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  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

        
  

  حقوق بین الملل خصوصی  

  کلیات   –قسمت اول 
  

  
     11       خصوصی                           مفهوم و ماهیت حقوق بین الملل  –گفتار اول    مبانی حقوق بین الملل خصوصی  –فصل اول  

  13                                      مشخصات حقوق بین الملل خصوصی–گفتار دوم                                                                                       
  13                                         قلمرو حقوق بین الملل خصوصی          - گفتارسوم                                                                                  
  18    وق بین الملل عمومی و حقوق داخلیحق  رابطه حقوق بین الملل خصوصی با -گفتارچهارم                                                                                  

  20                                       فواید حقوق بین الملل خصوصی         -گفتارپنجم                                                                                             
   25 خصوصی                                            تاریخچۀ حقوق بین الملل -گفتارششم                                                                                             

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   

  35                                    منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی  -گفتار اول  منابع حقوق بین الملل خصوصی    – دومفصل  
  35                                         قانون                                               –بند اول                                                                                                                

  36                                                                         قانون مدنی .  1                                                                                                                                                 
  42                                                                قانون آیین دادرسی مدنی. 2                                                                                                                                                 

  44                                                                             قانون امور حسبی . 3                                                                                                                                                                         
  46                                                              قانون اجرای احکام مدنی   . 4                                                                                                                                                                         

  48                                        قانون تجارت                                           .  5                                                                                                                                                                         
  48                                         قانون اساسی                                           . 6                                                                                                                                                                          

  49                                                                                        قانون کار.  7                                                                                                                                                                          
  50                                                                                       رویه قضایی-بند دوم                                                                                                                                                         

  51                                     عرف                                                 -                   بند سوم                                                                                                                                  
  52                                           ] دکترین [  عقاید علمای حقوق –                                                                                                          بند چهارم                         

  52 منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی                               –گفتار دوم                                                                                             
  54                                               ی   عهدنامه های بین الملل-بند اول                                                                                                                  

  54                                                              انواع عهدنامه ها -الف                                                                                                                                
  56                                                  اجرای عهدنامه ها و بحث تعارض-  ب                                                                                                                                                    

  57                                                                 تفسیر عهدنامه ها -ج                                                                                                                                                  
  59                                                                          پایان عهد نامه ها -د                                                                                                                                                   

  60                                                          رویه قضایی بین المللی–بند دوم                                                                                                                  
  61                                                                    عرف بین المللی-  بند سوم                                                                                                                                

  61                                           ]دکترین [ علمای حقوق   عقاید -       بند چهارم                                                                                                            
  61                                      دکترین                                          -                                                                                                                                 بند پنجم 

  
  
  
  
  
        

  

  63                   .از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]کلیات حقوق بین الملل خصوصی  [  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به  ،      پرسشنامه–سوم  فصل   
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  69                                                                                تابعیت به طور کلی                                 –گفتار اول تابعیت          –فصل اول 

  69                                        مفهوم تابعیت                                                                                    –  بند اول                                                                    
  70شرایط تحقق تابعیت                                                                                                                  -بند دوم                                                                     

  71]                                                                                       آثار تابعیت [  حقوق ناشی از تابعیت  –   بند سوم                                                                             
  72  تابعیت و ملیت                                                                                                                     –  بند چهارم                                                                              

  74 منابع بین المللی تابعیت                                                                                                          –  بند پنجم                                                                              
  76ت                                                                                                              تعارض قوانین تابعی –  بند ششم                                                                              
     77                                                                                 اصول تابعیت                                          –هفتم    بند                                                                             

  90                      تابعیت در ایران                                                                                                –گفتار دوم                                                 
  90 تاریخچۀ تابعیت در ایران                                                                                                            –                             بند اول                                          

  91 تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                                               –                                                           بند دوم                  
  91  تابعیت مبدأ  یا اصلی                                                                                                                               -اول                                                                                              

  91                                                                                                             تابعیت مبدأ یا اصلی به طور کلی -الف                                                                                                                        
        96                                                                                                                             تابعیت مبدأ در ایران-ب                                                                                                                         

  101  تابعیت اکتسابی                                                                                                                                      -      دوم                                                                             
  101                                                                                                                        حاالت تابعیت اکتسابی -الف                                                                                                                        

  106                                                                                                                  شرایط تحصیل تابعیت ایران -ب                                                                                                                         
  109                                                                                                                                             آثار تحصیل تابعیت ایران- ج                                                                                                                         

  110         خروج از تابعیت                                                                                                                          -سوم                                                                                   
  110                                                                                                             حاالت خروج از تابعیت ایران -الف                                                                                                                         
  111                                                                                                                                           شرایط ترک تابعیت ایران -ب                                                                                                                         
  114                                                                                                 ضمانت اجرای شرایط ترک تابعیت ایران -ج                                                                                                                         

  115                                                                                                                                         ترک تابعیت زوجه و اطفال-د                                                                                                                          
  116                                                   قانون مدنی  988   موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده-ه                                                                                                                           

  117                                            بازگشت به تابعیت ایران                                                                        -چهارم                                                                                   
  117           تابعیت اشخاص حقوقی                                                                                                  –                       بند سوم                                                              

  117                                                                                                           مفهوم و ماهیت اشخاص حقوقی -الف                                                                                              
  118                                                                                                                              انواع اشخاص حقوقی -   ب                                                                                                         

  120                                                                                                ضوابط کلی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی -   ج                                                                                                         
  122                                                                                         ضوابط تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران  -   د                                                                                                          

  123 تابعیت شرکت های چند ملیتی                                                                                                                  -و                                                                                             
  125  ادله تابعیت                                                                                                                          -                                بند چهارم                                             

  128  دعاوی تابعیت                                                                                                                       -  بند پنجم                                                                           
  

   132                                                            اقامتگاه به طور کلی                                                     -اول گفتاراقامتگاه      –فصل دوم 
  132                                    تاریخچه اقامتگاه در حقوق بین الملل                                                     –                                                                 بند اول         

  133  اقامتگاه و نظم بین المللی                                                                                                           -                                                                          بند دوم
  134                                       اصول مشترک اقامتگاه و تابعیت                                                           -                                                       بند سوم                   

  136                                       تعارض قوانین اقامتگاه                                                                       -           بند چهارم                                                               
       137                                                                                           اقامتگاه در ایران                           -گفتار دوم                                             

  137                                                           تاریخچه اقامتگاه در ایران                                               –بند اول                                                                  
  138                                        اقامتگاه اشخاص حقیقی                                                                       -                                                                          بند دوم
  138           مفهوم  و ماهیت  اقامتگاه                                                                                                                -      اول                                                                                     

  140                   آثار و فوائد اقامتگاه                                                                                                               -                                                                                                         دوم
  143                        اصول و مبانی اقامتگاه                                                                                                      -                                                                                                          سوم

  145                                 عناصر اقامتگاه                                                                                                     -                                                                                                          چهارم 
      146                                           اقسام اقامتگاه                                                                                            -                                                                                                           پنجم 

     150              اقامتگاه اشخاص حقوقی                                                                                               –                        بند سوم                                                           
                                                                                          

  154                    بیگانگان به طور کلی                                                                                            –گفتار اول  بیگانگان       –فصل سوم 
  154                                        مفهوم حقوقی بیگانگان                                                                       -        بند اول                                                          

  154                                     تاریخچه بیگانگان در حقوق بین الملل                                                  -                                                    بند دوم                       
  155                                        انواع بیگانگان                                                                                   -    بند سوم                                                                       

  156                                     ق بیگانگان                                                          اصول حاکم بر حقو-                                                                           بند چهارم
  160                                                                                                                  بیگانگان در ایران  - گفتار دوم                                       

  160                                                                                           تاریخچه بیگانگان در ایران –بند اول                                                                       
  163                                                                                       وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه در ایران-بند دوم                                                                

  163       پناهندگی و استرداد              وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه در ایران از لحاظ ورود ، اقامت ، خروج ،-                         اول                                                                               
  177                                      حقیقی بیگانه در ایران از لحاظ حقوق خصوصی                         وضعیت اشخاص-                                                                                                        دوم
  194                                               حقوق عمومی   وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه در ایران از لحاظ-                                                                                                        سوم

        205                                                                            وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران-                     بند سوم                                             
  
  
  220                    .  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان [    شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به ،      پرسشنامه–چهارم فصل  

   تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان  -دوم قسمت 
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  251                                                                      مفهوم تعارض قوانین –گفتار اول           مفهوم و ماهیت تعارض قوانین –فصل اول 
  252                                                       عوامل تکوین تعارض قوانین  –گفتار دوم                                                                                                            

  253                            دادگاههارابطه تعارض قوانین و تعارض   –گفتار سوم                                                                                                            
                                                                                             

                                                                                                          
  257                                   صالحیت قانونگذاری و صالحیت قضایی  –گفتار اول                  تعارض قوانین   اصطالحات –فصل دوم 

  257                                              عد مادیقواعد حل تعارض و قوا  –گفتار دوم                                                                                                             
  258                                                                دسته های ارتباط   –گفتار سوم                                                                                                            

  259قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی                            –گفتار چهارم                                                                                                            
  260                                  قوانین شخصی و قوانین عینی و ذاتی   –گفتار پنجم                                                                                                           

  260 دیگر اصطالحات تعارض قوانین                                             –ششم گفتار                                                                                                                            
   260                                                     قانون ملی                                . 1                                                                                                                                   
  261                             قانون اقامتگاه                                                  . 2                                                                                                                                   
  261قانون محل وقوع شی                                                                   . 3                                                                                                                                   

  261قانون محل تنظیم سند                                                                  . 4                                                                                                                                   
  261قانون حاکمیت اراده                                                                   . 5                                                                                                                                   

  261قانون محل وقوع عقد                                                                  . 6                                                                                                                                   
  261قانون مقر دادگاه                                                                          . 7                                                                                                                                   

  
  

  263ارض  قوانین هستند ؟                                 آیا حقوق جزا ،  اداری و مالیه بین الملل داخل در قلمرو تع –گفتار اول                                 قلمرو تعارض قوانین  –فصل سوم 
  265         آیا تعارض قوانین منحصر به روابط بین المللی است یا اینکه تعارض داخلی قوانین نیز داخل در قلمرو آن است ؟–گفتار دوم                                    

  267                                                                                           قوانین مشمول قاعده های تعارض قوانین  – گفتارسوم                                
  270                                            قوانین بیرون از دایره نفوذ قاعده های تعارض قوانین                           –گفتار چهارم                                 

  272                                       صور بین المللی و داخلی تعارض قوانین                                                      –                                گفتار پنجم 
    

                                                                                                 
  276                                   روش اصولی یا جزمی                             –گفتار اول  روش های حل تعارض قوانین     -فصل چهارم

  277 روش حقوقی یا انتخاب  انسب                                                  –گفتار دوم                                                                                            
  278ض قوانین                                 رهنمودهای عام برای حل تعار -گفتار سوم                                                                                           
                                                                                             

                                                                                               
  281  تحوالت تاریخی تعارض قوانین در دوره قدیم                                  - گفتار اول     تعارض قوانین  تحوالت تاریخی -فصل پنجم 

  281                                                                       مکتب قدیم ایتالیایی–بند اول                                                                                                        
  285                                                                      مکتب قدیم فرانسوی - بند دوم                                                                                                                     
  288                                                                                مکتب هلندی -بند سوم                                                                                                                       

  289  تحوالت تاریخی تعارض قوانین در دوره جدید                                 -                                                                  گفتار دوم                
  290                                                                                   مکتب آلمانی- بند اول                                                                                                       

  293                                                                       مکتب جدید ایتالیایی- بند دوم                                                                                                                     
  295                                                                     مکتب جدید فرانسوی-بند سوم                                                                                                                      

  302           آمریکاو قوانین در نظام های حقوقی انگلیس  سرنوشت نظریه های تعارض -گفتار سوم                                                                                   
  302  پذیرش اصل نزاکت                                                                                                   - الف                                                                                                                                   

  303  نظریه مبتنی بر حقوق مکتسب                                                                                         -                                                                                ب                                                     
  303  نظریه  حقوق محلی                                                                                                        -                                                                               ج                                                      

           304  نظریه  مبتنی بر نفع دولت                                                                                                -                                                                                    د                                                 
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  306     از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]مبانی تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی [   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد مربوط به ،    پرسشنامه–ششم  فصل    

   خصوصی مبانی تعارض قوانین در حقوق بین الملل - قسمت سوم
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       رابطه بین سیستم های حل تعارض قوانین    –فصل اول  

   319اختالف بین سیستم های حل تعارض از حیث محتوی دسترسی ارتباط                       :  توصیف  –اول گفتار                                             
  319 توصیف                                                                                             مفهوم و ماهیت–بند اول                                                                                  

  321                                                   راه حل های پیشنهادی برای توصیف                      -                                                                                             بند دوم
  321                           توصیف به موجب  قانون مقر دادگاه                                                         -الف                                                                                                              

  324                         سبب                                                                        توصیف به موجب قانون -   ب                                                                                                                             
  326                                                                                                   توصیف بین المللی -ج                                                                                                                               

  327اختالف بین سیستم های حل تعارض از جهت قواعد ارتباط                                         :   احاله –                                             گفتار دوم 
  328]                                                                                                     احاله [  تعارض منفی -             بند اول                                                                           

  328 مفهوم و ماهیت احاله                                                                                                                 -الف                                                                                                        
  329  زمینه های تاریخی احاله                                                                                                              - ب                                                                                                                        

  329  نظریات راجع به احاله                                                                                                                 -      ج                                                                                                                   
  332  انتقادات وارد بر احاله                                                                                                                  -             د                                                                                                             

  333  احاله در حقوق ایران                                                                                                                  -                       ه                                                                                                   
  335  احاله در حقوق انگلیس                                                                                                               -                               و                                                                                            

  336  احاله در حقوق  آمریکا                                                                                                               -                                     ز                                                                                      
  337                                                                                                                                     تعارض مثبت-بند دوم                                                                                                      

  340                                                                      مفهوم و ماهیت تعارض های متحرک                  -بند اول                                         340                    رابطه بین سیستم های حل تعارض: ]   بین المللی هحقوق مکتسب[  های متحرک   تعارض-گفتار سوم                                                             
  341                        حاالت تعارض های متحرک                                                                              -                                                                            بند دوم
  342 فایده های تفکیک بین مرحله تشکیل حق و تأثیر بین المللی حق در تعارض های متحرک        -                                                                            بند سوم

  343    ]                                                              شرایط حق مکتسبه [  شرایط تأثیر بین المللی حق -                   بند چهارم                                                         
  346                                     تعارض صریح و تعارض مخفی                                                         - گفتار چهارم                       344                                                                                                                      حدود تأثیر بین المللی حق-                                                                            بند پنجم

  346 سیستم های ملی حل تعارض                                                                                                   -                                                    بند اول                       
  347 تقسیم بندی تعارض ها                                                                                                            -                                                   بند دوم                            

  348 راه حل تعارض های صریح                                                                                                   -              بند سوم                                                                 
    349                                                                                                       راه حل تعارض مخفی  -                                                                               بند چهارم

  
     اجرای قانون صالحیتدار   –فصل دوم  
  

  351                                                                                            نحوه اجرای قانون خارجی    –                                                 گفتار اول 
  351                                                    قدرت اجبارکننده قانون خارجی از کجا ناشی می شود ؟  -                                             بند اول                               

  354                                                                                           مسئله استناد به قانون خارجی     -                                                                                 بند دوم
  355                                                                                بررسی مفاد و محتویات قانون خارجی  -                                                بند سوم                                 

  357                                                                                  رجی              موانع اجرای قانون خا–                                                 گفتار دوم 
  357                                                                                                                  نظم عمومی        -بند اول                                                                       

  363                                                                                                تقلب نسبت به قانون-                                                                                 بند دوم
  369              شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه ، حقوق انگلیس و آمریکا -                                                 گفتار سوم 

  369                                                                           و اجرای احکام مدنی  مفهوم و ماهیت شناسایی-الف                                                                      
  370                                                                سیستم فرانسوی ، اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی- ب                                                                               
             373                                                 اصل قابلیت اجرای احکام خارجی :    آمریکایی -  سیستم انگلیسی -   ج                                                                             

  
    377      »از اولین آزمون تا آخرین آزمون   ] حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی  [   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   کارشناسی  ارشد مربوط به«    پرسشنامه  –فصل سوم    

  حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی -هارمقسمت چ
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  400                                                                             مفهوم و مختصات احوال شخصیه – تار اولفگ      احوال شخصیه–فصل اول  

  406                                                                                  قانون حاکم بر احوال شخصیه–گفتار دوم                                                                    
  406                                                    قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج-                                                                          بند اول                   

  407                                                        قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه-                                                                                         بند دوم    
  407                                              قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه در ایران-                                    بند سوم                                                         

  408                                                      اعمال قانون بر احوال شخصیه موارد مختلف -                                                                                             بند چهارم
  409                                      استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه-                                                                                             بند پنجم

  411                                                                                     موضوعات احوال شخصیه   -                                                            گفتار سوم 
  411                                                                                                                      نکاح -                                         بند اول                                                     

  415                                                                                                                      طالق -              بند دوم                                                                               
  416                                                                                       ط بین ابوین و اوالد   رواب-                                                                                             بند سوم

  417                                                                                                 والیت و قیمومت-                                                                                             بند چهارم
  417                                                                                                        قرابت و نسب-                                                                                             بند پنجم 
         420                                                                                                        ارث و وصیت  -                                                                                             بند ششم

         426                                                              تعیین تابعیت و اقامتگاه از دید تعارض قوانین –                                                           گفتار چهارم 
  
  432                                                                                                           اموال مادی   - گفتار اول                   اموال  – دومفصل    

  432                                                                                                       اموال غیرمنقول -بند اول                                                                                
  434                                                                                                           اموال منقول -                           بند دوم                                                                 

  437                                                                                                     اموال غیرمادی  –گفتار دوم                                                             
  437                                                                                                           حقوق عینی-                  بند اول                                                                   

  438                             ]حق مالکیت ، حق انتفاع ،  حق ارتفاق ، وقف [   حقوقی عینی اصلی -الف                                                                                                                
  440                        ]  حق عینی ناشی از توقیف قضایی مال -حق رهنی [    حق عینی تبعی -                                                                                                                                   ب

  441                                                                                                 صور تحصیل حقوق عینی - ج                                                                                                                
  445                                                                                   مالکیت های معنوی و دیون -                                              بند دوم                                               

  446                                    ] ادبی ، هنری ، صنعتی و عالئم و اختراعات [   مالکیت های معنوی -                                  الف                                                                                           
 451                                                       وثیقه های عام بستانکاران ،  اسناد قابل معامله  [   دیون -             ب                                                                                                                    

  457                                                                                                            تنظیم اسناد  –ول گفتار ا                      اسناد–فصل سوم                                                                                     
  461                                                                                                             اسناد تجاری-                                                           گفتار دوم

                                                                                  
  
  475                            ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد به طور کل–گفتار اول      ]      اعمال حقوقی [   قراردادها و تعهدات–فصل چهارم   

  479                        تعیین قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران-                                                          گفتار دوم                             
  
  
  481                                       ویژگی های تعهدات بدون قرارداد- گفتار اول  ]  وقایع حقوقی [    الزامات خارج از قرارداد-فصل پنجم  

  484             چگونگی تعیین قانون صالح درباره تعهدات بدون قرارداد-گفتار دوم                                                                                               
  484                                             تعهدات ناشی از جرم و شبه جرم-الف                                                                                            

  487                                                          تعهدات ناشی از شبه عقد-                                                 ب                                                                                   
  488               ون قرارداد قلمرو قاعده محل واقعه در تعهدات بد-گفتار سوم                                                                            

  490                کنوانسیون های الهه در زمینه مسئولیتهای مدنی-                                                                                               گفتار چهارم
  
  
  492                ویژگی ها و خصوصیات تعارض صالحیت دادگاهها- اول گفتار                   تعارض صالحیت دادگاهها-فصل ششم 

  492                                             خطوط کلی تعارض صالحیت ها-                                                                                                                    الف             
  492                                           صالحیت قانونی و صالحیت قضایی-                                                                                                                                    ب

  494                                فواید تعیین صالحیت بین المللی دادگاهها-                                                                                                    ج                                
  495                                        ماهیت صالحیت بین المللی دادگاهها-                                                     د                                                                                

  496                                       منابع قاعده های تعارض صالحیت ها-         ه                                                                                                                              
  497                                   قواعد صالحیت بین المللی  دادگاهها-                                                                                                گفتار دوم

  497                                     اجرای قواعد صالحیت محلی-بند اول                                                                                                                    
  499                               اجرای قواعد صالحیت بین المللی-                بند دوم                                                                                                      

  503                           سی در دادگاهها  طرح مصونیت های سیا-                                                                                                گفتار سوم 
  503                                              مصونیت دولت های بیگانه-                                                                                                                                       بنداول
  504                                   مصونیت رؤسای کشورهای بیگانه-                                                                                                                                       بند دوم

  505                                              مصونیت مĤموران سیاسی -                                                                                           بند سوم                                            
  508                                          مصونیت مأموران کنسولی-                                                 بند چهارم                                                                                      

  509                                مصونیت سازمانهای بین المللی–     بند پنجم                                                                                                                                   
  514         آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بین المللی- گفتار چهارم                                                                                               

  517             شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری –                                                                                      گفتار پنجم            
  

     برخی از قوانین مربوط به حقوق بین الملل خصوصی -فصل هفتم 
  530                                قانون رشد متعاملین                                                                     .  1                                                                                                                  

  530قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم                                     . 2                                                                                                  
  530دواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه                                      قانون منع از.  3                                                                                                  

  530                                    آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی          .  4                                                                                                  
                                                                                               .     
                                                                                              .      

                                                                                               .     
                                                                                               .                                                                                                          

  550     از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران [   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به«   ، پرسشنامه  –هشتم فصل 

  تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران  –پنجم قسمت 
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  570                                                                                                                                   اظهاریۀ بقا به تابعیت پدر - 1فرم شماره 

  571                                                                                                                         سند بقا به تابعیت پدر -  2فرم شماره 

  572                                                                          اظهاریه تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران- 3فرم شماره 

  573                                                                                                                                        سند تابعیت  - 4فرم شماره 

  574                                                                                                 درخواست نامۀ رجوع به تابعیت اصلی– 5فرم شماره 

  575                                                                                                    لی  موافقت نامۀ رجوع به تابعیت اص- 6فرم شماره 

  576                                                                                                                    تقاضانامۀ خروج از تابعیت- 7فرم شماره 

  577                                                                                                                           سند خروج از تابعیت -8فرم شماره 

  578                                                          درخواست نامۀ برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران- 9فرم شماره 

  579                                                                                                  موافقت نامۀ بازگشت به تابعیت اصلی-10فرم شماره 

  580                                                                                                              سند شناسایی تابعیت خارجی- 11فرم شماره 

  581                                                                                                                 اظهاریۀ قبول تابعیت زوج – 12فرم شماره 

  

  رمهای وزارت امور خارجه   نمونه ف -1پیوست 
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  583                                                      1391حقوق بین الملل خصوصی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 1

   585                                                      1392حقوق بین الملل خصوصی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 2

  588                                                      1393حقوق بین الملل خصوصی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 3

  

  

    مجموعه سواالت حقوق بین الملل خصوصی -2پیوست 
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  1مقدمه
ا را در صدر هر موفقیتی که بدان منظـور          آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شم                      

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
سیم و تفکیـک  همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـ               

  :موضوع شده است 
   کلیات حقوق بین الملل خصوصی-                                              قسمت اول 
   تابعیت ، اقامتگاه ، بیگانگان-                                              قسمت دوم 
  انی تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مب-                                              قسمت سوم

   حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی-                                              قسمت چهارم 
   تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران -                                              قسمت پنجم 

  
  
  

   . شرح دروس ، تست و آزمون : ، به ترتیب عبارت است از جزوه هر قسمت از 
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد - الف
منـابع دانـشگاههای    : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                          

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین           ابع موضوعی ، منـابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،    ، من... تهران  شهید بهشتی،     
های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلـوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای                           سرفصل

ید بتوان تقریباً به همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای        به گونه ای که با یک مطالعه مف. است    حقوق استفاده شده  
بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت                          

کـه اگـر بهینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و                    بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بل             . کند   می
  . اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

وع پاسخ صحیح دهیـد     چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موض         .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
بـه دنبـال     این توانـایی را نیـز برایتـان           حتی چنین خاصیتی می تواند   . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

پایـه ای و    بـراین اسـاس ، حرکـت        . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                  
برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،             . ها نمایید   ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      اصولی آن است که اهم وقت خود را صر        

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایـج ، فاصـله          . حتی االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود            
 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [ و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه         گرفت  

  .که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود 
 :  ترتیب رعایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود برای مطالعه علمی و نوین و به تبع بازدهی و نتیجه ای نوین و متفاوت ، به

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد              . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبارتی با اعتمـاد بـه       . شود    ا نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می             در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ه      . باالترین و بهترین باشید     

   .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 
عی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری    حتی االمکان س  . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین .2

مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید                 . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .ید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدنمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هست

یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود     سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز       ساعت مطالعه    5از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         

پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                              

                                                           
ر تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضـیان ،  علت موارد تشابه و تکرار مقدمه د. مقدمه تمام جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است         . 1

  . جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند 
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د بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواه
به عبارتی . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد 

  .  کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم برای آنکه باالترین
زنیـد، اینکـه تـصمیم        ب اهـداف مـی    وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                         

متحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه       گیرید که در آزمون یا ا      می
در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه                  . است  

  .   به برنامه تعبیر می نمایند ساعت یا سقف مطالعه را
 ای کـه    ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ ، مفهـومی و بـه طـور کلـی            مـورد مطالعـه      آن است کـه موضـوعات      کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از             می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را                                . 5
  .دراز مدت بیشتر کنید در 

با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگیری توانـا نیـستید ،                           . 6 
تـست ، کنکـور آزمایـشی    . جـود نـدارد   ایی چنین کـاری و  ، پس اساساً توانو بی عالقه بودن نسبت به موضوعات    بودن هوش و استعداد ، بی انگیزه        پایین  : اعم از   

  . بپردازید یو به امور دیگر..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 
 

  .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس ، به تست و آزمون می پردازد  -ب 
سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمونهـا تـا آخـرین                    تمام    تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است
  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوههدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت

  

  تههای گذش آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                                  
وردار هستید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد         بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخ        . تری برخوردار هستند     ضعیف

، بـی شـک آنـانی کـه      و اصـولی  مطالعـات علمـی  پروسـه در چـرا کـه     . خواهیـد بـود     ] ج  [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند           
، خواهند توانست به هر پرداخت و پرسشی         و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند              های قوی و عمیقی دارند     دریافت

در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحـراف و                         
طراح سـوال ممکـن     شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که               . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. تست با توجه بـه مـتن درس داده شـود   در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر                     –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکـن اسـت ناشـی از      که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،     پاسخهایی

پس . لیل دیگر در ارائه باشد و به هر د      عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه                     
، وانگهی اگر در فهرست تست ها. ست چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی ا. با شرح درس تطبیق و کنترل شود،  جهت اطمینان    ،پاسخ هر تست  

 شده باشد یـا موضـوعی   بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی                         
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : ، مطالعه نمایید ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .مطالعه نمایید ]  به ترتیب از قسمت اول الی پنجم[ ه مکان به ترتیب تقسیم بندی جزواگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی اال 
  فصل اول قسمت دوم ، فصل اول قسمت پنجم ، قسمت سوم به طور کامل ، قسمت چهـارم                 : درغیر این صورت توصیه می شود ، به ترتیب         

  .و سپس دیگر موضوعات باقیمانده مطالعه شودبه طور کامل 
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  ل اول فص

  مبانی حقوق بین الملل خصوصی
  

  پیشگفتار
ای در    سـابقه    شـهر و کـشور گذشـته و وسـعت بـی            ،روابط انسانها از حدود محله      . زندگی کنونی بشر  دیگر وضع ساده سابق را ندارد         

صدها هزار نفر با    . رندامروزه میلیونها کارگر در غیرکشور متبوع خود در مراکز صنعتی به کار اشتغال دا             . سطح جهان پیدا کرده است    
امـر  . های علمی کشورهای غیر مملکت خویش به تحصیل و تحقیق و تـدریس اشـتغال دارنـد          حوزهدر  عنوان دانشجو، محقق و استاد      

المللی آنچنان کشورها را به هم نیازمند ساخته که به طور متقابل الزم               صادرات و واردات و پیوستگی اقتصادی جوامع و بازرگانی بین         
گذارنـد و    مرزهای سرزمینها را پشت سر مـی      ،  غیرقابل اجتناب   های هر لحظه دهها هزار نفر بنا بر ضرورت       . اند    لزوم یکدیگر شده  و م 

اگـر بیگانگـان از   .  باید وضع روشن و غیر مبهمی از حیث قوانین حـاکم داشـته باشـند            بنابراین    و شوند به سرزمینهای دیگری وارد می    
ناچارنـد اتبـاع   کـشورها  هـر یـک از   . مومی و حقوق خصوصی محدودیتهایی دارند باید مشخص باشد    حیث حقوق سیاسی، حقوق ع    

ناچارنـد بـرای بیگانگـانی کـه بـه      . خود را از اتباع دیگر کشورها مجزا سازند و در این مورد ضوابط مربوط به تابعیت را اعالم نماینـد        
باشند تا حقوق ثابت آنها محفوظ بمانـد و دچـار آشـفتگی و هـرج و مـرج      شوند در هر زمینه قوانین الزم مدون داشته           کشور وارد می  

 تعهدات خود را به موقـع انجـام         نیز . مند شوند و از تعرض و آسیب مصون بمانند           بتوانند از ثمره تالش و کوشش خود بهره         تا نگردند
 نداشـته   وآسـیب کشور محـل توقـف، صـدمه   دهند و اختالفات موجود را از طریق مراجع قضایی برطرف سازند و در عین حال برای         

الملل خصوصی هر کشور عهده دار این رسالت است و از طریق قواعد و ضوابط و معیارهـای ایـن رشـته از حقـوق                           حقوق بین . باشند
  .گردد است که مشکالت ناشی از مرز بندی کشورها که گاهی بسیار پیچیده هم هست حل می

ند که نظام قانونی خود را طوری تنظیم نماید که مصالح دیگر کـشورها بـه خطـر نیافتـد و بـه                       ک   منافع و مصالح هر کشوری اقتضا می      
بایـد توجـه   .  امکان برقراری ارتباط و انعقاد قرارداد و انجام تعهدات در هر منطقه فـراهم باشـد   وحقوق مکتسبه کسی لطمه وارد نیاید 

.  قانون مناسب را معرفی نماید  که اش آن است    وظیفه. ف نیست الملل خصوصی خود موجب حل و فصل اختال         حقوق بین که ،   داشت  
 بلکه اشخاص ذینفع و مراجع قضایی       ،الملل خصوصی مستقیماً قواعد مربوط به تشخیص حق را دربرندارد             به عبارت دیگر حقوق بین    

 کشوری صالحیت دارد، اسناد و  دادگاه چهنمود ،کند که قانون کدام کشور را در خصوص موضوع باید اعمال و اجرا  را هدایت می
در مورد احوال شخصیه قانون کشور متبوع مشخص باید اجرا شود یـا قـانون محـل                  ،   احکام خارجی با چه شرایطی قابلیت اجرا دارند       

و  اقامتگـاه آنهـا، قراردادهـا         و  تابعیـت   ، گیـرد   رود تحت چـه مقرراتـی قـرار مـی           ، فعالیت اشخاص حقوقی که از مرز فراتر می         اقامت
باشد و در چه مواردی و با چـه شـرایطی دادگـاه یـک  کـشور قـوانین دیگـر کـشورها را           معاهدات آنها تحت ضوابط کدام قانون می      

  . آورد شناسایی و به مورد اجرا درمی
*** 

   مفهوم و ماهیت حقوق بین الملل خصوصی–گفتار اول 
حس کنجکاوی ، نـوع پـروری ، ارضـاء          . ور خود محصور بماند     امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهاردیواری سرزمین کش          

نیازمندی های روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم ، آمیزش بین المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی بـه وجـود                            
  .می آورد که اثر این جریان ، در صحنۀ جهانیِ روابط خصوصیِ افراد با یکدیگر ، جلوه گر می شود 

این زندگیِ بین المللی ، صورت خاصی از زندگیِ داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می باشد و در واقـع حقـوق       
شـود بـه وجـود     بین الملل خصوصی برای تأمین همین منظور ، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می  

   .1آمده است
                                                           

 دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ودوم ، انتشارات آگاه. 1
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ق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی اشخاص را در سطح زنـدگی بـین المللـی                       بنابراین حقو 
زیرا همان گونه که جهت زندگی در یک جامعه خاص احتیاج به وضع قواعد و قـوانینی داریـم کـه روابـط بـین              . کند  تنظیم می 

 نیـز ادامـه توسـعه روابـط ، مـستلزم وجـود قواعـد و مقـررات         اشخاص مربوط به آن جامعه را تنظیم نماید ، در سطح بین المللـی     
  .خاصی می باشد 

قواعد و قوانین دسته اول را مجموعاً تحت عنوان حقوق داخلی مـورد بحـث قـرار مـی دهنـد و بـر حـسب اینکـه قواعـد مزبـور                                
  .دهند ی را تشکیل میکننده روابط بین اشخاص باشند یا مربوط به سازمان دولت ، حقوق داخلی خصوصی یا عموم تنظیم

در صورتی که این مقررات تنظیم کننده روابط بین دولتهـای مختلـف      . قواعد و مقررات دسته دوم را حقوق بین الملل می نامند            
باشند ، حقوق بین الملل عمومی و هرگاه برای تنظیم روابط بین اتباع مربوط به دول مختلف وضع شده باشند ، حقوق بین الملل                        

  .یده می شوند خصوصی نام
بنابراین حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از مجموعه مقرراتی که روابط خصوصی و بین المللی اشخاص جوامع مختلف                   

  . کند یا یک جامعه واحد را با یکدیگر تنظیم می
 کـه در جوامـع   اینکه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی به روابط اشخاص به جای افراد اشاره می شـود بـه ایـن دلیـل اسـت               

  .امروزی عالوه بر اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی نیز حضور دارند و ناگزیر باید این اشخاص نیز در نظر گرفته شوند 
زندگی حقوقی بسیاری از مردم در سطح ملی و در داخل مملکت خودشان می گذرد ، مثالً بازرگانی اهوازی قـراردادی بـا شخـصی                    

  .و داد و ستد می کند ، مسلم است که در این مورد هیچ گونه عامل بین المللی در میان نمی باشد شیرازی می بندد و طبق آن با ا
اما امروزه زندگی حقوقی اشخاص ، به علت پیشرفت های اقتصادی و صنعتی و علمی ، نمی تواند در سـطح ملـی بـاقی بمانـد و               

  .کنند جوامع روابط تجاری ، بازرگانی ، فرهنگی و غیره برقرار میخواه و ناخواه عده ای از افراد جامعه به طریقی با افراد سایر 
در . کند که طبق آن کاالیی را در تاریخی معـین بـه او تحویـل دهـد                  مثالً تاجری ایرانی با شخصی انگلیسی قراردادی منعقد می        

در ایـن میـان      عامـل مـرز   وقـدان فرانـسوی     این حالت معامله بین دو نفر از دو ملیّت مختلف انجام گرفته و  به گفته نـی بوایـه ، حق                     
  .خودنمایی کرده است 

شـعبه ای اسـت از حقـوق موضـوعه کـه روابـط افـراد را در                  « : کنـد   نی بوایه حقوق بین الملل خصوصی را این طور تعریف می          
وق بـین الملـل     بنابراین به عقیدۀ وی هنگامی موضوعی مربوط به حقـ         . » زندگی خصوصی به موجب پدیده مرز تنظیم می نماید          

مثالً هنگامی که یک ایرانی با یک فرانسوی ازدواج         . می شود که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگری تسری پیدا کند                
  .می نماید ، موضوع به حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شود 

حقـوق بـین الملـل      « : کنـد   یـف مـی   پیرمایر استاد دانشگاه کان در کتاب خود حقوق بین الملل خصوصی را به این صـورت تعر                
. خصوصی ، حقوق خاصی است که بر اشخاص خصوصی که روابط حقوقی بین المللی بـا یکـدیگر دارنـد ، قابـل اجـرا اسـت                            

منظور از حقوق خاص این است که فقط مسائلی که جنبۀ بین المللی دارند در آن مورد بحث قرار می گیرد و عبـارت اشـخاص             
  .» فاوت موجود بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی است خصوصی در واقع مشخص ت

بنابراین ، زمانی می توان گفت موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که به طریقی با یک یا چند کشور خارجی                       
ابط افراد یک کشور خاص بـه       ارتباط داشته باشد ؛ چه در این موضوع روابط افراد کشورهای مختلف مطرح شده باشد و چه رو                 

دلیل دخالت عاملی خارجی مطرح باشد ، در هر صورت موضوع به دلیل وجود همان عامل خـارجی ، داخـل در قلمـرو حقـوق                     
  .بین الملل خصوصی می شود 

 رشـته از   را بـرای ایـن   )'Droit Intetnatinal prive( بعضی از دانشمندان از جمله نی بوایه اصطالح حقوق بین الملل خصوصی 
  .دانند و بدان ایراداتی وارد کرده اند حقوق مناسب نمی
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به هر حال تا زمانی که عنوان دیگری برای حقوق بین الملل خصوصی پذیرفته نشده است ما نیـز مـی تـوانیم همـان اصـطالح را                            
یگری را به کار نبـرده انـد و در واقـع            زیرا حتی دانشمندانی که مصراً به این عنوان ایراد وارده کرده اند ، اصطالح د              . قبول کنیم   

   . 1نتوانسته اند عنوان مناسب تری را بیابند و جایگزین آن سازند
*** 

   2الملل خصوصی مشخصات حقوق بین  –گفتار دوم 
  المللی بودن آن   بین –الف 

 دووری سومیر عقیـده دارد کـه   اند، از جمله ای از علما تشکیک کرده   الملل خصوصی ، پاره    المللی حقوق بین   دربارۀ وصف بین   
الملـل   کنـد بـر اینکـه حقـوق بـین          صـریحاً اظهـار نظـر مـی        بوایـه   همچنین نی   .ای از حقوق داخلی است     این رشته از حقوق شعبه    

  .المللی ندارد  خصوصی به هیچ وجه جنبۀ بین
المللـی اسـت معـذلک       قد جنبۀ بین  الملل خصوصی از لحاظ طریقۀ حل مسائل مربوطه فا         اگرچه حقوق بین   دکتر نصیری ،     به نظر 

چون هر دولتی در وضع و اجرای قواعد و مقررات راجع به آن برای اینکه منصفانه و صحیح باشد نـاگزیر از رعایـت حاکمیـت                          
  .المللی قائل شد  سایر دولتهاست ، اشکالی ندارد که برای این شعبه از حقوق جنبۀ بین

   خصوصی بودن آن –ب 
هـای حقـوق خـصوصی و یـا منـشعب از       الملـل خـصوصی از رشـته    ودن آن ، و اینکه آیا حقوق بیننسبت به وصف خصوصی ب     

 شـد الملل خصوصی     ؛ اگرچه از تعریفی که اجماالً از حقوق بین         وجود دارد حقوق عمومی است ، باز هم بین علما اختالف نظر           
شـود جنبـۀ     آید ، اما نکاتی که ذیـالً ذکـر مـی           شود که این رشته از حقوق ، جزو حقوق خصوصی به شمار می             چنین استنباط می  
  :کند  الملل خصوصی را ضعیف می  حقوق بینخصوصی بودنِ

اقتـصاد ارشـادی ،   : با دخالت روزافزون دولتها در روابط حقوقی افراد ، امروزه دیگر حقوق خصوصی چندان واقعیـت نـدارد           .1
نماید حقوق مربوط به مالکیت و قراردادهـا را          خدمات عمومی تلقی می   اتاتیزم ، ملی کردن صنایع که افراد عادی را مأمورین به            

الملـل   همواره تحت تاثیر شدید خود قرار داده و این نفوذ قواعد عمومی در حقوق خصوصی ، خواه ناخواه دامنگیر حقـوق بـین                      
 .خصوصی هم شده است 

حکام و قواعـد آن ، مـصالح سیاسـی و اجتمـاعی             الملل خصوصی از حقوق موضوعه است که هر دولتی در تعیین ا            حقوق بین  .2
ای از حقـوق     الملل خصوصی رشته   گیرد ، که با این کیفیت نیز مشکل بتوان گفت حقوق بین            گروه ملی خود را بیشتر در نظر می       

  .رود  خصوصی به شمار می
*** 

  الملل خصوصی   قلمرو حقوق بین -گفتار سوم 
گیـرد صـرفاً      الملل خصوصی مورد بحـث قـرار مـی          ه امروزه جزء موضوعات حقوق بین     مسائلی مانند تابعیت و وضع بیگانگان ک      

  . خصوصی نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط دارند
الملل خصوصی، همواره تا قرن نوزدهم این رشته از حقوق محدود بـه تعـارض قـوانین                    چندین قرن سابقه حقوق بین     لاما در طو  

. شده است   ، وضع بیگانگان و تعارض دادگاهها در آن داخل نمی          ، اقامتگاه  گری مثل تابعیت  بوده و به هیچ عنوان موضوعات دی      
الملل خصوصی وجود دارد، که ذیالً به بررسی اجمالی ایـن عقایـد               در حال حاضر نیز عقاید مختلفی در زمینه قلمرو عقاید حقوق بین           

تواند محدود به تعارض قوانین باشد یا این که مـسائل             ل خصوصی می  المل  پردازیم، تا معلوم گردد در حال حاضر قلمرو حقوق بین           می
  :دنباش اند که از تعارض قوانین قابل تفکیک نمی دیگر مذکور در فوق نیز چنان با تعارض قوانین در هم آمیخته شده

                                                           
   ، انتشارات بهتابدکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ،  جلد اول . 1
  خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاه ، حقوق  بین الملل دکتر محمد نصیری .  2
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وصی منحـصر بـه تعـارض       الملـل خـص     مطابق عقیده اول که هنوز هم در آلمان و آمریکا طرفدارانی دارد، حقوق بـین                -عقیده اول   
کنند این است که اصـالت و اسـتقاللی کـه تعـارض               استدالل آن دسته از علمای حقوق که از این عقیده پیروی می           . قوانین است 

عنـوان مثـال منـابع در تعـارض     ه بـ . کند که جدا از سایر مسائل مورد بحـث قـرار گیـرد    قوانین از جهات مختلف دارد ایجاب می 
ضوعات دیگر تفاوت دارد؛ با این توضیح که به طور کلی در مورد اغلب مسائل حقوقی مهمترین منبـع قـانون                     قوانین کامالً با مو   

عالوه قواعد حل تعارض اصوالً خارج از قواعـد         ه  ب. است، در حالیکه در تعارض قوانین معموالً مهمترین منبع رویه قضایی است           
همچنین از نظـر روش فقـط در     . د نه حل مستقیم موضوع مورد اختالف را       مادی بوده و صرفاً حل تعارض قوانین را به عهده دارن          

به نظر این عده مسائل فوق که خـاص تعـارض قـوانین    .  الزم است قبل از حل تعارض توصیف انجام شودهتعارض قوانین هموار 
  . ر گیردبخشد که شایسته نیست به همراه موضوعات دیگر مورد بررسی و مطالعه قرا است استقاللی به آن می
 الزم به یادآوری است که تعارض قوانین گرچه از اهمیتی خاص برخوردار است و به همین جهت نیز        -ایراد نسبت به عقیده اول    

آید، اما این امر دلیل جدایی آن از سایر موضوعاتی که ارتباط نزدیک      الملل خصوصی به شمار می      از مهمترین مسائل حقوق بین    
باشد، بلکه باید موضوعات مختلفی که به یکدیگر نزدیک بوده و مطالعه هـر یـک بـرای فهـم دیگـر       میبا تعارض قوانین دارند ن 

توان گفت تعارض قوانین فقط یکی از مهمترین  ین میبنابرا. موضوعات الزم است همگی در یک رشته مورد مطالعه قرار گیرند         
  . باشد الملل خصوصی می موضوعات حقوق بین

دیگر عقیده دارند که به علت شباهتهای خاصی که بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها وجود دارد، همچنین به                   ای    عده  -عقیده دوم   
ثیری که علیرغم استقالل هر یک از این دو نوع تعارض، گاهی اوقات تعارض دادگاهها در تعارض قوانین و تعـارض قـوانین                       أعلت ت 

 در فرانسه بارتن .لملل خصوصی را شامل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها بدانیم دارد ، بهتر است حقوق بین ا    در تعارض دادگاهها    
  . گردد گلوساکسون از این عقیده پیروی میناما در حال حاضر در کشورهای ا. اند و پیله طرفداران این عقیده بوده

الملـل خـصوصی را شـامل تعـارض           ق بـین  ، حقـو    ایتالیـا   همچنـین  در کشورهای التین مثل اسپانیا، امریکای جنـوبی و         -عقیده سوم   
دانند و عقیده دارند که عالوه بر شباهتهایی که از نظر منابع بین تعارض قـوانین   قوانین، تعارض دادگاهها و نیز وضع بیگانگان می     

حـث  شود که نتـوان آنهـا را جداگانـه مـورد ب             و وضع بیگانگان وجود دارد وابستگی شدید این دو موضوع به یکدیگر باعث می             
  . ای جهت مطالعه تعارض قوانین خواهد بود قرار داد و در اثر این وابستگی خود بخود مطالعه وضع بیگانگان مقدمه

،  الملل خصوصی عـالوه بـر تعـارض قـوانین، تعـارض دادگاههـا و وضـع بیگانگـان                    مطابق عقیده چهارم، حقوق بین     -عقیده چهارم   
ه سابقاً فقط در فرانسه طرفدارانی داشت، در حال حاضر تقریباً در کلیه کشورها نفـوذ  این عقیده ک. باشد  تابعیت نیز می  بر مشتمل

انـد کـه هـر چهـار مطلـب بـه طریقـی بـه یکـدیگر ارتبـاط و                       پیدا کرده است و عمالً کشورهای دیگر نیز متوجه این مطلب شده           
 شباهتی با سایر مـسائل وجـود نـدارد، امـا ارتبـاط               مثل تابعیت با اینکه     از موضوعات ،   البته در مورد بعضی دیگر    . وابستگی دارند 

شود کـه مطالعـه هـر یـک از آن             الملل خصوصی باعث می      حقوق بین   دیگر بسیار نزدیک مساله تابعیت با هر یک از موضوعات        
  . موضوعات محتاج مطالعه مسائل مربوط به تابعیت باشد

مل هر چهـار موضـوع  تعـارض قـوانین، تعـارض دادگاههـا،       الملل خصوصی شا بنابراین باید گفت که در حال حاضر حقوق بین   
تعـارض  (گیرد    المللی مورد مطالعه قرار می      زیرا در هر موضوعی که وضعیت فرد در سطح بین         . باشد  وضع بیگانگان و تابعیت می    

ه آن کشور اسـت   قبل از هر اقدامی تابعیت فرد مشخص شود و موقعیت وی از جهت اینکه تبع کهالزم است) قوانین و دادگاهها  
شود، سپس با توجه به قواعد مربوط به تعارض قوانین دادگاهها حکم مقتضی درباره موضـوع مبـتال بـه                      باشد بررسی     یا بیگانه می  
  . صادر شود

الملـل خـصوصی      الملل خصوصی باید توجه داشـته باشـیم کـه حقـوق بـین               اما از طرف دیگر برای تعیین قلمرو کامل حقوق بین         
بنابراین اوالً هرگونه روابط خـصوصی کـه صـرفاً جنبـه داخلـی دارد      . المللی است که جنبه خصوصی دارند      بط بین محدود به روا  
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ای خصوصی را در برنگیرد مربـوط بـه    المللی تا رابطه     هرگونه روابط بین   ثانیاً  . گردد  الملل خصوصی نمی    داخل قلمرو حقوق بین   
انـد کـه    الملـل بوجـود آمـده     های دیگری از حقوق بـین       ر زمان کنونی رشته   به همین علت د   . شود  الملل خصوصی نمی    حقوق بین 

تفاوت عمده . المللی المللی و حقوق مالی بین المللی، حقوق اداری بین گیرند مثل حقوق جزای بین جداگانه مورد مطالعه قرار می 
ل خصوصی همواره از امکان اجرای قـانون        المل  الملل خصوصی این است که در حقوق بین        المللی با حقوق بین    های بین  این رشته 

المللی که فوقـاً بـه آنهـا اشـاره شـد              های بین   شود، در حالیکه در سایر رشته       خارجی و احیاناً تلفیق آن با قانون داخلی صحبت می         
  . 1قاضی باید همواره قانون کشور خود را اجرا نماید

ملـل خـصوصی کـدام هـستند در کـشورهای مختلـف نظرهـا و                دربارۀ اینکه موضوع های حقوق بـین ال       : در مجموع باید گفت     
ممکن است در کشوری ، مانند آلمان ، مباحث آن تنها دربارۀ یک موضوع یعنـی محـدود بـه          . های متفاوت دیده می شود        رویه

 مباحث تعارض قوانین باشد ، یا در کشورهایی ماننـد کـشورهای گـروه آنگلوساکـسن ، مباحـث آن دربـارۀ دو موضـوع یعنـی                          
تعارض قوانین و تعارض صالحیت ها باشد ، چنانکه از میان مؤلفان فرانسوی نیز بارتن و پیه همین نظر را داشته اند ؛ یا در برخی                          
کشورها ، افزون بر دو موضوع یاد شده ، موضوع وضعیت بیگانگان را نیز در شمار موضوع هـای حقـوق بـین الملـل خـصوصی           

ایتالیا ، اسپانیا و کشورهای آمریکای جنوبی ؛ یا در فرانسه ، افـزون بـر ایـن سـه                    : تین ، از قبیل     کشورهای گروه ال  : بدانند ، مانند    
موضوع ، موضوع تابعیت را نیز از موضوع های حقوق بین الملل خصوصی به شمار می آورند و سرانجام آنکه در ایران ، افزون                        

در اینجا شایسته است دربارۀ هـر یـک از   . ین نوع حقوق مطالعه می نمایند بر آنها ، موضوع اقامتگاه از دید بین المللی را نیز در ا       
  .پنج موضوع یاد شده بررسی کوتاه صورت گیرد 

  تعارض قوانین . 1
موضوع تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مطالعۀ قاعده هایی اسـت کـه بـا اعمـال آنهـا مـی تـوان دربـارۀ قـضیه ای                

اینکه در کدام نوع از حقوق مـی تـوان بـا توسـل بـه شـیوۀ تعـارض        . تعیین قانون قابل اجرا دست یافت      مربوط به قانون بیگانه به      
قوانین به حل قضیه مبادرت جست ، باید خاطرنشان ساخت ، این امکان تنها در زمینۀ حقوق خصوصی فراهم است و نه در زمینۀ  

وصی و اقتضای عدالت امکان اجـرای قـانون بیگانـه را            اگر در قضایای حقوق خصوصی ، مطرح بودن نفع خص         . حقوق عمومی   
تحت شرایط معین برای دادگاه فراهم ساخته ، در حقوق عمومی به لحاظ پیوند کلی قضایای آن با مـسألۀ نظـم عمـومی داخلـی       

ت و اجـرای  بنابراین ، در انواع حقوق عمومی اصل سرزمینی بودن قانون حـاکم اسـ    . توسل به این شیوه جائز شناخته نشده است         
  .قانون بیگانه برای دولتها در سرزمین تحت حاکمیت آنها قابل تحمل نیست 

ایـن  . در تعارض قوانین چند ویژگی دیده می شود که آن را از دیگر موضوع های حقوق بین الملل خصوصی متمایز می سـازد                  
  :ویژگیها عبارتند از 

 و از تعیین حکم دربارۀ ماهیت خـودداری مـی کنـد ، از ایـن رو در قـضایای مـشمول ایـن                       2در وضع قاعده های آن قانونگذار به تعیین معیار اکتفا          
  .ها برگزیدن قانون صالح بر عهدۀ قاضی محول می باشد  قاعده

یه ، در قضیه ای که مطرح است عنصری بیگانه یافت می شود که راهنما برای یافتن قانون صالح است ، مانند آنکه در دعوی راجع به احوال شخص             
یا طرفین توافق کرده باشند که قانون بیگانه حاکم باشد ، یـا محـل عقـد یـا محـل                  :  یا در اختالف راجع به قرارداد         تابعیت یک طرف بیگانه باشد ،     

  .اجرای قرارداد در خارج از کشور واقع شده باشد 
 ممتنع باشد ، به جای آن ، قاضی قانون دیگـر ، یـا بـر حـسب     اگر امکان اجرای قانونی که بر حسب قاعدۀ تعارض قوانین تعیین می گردد به جهتی           

 ، یـا  3معمول قانون محل دادگاه را بر می گزیند و به موقع اجرا می گذارد ، مانند هنگامی که اجرای آن قانون با نظم عمومی داخلی برخورد داشته   

                                                           
 دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب . 1
 دربارۀ اموال غیرمنقـول و منقـول   966 و 8، و در مادۀ  شامل قاعده های تعارض قوانین درباره احوال شخصیه و اهلیت و ارث         967 ،   965 ،   964 ،   963 ،   962 ،   7 ،   6در قانون مدنی ایران مواد      . 2

  .  دربارۀ طرز تنظیم اسناد می باشند 969 دربارۀ قراردادها و مادۀ 968و مادۀ 
  قانون مدنی 975مادۀ . 3



 
   
   

  

16

 
  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

. ه را ذی نفع به نحو تقلـب آمیـز بـه نفـع خـود فـراهم سـاخته باشـد                عامل پیش بینی شده در آن قاعده وجود نداشته یا موجبات اجرای قانون بیگان             
طوری که دیده می شود ، رسیدن به مرحلۀ تعیین قانون حاکم بر ماهیت در دعاوی خصوصی بین المللی که در آنها حکم قضیه به کمک شـیوۀ                           به

 مراحل مقدماتی ویژه ای است کـه مطالعـۀ آنهـا در مباحـث     تعارض قوانین معین می گردد ، بر خالف دعاوی تابع حقوق داخلی ، مستلزم گذر از          
 . گوناگون تعارض قوانین صورت خواهد گرفت 

  تعارض صالحیت ها. 2
موضوع تعارض صالحیت ها دربرگیرندۀ مباحثی دربارۀ صالحیت دادگاههای داخلی در رسیدگی به دعاوی حقوق بـین الملـل            

بـه ایـن    . رای اسناد الزم االجرای تنظیم شده در کشورهای بیگانـه مـی باشـد               خصوصی و اجرای احکام دادگاههای بیگانه یا اج       
ترتیب میان این موضوع و موضوع تعارض قوانین این وجه مشترک دیده می شـود کـه موضـوع مطالعـۀ آنهـا مـسائل راجـع بـه                             

 بـرای حـل و فـصل        دعاوی حقوق بین الملل خصوصی است ، نهایت آنکه هدف اگر در تعارض قوانین جستجوی قانون صـالح                 
این گونه دعاوی است ؛ در تعارض صالحیت ها تعیین دادگاه صالح برای رسـیدگی بـه ایـن دعـاوی و اجـرای احکـام و اسـناد                             

  .بیگانه ، یا به بیان دیگر مطالعۀ آیین دادرسی به معنای گستردۀ آن در دعاوی یاد شده می باشد 
دیده می شود ، این ارتباط نیز میان آنها موجود است که حل مسألۀ تعارض قوانین                افزون بر قرابتی که بدین سان میان این دو موضوع           

پس از تعیـین اینکـه دادگاههـای کـدام     : در هر دعوی بسته به حل مسألۀ تعارض صالحیت ها در آن دعوی می باشد ، به این بیان که    
ند می توان معـین سـاخت حـل و فـصل دعـوی              کشور برای رسیدگی به دعوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دارای صالحیت هست            

سرانجام در گرو قاعده های تعارض قوانین کدام کشور خواهد بود و این به مناسـبت آن اسـت کـه دادگاههـای هـر کـشور خـود را                              
  . موظف می دانند برای جستجوی قانون صالح از قاعده های تعارض قوانین کشور خود مدد جویند

 این تفاوت بنیانی دیده می شود که اگر مسائل تعارض قـوانین بـه شـیوۀ تعـارض قـوانین حـل و                        با این حال میان این دو موضوع      
فصل می شوند ، حل و فصل مسائل تعارض صالحیت ها به شیوۀ قاعده های ذاتی اسـت ؛ بـه ایـن معنـی کـه دربـارۀ ایـن گونـه             

  .د مسائل در قانونگذاری های داخلی هر کشور به طور مستقیم تعیین تکلیف می شو
اینکه تعیین صالحیت دادگاهها و آیین دادرسی آنها در هر کشور به قانونگذاری همان کشور مربوط است خود از قاعـده هـای                       

  . قانون مدنی در این باره به همین شیوه بیان قاعده شده است 971تعارض قوانین می تواند تلقی گردد چنانکه در مادۀ 
مـسألۀ  : دهد که مسأله را باید از مصادیق کدام یک از این دو موضوع دانست ، مانند                 در مواردی هم ممکن است این تردید رخ         

   .1دلیل
  .اختیار کرده اند » حقوق آیین دادرسی بین المللی « در آلمان و در ایتالیا ، به گفتۀ باتیفول به طور عموم برای تعارض صالحیت ها عنوان 

  وضعیت بیگانگان. 3
ی توضیح این مطلب شکل گرفتـه انـد کـه حقـوق و تکـالیف بیگانگـان ، در مقایـسه بـا حقـوق و                           مباحث وضعیت بیگانگان برا   

مبانی این مباحث را قوانین کشوری که حقوق بیگانه در آنجـا            . تکالیف اتباع داخله چیست و حدود حق تمتع آنها چه می باشد             
 ، در برابر قاعده های ذاتی شکلی ، یعنی قاعده های این قوانین مشتمل بر قاعده های ذاتی ماهوی. مطرح است تشکیل می دهند      

  . تعارض صالحیت ها می باشند 
افزون بر قاعده هایی که در مباحث وضعیت بیگانگان مطالعه می شوند ، بسیاری قاعده های ذاتی مـاهوی بـین المللـی در زمینـۀ                          

قاعـده هـای پـیش بینـی شـده در           : ماننـد   موضوع های گوناگون حقوق خصوصی وجود دارند که خارج از این مباحث هـستند               
 میالدی در زمینـۀ حقـوق دارنـدگان حـق           1883 مارس   20قرارداد اتحادیۀ پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی منعقد در تاریخ           

ش به آن اعالم داشته یا قاعده های راجع بـه صـادرات و واردات و   .  ه 1337اختراع که دولت ایران الحاق خود را در اسفند ماه         
  .یا قاعده های مندرج در قراردادهای حمل و نقل بین المللی کاال که در آنها به تعیین مواعد و مسئولیتها مبادرت گردیده است 

                                                           
  4 شماره   جلد اول ، باتیفول و الگارد ، حقوق بین الملل خصوصی ،. 1
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 یعنی دسته ای که در حقوق بین الملل خصوصی و دسته ای که بیـرون از آن                   تفاوت دو دسته قاعده های ذاتی ماهوی یاد شده ،         
ه دستۀ اخیرالذکر شامل موضوع های گوناگون می باشـند کـه هریـک از آن موضـوع هـا ، بـه          مطالعه می شوند ، در آن است ک       

حمـل و نقـل     : طور عموم ، دارای عهدنامۀ چند جانبۀ معینی است و می تواند در حقوق داخلی دارای عنوانی مشابه باشد ، مانند                      
 اسـت ، از ایـن رو مطالعـۀ هریـک از آن قاعـده هـا                  بین المللی کاال که دارای عنوانی مشابه در حقوق داخلی در حقوق تجارت            

تواند در حقوق داخلی مربوط به موضوع آن صورت گیرد ، و حال آنکه مباحث وضعیت بیگانگان دربارۀ افـراد و اشـخاص                         می
دید، حقوق خصوصی بیگانه تعمیم دارند و کلی می باشند و برای مجموع آنها نمی توان عنوانی مشابه در حقوق داخلی قائل گر          

به این مناسبت می توان گفت عنوانی که برای همگی این مباحث در حقوق بین الملـل خـصوصی در نظـر گرفتـه شـده عنـوانی                            
پیونـد  : دربارۀ اینکه چه ضرورتی مطالعۀ این موضوع را در حقوق بین الملل خصوصی ایجاب کـرده بایـد افـزود        . مناسب است   

 این حیث که اگر موضوع تعارض قوانین را مطالعـۀ قاعـده هـای راجـع بـه اجـرای       میان این موضوع و موضوع تعارض قوانین از       
حقوق بیگانه در یک کشور تشکیل می دهد ، موضوع وضعیت بیگانگـان را مطالعـۀ حـدود حـق تمتـع بیگانگـان در آن کـشور              

کم بر اجرای حقـوق بیگانـه       تشکیل داده است و روشن است که تعیین حق تمتع بر تعیین حق اجرا مقدم است و تعیین قواعد حا                   
  .در یک کشور فرع بر دانستن این نکته است که وی در آن کشور از چه حقوق و امتیازهایی می تواند بهره مند باشد 

های   کند سیاست نکتۀ شایستۀ یادآوری دیگر در اینجا آن است که در وضع قاعده های وضعیت بیگانگان هر دولت کوشش می                  
 با توجه به نیازمندیها و امکانات کـشور تنظـیم نمایـد و               ز جمعیت کشور که از بیگانگان تشکیل یافته ،        خود را دربارۀ آن بخش ا     

  . در این رهگذر ، به ویژه وضعیت کشور از حیث مهاجرپذیر یا مهاجرفرست بودن آن در نظر گرفته می شود 
  تابعیت . 4

 می توان وضعیت تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم            موضوع تابعیت مطالعۀ مجموع قاعده هایی است که بر اساس آنها          
این قاعده ها را هر کشور به طور جداگانه ، برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند ، از این عمـل ایـن نتیجـه نیـز حاصـل                              . ساخت  

گـردد ، خـواه تابعیـت       سوب می شود که اگر کسی در قلمرو آن کشور بر اساس آن قاعده ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه مح                     می
بنابراین از نتایج عمدۀ این قاعده ها در هر کشور جدا ساختن اتبـاع از بیگانگـان                 . کشوری دیگر به او قابل انتساب باشد یا نباشد          

گیرد که حقوق بیگانگان ، نسبت به       جدا ساختن این دو دسته افراد از یکدیگر در هر کشور از این ضرورت سرچشمه می               . است  
بنابراین برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد در یک کشور ابتدا باید تعیـین شـود                 . حقوق اتباع می تواند کم و بیش متفاوت باشد          

آیا وی از اتباع داخله یا از بیگانگان است ، در صـورت بیگانـه بـودن وی حقـوق او بـه میزانـی اسـت کـه در مباحـث وضـعیت                                  
  . گردد بیگانگان ترسیم می

از این گذشته ، در هر کشور این اتبـاع   . ا درجۀ ارتباط میان موضوع تابعیت و موضوع وضعیت بیگانگان آشکار می شود              از اینج 
هستند که اعضای دائمی جامعۀ آن کشور را تشکیل مـی دهنـد و حـضور بیگانگـان در آن کـشور ناپایـدار مـی باشـد و دولـت                               

  .حضورشان در کشور مصلحت نیست اخراج  نماید تواند هر زمان که مصلحت اقتضا کند آنها را که  می
میان تابعیت و تعارض قوانین نیز از این جهت ارتباط است که در اسلوب تعارض قوانین بسیاری از کشورها ، مانند ایران ، عامل                        

ایـن عامـل در   تابعیت به عنوان عامل تعیین کنندۀ قانون حاکم بر احوال شخصیه در نظـر گرفتـه شـده اسـت ، بـه ایـن مناسـبت ،          
در کشورهایی هم که به جای این عامل ، در این باره            . بسیاری از قضایای مشمول قاعده های تعارض قوانین قابل طرح می باشد             

عامل اقامتگاه در نظر گرفته شده ، تأثیر تابعیت از این حیث محسوس اسـت کـه قاعـده هـای تعیـین اقامتگـاه اتبـاع و بیگانگـان                              
  . متفاوت باشند توانند از یکدیگر می

به طور کلی باید افزود ، عامل مؤثر در پدیدآمدن قاعده های کنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجـود دولتهـای مختلـف در                         
جامعۀ بین المللی می باشد ، از این رو میان تابعیت و حقوق بین المللی به جهات گوناگون ارتباط دیده می شود ، و بـا آنکـه در                             

گیرد ، به لحاظ آنکه این مطالعات در حد تعهدهای احتمالی دولتها     عمومی هم دربارۀ آن مطالعاتی صورت می       حقوق بین الملل  
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در برابر یکدیگر نسبت به قاعده های آن است و نه اعمال حقوق مثبت این یا آن کشور دربارۀ آن ارتباط بـا حقـوق بـین الملـل                             
ای که دربارۀ ایـن موضـوع در ایـن نـوع حقـوق انجـام مـی پـذیرد بایـد بـه                  از این رو مطالعه     . خصوصی بیشتر قابل توجیه است      

  .صورت جامع باشد 
  اقامتگاه. 5

. گیـرد   مطالعۀ اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران افزون بر مطالعه ای است که دربارۀ آن در حقوق مدنی صورت مـی                     
ین مفهوم در حقـوق بـین المللـی بـه ویـژه در حقـوق بـین الملـل                انگیزۀ این مطالعۀ مجدد نشان دادن ارزشهای اضافی است که ا          

اقامتگاه مانند تابعیت عامل تقسیم جغرافیایی اشخاص در جامعۀ بین المللی شناخته شـده ؛               : خصوصی دارا می باشد ؛ مانند اینکه        
 کننـدۀ قـانون حـاکم بـر احـوال           یا آنکه در برخی نظام های حقوقی عامل اقامتگاه به جای عامل تابعیت ، به عنوان عامـل تعیـین                   

شخصیه در نظر گرفته شده و در نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران نیز که عامـل تابعیـت دارای چنـین ارزشـی اسـت در                        
صورت بی تابعیتی شخص ، اقامتگاه او به عنوان بدل تابعیت می تواند به عنوان عامل تعیین کنندۀ قانون حاکم بر احوال شخصیِ                       

  . نظر گرفته شود وی در
از آنچه از معرفی مجمل موضوع های حقوق بین الملل خصوصی کـم و بـیش آشـکار شـد ، مـسائل ایـن نـوع حقـوق را                               –نتیجه  
از میان این مسائل آنچه مربـوط       . توان به طور کلی از زمرۀ مسائل حقوق خصوصی یا از عداد مسائل حقوق عمومی دانست                   نمی

  .  عموم در زمینۀ حقوق خصوصی می باشد به تعارض قوانین است به طور
تواننـد    مسائل وضعیت بیگانگان مـی    . دادرسی مدنی در معنای گستردۀ کلمه می باشند           مسائل تعارض صالحیت ها از نوع مسائل آیین       

ولـت مطـرح    مسائل تابعیت به لحاظ آنکه در آنها رابطۀ فـرد بـا د            . هم در زمینۀ حقوق عمومی و هم در زمینۀ حقوق خصوصی باشند             
. است در اصل به حقوق عمومی مربوط می گردند ، با این حال در تأثیر ایـن مـسائل در حقـوق خـصوصی نیـز تردیـدی نمـی باشـد                                 

الملل خـصوصی بـه ایـن شـاخۀ حقـوق بـین المللـی بـا در نظـر گـرفتن تنـوع مـسائل قابـل طـرح در                                 بنابراین اطالق عنوان حقوق بین    
وصـف خـصوصی در ایـن    .  به لحاظ موصوف بودن مسائل آن به وصف حقوق خصوصی باشـد     تواند  های گوناگون آن نمی    موضوع

   .1گردندعنوان به مناسبت آن است که قضایای آن به روابط افراد یا اشخاص حقوق خصوصی در جامعۀ بین المللی مربوط می
*** 

  اخلیرابطه حقوق بین الملل خصوصی با حقوق بین الملل عمومی و حقوق د -چهارمگفتار 
  الملل عمومی  الملل خصوصی و حقوق بین  حقوق بین–بند اول 

   جهات اشتراک -الف 
گردد، چنانکـه علـت وجـودی آن نیـز      المللی مربوط می الملل عمومی به جامعه بین الملل خصوصی مانند حقوق بین    حقوق بین  .1

  . باشد وجود این جامعه می
الملل عمومی نیـز، ماننـد    خصوصی، عالوه بر منابع داخلی حقوق، منابع حقوق بینالملل   های حقوق بین ر شکل گرفتن قاعده   د .2

 مؤثرند..... و های سیاسی  عهدنامه

الملل خصوصی اختالفی بروز نمایـد، رسـیدگی    های حقوق بین گر میان دولتها از حیث حدود صالحیت آنها در تنظیم قاعده          ا .3
ه الملـل عمـومی بـ     مللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین           ال  به آن اختالف در صالحیت مراجع قضایی بین       

  . آید عمل می
  جهات افتراق  -ب

 سـبب تمـایز آنهـا از یکـدیگر     هـا ای کـه ایـن تفاوت    تفاوت اساسی است، به گونه    چند  باید در نظر داشت میان این دو نوع حقوق          
  : توان چنین خالصه کرد این تفاوت ها را می. گردد تر می کالملل خصوصی به حقوق داخلی نزدی شوند و حقوق بین می

                                                           
 ی ، جلد اول ، نشر میزاندکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوص. 1
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  از حیث وحدت یا کثرت و درجه شمول . 1
المللی، حقـوق     ولتها شمول دارد نظر غالب بر آن است که در جامعه بین            د الملل عمومی به لحاظ اینکه نسبت به عموم           حقوق بین 

خصوصی چون ناظر بر روابط افـراد یـا اشـخاص حقـوق خـصوصی در               الملل    ، اما حقوق بین    1المللی حاکم یکی بیش نیست      بین
توانـد    های آن را به طـور جداگانـه در قلمـرو خـود تنظـیم کنـد، مـی        المللی است و هر دولت این اختیار را دارد قاعده   جامعه بین 

  . متعدد و به تعداد کشورها باشد
  از حیث اشخاص دارنده حق . 2

، شرکتهای چنـد    المللی    باشند و در کنار آن سازمانهای بین        ملل عمومی، در اصل، دولتها می     ال  اشخاص دارنده حق در حقوق بین     
توانند در ایـن نـوع حقـوق     افراد و اشخاص حقوق خصوصی نمیملیتی ، خلقها و نهضت های آزادی بخش و واتیکان ، بنابراین         

توانند قابـل    تبوعشان به عنوان حمایت سیاسی از آنها می       دارنده حق تلقی گردند و قضایای مربوط به آنها تنها از سوی دولتهای م             
دهند   الملل خصوصی، برعکس، اشخاص دارنده حق را افراد و اشخاص حقوق خصوصی تشکیل می               در حقوق بین  . طرح باشند   

ه تـابع    هنگامی است که وی در یـک رابطـ          ، آن  گردد  های آن تلقی می      دولت نیز مشمول قاعده     که شود  و اگر در مواردی دیده      
  . حقوق خصوصی نظیر آنچه که در حقوق داخلی ممکن است پیش آید طرفیت یافته است

  از حیث مرجع صالح برای رسیدگی . 3
المللـی دادگـستری دارای       المللـی، ماننـد دیـوان بـین         الملل عمومی، مراجع قضایی بـین       برای حل اختالفهای مربوط به حقوق بین      

الملل خصوصی، بر حسب صالحیتهای پیش بینـی شـده در قـوانین هـر      ربوط به حقوق بین   صالحیت اند و برای حل اختالفهای م      
  . باشند کشور، مراجع قضایی داخلی دارای صالحیت می

  از حیث ضمانت اجرا  .4
ف الملـل عمـومی را در قبـال تخلـ     های حقوق بین ای برتر از دولتها نیست تا حسن اجرای قاعده     المللی نیروی قاهره    در جامعه بین  

ها ضمانت کند، از اینرو ضمانت اجرای آنها غیرمـستقیم و ناکامـل و بـسته بـه عکـس                      هایی از آن قاعده     احتمالی دولت یا دولت   
های   حال آنکه ضامن اجرای قاعده،باشد  های جمعی دولتهای دیگر مانند تحریم روابط اقتصادی با دولت نقض کننده می            العمل

هـای حقـوق    بنابراین قاعـده . باشند داخلی و ضامن اجرای احکام آن دادگاهها، دولتها می     الملل خصوصی دادگاههای      حقوق بین 
  . الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی برخوردارند بین

   حقوق داخلیوالملل خصوصی   حقوق بین-بند دوم
   جهات اشتراک -الف

ی، در هر کشور از سوی قانونگذاری همان کـشور         های حقوق داخل    الملل خصوصی، همانند قاعده     های حقوق بین    تنظیم قاعده  .1
الملـل    باشـد، در حقـوق بـین        تـرین منبـع در حقـوق داخلـی ایـران قـانون مـی                 که برجسته  گونهرو همان     از این  .گیرد  صورت می 

  . دهد ترین منبع را قانون تشکیل می خصوصی ایران نیز برجسته
 قلمرو ایران، مانند حـل و فـصل دعـاوی حقـوق داخلـی ایـران، در         الملل خصوصی در    حل و فصل دعاوی راجع به حقوق بین        .2

  . باشد صالحیت دادگاههای ایران می
  . پذیرد اجرای احکام راجع به این نوع حقوق در ایران طبق قوانین ایران انجام می. 3
   جهات افتراق -ب

ایـن تفاوتهـا   . سـازند  از یکدیگر متمایز مـی شود که آنها را  الملل خصوصی و حقوق داخلی دیده می چند تفاوت میان حقوق بین 
  : عبارتند از

  
                                                           

اصـول حقـوق   « دیوان تأیید می کند که معنـای کلمـات        « :  دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیۀ لوتوس به این عبارت تصریح گردیده است                1927 سپتامبر   7 مورخ   9در رأ ی شماره     . 1
 .» مللی معتبر میان همگی ملتهای عضو جامعه بین المللی باشد برحسب استعمال عام آن نمی تواند جز به معنای حقوق بین ال» بین المللی 
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  تفاوت در هدف ها. 1
الملل خصوصی کم و بیش با یکـدیگر یکـسان      های حقوق بین    های حقوق داخلی و تنظیم قاعده       با آنکه ضرورتهای تنظیم قاعده    

های این دو نوع      این تفاوت میان قاعده    د،ده  است و جوهر این ضرورتها را ایجاد نظم عادالنه در روابط حقوقی افراد تشکیل می              
الملـل   هـای حقـوق بـین     داخلی جامعه و در تنظیم قاعـده نظم داخلی مقتضیات  حقوق های حقوق وجود دارد که در تنظیم قاعده      

شـود، از   توانند اتباع بیگانـه باشـند در نظـر گرفتـه مـی          المللی دارندۀ حق در آنها می       خصوصی، افزون بر آن، مقتضیانه روابط بین      
  . شود اینرو میان حقوق اتباع بیگانه و حقوق اتباع داخله کم و بیش تفاوت دیده می

  تفاوت در بیان حکم قانون. 2
باشد، به ایـن جهـت احکـام در آنهـا تنهـا بـه نظـام                    مراد حل مسائل روابط داخلی جامعه می        ، اگر در وضع قوانین حقوق داخلی     

هـای    الملل خصوصی احتمال ربط مسائل آن به حقوق جامعـه           ر وضع قوانین حقوق بین     د  و گردد  حقوقی همان جامعه مربوط می    
   .دیگر باید در نظر گرفته شود

هـای حقـوق داخلـی بـه صـورت       به این جهت شیوه بیان حکم درباره این نوع مسائل در مـواردی، بـه جـای آنکـه ماننـد قاعـده        
به صورت قاعده تعارض قوانین یعنی معیاری در قانون برای قانون حاکم            های ذاتی یعنی تعیین حکم به طور مستقیم باشد،            قاعده

  . باشد نسبت به ماهیت قضیه می
  الملل خصوصی از دعاوی حقوق داخلی بر اثر وجود عنصر خارجی در آن  متفاوت بودن دعاوی حقوق بین. 3

الملـل    انـد، در دعـاوی حقـوق بـین         آن بـه حقـوق داخلـی مربـوط           یاگر در دعاوی حقوق داخلی همگی عناصر مـوثر در دعـو           
عنـصر  . نامند  باشد، و آن را عنصر خارجی می        گردد که نشانه ربط قضیه به حقوق کشوری دیگر می           خصوصی عنصری یافت می   

تابعیت خارجی یکی از اصحاب دعوی، قرار داشتن اقامتگاه یکی از آنـان در خـارج از            : خارجی خود دارای انواعی است، مانند     
  . دگاه، یا واقع شدن محل مال یا محل تنظیم سند یا محل اجرای تعهد در خارج از کشورکشور مقرر دا

  تفاوت از حیث قابلیت طرح دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی در دادگاههای بیگانه. 4
نهـا در  اگرطرح دعاوی تابع حقوق داخلی ، یعنی دعاوی که همگی عناصر و اجزای آنها مربوط به داخل یـک کـشور اسـت ، ت            

دادگاههای داخلی آن کشور ممکن می گردد ، طرح دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی ، بـه طـور هـم زمـان و مـستقل از                            
  .یکدیگر ، در دادگاههای دو یا چند کشور امکان پذیر است 

  تفاوت از حیث اجرای احکام یا سند الزم االجرا . 5
خلی در قلمرو دولت متبوع قاضی صـادر کننـده یـا مقـام تنظـیم کننـده سـند                    اگر اجرای قهری احکام و اسناد راجع به حقوق دا         

الملل خصوصی در قلمرو دولت بیگانه        االجرا راجع به حقوق بین       صورت گیرد، چه بسا الزم گردد که اجرای حکم یا سند الزم           
ن ایـران بایـد باشـد، اجـرای احکـام و            انجام پذیرد، در این صورت همانگونه که اجرای احکام و اسناد بیگانه در ایران طبق قـانو                

با در نظر گرفتن این گونه تفاوتهـا  . تواند اجرا گردد االجرا ایران نیز در قلمرو دولت بیگانه طبق قانون همان دولت می             اسناد الزم 
ر اصل از   الملل خصوصی، اگر به ظاهر با حقوق داخلی دارای شباهت است، د             توان گفت حقوق بین     و برخی تفاوتهای دیگر می    

باشد، و حل و فصل مسائل آن نسبت به حل و فصل مسائل حقوق داخلـی بـا پیچیـدگیها و دشـواریهای بیـشتری                           آن متفاوت می  
مند بود، و این آگاهیها را تنها با گسترش مطالعه در زمینـه حقـوق       همراه است، و برای پرداختن بدان باید از آگاهیهای ویژه بهره          

  .  به دست آوردتوان الملل خصوصی می بین
*** 

  الملل خصوصی  فواید حقوق بین  –پنجم گفتار 
های پرفایده حقـوق بـه        الملل خصوصی یکی از رشته      یابد، حقوق بین    المللی روز به روز توسعه می       در عصر کنونی که روابط بین     

زایش مـداوم روابـط     تسهیل وسایل حمل و نقل و توسـعه اقتـصادی و صـنعتی در کـشورهای مختلـف موجـب افـ                     . رود  شمار می 
  . شود المللی مطرح می المللی شده و در اثر جابجا شدن اموال و اشخاص از کشوری به کشور دیگر یک سلسله مسائل بین بین
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  فواید علمی ، فواید عملی   :باشد الملل خصوصی دارای دو نوع فایده می حقوق بین
   فواید عملی  -بند اول

الملل خصوصی بهتر است با تفکیک موضـوعات مختلفـی کـه در ایـن رشـته از حقـوق                بینبرای پی بردن به فواید عملی حقوق        
الملـل خـصوصی، از       از آنجا کـه در حقـوق بـین        . گیرند هر یک را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار دهیم            مورد توجه قرار می   

 در سـطح   کـه باشـند  ی مـی  بیشتر موضـوعات آن همـان موضـوعات حقـوق مـدن     ه تبع ، ب  شود  حقوق خصوصی افراد صحبت می    
الملـل    بدین جهت برای درک موضوع، مباحث مختلف حقوق مدنی را در حدی که در حقوق بـین                . گردند  المللی مطرح می    بین

  :  دهیم  مورد بررسی قرار می ، در ذیلشوند خصوصی مطرح می
   اموال -الف

، مالکیـت    ، امـوال غیـر منقـول       امـوال منقـول   : رتنـد از    المللی ممکن است در مورد اموال پیش آید عبا          مسائلی که در روابط بین    
  . ، اوراق بهادار، ارث و رژیم مالی زوجین معنوی

   اموال منقول. 1
 در اثر عزیمت شخص یابه هر نحو دیگر به کشور دیگری منتقـل شـود در مـورد                    ، گاه مال منقولی که متعلق به شخصی است       هر

. الملل خصوصی جوابگو خواهـد بـود        الکیت آن ممکن است بروز نماید حقوق بین       کلیه مسائل حقوقی که نسبت به این مال و م         
 موضوع لزوم یا عدم لزوم پرداخت مالیات طبق قـوانین هـر یـک از دو کـشور مبـدأ و مقـصد از مـسائل مربـوط بـه حقـوق                                 مثالً
مزبـور بـه خریـدار منتقـل شـود      همچنین در صورتیکه در اثر عقد بیع مالکیت فروشنده در مورد مـال  . المللی خصوصی است  بین

گردد بـا حقـوق    پذیرد و خریدار، مالک مال می       تشخیص این مطلب که در چه زمان و به چه صورتی مالکیت فروشنده پایان می              
  . المللی خصوصی است بین

ممکن اسـت   مثالً. فرماست اهمیت مسأله بیشتر از این جهت است که در کشورهای مختلف قوانین مختلفی درباره مالکیت حکم       
، او را     متصدی حمل و نقل تحویل داد خریـدار رسـید و پـس از وصـول                 به در کشوری به محض اینکه فروشنده کاالی خود را        

  . مالک تلقی نمایند
شویم که تا چه حـد تـشخیص    حال اگر فرض کنیم کاالی مورد معامله در بین راه خسارت ببیند و یا حتی تلف گردد متوجه می          

زیرا از یک طرف اگر کاال بیمه نشده باشد خسارت بر عهـده کـسی اسـت کـه در فاصـله                      . را دارای اهمیت است   االج  قانون الزم 
تـوان    االجرا مـی    تحویل و وصول کاال مالک بوده است و از طرف دیگر اگر کاال بیمه شده باشد باز هم فقط با تعیین قانون الزم                      

  . باید حق بیمه را بپردازند) اند  اینکه کدامیک در آن فاصله مالک بودهبر حسب(معین نمود که کدامیک از خریدار یا فروشنده 
   اموال غیر منقول. 2

هرگاه مال غیر منقولی واقع در یک کشور متعلق به شخصی باشد که در کشوری دیگر مقیم است، هر نـوع مـساله حقـوقی کـه                           
 توسط قواعد مختلف پذیرفتـه      وارد می شود و    خصوصی   الملل   در محدوده حقوق بین     ، راجع به این مال غیر منقول مطرح گردد       

.  یـا قـانون اقامتگـاه مالـک    لـک  قانون محل وقوع مال بر مال مزبور حاکم است یا قـانون کـشور متبـوع ما   ادشده باید تشخیص د 
وق باشـند موضـوع حقـ       همچنین این مساله که بیگانگان دارای چه حقوقی از نظر تـصرف و مالکیـت در امـوال غیـر منقـول مـی                       

  . الملل خصوصی است بین
  مالکیتهای معنوی . 3
شود؟ و اگر چنین است حدود آن کدام است؟ همچنین             در کشورهای بیگانه حمایتی می     عباید بدانیم آیا از حق مولف یا مختر        

ی را کـه  شوند، مثال اگر کتـاب  اند، در کشورهای دیگر حمایت می آیا عالئم صنعتی و تجاری که تحت اسم خاص به ثبت رسیده    
به نام کسی چاپ شده است در کشور دیگر تجدید چاپ یا ترجمه نمایند صاحب حق چگونه و به موجـب چـه قـانونی خواهـد             

توانـد   توانست از حق خود دفاع کند؟ همچنین اگر عالئم صنعتی را در کشور دیگر تقلید کنند چگونه صاحب این عالمـت مـی                      
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 یـا  ه قابل اجرا خواهد بود؟ قانون کشوری که در آن حق ایجاد شده و به ثبت رسـید احقاق حق نماید؟ و چه قانونی در این مورد    
لیفی که در فرانسه بوجود آمـده باشـد تـا    أ، نسبت به ت  در فرانسه کشوری که حق در آن مورد سوء استفاده واقع شده است؟ مثالً           

جی بر حسب اینکه در مملکتـی کـه حـق در            کنند و در مورد مؤلف خار        سال پس از مرگ مؤلف نیز از این حق حمایت می           50
 در .شـود  همان صورت و در همان مدت از این حق معنوی حمایـت مـی       ه  وجود آمده است چطور پیش بینی شده باشد ب        ه  آنجا ب 

 سال پس از مرگ وی ایـن حـق را        30ایران نسبت به حق تألیفی که در ایران به وجود آمده باشد ، عالوه بر مدت عمر مؤلف تا                    
شود مگر اینکـه در ایـران بـه ثبـت رسـیده باشـد، مثـل                    در ایران از آثار مؤلفین خارجی حمایت نمی        .وراث او می شناسند     برای  

  . ترجمه و انتشار آثار خارجی که در ایران، بدون احتیاج به کسب اجازه از مولف آزاد است
   اوراق بهادار. 4

شـود و در    اوراق قرضـه شخـصی سـرقت مـی    مـثالً . المللی مطرح شـود   نیز ممکن است مساله در سطح بین       در مورد اوراق بهادار   
 حال اگر خریدار به کشوری که در آن اوراق قرضه سرقت شده بود باز گردد تـا مـثال منـافع آن   . شود کشوری دیگر فروخته می 

اله نیـز از وظـایف حقـوق        تواند اقدام کند؟ حـل ایـن مـس          را اخذ نماید و مالک اصلی نیز در صدد مطالبه آنها برآید، چگونه می             
  . الملل خصوصی است بین

  ارث. 5
 اگر شخصی بیگانه در ایران بمیرد و اموالی در ایران و در کشور متبوع خود و در سایر کشورها داشته باشد بایـد دانـست قـانون                           

  . دهد سخ میالملل خصوصی به این سوال پا حقوق بین. کدامیک از این کشورها در مورد تقسیم ترکه باید اجرا شود
   رژیم مالی زوجین . 6

در بعضی کشورها مثل ایران اموال زن و شوهر از یکـدیگر جداسـت و هـر یـک از زوجـین بـه تنهـایی مالـک دارایـی خـویش                         
  .  کشورها مثل فرانسه زن و شوهر پس از ازدواج در اموال مشترک هستند ازولی در بسیاری) م.ق1118ماده (است

نی با یک نفر فرانسوی ازدواج کند باید بـدانیم رژیـم مـالی کـدامیک از دو کـشور فرانـسه و ایـران در                 بنابراین اگر یک زن ایرا    
این مساله نیز طبق اصـول      . باشند  مورد این زن و شوهر حاکم است و آیا آنها در اموال شریکند یا هر یک مالک دارایی خود می                   

  . الملل خصوصی باید حل شود حقوق بین
   اشخاص -ب

   اشخاص حقوقی  ،اشخاص حقیقی: باشند   نوع میاشخاص دو
   اشخاص حقیقی. 1

، از  گیـرد  عزیمت از کشوری به کشور دیگر به خصوص در زمان حاضر که با تسهیل وسایل حمل و نقل به سادگی صورت می                   
هـانگردی یـا بـرای      ، ج  ، پناهنـدگی   البته این عزیمت ممکن است بـه صـورتهای مهـاجرت          . کند  المللی مسائلی ایجاد می     نظر بین 

جهت هر کسی حق ورود و اقامت بـه کـشوری             در مورد هر یک از این امور باید مقررات خاصی وضع شود تا بی             . تجارت باشد 
  . را نداشته باشد

الملل خصوصی هر کشوری در آن زمینـه وضـع    در ضمن هر یک از گروههای فوق الذکر با توجه به مقرراتی که در حقوق بین           
زیرا مسلماً هرگاه دولتی، شخصی را به عنوان مهاجر در          . از حدود حقوقی که از آن برخوردار هستند مطلع باشند         شده است باید    

خاک خود بپذیرد حقوقی که این شخص از آن برخوردار است با حقوقی که فردی به عنوان جهـانگرد در همـان کـشور از آن                          
  . باشد برخوردار است متفاوت می

 .باشـند      مجـزا از سـایر بیگانگـان مـی         شوند تـابع مقرراتـی کـامالً         به عنوان پناهنده به کشوری وارد می       از طرف دیگر افرادی که    
همچنین ایـن مـسئله کـه       . اند  الملل خصوصی وضع نموده     امروزه کلیه کشورهای پیشرفته در این زمینه مقرراتی توسط حقوق بین          

باشـند بایـد     آن روابط مشترک دو نفر که دارای تابعیت مختلـف مـی        قانونی باشد و پس از      چه احوال شخصیه بیگانگان باید تابع    
  . باشند الملل خصوصی می تابع چه قانونی باشد همگی از مسائل مختلف حقوق بین



 
   
   

  

23

 
  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

    اشخاص حقوقی. 2
امـروزه، اغلـب    . در حال حاضر ضرورت اقتصادی و اجتماعی باعث اهمیت و توسعه یافتن مفهـوم شخـصی حقـوق شـده اسـت                     

 دارای شعباتی در ممالک مختلف هستند و در زمان فعلی بسیاری از             شود که معموالً    وسیله شرکتهای بزرگ انجام می    تجارت به   
الملـل خـصوصی مطـرح         دارای چند تابعیت هـستند و مـسائل غامـضی را در حقـوق بـین                شرکتهای بزرگ و مهم تجارتی ظاهراً     

 در کشورهای خارجی، ثبت آن در کـشورهای مزبـور، حـدود             موضوعاتی نظیر چگونگی توسعه فعالیت یک شرکت      . اند  نموده
اختیارات مدیران و مؤسسات آن و همچنین شناسایی و اعتبار ثبت یک شرکت در کشورهای دیگـر، همگـی از مـسایل حقـوق                        

  . باشند الملل خصوصی می بین
   اعمال حقوقی -ج

اما وقتی  . الزمه تجارت انعقاد قرارداد و قبول تعهدات است       . ندافراد برای ادامه زندگی ناگزیر از انعقاد قراردادها و تعهدات هست          
شـویم کـه قـوانین کـشورهای مختلـف در مـورد قراردادهـا و                  کنند متوجـه مـی      المللی خودنمایی می    اینگونه اعمال در سطح بین    

 در موضـوع دخالـت      آید که قانون کدامیک از کشورهایی کـه بـه طریقـی             در نتیجه این سئوال پیش می     . تعهدات یکسان نیستند  
  .دارند باید اجرا شود

در این صورت هنگامی کـه دو  .  موضوع تعهد ممکن است در کشوری مشروع محسوب شود و در کشوری دیگر نامشروع   مثالً
نمایند، باید دانست قانون کدامیک از این دو مملکت در مورد قرارداد              نفر از دو مملکت مختلف با یکدیگر قراردادی منعقد می         

همچنین هرگاه عقد بیع بین دو نفر ایرانی و افغـانی واقـع شـود و مـال مـورد معاملـه از مالکیـت فروشـنده                           . االجرا است   ا الزم آنه
درآید، و سپس اختالفی بین این دو نفر در مورد اجـرای قـرارداد یـا حمـل و نقـل                     ) افغانی(خارج و به مالکیت خریدار      ) ایرانی(

عـالوه ممکـن    ه  بـ .  کدامیک از دو کشور ایران و افغانستان در مورد این قرارداد قابل اجرا اسـت               کاال پدید آید باید بدانیم قانون     
 و افغـانی یکـدیگر را در پاکـستان مالقـات            یاست محل انعقاد قرارداد نیز در یک کشور سومی باشد و فرضاً این اشخاص ایرانـ               

 باید تشخیص دهیم بین سه قانون ایران، افغانستان و پاکـستان  کرده و در آنجا قرارداد خود را منعقد نموده باشند، در این صورت       
  . الملل خصوصی است حل این مسئله نیز وظیفه حقوق بین. کدامیک باید در مورد این قرارداد اجرا گردد

   وقایع حقوقی-د
 نیـز ممکـن      وقـایع حقـوقی     ، شـود   الملل خصوصی مطرح مـی      همانطور که کلیه مسائل مربوط به حقوق خصوصی در حقوق بین          

 هرگاه تولد، ازدواج یا مرگ شخصی در کشوری غیر از کشور متبوع خودش واقع               مثالً. المللی مطرح گردند    است در سطح بین   
  . نماید که این وقایع تابع چه قانونی باید باشند الملل خصوصی تعیین می در این صورت حقوق بین. گردد

  ی م فواید عل -بند دوم
هـای    از جمله تقویـت قـوه اسـتنباط و در ک بهتـر سـایر رشـته       ،الملل خصوصی دارای فوایدی است  بیناز نظر علمی نیز حقوق  

  . حقوق
   تقویت قوه استنباط -الف

الملل خصوصی باید همواره نوعی انطباق بین حقوق کشورهای مختلف ایجاد کرد، بدین ترتیب که وقتـی                   در مطالعه حقوق بین   
دانیم از بین چند قانون کدامیک قابل اجرا است، باید قواعد حقوقی کشورهای مورد بحث را                در مورد موضوعی در نظر داریم ب      
المللی است مورد مطالعه قرار داده با یکدیگر مقایسه نماییم و راه              های بین   المللی و نیز عهد نامه      که شامل رویه قضایی، عرف بین     

عـالوه در مـسائلی   ه ب . شود   شمِ حقوقی و قوه فهم و استنباط بیشتر می، در نتیجه این تحقیق و تطبیق مداوم   . حل مناسب را بیابیم   
زیـرا  . توان روش عادی و صرف حقوقی را برای حل آنها در پیش گرفـت               شود نمی   الملل خصوصی مطرح می     که در حقوق بین   

میـت و اسـتقالل     الملل خصوصی همواره یک عامل سیاسـی نیـز دخالـت دارد کـه مربـوط بـه قـدرت حاک                      در مسائل حقوق بین   
  . شود که حقوقدان با جنبه های جامعه شناسی نیز آشنا شود بنابراین عامل سیاست باعث می. کشورها است
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   درک بهتر سایر رشته های حقوق-ب
. شود، منتها بـا دیـد دیگـری بایـد بـه آنهـا نگریـست                 الملل خصوصی کلیه مسائل مختلف حقوق داخلی مطرح می          در حقوق بین  

نماییم و در هر مساله توصیف حقوقی قاعده مـورد           شود که درباره این مسائل تعمق بیشتری        لل خصوصی باعث می   الم  حقوق بین 
 هرگاه در حقوق مدنی کشوری، تنظیم سند رسمی در عقدی شرط صحت آن باشد، بـه صـرف   مثالً. بحث را از نظر دور نداریم 

الملل خصوصی، قبال بایـد بـدانیم شـرط           د همین عقد در حقوق بین     دانیم، در حالیکه در مور      عدم تنظیم سند، عقد را صحیح نمی      
زیرا با قرار گرفتن در هر یک از این دو گروه ممکن اسـت قـانونی کـه                  . تنظیم سند یک شرط شکلی است یا یک شرط ماهوی         

ل تنظـیم سـند اسـت    الملل خصوصی، شکل اسناد تابع قانون محـ  در حقوق بین:  االجرا است تفاوت کند   در مورد این مسئله الزم    
شـود کـه تعمـق بیـشتری در مـسائل             بدین ترتیب مشاهده می   . باشد  در حالیکه شرایط ماهوی عقد تابع قانون مورد نظر طرفین می          

  .1شود باعث درک بهتر و تجزیه و تحلیل حقوق داخلی می این الملل خصوصی الزم است و  مطرح شده در حقوق بین
  2:به شرح ذیل آورده اند  خصوصی را دکتر نصیری فواید حقوق بین الملل

  

المللـی را در روابـط افـراد مطـرح      هرگونه نقل و انتقال کاال از کشوری به کشور دیگر، یک مسئله بین           اشیاء ، . 1
مـثالً یـک   : شـود خـود مـستلزم قـراردادی اسـت       کاالهایی که از کشوری به کشور دیگر آورده مـی   . سازد   می

. باید بین فروشنده و خریدار قـراردادی بـسته شـود            . خرد   از یک کشور خارجی می    صنعتگر ایرانی ، کاالهایی     
کـشور متبـوع خریـدار، کـشور متبـوع      (شود کـه قـوانین کـدام یـک از کـشورها              آن وقت این مسئله مطرح می     

؟ بایستی بـر ایـن قـرارداد حکومـت کنـد          ) فروشنده و یا کشور محلی که احیاناً قرارداد در آنجا بسته شده است            
 .دهد  الملل خصوصی به ما می پاسخ این مسئله را حقوق بین

المللـی مربـوط بـه     جابجا شدن اشخاص ، عزیمت از کشوری و اقامت در کشور دیگـر، مـسائل بـین       اشخاص ، . 2   فواید عملی  –الف  
 .است قابل توجه ) جهانگردی ( کند و در این زمینه موضوع مهاجرت و مسئله توریسم  اشخاص را مطرح می

امروزه مخصوصاً با وضع جدید رادیوفـونی و تلویزیـون ، افکـار مـصنفین ، مختـرعین ، علمـا ،                  و عقاید ،   افکار. 3
کنـد و اغلـب ایـن        العاده زیاد از کشوری به کشور دیگر سیر می         موسیقی دانان و دیگر هنرمندان با سرعت فوق       

  .توان حمایت کرد   را تا چه حدودی میهای معنوی شود که این مالکیت المللی مطرح می مسئله بین
  
  

شـود و مـورد بحـث قـرار          ای مطـرح مـی     الملل خصوصی مسائل حقـوقی تـازه       در حقوق بین     تازگی موضوعات ،   .1
گیرد ، زیرا این رشته از علم حقوق ، مستقل است و دارای قواعد و احکام مخصوص به خـود ، منظـور ایـن                        می

 امتزاج شعب دیگر حقوق بـه وجـود نیامـده و دنبالـۀ انتظامـات حقـوقی                  المللی خصوص از   است که حقوق بین   
  .دیگر نیست و باید جداگانه آن را فراگرفت تا به مسائل دقیق و موضوعات تازه آن واقف شد 

ته شما با فراگرفتن این رشـ     . است  » تطبیق و انطباق    « الملل خصوصی فن خاص      حقوق بین  فن اختصاصی بودن ،   . 2   علمیفواید –ب 
از حقوق ، تأسیسات حقوق داخلی خود را از لحاظ تشابه و افتراقی که با تأسیسات حقوق خـارجی دارد ، مـور    

کنید ؛ این تطبیق و انطباق متضمن یک ورزش فکری اسـت             دهید و آنها را با یکدیگر تطبیق می        مطالعه قرار می  
  .کند و شما راحقوقدان می

الملل خصوصی مـا را بـه تعمـق بیـشتری دربـاره تاسیـسات حقـوق                  حقوق بین  های حقوق ،    سایر رشته  فهمیدنبهتر  . 3
یـا یـک    ( اید در حقوق مدنی غالباً راجع به حقیقت قـضائی یـک موضـوع                مالحظه کرده . کند داخلی وادار می  

شود  نظریات مختلف و همچنین دالئل له و علیه هر عقیده هم ذکر می. ، مفصالً بحث شده است) تاسیس قانون 
  .شود  یکن در آخر کار ، نظر قطعی و جزمی اتخاذ نمیو ل

  
  

*** 
                                                           

  دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب. 1
  خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاهالملل دکتر محمد نصیری ، حقوق بین.  2
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   تاریخچۀ حقوق بین الملل خصوصی  –گفتار ششم 
   تاریخ پدید آمدن رشتۀ حقوق بین الملل خصوصی –بند اول 

ن بـه  گردد ، گرچـه از آ شناخت حقوق بین الملل خصوصی به عنوان شاخه ای از حقوق به نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی باز می  
اثر استوری مؤلف آمریکایی ، اندکی پیش از آن تاریخ ، نام            » تفسیرهایی درباره تعارض قوانین     « عنوان یک اصطالح در کتاب      

در خـود آمریکـا   . این اصطالح در مدتی کوتاه برای نامیدن این رشتۀ حقوق در بسیاری از کشورها پذیرفته شـد           . برده شده بود    
  .جا اصطالح تعارض قوانین همچنان محفوظ ماند از آن استفاده نشد و در آن

اگر این اصطالح و جدا شدن موضوع آن از حقوق مدنی مربوط به قرن اخیر اسـت ، مفـاهیم آن قـدیمی انـد و از زمـانی پدیـد                               
 آن رابطـه بـر      آمده اند که افراد متعلق به دو جامعۀ مختلف ، هرچند ابتدایی ، با یکدیگر رابطه ای حقوقی یافته انـد و الزم بـوده                        

درک درست نظام کنونی حقوق بین الملـل خـصوصی مـستلزم آگـاهی اجمـالی بـر تحـوالت ایـن         . پایۀ نظمی معین جریان یابد  
  . مفاهیم در طول تاریخ است 

   تحوالت تاریخی حقوق بین الملل خصوصی به طور کلی–بند دوم 
  ] زمانهای دور [  وضع بیگانگان در عهد عتیق . 1

پیوند حقوق با جامعه به گونه ای اسـت         . امعه پدید آمده ، اندک اندک تکامل یافته تا به پایۀ امروز رسیده است               حقوق همراه ج  
از این رو طرز رفتار با بیگانگـان را     . که می توان با مطالعۀ آن در هر دوران به درجۀ پیشرفت جامعه ای معین و تمدن آن پی برد                     

ی کشورها قائل به شخصیت حقوقی می باشند و بـه حقـوق آنـان احتـرام مـی گذارنـد ،                      در دوران کنونی که برای آنها در همگ       
  .توان با دوران های گذشته سنجید  نمی

حـق ازدواج ، یـا حـق مالکیـت ، یـا             : گذرانیده است ، بیگانگان مانند      در جامعۀ عهد عتیق که حقوق نخستین مراحل خود را می          
بردگـی بـر اثـر اسـارت در جنـگ را کـه منبـع عمـدۀ نظـام بـرده داری تلقـی شـده از                          . حق مراجعه به دادگاه محروم بـوده انـد          

  .یادگارهای ناپسند همان دوران می توان دانست 
محرومیت بیگانگان را در آن جامعه ها ، از هرگونه حقی به مذاهب ابتـدایی               » جامعۀ عتیق   « کوالنژ در اثر تاریخی خود با عنوان        

کنـد در  بیگانـه در آیـین هـای آن شـرکت نمـی     . جامعۀ عتیق بر پایۀ مذهب اسـتوار اسـت      « : ارت    آنها نسبت می دهد به این عب      
  . » قوانین آن نیز نمی تواند مشارکت داشته باشد 

  گرایش به سوی شناخت حقوق برای بیگانگان. 2
 مختلف و پـی بـردن بـر اینکـه           با رشد زندگی اجتماعی و بهبود شرایط زیست و پدیدآمدن امکانات داد و ستد میان جامعه های                

می توان از راه داد و ستد با جامعه های دیگر به رفع کمبودها کمک کرد ، فکر شناخت حقوق بـرای بیگانگـان ، یـا کـم از آن                               
. برای بیگانگان طرف این داد و ستدها در آن جامعه ها اندک اندک شکل گرفت و راه برای رفت و آمد بیشتر میان آنها باز شد              

اینکه این تحول مرهون چه تمدنهای شناخته شدۀ عهده باستان است میسر نمی باشد ، با این وصـف معلـوم اسـت کـه رخ                          تعیین  
دادن این تحول به تمدنهایی قابل انتساب است که بسی پیشتر از تمدنهای یونان و روم باسـتان بـوده انـد و میـراث خـود را بـرای             

پس از آن هم در این راه مراحلی چند پیموده شده تا نوبت به روابط بـس                 . ده اند   تمدنهای پس از خود از جمله آن دو تمدن نها         
  .گسترده و نظام بین المللی امروز رسیده است 

برای بررسی این مراحل ، که هر یک دارای ویژگیهای خود می باشد ، بر حسب مرسوم از آنچه در سرزمینهای یونـان و روم در      
نخست آنکه از آن دو تمدن آثـار نوشـتۀ بیـشتری بـه جـا مانـده       : ردد ؛ و این به دو علت است       گعهد باستان پیش آمده آغاز می     

است و در نتیجه مطالعۀ آن آسان تر می باشد ، دیگر آنکه اسلوب کنونی حقوق بین الملل خصوصی در عموم کشورها مقتـبس                        
  .ه و اینک جهان شمول شده است از حقوق چند کشور اروپایی می باشد که خود بر پایۀ حقوق روم تکامل یافت

  



 
   
   

  

26

 
  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  عامل معاهده در تعیین حقوق بیگانگان در یونان باستان. 3
ارزش تمدن یونان باستان را که از جمهوری های مختلف خودمختار تشکیل می شده می توان از قدر و منزلت فیلسوفانی کـه از              

وری ها نمی توانسته با آن تمدن متناسب نباشد ، چنانکه           حقوق نیز در آن جمه    . آن سرزمین ، در آن عهد ، برخاسته اند شناخت           
رومی ها برای تنظیم الواح دوازده گانۀ خود از مطالعۀ آن حقوق آغاز می کنند و بـه اقتبـاس از آن مـی پردازنـد ، از ایـن رو در             

  .این دو سرزمین دربارۀ رفتار با بیگانگان قاعده های یکسان دیده می شود 
الی هر جمهوری در جمهوری دیگر بیگانه تلقی می شده اند ، با این حال به لحاظ کثرت رفت و آمد و داد و ستد میان آنها روابط               در این جمهوری ها اه    

حقوقی گوناگون در میان آنها پدید می آمده ، از این رو تعیین حقوق کسانی که متعلق به جمهوری های دیگـر مـی بودنـد در هـر جمهـوری الزم بـوده                                 
ه در جمهوری آتن از زمان هومر تأسیسی به نام هوسپیتالیته یا مهمان نوازی دیده شده که براساس آن شهروندی به نـام پروکـسن مراقبـت و                         است ، چنانک  

اما ترتیب عام که می توانسته حقوق شهروندان جمهوری های دیگر را در هر جمهوری تضمین کند عامل                . حمایت از بیگانه را عهده دار می گشته است          
اهده بوده به این صورت که جمهوری های آن سرزمین با هم عهدنامه ای به نام ایزوپولیتی منعقد می ساخته اند و طی آن هر طرف در قلمرو خود برای مع

 آن  عامل مؤثر در عقد این گونه معاهـده هـا میـان           . شهروندان طرف دیگر حق بهره مند شدن از همگی یا بخشی از حقوق خصوصی را می شناخته است                   
 چنانکه دو شاخۀ قوم یهود ، پس از جدا شدن  این عامل در سرزمین های دیگر نیز این اثر را داشته ،. جمهوری ها اشتراک زبان و فرهنگ آنها بوده است 

حیت قـضایی و    از یکدیگر بعد از سلیمان نبی ، به لحاظ داشتن فرهنگ و آیین مشترک بـا یکـدیگر توانـستند در زمینـۀ مـسائل مـشترک راجـع بـه صـال                                
  .دادرسی و قانون حاکم در دعاوی میان خود معاهداتی منعقد سازند  آیین

در جمهوری آتن برای دسته ای از بیگانگان به نام متک ، اختیار اقامتگاه و بهره مند شدن از حقوق خصوصی در زمینۀ تجارت ، بدون داشتن حق ازدواج 
ملک از راه وصیت ، شناخته شده بوده و دعاوی آنها را که باید از سوی کسی از شهروندان آتنـی مطـرح                       با زنان آتنی ، یا حق استمالک و یا تملیک و ت           

  .گشته ، قاضی ویژه ای به نام پولمارک رسیدگی می کرده است می
  در روم » حقوق ملل « تنظیم . 4

 سپس بر اثر تغییر شرایط و ایجاد تحول در حقـوق ،               ، در ابتدا در روم نیز مانند یونان رفتار با بیگانگان مانند رفتار با بردگان بوده              
  . رفتار با آنان در این سرزمین نیز تغییر یافته و تحوالتی چند به خود دیده است 

بیگانه پسر خانواده تلقی : در سرزمین روم تأسیسی به نام هوسپیتیوم ، به موازات تأسیس پروکسن در آتن ، بوده که بر اساس آن                  
در این سرزمین نیز در تعیین حقوق بیگانگان عامل معاهده وجود داشته ، بـه ایـن                 .  محدود شناخته می شده است       و برای حقوقی  

بیگانگی که شهر آنها با روم ، دربارۀ حقـوق آنهـا ، دارای معاهـده بـوده در زوابـط خـود بـا اتبـاع روم از حقـوقی معـین                   : معنی  
عدها برای نامیدن عموم بیگانگان به کار گرفته شد در اصل برای نامیدن این دسـته         اصطالح پرگرن نیز که ب    . شده اند   مند می   بهره

  . از آنان بوده است 
برای تنظیم روابط حقوقی میان التنها و پرگرنها بـوده کـه           ) یا حقوق مردم    ( دگرگونی اساسی در حقوق روم ایجاد حقوق ملتها         

  .ر گذشته دیده نشده است تازگی داشت و نظیر آن در میان ملتهای دیگر در اعصا
التنهای قدیمی یعنی سکنۀ قدیمی روم و التنهـای مـستعمرات کـه از شـهرهای                : التنها خود به دو دستۀ متمایز تقسیم می گردیده اند           

  . دیگر ایتالیا به روم مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شده بودند و حقوق آنها نسبت به حقوق التنهای قدیمی محدودتر بود 
حقوق که مشتمل بر قاعده های ذاتی دربارۀ موارد مختلط بـود در ابتـدا اسـلوبی کامـل را تـشکیل نمـی داد و شـامل وجـوه                    این  

گوناگون حقوق نمی گردید و بیشتر برای رفع نیازهای بازرگانی تنظیم شده بود ، به این جهت حقوق مخصوص پرگرنهـا یعنـی      
نیز همچنان دوام داشـته اسـت ، چنانکـه          » حقوق ملل   « بودند ، پس از پیدایش      بیگانگانی که برای همیشه به روم مهاجرت کرده         

 پیش ازمیالد مسیح مقام قضایی ویژه ای به نام پرتورپرگرن تأسیس می گردد تا مراقب اجرای آن حقوق خاصه در                     242در سال   
  .روابط خانوادگی باشد 

 بنـابراین نمـی تـوان آن را نتیجـۀ برخـورد و آمیخـتن دو نـوع        .جوهر حقوق ملتها به گفتۀ گوتریچ همان حقوق روم بوده اسـت    
حقوق و تولد حقوقی دیگر دانست ، که امتیاز آن همان بوده است که در آن برای روابط بـا کـسانی کـه نـسبت بـه جامعـۀ روم                               

ه زنـدگی دو    پدید آمدن این حقوق نشان می دهد چگونـ        . بیگانه تلقی می شده اند حقوقی مخصوص فراهم گردیده بوده است            
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گروه از مردم که هر یک دارای حقوق مخصوص خود می باشد در یک سـرزمین و تحـت یـک حاکمیـت باعـث پدیدآمـدن                            
در اینجـا نخـستین     . روابط حقوقی مشترک میان آنها می گردد و قاعده های مشترک را برای تنظیم آن روابـط طلـب مـی کنـد                        

ی با در نظر گرفتن بیگانه بودن یکی از دو طرف دعوی ، به جای قانونی کـه                  نشانه های نظامی تازه دیده می شود که در آن قاض          
این همان وضعیت تعارض قوانین است که در آن تعیین قلمرو           . به طور معمول اجرا می کند ، قانونی دیگر را به اجرا می گذارد               

. عارض قوانین سابقه ای به دست نیامده اسـت          گو اینکه از آن دوران دربارۀ ترتیب حل ت        . هر قانون را قاضی عهده دار می باشد         
» حقوق ملل   « با وجود یک حاکمیت سیاسی ، به زودی وحدت قانونگذاری حاصل گشته و بر اثر آن                 : در توجیه آن گفته شده      

 از تعمیم پذیرفته و همگی صور رابطه های حقوق میان پرگرنها و التنها را در برگرفته ، خاصه که با تحـصیل حقـوق شـهروندی       
دو نوع قانون وجود نداشـته کـه   1در زمان دیژست  : سوی پرگرنها عامل تفاوت میان حقوق آنها با التنها از میان رفته ، از این رو                 

  .موجب انعکاس حکمی در خصوص حل تعارض میان آنها در این مجموعه باشد 
ههایی از آنها به درون امپراتوری ، بـه عنـوان مهـاجر ،              دربارۀ روابط میان اتباع امپراتوری و بربرها نیز ، پس از سرازیر شدن گرو             

  . اجازه داده شده که آنها نیز مانند پرگرنها در گذشته ، از حقوق خود پیروی کنند 
با این حال ، حقـوقی کـه در دوران شـکوفایی آن فـراهم            . با سقوط این امپراتوری ، نظام حقوقی آن نیز در عمل از هم گسست               

در این ناحیـه هـا ، تـا پدیـدار     . حقوق عام و به عنوان رهنمود در کنار عرفهای نواحی مختلف آن باقی ماند     آمده بود به صورت     
مرحلـۀ  : این دو مرحله عبارتنـد از  . شدن حکومت مرکزی پردوام ، حقوق بیگانگان از دو مرحلۀ تاریخی مشخص گذشته است   

  .شخصی بودن قوانین و مرحلۀ سرزمینی بودن آنها 
   بودن قوانین در قرون وسطی اروپاشخصی. 5

گردنـد  با تجزیۀ امپراتوری روم ، در قرنهای چهارم و پـنجم مـیالدی ، در سـرزمینهایی کـه اینـک خـاک فرانـسه محـسوب مـی           
کردند ،  این دو قبیله ، که خود از عرفهای ژرمنی پیروی می          . حکومت به دست ویزیگوتها و بورگوندها ، دو قبیله ژرمنی ، افتاد             

در حقوق خصوصی از حقوق گذشته خود ، یعنـی حقـوق بـه جـا                :  سکنۀ بومی ناحیه های تحت انقیاد خود اجازه داده بودند            به
قـانون  : بدین گونه در هر یک از دو ناحیۀ زیر تسلط آنها دو نوع قانون قابل اجـرا بـود                    . مانده از دوران تسلط روم ، تبعیت کنند         

ایـن وضـعیت را کـه در آن در جامعـه هـای      . منی ، و قانون اهالی بومی مبتنی بر حقـوق روم    قبیله ای حاکم مبتنی بر عرفهای ژر      
مختلف که زیر حاکمیت یک دولت اداره می شوند قوانین گوناگون ، یعنی در هر جامعه قوانین مخصوص همـان جامعـه قابـل                        

حقـوق روم ،    : و بیش دیده شده اسـت ، ماننـد          اجرا باشد در اصطالح شخصی بودن قانون می نامند ، که نظایر آن در تاریخ کم                 
  .حقوق ایران در دوران حکومت های اسالمی ، حقوق کشورهای مستعمره در عصر جدید 

  سرزمینی بودن قوانین در قرون وسطی اروپا. 6
 ملـی آنهـا   سرزمینی بودن قوانین به این معنی است که همگی کسانی که در یک سرزمین ساکن هستند  بدون توجه به تفاوتهای                    

مانند آنچه در دوران فئودالیته در اروپا حاکم بوده است ، به این صورت که در قلمرو هر فئـودال دربـارۀ             . پیرو یک قانون باشند     
هر شخص یا هر مال یا هر واقعه و یا هرسند تنها قوانینی که در آن قلمرو مقرر بـوده اجـرا مـی شـده و متعلـق بـودن شـخص بـه                                   

  . بط مال یا واقعه یا سند به ناحیه های دیگر در آن تأثیر نداشته است ای دیگر یا ر جامعه
افنـد و هـر    در اروپا پس از فروپاشی حکومت وسیع و مقتدر شارلمانی ، در پایان قرن هشتم میالدی ، حکومت بـه دسـت حکـام محلـی مـی         

گونه ای که صـورت نهـایی          را فئودالیته می نامند ، به      محلی برای خود نظام حکومتی ویژه می یابد و در مجموع نظامی پدید می آید که آن                
  . آن در قرن دهم میالدی بوده است 

گردد ، در تاریخ ایـران در دوران پارتهـا        این نظام حکومتی ، که در آن حاکمیت میان بخشهای گوناگون یک سرزمین خرد می              
  . می شده است یا اشکانیان سابقه داشته و در ایران به عنوان ملوک الطوایفی شناخته

                                                           
1 .Digeste  میالدی به دستور ژوستینیین امپراتور روم شرقی 529ه در سال مجموعۀ آرای حقوقدانهای رومی گردآوری شد .  
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بر پایۀ قوانین فئودالیته که از قلمرو یک فئودال به قلمرو قئودال دیگر می توانست متفاوت باشـد ، هـر بیگانـه مکلـف بـود ورود                        
خود را در مهلتی معین ، در برخی جاها ظرف یک روز ، بـه اطـالع برسـاند و نـسبت بـه حـاکم اظهـار انقیـاد کنـد و در سـلک                            

  .کرد ممکