تن: م.ق۹۶۹م: اصل

مأمورانبهکشورآنقانونرااجازه ایچنیناگرخویشمملکتقانونتابع:استثناء
.باشددادهخودشانکنسولی

مسائل ماهوی

ایرانیان مقیم خارج

تابع قانون ایرانایرانیان شیعه

)۱۳۱۲ماده واحدۀ (تابع آیین خود ایرانیان غیرشیعه

تابع قانون ملی خود: م.ق۷طبق مادۀ خارجیان مقیم ایران

.ی باشدتابع قانون مقِرّ دادگاه مآیین دادرسی

یمسائل شکل
یا شرایط شکلی(

)ندطرز تنظیم س

جایرانیان مقیم خار 
:م.ق۹۶۹م:اصلایرانیان شیعه

مقانون محل تنظی
:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

:م.ق۹۶۹م:اصلهایرانیان غیرشیع
مقانون محل تنظی

:م.ق۱۰۰۱م :استثناء
قانون ایران

نخارجیان مقیم ایرا
نظیمتابع قانون ایران به عنوان محّل ت: م.ق۹۶۹م: اصل

مأمورانبهکشورآنقانونرااجازه ایچنیناگرخویشمملکتقانونتابع:استثناء
.باشددادهخودشانکنسولی
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باید  از حیث طرز جریان و تشریفات ظاهریی وجود ندارد که تعیین کند ازدواج در قانون ایران نّص  :شرایط صوری نکاح ایرانیان در خارجه
ن نموده قانون مدنی تکلیف این مسئله را معیّ  ٩٦٩ ۀمندرج در ماد ِی کلّ  کدام قانون باشد ولی ذکر صریح این موضوع الزم نیست زیرا حکِم  تابع

ل مربوط باشند." بنابراین ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسائمی خود تنظیِم  محّل  قانوِن  تابِع سناد از حیث طرز تنظیم است. به موجب ماده مزبور "اَ 
 طبِق  نکاح شرایط صوریباشند و هرگاه ایران نمی قوانیِن  آن مکلف به رعایِت  مثاِل نکاح و اَ  ۀقبال نکاح از قبیل تنظیِم  به طرز جریان و صورِت 

انون ایران الزامًا تابع قخارجه  مقیِم  ایرانیاِن  ۀقبال وقوع رعایت گردد آن نکاح از حیث صورت در ایران معتبر خواهد بود و لذا تنظیِم  محّل  قوانیِن 
ست در کشوری نکاح ممکن ا تنظیم باشد. مثالً  محّل  قانوِن  تواند تابِع شود و میتنظیم می عقد اثباِت در راستای سندی است که  ،نیست زیرا قباله

در بعضی  ؛ذهبیم ۀجنب ،واجازد ،تنظیم سند رسمی الزم نباشد و یا ممکن است در بعضی کشورها ،صورت گیرد و در کشور دیگر طبق سند رسمی
از لحاظ طرز جریان و صورت وقوع ایرانیان هرچه باشد  ۀایران دربار  قانوِن  مقرراِت  ،مدنی و حقوقی داشته باشد. در چنین مواردی ۀجنب ،دیگر

حیح و ص ،لحاظ صورت و ظاهراز نکاح رعایت گردید آن نکاح  وقوِع  محّل  کشورِ  قانوِن  تأثیری ندارد و همین که مقرراِت  نکاح در کشور خارجی
 شود.معتبر شناخته می

های توانند نزد کنسولگریقانون مدنی)، ایرانیاِن مقیِم خارج می ٩٦٩عالوه بر مورد فوق (نکاح ایرانیان بر طبق مقررات محّلی و با رعایت مادۀ 
 در خارجه ایران قونسولِی  مأموریِن «دارد: ر این خصوص مقرر میق.م د ١٠٠١ایران حاضر شوند تا در آنجا عقِد ازدواِج آنها واقع و ثبت شود. مادۀ 

» .دهند نجاما احوال مقرر است دوایِر سجِل  عهدۀ به جاریه و نظاماِت  قوانین به موجب را که خود وظایفی مأموریِت  مقیِم حوزۀ ایرانیاِن  به باید نسبت
های ایران در خارج در ین سجل احوال را ثبِت ازدواج قرار داده و لذا کنسولقانون مدنی و قانون سجِل احوال، یکی از وظایف مأمور  ٩٩٣مادۀ 

 باشند. صورت مراجعه به آنها موظف به اجرای این وظیفۀ قانونی می

قانون مدنی، اتباع خارجۀ مقیِم ایران نیز از حیث احوال شخصیه مشمول  ٧: چون مطابق مادۀ شرایِط صورِی نکاِح بیگانگان در ایران
باشد نکاح واقع بین زن و مرد خارجی در ایران، تابِع قانوِن دولِت متبوع آنهاست. النهایه باید متوّجه باشیم نین و مقررات دولت متبوع خود میقوا

ر الزامی ون مزبورعایت قان شرایط صوری نکاحاست و نسبت به  شرایط ماهوی نکاحکه در این مورد نیز تبعیت از قانوِن مّلِی اشخاص فقط از لحاظ 
 نیست.

توانند عقِد نکاِح خود را مطابِق قانوِن کشوِر محّل اقامت (قانون محّلی) و یا مطابق قانون ایران (قانون مّلی) همانطور که اتباع ایران در خارجه می
لت ّلی (شکل مقرر در قانون دو توانند بین شکِل محّلی (شکل مقرر در قانون ایران) و شکل مواقع سازند اتباِع خارجۀ مقیم در خاک ایران می

 متبوع) یکی را انتخاب کنند.

ریفات شهرگاه ازدواِج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هرچند که در کشور خارجی ت
ق.م) که تقریبًا  ٩٦٩(م » باشدتنظیم، تابِع قانوِن محِل تنظیِم خود میَاسناد از حیث طرز «خاصی برای ازدواج مقرر شده باشد چراکه مطابِق قاعدۀ 

ان ر مورد قبول همۀ کشورهاست ازدواجی که مطابِق شکِل محّلی واقع شود در همه جا صحیح و معتبر تلقی خواهد شد؛ اما اگر بیگانگاِن مقیِم ای
واقع سازند در آن صورت، به نمایندگاِن سیاسی یا کنسولِی دولِت متبوِع خود رجوع بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانوِن دولِت متبوِع خود 

عقد  اجرای توانند بهمی وقتی خارجه در ایران دوِل  یا قونسولِی  سیاسی مأموریِن «دارد: قانون مدنی در این مورد مقرر می ٩٧٠خواهند کرد. مادۀ 
نکاح  حال، هر ، درباشد آنها داده را به اجازه مزبور نیز این دولِت  قوانیِن و  آنها بوده ِت متبوِع دول عقد هر دو تبعۀ طرفین نمایند که مبادرت نکاح

 شود ازدواج به وسیلۀ مأموریِن سیاسی یا کنسولی دارای دو شرط است. چنانچه مالحظه می» .شود ثبت احوال باید در دفاتر سجل

 :شرایط ماهوی نکاح بیگانگان در ایران

نکاح، تابِع قانوِن مّلی طرفیِن عقد است و لذا نکاِح واقع بین دو تبعۀ خارجی وقتی باید در محاکم ایران صحیح تلقی شود که از  شرایط ماهوی
باشد در  هلحاظ قانون دولت متبوع آنان معتبر و صحیح باشد مثًال اگر قانوِن دولِت متبوِع بیگانگان، ازدواج بین پسر عمو و دختر عمو را منع کرد

در ایران  هیران حکم به صحت چنین نکاحی داده نخواهد شد. البته باید متوّجه باشیم که حکومِت قانوِن خارجی بر شرایِط ماهوِی نکاِح اتباِع بیگانا
الملل وق بینق.م) و یا با یکی از قواعد و اصول حق ٩٧٣تا حّدی خواهد بود که آن قانون، حّل قضیه را به قانون ایران احاله نداده باشد (ماده 
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قانون مدنی) که در این صورت دادگاه ایرانی  ٩٧٥خصوصی از قبیل قاعدۀ جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و یا نظم عمومی برخورد ننماید (مادۀ 
باید حکم به ایرانی ن مکلف به رعایت قانون خارجی نخواهد بود. مثًال اگر قانوِن دولِت متبوِع بیگانگان، نکاح بین محارم را تجویز کند، دادگاه

 صحت چنین نکاحی دهد؛ زیرا قبول این ترتیب بر خالف نظم عمومی جامعۀ ایرانی است.

 :اختالف تابعیت زن و مرد

 عگردد و مادام که زوجین هر دو تاباین قاعده که نکاح، تابِع قانوِن مّلِی زن و شوهر است هم در قانون ایران و هم در قانون اکثر کشورها اجرا می
کند، زیرا ی مزبور تولیِد ِاشکال مییک دولت باشند اجرای قاعده، بالاشکال خواهد بود. ولی هرگاه زن و مرد تبعۀ یک دولت نباشند اجرای قاعده

اه باید گشود و بر حسب قاعده معلوم نیست آیا داد نظر پیدا میدر این مورد برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطالن آن اختالف
 قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد؟ آیا باید قوانین دولت مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن و یا قوانین هر دو را؟

ی رئیس خانواده ناند که ریاست خانواده با مرد است و زن و فرزند، همان تابعیت شوهر و یا پدر یعبعضی معتقدند که چون تقریبًا همۀ کشورها پذیرفته
باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد و هرگاه ازدواج به موجب قوانین دولت متبوع مرد  از لحاظ شرایط ماهوی نکاحرا خواهند داشت لذا 

 صحیح باشد باید آن را همه جا صحیح و معتبر دانست.   

ت از افراد وضع شده و در موقع ازدواج هم دولت همین نظِر حمایت از اتباع گویند چون قوانین مربوط به احوال شخصیۀ برای حمایبعضی دیگر می
دولت  انونخود را دارد لذا اگر دولِت متبوِع فردی، او را واجد اهلیت برای نکاح نداند چنین فردی برای ازدواج اهلیت نخواهد داشت و مثًال اگر ق

قانون مدنی  ١٠٦٠و  ١٠٥٩وهر تأثیری در وضیعت زن نخواهد داشت (مثًال در مورد مواد متبوع زن اجازۀ ازدواج به او ندهد، قانون دولت متبوع ش
 ایران).

کاِح مسلمه دارد نرسد که بهتر است هر کس در موقع ازدواج، مشمول قوانین دولت متبوع خود باشد، مثًال آنجا که قانون ایران مقرر میبه نظر می
مدنی) یا آنکه ازدواِج زِن ایرانی با تبعۀ خارجه را در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازۀ  قانون ١٠٥٩با غیرمسلم جایز نیست (مادۀ 

قانون مدنی) هدِف قانونگذار از این منع آن بوده است که منافِع اتباِع خود را حفظ کند و  ١٠٦٠مخصوص از طرف دولت ایران نموده است (مادۀ 
ران نباید های ایزن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قوانیِن دولِت متبوِع مرد چنین نکاحی را تجویز کند دادگاهلذا هرگاه در یک کشور خارجی، 

ط ماهوی یاین نکاح را به عّلت آنکه موافِق قانوِن دولِت متبوِع مرد است صحیح بدانند بلکه برای حفظ اعتبار قوانین ایران و به عّلت اینکه شرا
قانون مدنی خواهد  ١٠٦٠و  ١٠٥٩اعتباربودن مواد ه است باید حکم به بطالن نکاح دهند زیرا حکم به صحت نکاح حکم بر بینکاح رعایت نشد

 بود.
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چون شرایط ماهوی نکاح از قبیل شرایط مربوط به سن و موانع نکاح (اعم از موانع ناشی از قرابت : شرایط ماهوی نکاح ایرانیان در خارجه
شمول ملذا اشخاص هرجا که باشند  اندتر از شرایط صوری آن است و به منظور حفظ اشخاص مقرر شدهکور در قانون) و غیره مهمیا سایر موانع مذ

طور که قبًال گفته شد باید قانون دولت متبوع اشخاص را بر قانون دولتی که اشخاص در خاک همان راکهخواهند بود چ مقررات دولت متبوع خود
 رجیح داد.آن اقامت دارند ت

خصی و مالی از حیث آثار ش ایرانیان مقیم خارجبنابراین  ؛است تابع قانون دولت متبوع زوجینضمنًا باید یادآور شویم که آثار عقد ازدواج نیز 
وهر است شبینی شده که در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص مثل آنکه در قانون مدنِی ایران پیش مشمول قانون ایران هستند. نکاح

تواند در دارایِی خود هر تصرفی ق.م) یا آنکه زن مستقًال می ١١١٤کند سکنی نماید (ق.م) یا آنکه زن باید در منزلی که شوهر تعیین می ١١٠٥(
نِی مقیِم خارجه ق.م) بنابراین هرگاه بین زن و شوهِر ایرا ١١٠٦ق.م) یا آنکه شوهر مکّلف است به زن خود نفقه بدهد ( ١١١٨خواهد بکند (که می

راجع به مسائل شخصی و مالی اختالف پیدا شود و در کشوِر محّل اقامت، قانوِن دولِت متبوِع اشخاص را در مورد احوال شخصیه اجرا کنند 
 های آنجا باید مطابق مقررات قانون مدنی ایران بین زن و شوهر ایرانی حکم نمایند. دادگاه

 رایتس نیز فرزندان به آن شمول دایرۀ و نیست ازدواج عقد طرفین به منحصر و محدود آن آثار که است هایینهاد جزء بندی اینکه، ازدواججمع
 الیفتک و حقوق داده، قرار خود نظارت تحت را شوهر و زن رابطۀ و داده قرار مدنظر را خانواده دوام و ثبات آنکه بر عالوه قانونگذار، لذا و کندمی

: است داشته مقرر مدنی قانون ۱۱۶۸ ماده فرزندان، و مادر و پدر تکالیف و حقوق مورد در. است داده قرار توّجه مورد نیز فرزندان قبال در را آنان
 مدنی قانون ۱۱۰۲ ماده در ازدواج عقد وقوع از پس شوهر و زن تکالیف و حقوق مورد در و.» است ابوین تکلیِف  هم و حق هم اطفال نگاهدارِی «

.» شودمی راربرق همدیگر مقابل در زوجین تکالیف و حقوق و موجود طرفین بین زوجیت روابط شد، واقع صحیح بطور نکاح همینکه: «است آمده
 تشیید در کدیگری به معاضدت و یکدیگر با معاشرت ُحسِن  به مربوط تکالیِف : مانند است، شوهر و زن غیرمالِی  روابِط  به مربوط ازدواج، آثار از برخی
 که صنعتی ای حرفه به اشتغال از زن منع همچنین و منزل تعیین در شوهر اختیار و خانواده بر شوهر ریاست در فرزندان، تربیت و خانواده مبانی
 مدنی) قانون ۱۱۱۵ و ۱۱۱۴ ،۱۱۰۵ ،۱۱۰۴ ،۱۱۰۳ مواد. (باشد زن یا خود حیثیاِت  یا خانوادگی مصالح منافی

 ۱۱۱۳ تا ۱۱۰۶ مواد( نفقه ،)مدنی قانون ۱۱۰۱ تا ۱۰۷۸ مواد( مهر: مانند است؛ شوهر و زن مالی روابط به راجع که است آثاری دیگر، آثار برخی
 چه اگر. ابدیمی تدارک او برای زن خانوادۀ توسط که است مشترک زندگِی  برای نیاز مورد اثاث و لوازم ما کشور عرف در که جهیزیه و) مدنی قانون

مسائل 
ماهوی

مانند شرایط(
، مربوط به سن
موانع نکاح و 

(...

ایرانیان
مقیم خارج

هایرانیان شیع

وحدت تابعیت
)قانون ایران(تابع قانون واحد )هر دو ایرانی(زن و مرد 

دهرکدام تابع قانون ملی خو)خارجییکی ایرانی و دیگری(تعدد تابعیت 

یعهایرانیان غیرش

وحدت تابعیت
زن و مرد

تابع مذهب اشتراک مذهب
مشترک

هر کدام تابع تعدد مذهب
مذهب خود

تعدد تابعیت
زن و مرد

ایرانی تابع مذهب خود

خارجی تابع قانون ملی خود

خارجیان
مقیم ایران

تابعیتوحدت
تابع قانونوحدت مذهب

ملی خود

تابع قانونتعدد مذهب
ملی خود

هر کدام تابع تعدد تابعیت
قانون ملی خود
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 تصرفی هر خود دارایی در تواندمی مستقالً  زن: «مدنی قانون ۱۱۱۸ ماده مطابق چون ولی شودمی اقعو  استفاده مورد مشترک زندگی در جهیزیه
 .بنماید آنها در تصرفی گونه هر تواندمی او و است زن دارایِی  جزءِ  مهر، مانند نیز جهیزیه.» بکند خواهدمی که را

 انونق شوهر؟ و زن از یک هر مّلی قانوِن  دانست؟ صالحیت واجد باید را قانونی چه ازدواج، آثار مورد در شوهر، و زن تابعیت در اختالف صورت در
 تأثیرِ  مرحلۀ و) تزوجی رابطۀ ایجاد مرحلۀ یا( حق ایجاد مرحلۀ بین تفکیک است الزم پرسش این به پاسخ در که رسدمی نظر به آنها؟ از یکی مّلی
 مّلِی  قانوِن  ِن گرفتندیده و ازدواج عقدِ  طرفیِن  از یکی مّلِی  قانوِن  إعماِل  که همانگونه چه،. گیرد قرار مدنظر) زوجیت رابطۀ آثار یا( حق المللِی بین

 بطور کاحن آنکه از پس زیرا است؛ غیرمنطقی نیز رابطه طرِف  دو هر مّلِی  قانوِن  اجرای است، غیرمنطقی زوجیت، رابطۀ ایجاد مرحلۀ در دیگر طرِف 
 .نیست پذیرامکان واحد کانوِن  در متعارض قوانیِن  اجرای و آیدمی وجود به خانواده کانون شود، واقع صحیح

 نکاح عقد بر را ریاث چنین دیگر طرِف  متبوِع  دولِت  قانوِن  ولی باشد، شناخته زن برای را نفقه حّق  طرفین، از یکی متبوِع  دولِت  قانوِن  است ممکن
 شوهر برای ار  حّقی چنین زن مّلِی  قانوِن  آنکه حال و باشد پذیرفته را خانواده بر شوهر ستریا حّق  شوهر، مّلِی  قانوِن  اینکه یا باشد نکرده بار

 بودن معج غیرقابل صورت در که است عّلت آن به پذیرفت، توانمی مطلقاً  را مرد و زن مّلی قانوِن  إعمال حق، ایجاد مرحلۀ در اگر. باشد نشناخته
 را قانون کی إعماِل  تنها حق، المللِی بین تأثیرِ  مرحلۀ در ولی شد؛ نخواهد تشکیل خانواده کانون و مدآ نخواهد وجود به زوجیت رابطۀ قانون، دو

 .است واحد کانون یا رابطه بر حاکم قانوِن  آن، و پذیرفت توانمی

 .رابطه نطرفی از یکی متبوع دولت قانون یا باشد اقامتگاه قانون است، ممکن خانواده کانون یا روابط بر حاکم قانون

 طالق

وهری ش برای بررسی تعارض قوانین در مورد طالق الزم است دو مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام آنها را بیان نماییم: الف: طالق بین زن و
 که تبعۀ یک دولت هستند؛ ب: طالق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است.

ِل خصوصِی المل: چنانچه در مورد نکاح بیان شد در مورد طالق نیز حقوِق بینولت هستندالف: طالق بین زن و شوهری که تبعۀ یک د
قانون مدنی، ایرانیاِن مقیِم خارجه را از حیث طالق، مطیع  ٧و  ٦ایران، صالحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارۀ او اعالم نموده و مواد 

نون دولت متبوع خود شناخته است. بنابراین برای آنکه تبعۀ بیگانه بتواند در ایران، زن خود را طالق قانون ایران و بیگانگاِن مقیِم ایران را مطیع قا
 بینی شده باشد در غیر این صورت به درخواسِت طالِق او ترتیِب اثِر قانونی داده نخواهد شد.دهد باید حّق طالق در قانوِن دولِت متبوِع او پیش

مورد توّجه قرار گیرد آن است که قوانیِن دولِت متبوِع زوجین تنها در قسمتی که راجع به ماهیت طالق است اجرا  ای که در اینجا نیز بایدنکته
شود و نه در قسمتی که راجع به مسائِل ماهوِی طالق نیست مانند آیین دادرسی که باید برای گرفتن طالق رعایت گردد. بنابراین هرگاه یک می

ن، علیه شوهر خود که او هم تبعۀ همان کشور خارجی است اقامۀ دعوای طالق نماید دادگاه باید موافق آیین دادرسی زن خارجی در دادگاِه ایرا
رد رسیدگی به در مومدنی ایران به دعوی رسیدگی کند و حکم صادر نماید ولو آنکه آییِن دادرسِی دولِت متبوِع بیگانگان، تشریفات خاصی را 

تواند وجود داشته د زیرا در یک کشور دو ِقسم آیین دادرسی (یکی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمیمقرر کرده باش تقاضای طالق
کند باشد و اما تشخیص اینکه قضیه، مربوط به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طالق بر عهدۀ دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می

 مقّر دادگاه به باشد و باید مطابِق قانوِن ، یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون صالحیتدار مؤثر میچراکه توصیف مسائل شکلی و ماهوی
بینی شده است که در موقع دعوای طالق، زوجین برای اصالح باید در دادگاه حاضر عمل آید. مثًال در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی پیش

ده است حال اگر دعوای طالق بین زن و شوهر خارجی در چنین کشورهایی مطرح باشد مسّلمًا زوجین را شوند و مّدتی هم برای اصالح معین ش
شوری آن های هر ککنند و رعایت این امر، مربوط به شرایط ماهوی طالق نیست بلکه جزِء اصوِل رسیدگی است که دادگاهبرای صلح دعوت می

 کنند.نظر از تابعیِت طرفیِن دعوی رعایت میرا َصرف

.تابع قانون مقّر دادگاه می باشدآیین دادرسی
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اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طالق است دادگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند مثًال هرگاه مسئلۀ استحقاق یک طرف برای تقاضای 
و  پذیر است یا نهطالق به واسطۀ تخلف طرف دیگر از تکالیف قانونی مطرح باشد دادگاه باید ببیند تقاضای طالق طبق قانون مّلی زوجین امکان

ار، جنون تآیا مورد استناد از مواردی است که در قانون خارجی ذکر شده است یا نه. به طور کّلی علل و موجبات طالق از قبیل َترِک انفاق، سوِء رف
فر خارجی نبینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طالق تابع قانون کشور متبوع خود هستند لذا اگر و غیره در قوانین اکثر کشورها پیش

بینی شده در ایران تقاضای طالق نماید طالق در صورتی پذیرفته خواهد شد که عّلت طالق از عللی نباشد که در قانون دولت متبوع خارجی پیش
باید ببیند آیا  اهباشد مثًال اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعۀ فرانسه است علیه او اقامۀ دعوای طالق نماید دادگ

 بودن باید تقاضای طالق را رد کند.جنون، مطابق قانون فرانسه از موجبات طالق است یا نه و در صورت منفی

اگر بین زن وشوهر، اختالِف تابعیت وجود داشته باشد تعیین قانون حاکم  ب: طالق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است:
گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون یبر طالق مواجه با اشکال م

شویم که اختالف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا محّل وقوع طالق؟ پیش از آنکه راه حّل مسئله را ارائه دهیم یادآور می
ل در صورتی است که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج، تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به کند. مورد اوّ 

قانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح، یکی از آنان تبدیل  ٩٨٧زن تحمیل نکرده باشد (مادۀ 
 قانون مدنی). ٩٨٧ه باشد (مادۀ تابعیت کرد

گوییم چون در اکثر مسائل مربوط به احوال شخصیه قانون دولت در موضوع اینکه در چنین مواردی کدام قانون باید بر طالق حکومت کند می
طالق را نیز  گردد لذا موضوعمتبوع شوهر مرّجح بر قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانیِن تابعیت نیز تابعیِت شوهر به زن تحمیل می

توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست. پس موضوع دایر است بین اجرای قانوِن دولِت متبوِع شوهر یا قانوِن محّل وقوِع طالق (به نمی
انون باید قانون ین این دو قعنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعۀ دولِت متبوِع محکمه باشد). ب

دولت متبوع شوهر را ترجیح داد چراکه قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنها وضع شده و باید نسبت 
یۀ و عدم ثبات در احوال شخصبه اتباع یک کشور ولو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محّل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل 

وع بآنان نتیجۀ دیگری نخواهد داشت. بنابراین قانونی که در صورت اختالِف تابعیِت زوجین باید بر طالِق بین آنان حکومت کند قانون دولت مت
بعۀ یک دولت نباشند روابط اگر زوجین ت«حل را پذیرفته است چراکه به موجب این ماده همین راه ٩٦٣شوهر است. قانون مدنی ایران در مادۀ 

 ».شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود

 مسائل شکلی .١
 مسائل ماهوی .٢
 آیین دادرسی .٣

 

ی مسائل شکل
شکل و طرز (

تنظیم سند
)طالق

جایرانیان مقیم خار 
:م.ق۹۶۹م:اصلایرانیان شیعه

مقانون محّل تنظی
:م.ق۱۰۰۱م :استثناء

قانون ایران

:م.ق۹۶۹م:اصلهایرانیان غیرشیع
مقانون محّل تنظی

:م.ق۱۰۰۱م:استثناء

قانون ایران

نخارجیان مقیم ایرا
ور سندتابع قانون ایران به عنوان محّل تنظیم و صد: م.ق۹۶۹م: اصل

مأمورانبهکشورآنقانونرااجازه ایچنیناگرخویشمملکتقانونتابع:استثناء
.باشددادهخودشانکنسولی
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 نخست. دگیر  قرار توّجه مورد باید، نکته دو صالحیت، واجد قانون إعمال و تعیین برای است، نکاح عقد انحالل طرق از یکی که طالق مورد در
 به آنان تبوِع م دولِت  قانوِن  در باید، طالق یعنی باشد، شده حل طالق حّق  داشتِن  یا تمتع اهلیِت  مسألۀ ابتدا باید، خارجیان طالِق  موردِ  در که، آن

 یکی ای شوهر و نز مرِگ  با فقط ازدواج انحالل و باشد نشده پذیرفته طالق است، ممکن کشورها بعضی قوانیِن  در زیرا باشد؛ شده شناخته رسمیت
 ولی ستا طالق موجبات و علل یعنی ماهوی، مسائل مورد در فقط مسألۀ طالق بر خارجی قانوِن  حکومِت  آنکه، دیگر. باشد تحّقق قابل آنها از

 مثالً . شودمین مراجعه خارجی قانون به گردد، رعایت باید طالق گرفتن برای که دادرسی آیین: مانند ماهوی غیر و تشریفاتی مسائل خصوص در
 به ایران یمدن دادرسی آیین قانون مطابق باید دادگاه نمایند، طالق درخواست ایران دادگاه در متفاوت، تابعیت دارای خارجی مردِ  و زن یک هرگاه

 طالق واستدرخ به رسیدگی مورد در را خاصی تشریفات خارجی مدنی دادرسی آیین قانون اگرچه کند، صادر حکم و نماید رسیدگی طالق دعوی
 .باشد هداشت وجود تواندنمی) خارج اتباِع  برای دیگری و داخل اتباِع  برای یکی( دادرسی آیین ِقسم دو کشور، یک در زیرا باشد؛ کرده مقرر

 زیرا کند؛یم دعوی به رسیدگی که است دادگاهی عهدۀ بر ،طالق ماهوی شرایط یا است دادرسی آیین به راجع مطروحه مسألۀ اینکه تشخیص اما
 محکمه متبوع ولتد قانون مطابق باید و گذاردمی تأثیر إعمال، قابِل  قانوِن  تعییِن  در که است اصلی توصیف یک ماهوی و شکلی مسائل صیفتو
 تداعیینم از یک هر تقاضای به توانند،می محاکم که باشد شده بینیپیش دادگاه متبوع دولت قانون در گاه هر مثالً . آید عمل به دادگاه مقّر  قانون یا

 بپذیرد؛ را وا تقاضای باید دادگاه کند، حکمیت درخواست خارجی زوجیِن  از یکی گاه هر موردی چنین در. نمایند حکمیت (داوری) به ارجاع را مسأله
 .است دعوی به رسیدگی نحوۀ به مربوط مسائل از بلکه نیست؛ طالق ماهوی شرایط جزء حکمیت به ارجاع زیرا

 مناط باید ار  کشوری چه قانون طالق، موجبات و علل تشخیص برای باشند، داشته متفاوت هایتابعیت شوهر و زن که یصورت در دید باید حال
 قرار داد؟ اعتبار

 زوجین مالی و شخصی روابط یا ازدواج آثار خصوص در که مدنی قانون ۹۶۳ ماده در مندرج حکم ایران، خصوصی المللبین حقوق در
 .است إعمال قابل مختلف، تابعیت دارای زوجین طالق مورد در گردید، است مالحظه

 طالق آثار بر حاکم قانون

 در و است اسالمی فقه نهادهای از که( عده ایام در رجوع عده، به مربوط شود،می مطرح طالق از پس دوران در شوهر، و زن رابطۀ در که آثاری
 .است طالق آثار از شوهر خانوادگی نام از زن استفاده همچنین و مطلقه زوجۀ نفقۀ ،)ندارد وجود اسالمی غیر کشورهای حقوق

 بینییشپ نیز فرانسه مثل اسالمی غیر کشورهای بعضی حقوق در و دارد وجود اسالمی کشورهای همه حقوق در که است طالق آثار از یکی عده،
 ت،اس شده منحل او نکاح عقد که زنی آن، انقضای تا که تیمّد  از است عبارت عّده: «است آورده آن تعریِف  در ایران مدنی قانون. است شده
 .است کرده بیان را آن احکام ۱۱۵۷ تا ۱۱۵۱ مواد و.» کند اختیار دیگر شوهر تواند،نمی

 .است شده بیان مدنی قانون ۱۱۴۹ و ۱۱۴۸ مواد در آن احکام که است طالق آثار از دیگر یکی نیز عّده ایام در رجوع

 هعهد بر عّده زمان در رجعیه مطّلقۀ نفقۀ: «است گردیده تصریح آن به مدنی قانون ۱۱۰۹ ماده در که است طالق آثار از یکی نیز مطّلقه زوجۀ نفقۀ
 در گرم ندارد، نفقه حّق  زن، باشد، بائن طالق یا نکاح فسخ جهت از عّده اگر اّما باشد؛ شده واقع نشوز حال در طالق اینکه مگر است، شوهر

 .»داشت خواهد نفقه حّق  حمل وضع زمان تا صورت این در که خود شوهر از حمل صورت
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 زوجه: «است گردیده مقرر ۱۳۵۵ احوال ثبت قانون ۴۲ ماده در آن حکم که است شوهر خانوادگی نام از زن استفاده طالق، آثار از دیگر یکی
 صورت در و کند استفاده تقّدم حّق  رعایت بدون خود همسر انوادگیخ نام از باشدمی زوجیت قید در که زمانی تا خود همسر موافقت با تواندمی

 ».بود خواهد همسر اجازۀ به موکول خانوادگی نام از استفاده ادامۀ طالق،

 

 

 

 اهلیت

 .یابدآغاز و با مرگ پایان می نزنده متولدشد اهلیت یا صالحیت دارا شدن و برخورداری از حق که با اهلیت تمتع:

مبحث  (اوون اهلیتی که برای ما در این اهلیت یا صالحیت اجرای حق که مشروط به عقل و بلوغ و رشد طبق قانون هر کشور :اهلیت استیفاء
 مهم است، اهلیت استیفاء است و نه اهلیت تمتع).

 :اهلیت برای تحصیل تابعیت

 صورت برای تشخیص اهلیت باید به قانون مقّر  هرگاه موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوا است در این
ست ا هاافراد بین دولت تقسیِم  تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامِل  چونی شخص دادگاه رجوع نمود نه به قانون ملّ 

آن مطرح  ابعیِت ت دادِن آوردن و یا از دستتدسبه ۀتابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئل الزم برای تبدیِل  و لذا اهلیِت 
 شخص را باید بر شود اهلیِت اهلیت مطرح می ۀاست. در مبحث تابعیت ایران متذکر شدیم که هر موقع برای تحصیل و یا ترک تابعیت ایران مسئل

 ١٨ سن  یل تابعیت ایران با رسیدن بهطبق قانون ایران تشخیص داد و به همین جهت است که در قانون ایران شرط اهلیت برای تقاضای تحص
 گردد.سال تمام حاصل می ٢٥سال تمام و برای تقاضای ترک تابعیت ایران با رسیدن به سن 

مسائل ماهوی

ایرانیان
مقیم خارج

ایرانیان شیعه

وحدت تابعیت
قانون مّلی ایرانزن و مرد

تعدد تابعیت

-زن خارجی 
نتابع قانون ایرامرد ایرانی

-زن ایرانی 
مرد خارجی

تابع قانون دولت 
۹۶۳م (متبوع مرد 

)قانون مدنی

عهایرانیان غیرشی
تابع قانوناشتراک مذهب 

مذهب مشترک

)م.ق۹۶۳وحدت مالک از ماده (تابع قانون مذهب شوهر تعدد مذهب

خارجیان
مقیم ایران

)طرفین(تابع قانون ملی خود تابعیتوحدت

)۹۶۳ماده (تابع قانون دولت متبوع شوهر تعدد تابعیت

.تابع قانون مقّر دادگاه می باشدآیین دادرسی
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 :عمال حقوقیأاهلیت برای 

 :اموال منقول )معامله (نقل و انتقال: ١

 ق.م) ٩٦٢تابع قانون دولت متبوع خودش (قسمت اول ماده  :اصل 
 ق.م) ٩٦٢ران (قسمت اخیر ماده تابع قانون ای :استثناء 

 اموال غیرمنقول: )نقل و انتقالمعامله (: ٢

 ٩٦٦ مادۀ گیرد) مطابقاموال قرار می است (در دستۀ ارتباِط  وقوع مال تابع قانون محّل اموال غیرمنقول ۀ اهلیت برای معامل

 :عمال حقوقیأسایر : ٣

 ٩٦٢تابع قانون دولت متبوع (صدر ماده  :اصل( 
 ٩٦٢قانون ایران (قسمت اخیر ماده  :استثناء( 

 

 نسب (رابطۀ ابوین و اوالد)و  والیت (والیت قهری)

شد. در صورت نخست  لئیه تابعیت واحد دارند با موردی که تابعیت واحد ندارند تفاوت قالَ عَ ّلیوَ در موضوع والیت قانونی باید بین موردی که ولی و مُ 
ت مخصوصی یه هر کدام تابعیّ لَ عَ ّلیوَ نظر گرفته خواهد شد اما اگر ولی و مُ  هستند قانون دولت متبوع آنان در یک دولت ۀیه تبعلَ عَ ّلیوَ چون ولی و مُ 

ه برای آید کمیان می ای مطرح شود در آن صورت این سؤال بهیه مسئلهلَ عَ ّلیوَ کردن اموال مُ حضانت و یا اداره داشته باشند و مثًال در مورد حّق 
 ؟یهلَ عَ ّلیوَ قانون دولت متبوع مُ یا  قانون دولت متبوع ولینون را باید اجرا نمود مسئله کدام قا حّل 

تابع یه دارد) باید لَ عَ ّلیوَ مُ  امورِ  ۀکسانی که عنوان والیت را دارند و حقوقی که ولی نسبت به ادار  ِت َم ِس  گویند والیت قانونی (یعنی شناختِن بعضی می
هم  یت قانونیوال  است ابع قانون دولت متبوع پدرت روابط بین ابوین و اوالدو  پدر و فرزندی اصِل طور که انباشد زیرا هم قانون دولت متبوع ولی

انون متبوع پدر) تابع قانونی (ق پدر و فرزندی اصِل است و هنگامی که  روابط بین ابوین و اوالدوالیت هم از جمله  راکهباید تابع قانون مزبور باشد چ
ار به غمسائل مربوط به آن هم باید تابع همان قانون باشد. بعضی دیگر معتقدند که چون والیت قانونی به منظور حمایت از ِص باشد به طریق اولی 

صالحیتدار  رقانون دولت متبوع صغینماید لذا باید مصلحت او را بهتر تأمین می ،صغیر متبوِع  دولِت  وجود آمده است و فرض بر این است که قانوِن 
 .شناخته شود

یه لَ عَ یلّ وَ به موجب این ماده "والیت قانونی ... بر طبق قوانین دولت متبوع مُ  راکهحل را پذیرفته است چهمین راه ٩٦٥قانون مدنی ایران در ماده 
خارجی  و ولِیّ  هد بودولی بر طبق قانون ایران خوا قانونِی  خارجی داشته باشد طرز اجرای حّق  ولّی  ،ایرانی خواهد بود". بنابراین اگر فرضًا یک طفِل 

تی قانون بایس ناث ایرانیخارجی برای نکاح اُ  ولّی  ۀاجاز عمال نماید مثًال در مورد إخود  متبوِع  دولِت  خود را بر طبق قوانیِن  والیِت  تواند حّق نمی
، تابع قانون دولت متبوع پدر استاوالد)  پس، والیت (والیت قهری) و نسب (رابطۀ ابوین و ه قرار داد.قانون مدنی) را مورد توّج  ١٠٤٢ایران (ماده 

 .)٩٦٤دولت متبوع مادر (تابع قانون آن وقت  ،طفل به مادر باشد اِب ساگر انت

 روابط صورت نای در که باشد مسّلم مادر به فقط طفل نسبت اینکه مگر است پدر متبوع دولت قانون تابع اوالد و ابوین بین روابط :م.ق ٤٩٦ م
 .بود خواهد مادر متبوع دولت قانون تابع او مادر و طفل بین

 یه (محجور) خواهد بود.لَ عَ ّلیوَ و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مُ  والیت قانونی :ق.م ٩٦٥م 

 قیمومت (رابطه قیم با محجور)

یک  ۀیه هر دو تبعلَ عَ ّلیوَ مُ  موردی که قیم و از آنجا که قیمومت نیز یکی از موارد احوال شخصیه است لذا باید تابع قانون ملی افراد باشد النهایه در
ن است اختالف یه ممکلَ عَ ّلیوَ یه همچنین حقوق و تکالیف قیم نسبت به مُ لَ عَ ّلیوَ کردن اموال مُ به موجبات ایجاد قیمومت و اداره عدولت نباشند راج
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خصوص در کشور دیگر ذکر نشده و موجب به ولی آن امرِ خصوصی موجب حجر است به افتد که در کشوری امرِ گاهی اتفاق می راکهپیدا شود چ
ون نصب قیم و ایجاد گوییم چیه باشد میلَ عَ ّلیوَ باشد. در مورد اینکه آیا قیمومت باید تابع قانون دولت متبوع قیم یا قانون دولت متبوع مُ حجر نمی

یه رجوع لَ عَ ّلیوَ قانون دولت متبوع مُ  هیه باید بلَ عَ ّلیوَ ر روابط بین قیم و مُ ع قیم لذا دفیه است نه برای حفظ منالَ عَ ّلیوَ قیمومت برای حفظ منافع مُ 
ک نفر " بنابراین هرگاه ی.یه خواهد بودلَ عَ ّلیوَ دارد "... نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مُ قانون مدنی مقرر می ٩٦٥شود. به همین جهت ماده 

د و طبق قوانین همان کشور برای او تعیین قیم شود عمل مزبور در ایران معتبر خواهد بود زیرا خارجی به علتی در کشور متبوع خود محجور باش
 یه دانسته است.لَ عَ ّلیوَ قانون ما نصب قیم را مشمول قانون دولت متبوع مُ 

ی یه خواهد بود وللَ عَ ّلیوَ تبوع مُ قانون مدنی مقرر شده است که "نصب قیم" بر طبق قانون دولت م ٩٦٥ه داشت که اگرچه در ماده ضمنًا باید توّج 
ر بوده است و لذا یه (تکالیفی که قیم بر عهده دارد) نیز مورد نظلَ عَ ّلیوَ مسّلم است که قصد قانونگذار فقط تعیین قیم نبوده بلکه روابط بین قیم و مُ 

 یه باشد.لَ عَ ّلیوَ روابط مزبور نیز باید تابع قانون دولت متبوع مُ 

 ٩٦٥(والیت قانونی) ماده  است. یه)لَ عَ ّلیوَ تابع قانون دولت محجور (مُ با محجور)،  قیمومت (رابطۀ قیم

  یه)لَ عَ ّلیوَ (قانون دولت متبوع مُ  ٩٦٥قانون خارجی  :محجور خارجی –قیم ایرانی 
  اصًال نداریم :محجور ایرانی –قیم خارجی 

 ارث و وصیت
 ارث

تابع  )ثاالر تعیین مقدار سهم و ارث (تعیین وراث ۀحقوق اصلیصرفًا از جهت  آنهمکم از حیث قانون حا  :های ارتباطموقعیت ارث در دسته .1
 باشد؛قواعد راجع به احوال شخصیه می

قانون مدنی:  ٩٦٧ ادۀ(م .)االرثتعیین سهمو  ثار و تعیین قانون راجع به احوال شخصیه فقط از جهت حقوق اصلیه ( :قانون حاکم بر ارث .2
االرث آنها و ِل اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانیِن اصلیه از قبیل تعیین وراث و مقدار سهمترکۀ منقول یا غیرمنقو «

] ی متوفی یا مورثلّ قانون م[متوفی توانسته است به موجب وصّیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع تشخیِص قسمتی که متوفی می
 »)خواهد بود.

 باشد: قضیه، تابع قانون فرانسه (قانون دولت متوفی) خواهد بود.میره و ورثۀ وی، شوهِر آلمانی وی میدر ایران می مثال: یک زِن فرانسوی
اموال  شود؛ بنابراین قانون حاکم برعمل می ق.م) ٩٦٦اصل (مادۀ مطابق  حقوق راجع به ارث که راجع به حقوق اصلیه نباشددر مورد 

قانون مدنی:  ٩٦٦ ادۀ(م. ق.م است ٩٦٦استثنایی بر ماده  ق.م ٩٦٧ ۀتوان گفت مادپس می ،شودمی وقوع مال جاری محّل قانون یعنی 
 ...»)باشند می واقع آنجا در اشیاء آن که بود خواهد مملکتی قانون تابع منقولغیر یا و منقول اشیای بر حقوق سایر و مالکیت و تصرف«

 .تکلیف اموال بالوارث .3
 مهم:

 ؟ارث تابع چه قانونی است ؛در ایران، ورثه شوهر آلمانی قیم، ممتوفی فرانسوی 
  باشد.) میمتوفیمتبوع قانون دولت (تابع قانون فرانسه 

 باشد.می وقوع مال محّل تابع قانون سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیرمنقول ق.م:  ٩٦٦ مادۀ 

 هستند: ولت متبوع متوفی (موصی یا موّرث)تابع قانون د، هستند و »ق.م) ٩٦٧(موضوع مادۀ  لیهصقوانین ا «اینها 
 ؛قوانین مربوط به تعیین وراث .1
 ؛االرث وراثقوانین مربوط به تعیین سهم .2
 تملیک کند. ،یتصو به موجِب  ستهتوانتشخیص قسمتی که متوفی می .3

 تکلیف اموال بالوارث:
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 .وقوع مال است ّل حمتعلق به دولت م :الف: نظریه حاکمیت ملی

 .شودمالک مال بالوارث میمالک، دولت متبوع متوفی به جانشینی از  :(شخصی) ب: نظریه جانشینی

  کند؛ اموال او متعلق به کدام دولت است؟ندارد، در ایران فوت میای هیچ ورثهدارای اموال است و  در ایرانکه یک فرانسوی 
  است (ایران) وقوع مال ّل حق به دولت ممتعلّ  ۀ حاکمیت ملی:نظریطبق. 
  تر به نظر . (این نظریه معقولشودبالوارث می ماِل  ، مالِک به جانشینی از مالک (فرانسه) دولت متبوع متوفیجانشینی:  ۀینظر طبق

 رسد.)می
 وصیت تملیکی

  متوفی (موصی) متبوع قانون دولت یعنی وال شخصیه استحتوانست وصیت نماید) تابع ا(مقدار مالی را که موصی می :حقوق اصلیه حیثاز 
 .است
  است. تابع قانون دولت متبوع موصی :اهلیت موصیاز حیث 
  له است.تابع قانون دولت متبوع موصی َله:اهلیت موصیاز حیث 
  از حیث  در باقی موارد یعنی ق.م)، ٩٦٧(مادۀ  ی متوفی (موصی) استکه تابع قانون ملّ   غیر از حقوق اصلیه : بههبِ شرایط موصیاز حیث

 ق.م). ٩٦٦ ۀمادست (ا قوق بر اشیاء تابع محّل وقوع مالتصرف و مالکیت و سایر ح
 

 اموال

 بندی اموال:تقسیم

 اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی دارند. مادی: والام .1
 انواع اموال مادی:

از حقوق اصلیۀ  به غیررمنقول راجع به اموال غی» حقوق عینِی « نقل نمود.متدیگر نتوان  ی به محّل اشیایی هستند که از محلّ  اموال غیرمنقول:
ماِل غیرمنقول ، تابع قانون محّل وقوِع آنقانون مدنی بوده و تابع قانون ملی متوفی است ٩٦٧راجع به ارث و وصیت تملیکی که موضوع مادۀ 

»  َتَبعیحقوق عینِی « و» حقوق عینِی اصلی«کنیم منظورمان راجع به اموال غیرمنقول صحبت می» حقوق عینِی «خواهد بود. وقتی در خصوص 
 است.

مال  برداری) تابع قانون محّل وقوع(اعم از تصرف، انتقال و بهره مالکیتاست.  حّق ارتفاقو  حّق انتفاع، مالکیتشامل » حقوق عینِی اصلی«
فردی در  یعنی حّقی که - رتفاقحّق اتابع قانون محّل وقوع مال است.  –یعنی استفاده از مالی که عیِن آن، مال دیگری است  – حّق انتفاعاست. 

ران و در ای ملِک مورِد حّق ارتفاقاست. مثالش میشه این: اگر  قانون محّل مورد حّق ارتفاقتابع  -ملک مجاور خود به اعتبار مالکیت خود دارد 
 ود.تابع قانون ایران خواهد ب» ارتفاقحّق «در کشور خارجی قرار گرفته باشد، حّق ارتفاق تابع چه قانونی خواهد بود؟  ملِک صاحِب حّق ارتفاق

 

 

 

 

 

 عبارت است از اینکه عیِن مالی طلِب طلبکار را تضمین کند؛ مثل عین مرهونه. رهن، تابع قانون محّل مورد رهن است.» حقوق عینِی َتَبعی«
 خیابان

 منزل الف (ملِک صاحِب حّق ارتفاق)

 منزل ب (ملِک مورد حّق ارتفاق)
 کشور دو بین مرز -ور مرز بین دو کش -مرز بین دو کشور  -مرز بین دو کشور 
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 رد غیر منقول هم صادق باشد. تعارض متحرک: در حقیقت در اموال منقول است ولی شاید در موردی مثل جانشینی کشورها در مو

 دیگر ممکن باشد. ی به محّل اشیایی هستند که نقل آن از محلّ  اموال منقول:

به رسمیت اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را  غیرمادی: الامو  .2
 شناخته است.

 انواع اموال غیرمادی:
 مالکیت معنوی ـ الف

 مالکیت هنری و ادبی .1
 مالکیت صنعتی .2
 ادی)موقوع مال غیر قانون محّل محّل تجارت یا سرقفلی ( .3

 اسنادب: 

 است)  –برات، چک و سفته  –(منظور، اسناِد خاِص تجاری  اسناد تجاری .1
 شرایط شکلی (اساسی): تابع قانون کشور صادرکننده است.

 خت است.شرایط ماهوی: تابع قانون محّل پردا
 قانون اقامتگاه مدیون). –(سهام بانام): از هر جهت تابع قانون محّل اقامِت شخِص حقوقِی مدیون است (شرکت مدیون  اسناد با نام .2
 نام):(سهام بی ناماسناد بی .3

 نقل و انتقال سهم: تابع قانون محّل انجام معامله (محّل وقوع عقد) است.
 ن محّل انجام معامله است.رابطۀ خریدار و فروشنده: تابع قانو

 مسائل حقوقی حاکم بر سهام: تابع قانون دولت متبوع مدیون (شخص حقوقی تجاری) است. 
 :حّق دینی

 حّق دینی ناشی از قرارداد: دستۀ ارتباط قراردادی؛

 حّق دینی ناشی از الزامات خارج از قرارداد: دستۀ ارتباط وقایع حقوقی. 

ق عمومی یا منافع عمومی کشور است لذا تابع حقوق عمومی بوده و از هر جهت تابع قانون کشوری است که : چون بورس مربوط به حقوبورس
 بورس در آنجا واقع شده است. 

 مادی الامو 

ول و قات بین اموال منهبعضی جاز هستند النهایه چون  وقوع خود تابع قانون محّل اموال مادی اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشند اصوًال 
 حسب اینکه مالی منقول یا غیرمنقول باشد قانون حاکم بر آن متفاوت شود. هایی وجود دارد، لذا ممکن است برغیرمنقول تفاوت

 :اموال غیرمنقول

د قرار نگرفته د تردیگاه مور االیام پذیرفته شده و هیچغیرمنقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقال این اموال از قدیم امواِل  وقوِع  محّل  قانوِن  حکومِت 
-حلز راهحل یکی ااند و در واقع این راهمرزی نسبت به اموال غیرمنقول را قبول کردهعمال قانون درونإاست به همین جهت تقریبًا تمام کشورها 

 های نادری است که مورد اتفاق اکثر قوانین دنیاست.

 حّل م منقول متضمن یک سلسله فواید عملی است زیرا اجرای قانوِن ه اموال غیرمرزی نسبت بدرون قانوِن  عماِل إعالوه بر این توجیه نظری، 
 قابل توجیه است. مصلحت افرادو هم از لحاظ  وقوع مال مصلحت کشور محّل منقول هم از لحاظ غیر ماِل  وقوِع 
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وقوع مال) نسبت به اموال  (قانون محّل مرزی درون قانوِن  عماِل إ موجب قبول مال وقوِع  محّل  کشورِ  مصلحِت  رعایِت دالیلی که از لحاظ 
 منقول گردیده به قرار زیر است: غیر

ی مستلزم آن است که قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است صالحیت انحصاری داشته باشد زیرا منقول با حاکمیت ملّ غیر لارتباط ما .١
 بوده و به این اعتبار باید تابع قانون همان کشور باشد. وقوع محّل جزء سرزمین کشور مالک خصوصی دارد ولی  ،منقولغیر با اینکه ماِل 

 ِع وقو محّل  به آن آزادی عمل وجود دارد ولی از آنجا که دولِت  راجع منقول در مالکیت خصوصی افراد بوده و در مورد معامالِت اگرچه مال غیر .٢
عهده دارد لذا منحصرًا قانون همان دولت باید نسبت به مال  ن مال را بربه آ راجع برقراری نظم و اطمینان در معامالِت  ۀمنقول وظیفغیر ماِل 

 مزبور صالحیتدار شناخته شود.
 باشد:مورد استناد واقع گردیده به قرار زیر می رعایت مصلحت افرادو اما دالیلی که از لحاظ 

تواند ثبت برقرار شود و تنها قانونی که عمًال می سیستِم منقول یک غیر امواِل  کند که در موردِ نفع ایجاب میگویند مصلحت اشخاص ذیمی  .١
 منقول است.غیر ماِل  وقوِع  محّل  منقول را تنظیم نماید قانوِن غیر حقوِق  مقررات مربوط به ثبت و اعالِن 

دد عمال گر إآن مال  وقوِع  محّل  پذیر خواهد بود که قانوِن حکمی صادر شود اجرای حکم در صورتی امکان ،منقولهرگاه نسبت به مال غیر .٢
 های خارجی نسبت به آن مال صادر نمایند جلوگیری خواهد نمود.از اجرای احکامی که دادگاه وقوع مال کشور محّل زیرا 

ا وقوع مال) ر  مرزی (قانون محّل درون قانوِن  عماِل إ ۀقانون مدنی ایران قاعد ٩٦٦و  ٨ه به همین دالیل است که قانونگذار در مواد توّج  شاید با
خارجه در ایران بر طبق عهود  منقول که اتباِع دارد:" اموال غیرقانون مدنی مقرر می ٨منقول صراحتًا قبول نموده است. ماده نسبت به اموال غیر

و مالکیت و سایر کند: "تصرف مزبور را به نحو ذیل بیان می ۀنیز قاعد ٩٦٦کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود". و ماده تملک کرده یا می
 ..." باشندمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع میحقوق بر اشیای منقول و یا غیر

 رفتهاالیام پذیرفته شده و هیچ گاه مورد تردید قرار نگحکومِت قانوِن محّل وقوِع اموال غیرمنقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقال این اموال از قدیم
ادری است های نحل یکی از راه حلاند و در واقع این راهمرزی نسبت با اموال غیرمنقول را قبول کردهاست. تقریبًا تمام کشورها إعمال قانون درون

 که مورد اتفاق اکثر قوانین دنیاست.

محّل وقوع مال) را نسبت به اموال غیرمنقول صراحتًا قانون مدنی ایران، قاعدۀ إعمال قانون درون مرزی (قانون  ٩٦٦و  ٨قانونگذار ایران در مواد 
 کنند از هر جهتامواِل غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تمّلک کرده یا می«دارد: قانون مدنی مقرر می ٨قبول نموده است. مادۀ 

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و یا غیر «کند: مینیز قاعدۀ مذکور را به نحو ذیل بیان  ٩٦٦و مادۀ » تابع قانون ایران خواهد بود
 ...».باشند منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می

قانون مدنی ایران، تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول را تابع  ٩٦٦: مادۀ حدود صالحیت قانون محّل وقوع مال
باشند. در خصوص این ماده چند مطلب را باید توضیح دهیم تا معلوم شود که قانون محّل داند که آن اشیاء در آنجا واقع مینون کشوری میقا

 وقوع مال غیرمنقول تا چه حدودی قابل اجراست.

دهد. یحّق مالکیتی که دارد در ملک خود انجام ماولین مطلب که نیاز به توضیح دارد عبارت از تصرفاتی است که مالِک ماِل غیرمنقول به اعتباِر 
ال به قتصرف مذکور در این ماده اعم است از تصرفات و أعمال مادی مانند بنا و تعمیر بنا و امثال آن یا تصرفات و أعمال حقوقی یعنی نقل و انت

انون ایران منحصرًا تابع ق تقال اموال غیرمنقول واقع در ایرانهرگونه نقل و انوسیلۀ عقود و معامالت مانند بیع، اجاره، هبه و امثال آن. بنابراین 
 است ولو آنکه طرفین قرارداد، خارجی باشند.

گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا ء وجود دارد و به موجب آن، مالک، حّق همهمنظور از مالکیت رابطۀ حقوقی است که بین شخص و شی
بیگانگان و نیز حدود مالکیت آنها به اعتبار فضا و قرار نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران تابع قانون ایران کند. بنابراین اصِل مالکیِت می

شود و پس از طالق یا فوِت شوهِر ایرانی به تابعیِت اّوِل خود قانون مدنی در مورد زن ایرانی که در نتیجۀ ازدواج ایرانی می ٩٨٦است. چنانکه مادۀ 
شود حِقّ داشتِن امواِل غیرمنقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق زنی مطابق این ماده تبعۀ خارجی می«ید مقرر داشته نمارجوع می
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 رِث امواِل ا به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجی داشتن آن جایز است بوده یا بعدًا به
حوی از ن غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به

نها داده به آ العموِم محل به فروش رسیده و پس از وضِع مخارِج فروش، قیمتانحاء به اتباع ایران منتقل کند و اّال اموال مزبور با نظارت مّدعی
 خواهد شد.

  است. ی متوفیقانون ملّ تابع  ق.م ٩٦٧حقوق عینی راجع به اموال غیرمنقول به غیر از حقوق اصلیۀ راجع به ارث و وصیت تملیکی ماده 
 حقوق عینی اصلی

آن مالک  مالکیت که به موجب حّق (مانند  کاملی است که به شخص اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را به طور عینی اصلی عبارت از حقّ  حّق  
 دهد.می انتفاع و ارتفاق) (مانند حّق  ناقصیا  کند)گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میهمه حّق 

  است. وقوع مال تابع قانون محّل  برداریبهرهو  انتقال، تصرفاعم از: مالکیت هرگونه 
 است. وقوع مال تابع قانون محّل ست. استفاده از مالی که عین آن مال دیگری ا: انتفاع حّق  .١
حق در آن واقع شده است.  موردِ  تابع قانون کشوری که ملِک  .ی که فردی در ملک مجاور خود به اعتبار مالکیت خود داردارتفاق: حقّ  حّق  .٢

 باشد.می ارتفاق مورد حّق  تابع قانون محّل 
 عیبَ حقوق عینی تَ 

گیرد تا در ب قرار میطل ۀوثیق ،ی که به موجب آن عین معّینیمالی طلب طلبکار را تضمین کند. حقّ  عبارت است از اینکه عین عیبَ تَ  عینِی  حقوِق 
ن را طلبکار بر وثیقه تابع طلب اوست لذا آ صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلبکار بتواند طلب خود را از آن محل استیفا کند. چون حّق 

 رهونهنامند. مثل عین معی میبَ تَ  عینِی  حّق 

 باشد.می مال مورد رهن تابع قانون محّل  ،رهن 
 

 : در اموال غیرمنقول تعارض متحرک

 در اموال منقول است ولی شاید در موردی مثل جانشینی کشورها در مورد غیرمنقول هم صادق باشد. اصلدر تعارض متحرک 

 طور که حقوق مربوط به آنها باید مطابق قانون محّل اشند لذا همانبوقوع خود می منقول از هر جهت تابع قانون محّل نظر به اینکه اموال غیر
وال ت عدم قابلیت نقل اموجود آید حقوق ایجادشده نیز در مورد آنها باید مطابق همان قانون محترم شمرده شود به عبارت دیگر به علّ وقوع به

ود. شحق در مورد آنها مطرح نمی جرایا ۀایجاد حق و مرحل ۀلتعارض متحرک و تفکیک بین مرح ۀمنقول از کشوری به کشور دیگر مسئلغیر
 ۀجا شوند، لذا در مورد آنها مسئلبهولیکن چون اموال منقول عمومًا در معرض تغییر مکان هستند و ممکن است از کشوری به کشور دیگر جا

ایجاد حق مفید و ضروری است در ۀ بت به آنها که در مرحل) نسئوقوع ش مرزی (قانون محّل درون قانوِن  عماِل إگردد و تعارض متحرک مطرح می
ود شعمال وقتی که مال از کشوری به کشور دیگر حمل میإشدن رژیم حقوقی آنها خواهد شد زیرا قانون قابل اثرگذاری حق باعث متزلزل ۀمرحل

 تغییر خواهد کرد.

 ق.م) ٩٦٦(قسمت اخیر ماده : اموال منقولقاعدۀ اجرای قانون 

نسبت به اموال منقول مورد استناد واقع شده همان دالیلی است که قبًال  وقوع شئ) مرزی (قانون محّل قانون درون عماِل إی که برای توجیه دالیل
تصادفی داشته  ۀوقوع خود یک ارتباط طبیعی نیست و ممکن است جنب منقول بیان کردیم. النهایه چون ارتباط این اموال با محّل برای اموال غیر

 کنیم:شود. در اینجا به دو دلیل عمده اشاره میتری مورد استناد واقع میخفیف ۀاشد، لذا دالیل مزبور را با درجب

وقوع مال  موافق مصلحت دولت محّل  ،منقول مرزی نسبت به امواِل درون قانوِن  عماِل إگویند : میوقوع مال مصلحت دولت محّل : دلیل اول
حیحی برقرار ص وظیفه دارد در قلمرو حاکمیت خود برای تسهیل روابط حقوقی نسبت به اموال منقول نظم و ترتیِب  باشد زیرا این دولت است کهمی
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 بخش سازد.به این قبیل اموال را اطمینان نماید و معامالت راجع

 ه اجرای حکم صادره نسبت بهمرزی نسبت به اموال منقول موافق مصلحت افراد نیز هست چراک: اجرای قانون درونمصلحت افراد م:دلیل دو
 عمال نمایند و حکمی که به موجب قانونإوقوع آنها را  تری صورت پذیرد که قانون محّل تواند به طریق آسانتر و مطمئناموال منقول زمانی می

 االجرا تلقی نشود.وقوع مال ممکن است الزم دیگری صادر شده باشد در کشور محّل 

 :اموال منقولوع استثنای اجرای قانون محّل وق

 ثبت (دولت صاحب پرچم) تابع قانون محّل  :وسایل نقلیه زمینی، هوایی، دریایی  .١
ل اموال را تابع توان این قبیوقوع آنها پیوسته دستخوش تغییر است لذا نمی مًا در سیر و حرکت هستند و محّل ئها و هواپیماها دااز آنجا که کشتی

 ۀان دربار م بر آنها حکومت داشته باشد تا بتو ئطور داکند که قانون واحدی بهعظیم ایجاب می ۀنقلی ین وسایِل ا خاِص  وقوع آنها دانست. وضِع  محّل 
 آنها یک رژیم رهن برقرار نمود.

 ّل ع قانون محتوان تابیها و هواپیماها را نمالملل خصوصی این مسئله مورد اتفاق است که کشتینظر به همین مالحظات است که در حقوق بین
ا و هواپیماها یا قانون هثبت نام کشتی وقوع آنها دانست. بلکه باید قانون دیگری بر آنها حکومت داشته باشد. این قانون عبارت است از قانون محّل 

وضع حقوقی  هپرچم زیرا این وسایل نقلیه از لحاظ اداری تابع ظوابط مقرره در بندر اصلی یا لنگرگاه هستند و بستگی اداری به این محل است ک
 نماید.آنها را مشخص می

 تابع قانون دولت مقصد :محموله در حال حمل به وسیلۀ وسایل نقلیۀ زمینی .٢
 (محّل دادگاه)دادگاه  تابع قانون مقّر  :ی)رز نقطه صفر م -ها (دریای آزاداموال واقع در خارج از قلمرو حاکمیت دولت .٣

 ۀتابع دولتی است که پرچم آن را افراشته است و در واقع به منزل زاد (و هواپیما در فضای آزاد)کشتی در دریای آضمنًا باید یادآور شویم که چون 
است به همین  پرچم واقعصاحب شوند که در کشور اموالی تلقی میۀ شود. لذا کاالهایی که داخل کشتی هستند به منزلخاک آن کشور تلقی می

 باشند.رچم میعلت اموال مزبور مانند خود کشتی تابع قانون پ

 :توقیف اموال واقع در خارج .٤
 دادگاه اساس قانون مقّر  بر :دستور توقیف

 وقوع مال اساس قانون محّل  بر :اجرای توقیف

تواند تواند اموال خارجیان را مصادره کند؟ بله، دولِت مقیم به استناد منافع عمومی یا حاکمیت ملی میدولت مقیم می مصادرۀ اموال خارجیان:
کند (حتی آنها را مّلی اعالم کند) منتها در مقابل باید غرامت بپردازد، حال اگر در این مسیر اختالفی به وجود آید در صالحیت مراجع  توقیف

المللی است که بین دو کشور وجود دارد حال اگر چنین نباشد (بین دو کشور، مرجِع داوری نباشد) در صالحیِت دادگاِه داخلِی همان داوری بین
 باشد.می» شوری که مصادره کرده استک«

 

 غیرمادی الامو 

 معنوی (حقوق معنوی) الامو 

  شودکشوری که اثر در آنجا ثبت می :ثبت محّل : ابراز فعالیت محّل  :اختراع و اکتشاف حّق. 
 کند.کشوری که مجوز نشر صادر می :انتشار (نشر) محّل  :ابراز فعالیت محّل  :آثار ادبی و هنری 
  الیت).(محّل ابراز فع وقوع فرضی تابع قانون محّل : تجاری غیرمنقوِل  ماِل  وقوِع  خانه یا محّل تجارت محّل : ابراز فعالیت محّل  :سرقفلی حّق 
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 دینی حّق 

این بنابر  ن استئدا اما در مورد دیون و قانون حاکم بر آن عقاید و نظرهای متفاوتی وجود دارد. بعضی معتقدند که چون پایگاه دین در اقامتگاهِ 
د زیرا مصلحت ن هستنئفرست طرفدار اجرای قانون اقامتگاه دان باشد. کشورهای صنعتی و سرمایهئقانون حاکم بر دین باید قانون اقامتگاه دا

عضی دیگر کند حاکم بر دین باشد. بدیگری منافع آنها را تأمین می بر مفروض بهتر از هر قانوِن  خودشان که بنا این کشورها در این است که قانوِن 
پذیر مایهرعقیده دارند که قانون حاکم بر دین باید قانون اقامتگاه مدیون باشد زیرا به نظر ایشان پایگاه دین در اقامتگاه مدیون است. کشورهای س

ن اقامتگاه مدیون اجرای قانونماید. دلیلی که برای توجیه طرفدار اجرای قانون اقامتگاه مدیون هستند چراکه این قانون منافع آنها را بهتر تأمین می
ای رسیدگی دادرسی مدنی دادگاه صالحیتدار بر قضایی است زیرا طبق ضوابط آیین قانونگذاری و صالحیِت  صالحیِت  شود عبارت از تقارِن اقامه می

شور خود را اجرا قانون ک ه،زیرا دادگاقوانین حل شود  تعارِض  شود که مشکالِت خوانده (مدیون) است. این ترتیب سبب می اقامتگاهِ  دادگاهِ  ،به دعوا
 کند.می

دین  اند که به موجب آن قانون صالحیتدار در مورددیگری را عنوان کرده ۀاصولی دارند بعضی از حقوقدانان نظری ۀخالف این دو نظریه که جنب بر
به منشأ آن مورد  هر گرفته است که هر دینی باید با توّج حقوقی دارد بر این اساس قرا ۀاست. این نظریه که جنب قانون حاکم بر منشأ دینعبارت از 

شود. مثًال اگر دین ناشی از قرارداد باشد قانونی که بر قرارداد ن میبر حسب منشأ دین است که قانون صالحیتدار معیّ  راکهنظر قرار بگیرد چ
ند باید کز جرم (مدنی) باشد همان قانونی که بر جرم حکومت میناشی از قرارداد نیز حکومت خواهد کرد و اگر دین ناشی ا کند بر دیِن حکومت می

 بر دین ناشی از جرم نیز حکومت نماید.

 

 اسناد تجاری

 )ق ت ٣٠٦ و ٣٠٥ (مواد  باشد.می قانون کشور صادرکنندهتابع  :شرایط شکلی

 باشد.می پرداخت قانون محّل تابع  :شرایط ماهوی

ر شود که ُمعرِف طلب یا مالی بوده که درود. به معنای عام کلمه به اسنادی گفته میمیو خاص به کار عامدو معنای  به اسناد تجاری :تعریف
 و ...های تجاری شرکت گیرند مثل چک، برات، سفته، چک، سهامقلمرو تجارت قرار می

کردن تجار از انجام کارهای اداری. و نیز معاف بخشیدن به کارهابه معنای خاص کلمه نیز اسنادی که در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت
 مثل برات، سفته، چک.

المللی از مهم ترین اسناد تجاریست که به دلیل کاربرد بدون مرز آن به صورت یکی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معامالت بینبرات: 
ند که شخصی دانای میه است، ولی حقوقدانان سند تجاری را عبارت از نوشتهگیرد. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکردمورد استفاده قرار می
 کرِد او پرداخت کنند.ای معّین مبلغی را به شخص ثالث یا به حوالهدر وعده دهدبه دیگری دستور می

کرد آن یا شخص معّین و یا به حوالهکند در موعد معّین یا عندالمطالبه در وجه حامل سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد میسفته: 
 شود. صادر

یگری واگذار کند یا به دای که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد شخص ثالث (بانک یا شخص حقیقی) دارد،یا مسترد مینوشتهچک: 
 نماید.

مکان تأدیۀ ، کردقید حواله، تاریخ پرداخت، غ سند تجاریبودن مبلمعّین، بدون قید و شرط، امضاِء تعهد یا دستور پرداخت :اسناد تجاری شکل
 شوند.عنوان هایی هستند که در نظام حقوقی، شکل سند تجاری تلقی می َتَعُدِد ُنَسخو همچنین  وجه سند تجاری

عدۀ قانونی، قانوِن قاتعیین شده است. طبق این  قانون محّل تنظیمشکل اسناد تجاری  قاعدۀ حاکم بر :قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری
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کند که سند تجاری از لحاظ شکلی باید دارای چه اوصافی باشد. هرگاه مطابق قواعد حّل تعارِض کشوِر محّل تنظیم محّل تنظیم سند، معّین می
ین قرارداد اجازه به طرفبودن قاعده باشد، تنظیم سند، تابع قانون مناسب خواهد بود. به عنوان مثال رویه قضایی فرانسه سند، حکم بر متفاوت

 دهد از قانون محّل وقوع عقد یا قانون مناسب یکی را انتخاب کنند.می

بودن شرایط قانونی، در رابطۀ بین مسؤوالن سند تجاری و دارندۀ سند دارای اعتبار هستند.  اسناد تجاری در صورت دارااعتبار اسناد تجاری: 
ندارد ممکن است از نظر قانون کشور الف فاقد اعتبار باشد و از نظر قانون کشور ب معتبر شناخته برای مثال یک سند تجاری که تاریخ پرداخت 

 شود.

کند که شرایِط اصلِی واگذاری و اعتباِر سند و ویژگی ماهوی آن، همچنین شرایطی که مشخص میقانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 
ا (خیارات) رضها چه اندازه است. مسائل مربوط به عیوب ؤولیت تضامنی دارد و حدود مسؤولیتضامن در برات با کدام یک از متعهدیِن اصلی مس

 باشند.ها هم از قوانین حاکم بر اعتبار اسناد تجاری میو مسائل مربوط به رضایِت شخِص ثالث و نمایندگی

تابع قانون کشوری است که تعهد مذکور در قلمرو شکل تعهدات مندرج در برات و سفته قاعدۀ إعمال قانون محّل صدور اسناد تجاری: 
شده توسط یکی از اتباع خود را در خارج از کشور در قبال شهروند داخل کشور معتبر ها حق دارند تعهداِت انجام. تمامی دولتآن ایجاد شده است

 بداند، قوانین باید منطبق با شرایط شکلی مقرر در قانون مّلی باشد.

اعدۀ إعماِل قانوِن کشوِر محّل صدور نسبت به شکل سند تجاری جاری است. در صورت فقدان دالیل و قرائن درباره محّل  طبق قرارداد ژنو ق
شود. اگر تعهدات در کشوری صورت گرفته باشد که از نظر شکلی منطبق با مقررات تنظیِم سنِد تجاری، محّل اقامت متعهد اماره محسوب می

را رعایت  قانون محّل تنظیمؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند، مشروط بر اینکه تعهدات مقّدم که از نظر شکلی محّل تنظیم نباشد،تعهدات م
 نکرده است طبق قانون، تعهدات مؤخر معتبر باشد.

ساسی دۀ شرایط اهمچنین براتی که در خارج از کشور صادر گردیده است و فاقد شرایط اساسی برات در کشور محّل صدور است ولی در بردارن
 شود.مندرج در قانون ایران است، در ایران معتبر تلقی می

. اگر سندی إلیه دارنده محسوب شودانتقال سند تجاری عبارت است از واگذاری آن به نحوی که منتقٌل قانون حاکم بر انتقال اسناد تجاری: 
نها با یابد، ولی اگر قابل پرداخت به حامل باشد انتقال آن تویسی تحّقق میکرد باشد، انتقال آن با قبض و اقباض و ظهرنقابل پرداخت به حواله

 گیرد.قبض و اقباض صورت می

و انتقال  های دیگر قابل نقلشود که اگر سندی در کشور دارای قابلیت ذاتی نقل و انتقال تجاری است ،آیا در کشورحال این پرسش مطرح می
 است؟

وجو کرد. مثًال اگر در کشور ایکس برات در صورتی قابل انتقال باشد که در وجه حامل جست ون حاکم بر اعتبار سندقانجواب این پرسش را باید در 
و بلعکس، در کشور ب چنین مطلبی باعث بطالن آن گردد، در این مثال براِت صادرشده در کشور ایکس دارای عبارت در وجه حامل است در 

 ده در کشور ایگرگ فاقد عبارت در وجه حامل است که در کشور ایکس قابل نقل و انتقال خواهد بود.کشور ایگرگ؛ و همچنین براِت صادرش

قانون حاکم بر تعهدات شامل مسائل مختلفی مانند مسائل مربوط به تعهد و مسؤولیت قانون حاکم بر تهدات ناشی از اسناد تجاری: 
سؤولیت هریک از متعهدان در مقابل یکدیگر، حدود مسؤولیت ضامن و مسئولیت دیگران َعَلیه و ظهرنویسان، مُمحیل در مقابل ُمحال و ُمحاٌل 

 در مقابل آن است.

ر کنندگان سند تجاری در تعیین قانون حاکم باند که از آزادی امضاءدر مورد این قانون، کشورهای مختلف به اصل حاکمیت اراده تمّسک جسته 
 کنند.تعهدات ناشی از آن طرفداری می

ه قبول اصل بینند. بدیهی است که گفته دکترین اگر بناست از متعهدین یک سند حمایت عمل آید چه حمایتی بهتر از آن که خود مصلحت میب
 انجامد. از این رو سعی شده قلمرو آن تعیین شود.حاکمیت اراده به طور مطلق گاه به نتایج نامطلوبی می
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سال است و ١٨های مختلف با هم تفاوت دارند. مثًال سن اهلیت در ایران های حقوقی کشورستماحکام اهلیت در سیقانون حاکم بر اهلیت: 
ت. دارای اهلیت اس به موجب قانون ایرانچنین فردی اگر براتی امضاء کند و دعوایی درباره اهلیت او در دادگاه ایران مطرح شود.  ٢١در آمریکا 

 د اهلیت است.در حالی که مطابق قانون دولت متبوع خود فاق

ن گردد و همچنیدر مورد قانون حاکم بر اهلیت در دو مسأله اتفاق نظر وجود دارد، اّول آن که اهلیت فرد از طرف قانون مورد توافق آنها احراز نمی
 توانند به خود اهلیت اعطاء کنند.افراد نمی

 دوم این که قواعد حّل تعارض مربوط به اهلیت نیز امری خواهد بود.

 دو نظریه وجود دارد: قانون حاکم بر اهلیتره دربا

نکه محّل کند و دوم ایگوید اقامتگاه یا قانون مّلی، اهلیت او را برای امضای قرارداد تجاری تعیین مینخست آن که ضابط اعمال قانون که می
 وقوع قرارداد و قوانین آن شاخص اهلیت است.

 اسناد بانام

دیون  جزءِ  ،اسناد) ثبت شود. این قبیل اسناد ۀصادرکنند ۀنها باید در دفتر شخص حقوقی (شرکت یا مؤسساسنادی هستند که نقل و انتقال آ
 قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد) خواهد بود. ،عمال نسبت به آنهاإ قابِل  شوند و بنابراین قانوِن محسوب می

 نام اسناد بی

ته آن مالک شناخ ۀوجه حامل تنظیم گردیده و دارند اسنادی هستند که به صورت سند در ،و اوراق قرضهها نام مانند سهام شرکتاسناد بی
 ت جزءِ آید و دین در سند تجسم یافته است بایستی آنها را از این جهشود. از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد به قبض و اقباض به عمل میمی

نام طبیعت بی ه داشته باشیم که اسنادِ دانست. النهایه باید توّج  وقوع آنها مشمول قانون محّل مادی  امواِل  ند سایرِ شمار آورد و مان مادی به امواِل 
 د.اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دار قرار گرفته دیون ۀو دست اموال مادی ۀمختلطی دارند یعنی بین دست

مانند  آیندشمار میباشند و از لحاظ اینکه جزء اموال غیرمادی (دیون) بهمی وقوع خود قانون محّل ینکه جزء اموال مادی هستند تابع از لحاظ ا
م (در رابطه بین نابی اسنادِ  قراردادِی  انتقاِل  ۀگاه مسئل هستند. هر قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد)اسناد با نام مشمول 

کند یغیرمادی آن غلبه پیدا م ۀمادی سند بر جنب ۀدر این مورد جنب راکهعمال نمود چإوقوع را نسبت به آنها  فراد) مطرح باشد باید قانون محّل ا
بانام تابع  تی مانند سندِ یابد و بایسسند غلبه می مالکیِت  سلِب  ۀآن و یا مسئل ۀصادرکنند حقوقِی  و شخِص  دسن ۀروابط بین دارندۀ ولی چنانچه مسئل

 قانون اقامتگاه مدیون باشد.

 وقوع عقد) انجام معامله (محّل  تابع قانون محّل  :نقل و انتقال سهم 
 انجام معامله تابع قانون محّل  :رابطه خریدار و فروشنده 
 تابع قانون دولت متبوع مدیون (شخص حقوقی تجاری) :مسائل حقوقی حاکم بر سهام 

 

 اسناد و قراردادها:

 هاقرارداد 

شود. های حقوقی تابع قانونی است که مورِد توافِق طرفیِن قرارداد واقع میقراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظامقانون منظور طرفین: 
 نامند.می» منظوِر طرفین«این قانون را به صورت اصطالحی 

نتخاب دار به طور صریح ارداد را انتخاب نمایند. هرگاه قانوِن صالحیتطرفیِن قرارداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرااصل حاکمیت اراده: 
 رد.اند یا خیر، به عبارت دیگر باید ارادۀ ضمنی آنها را در قرارداد جستجو کنشده باشد باید دید به طور ضمنی صالحیت قانونی خاصی را قبول کرده
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االیام مورد توّجه بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد مل مشخص، از قدیممحّل انعقاد عقد به عنوان یک عامحّل انعقاد و اجرای عقد: 
آن را بر محّل انعقاد  اند ونخستین حقوقدانی است که محّل اجرای عقد را پایگاه و مرکز ثقل قرارداد دانسته ساوینییاند. همچنین کردهرا تعیین می

 ترجیح داده است.

انعقاد عقد و محّل اجرای عقد نباید مبالغه کرد و قاضی باید عالوه بر این دو عامِل ارتباط به اوضاع و احوال و  به هرحال، در مورد ارزش محّل 
 شود.مورد توّجه استفاده واقع می در تعیین قانون دارای صالحیتامارات دیگری هم 

شی از عقود، تابع قانون محّل وقوع عقد است مگر اینکه دارد تعهدات ناقانون مدنی اشعار می ٩٦٨ماده قانون حاکم بر تعهدات قراردادی: 
 تابع قانون دیگری قرار داده باشند. به صورت صریحیا  به طور ضمنیبوده و آن را  اتباع خارجهمتعاقدین 

 توانند به اختیار خود تعیین کنند.حدود تعهدات ناشی از عقد بیع را متعاقدین می

 در قرارداد در قالب تعهد قراردادی جای داد. به طور ضمنیتوان قوانین امری باشد میهمچنین هر شرطی جز شروطی که مخالف 

االجراءشناختن قانون کشور مبداء و ثالث قرارداد و  توّجه به موارِد ضمنی در قرارداد لذا وضع قاعدۀ امری در باب تعهدات ناشی از عقد بیع، الزم
 المللی حائز اهمیت است. المللی و تعهداِت قراردادِی بینط بینبرای انعطاف بیشتر آن در کشور ثالث در رواب

 

 قانون صالح دربارۀ قراردادها

 ق.م)؛ ٩٦٩است (مادۀ (صدور سند)  قرارداد تنظیم قانون محّل : تابع مسائل شکلی قراردادها 
 مسائل ماهوی قراردادها 

 ؛)٩٦٨وقوع عقد (صدر  قانون محّل اصل: تابع 
 ق.م). ٩٦٨قسمت اخیر مادۀ منتخب طرفین (قانون  تابع :ءاستثنا

 حاکم بر قرارداد کنند. ،عقد وقوِع  طرفین قانونی را غیر از قانون محّل  ،اساس اصل حاکمیت اراده بر: قانون تعیینی

 :قرارداد شرایط حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر

 .متعاهدین خارجی باشند .1
 کر شود.به طور ضمنی یا صریح در قرارداد ذ .2
 .داشتن حسن نیت .3

ل حاکمیت اص«مابین، استفاده کرد؟ باید تفسیر مضیق کرد. از حیث آثار و حّل اختالف فی» اصل حاکمیت ارادۀ طرفین«شود از جا میآیا همه
 شود.مترتب بر قرارداد می» ارادۀ طرفین

 

 تخب طرفین) خواهد بود.تابع قانون صالح بر قراردادها (یا محّل وقوع عقد یا من اجرای قرارداد:

 است. اجرای قرارداد : تابع قانون محّل تفسیر قرارداد

 :فسخ قرارداد

 تابع قانون صالح بر قراردادها :(خیار فسخ) فسخ ارادی 
 دادگاه تابع قانون مقّر  :فسخ قانونی 

 تابع قانون صالح بر قراردادها :تبدیل تعهد
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 ر قراردادهاتابع قانون صالح ب ها:تضمینات راجع به قرارداد

 تهاتر

 تابع قانون صالح بر قراردادها :تهاتر قراردادی .1
 دادگاه تابع قانون مقّر  :تهاتر قضایی .2
 دستۀ ارتباط وقایع حقوقی ایقاعی: تابعتهاتر  .3

 تابع قانون صالح بر قراردادها: آثار قرارداد

 

 وصیت

 (موصی) ی متوفیقانون ملّ  : تابعوصیت تملیکی 
 وقوع عقد) (یا منتخب طرفین) (یا محّل  هاالح در قراردادتابع قانون ص :وصیت عهدی 

 اسناد

 ق.م). ٩٦٩(مادۀ تنظیم یا صدور سند  تابع قانون محّل  :اسناد (طرز تنظیم اسناد) مسائل شکلی 
  تابع قانون مناسب  :داسنامسائل ماهوی و محتوایی ماهیت یا 

 است.» طرفین آن رابطه حقوقی« شخاصمنظور از ا ویعنی مناسب در جهت منافع اشخاص  :قانون مناسب

 .یعنی مساعد در جهت منافع عمومی :قانون مساعد

ی اگر بر تمثًال: اهلیت برای انجام معاملۀ اتباع بیگانه، تابع قانون کشور خویش اگر مطابق قانون ایران اهلیت برای انجام معامله نداشته باشد ح
 مل حقوقی صحیح است.اساس قانون متبوع خود چنین اهلیتی نداشته آن ع

 ) (شبه جرم) (ضمان قهری) (مسؤولیت خارج از قرارداد)شبه عقد(وقایع حقوقی (الزامات خارج از قرارداد) 

 است. وقوع خسارت قانون محّل  :قانون حاکم 
 کند.مین میرت را تأاز خسا دیدهانیز  ای که در ایاالت متحده آمریکا است یعنی قانونی که بهتر و بیشتر منافِع شیوه :قانون مناسب 
 باشد.می دادگاه تابع قانون مقّر  :هارخدادهای خارج از قلمرو حاکمیت دولت 
 امِل باِر میوه از . مثًال کامیوِن حنمایدتابع قانون مناسب است. یعنی قانونی که بهتر و بیشتر منافع زیاندیده را تأمین می :رخدادهای مرکب

، در علت رود. در این مثال،کند و کاال در ترکیه به خاطر تأخیِر در حرکِت کامیون از ایران از بین میمیایران با تأخیر به سمت آلمان حرکت 
 در ترکیه. اتفاقایران است و 

 کند. : مثًال اتوبوِس حامِل زائران که عازم سوریه هستند در ترکیه تصادف میرخدادهای خارج از قلمرو حاکمیت دولت متضرر از جرم

 وقوع خسارت بع قانون محّل : تاقاعده

 (در صورتی که فاعل و قربانی تابع دولت قربانی یا دولت متضرر باشد.) : قانون دولت متضرر از جرماستثنا

ر کاالیی نباشد، شود. اگنکته: خسارات مشترک دریایی (خسارات آواری) تابع قانون کشوری است که به عنوان آخرین بندری که کاالها تخلیه می
 انون مقصد (همۀ کاالها از بین رفته باشد.)  تابع ق

 

 : این قاعده از جنبه ماهوی قانون، در باب تعهدات قراردادی باید مورد توّجه قرار گیرد.قاعده حّل تعارض
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 بودن قانون ماهوی مربوط است.بودن قاعدۀ حّل تعارض به امری یا اختیاریمنطقًا امری یا اختیاری

ابع قانون المثل تبودن این قاعده باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نماید. قاعدۀ تعارض نیز تعهدات قراردادی را فیاز جهت امری یا اختیاری
 داند.محّل عقد می

 ها و اجرای قرارداد در کشورها باید به قاعدۀ نظم عمومی توّجه کرد.: در مورد إعمال قانون کشورها در قراردادقاعده نظم عمومی

داد منعقده در ایران حتی اگر از لحاظ قانون ایران مشروع باشد، در صورتی در کشور خارجی قابل اجرا خواهد بود که بر خالف نظم عمومی مثال قرار 
 آن کشور نباشد.

نکه مگر ایاست  تابع قانون محّل وقوعدارد: تعهدات ناشی از عقود : این ماده دربارۀ تعهدات ناشی از عقود اشعار میقانون مدنی ٩٦٨ماده 
 متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحًا یا ضمنًا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

 المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است.رسد این قانون از حقوق بینبه نظر می

آن قانون را به صورت شرط ضمن عقد درج توانند مفاد متعاقدین اگر بخواهند یک قانون خارجی را بر تعهدات قراردادی خود حاکم گردانند می
 نمایند.

قانون مدنی جنبۀ اختیاری دارد، یعنی متعاقدین حق دارند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی خود را (در حدود قوانین  ٩٦٨قاعده مندرج در ماده 
 امری) خود انتخاب کنند.

استقالل اراده است، متعاملین چنین اختیاری را دارا هستند که شرایطی را : مطابق یک طرز تفکر آزادمنشانه که قائل به قاعده اراده طرفین
 در قرارداد به انتخاب خویش بگذارند.

 انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مثل انتخاب سایر شرایط قرارداد (مثل شروط ضمن عقد) است.

داد است. در چنین حالتی، قانون در واقع به صورت یکی از شروط ای قانون حاکم بر قرارداد مثل انتخاب سایر شرایط قرار با وجود چنین قاعده
 گردد.آید و به اصطالح در قرارداد ادغام میضمنی در می

تواند نامحدود باشد. مثًال اگر قراردادی بین دو نفر فرانسوی در بلژیک منعقد بدون شک اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نمی
تواند قرارداد توافق نمایند که کاالی مورد معامله در آلمان تحویل شود و قیمت آن در فرانسه پرداخت گردد، چنین قراردادی فقط میشود و طرفین 

های انگلیس یا آمریکا و همچنین دادگاه فدرال سوئیس وضع شود، هایی که از جانب دادگاهتابع قانون فرانسه، آلمان و بلژیک باشد. محدودیت
 ول طرفین قرارداد باال نیست.مورد قب

 هایی هیچ گاه توسط دیوان تمییز فرانسه صریحًا مورد تأیید قرار نگرفته است.همچنین در حالت کّلی چنین محدودیت

ورد م عالوه بر آنچه گفته شد در فرانسه هرگاه قراردادی در این کشور منعقد گردد و محّل اجرای آن نیز در فرانسه باشد، توافق متعاملین در
ظ شود، زیرا دادگاه همیشه این اختیار را برای خود محفوصالحیت قانون خارجی به علت تقلب در انتخاب قانون صالحیتدار مورد استناد واقع می

اکمیت حداند که هرگاه قانون خارجی بر خالف نظم عمومی کشور مقّر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری کنند و این اختیار تحدیدی است بر می
 اراده و حّق متعاملین در تعیین قانون صالحیتدار حاکم بر قرارداد.
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های اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توّجه های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارتنوِک قلم«از حضرت امیر (ع) نقل است: 
دِف سازی این جزوه با ه؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»از حد که امواِل مسلمانان، تحّمِل ضرر و زیان را ندارد روی و مصرِف بیشقرار دهید؛ بپرهیزید از زیاده

 دجویِی حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را ببخشناستفاده و صرفه
 ایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیلقلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهوایان ذکر است که:و همچنین ش

mollakarimi.omid@gmail.com صی صوالملل خهای این جزوه از کتاب حقوق بینرش بعضی از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگا
 omid_mollakarimi  اینستاگرام شخصی نویسنده:     ٩٩زمستانروزرسانی جزوه: آخرین به  ایم.کمک گرفتهجناب آقای دکتر الماسی 

 

 
کاِر ثابت هم  یهگم که ب یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

مدرک  یافتدم دسِت آخر بعد از در ادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م یهداشتم که ماهانه 
 هایلیخ یبرا یداکنم. ش یافتحقوق خوب در  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمنِد سطِح باال توو  یه امخو یحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیکارشناس

اشتم دوست د یشه. همیدمدیحقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوِج آرزوهاش ۀخوب نقط ِی حقوِق کارمند  یهبه  یدنرس
بکشم و  یقعم نفس یهبودِن خودم  یداز مف یتغرور و کماِل رضا یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یمثل قهرمانا

 »یادار  یطمح یهو صبح به صبح کارت زدن تو« یا همون »جا نشستن یه«بجنگه و از  یدکه با ینها یزادآدم ِی ذاِت زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بگم 
 یاِق اشت ینه اشروع کنم به خوندن! البت ینل فروردببخشم و از اوّ  یشحقوِق ثابت را به لقا یگرفتم عطا یمباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یار فر 

؛ !»یکه چ یخونو ب ینیبش خواییم ی،تو که کاِر ثابت دار «تمسخر بهت بگن:  اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ  یدسوزان با
برسم اما  تینداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمرًا شانسعُ  یهسهم و تو بدوِن  دارنیسه هزار تا َور م یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م صد و ده «بگن:  یا

هشت ماه  ینن و اکمکم کن یرمس ینام خواستم که توو ابلشم از خانوادهِبرم؛ البته ق یشتوانم پ ۀبگم و با هم» اللهبسمه« ینل فروردبا خودم عهد کردم که اوّ 
ه از شکست ک یبا وجوِد تماِم ترس«رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات:  یابلندپروازانه یریِن ش یسِک کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر  یه

 ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیوومد توو ذهنم که مخدا ا یبنده یه ۀجمل». بودم! یراض امیمداشتم، از تصم
 هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معّطلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینکن و  ّیهته یاتهکه توو رو

صحبت  تابخونهک یه. مثًال با مسؤول ُاومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننینتوشون مما یاُکت  یرو  یشهکانون هم
! یکنشب هم از کتابخونه استفاده  ۱۱و تا  یبا نگهباِن مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعِت کاِر اوونجا تا  ینکهبا وجود ا کردم و

». راسفان َمع الُعسر، یُ «به فرموده قرآن:  شم؛یمند مشیریِن اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکهخالصه ا
و به  دم) قبول شیدکتر (وکالت، قضاوت، ارشد،  یحقوق یهاآزمون ِی هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا

 »!یچههمه جا بپ یتتموفق یسکوت تالش کن و اجازه بده صدا یتوو «ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«عضویت 
 .)است جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد مالکریمی (پایان امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 دریافت کنید. رایگانالعادۀ وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد را از من بدین و جزوات کامل و فوق پواتسا ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 

 .ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست !توو تهران ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
 کیفیِت هایی را که به افزایِش کنم تا روشالبته همه تالشم را می. ی زیادی دارمهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهو اشتراک به یادگیری

شتۀ در حوزۀ آموزش و نویسندگی در ر . کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهمیادگیری کمک می
واهی باید به خاگر موفقیِت بیشتری می: «من به این جمله ایمان دارم !متفاوتم» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«روش حقوق با 

 ».دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/

	قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸

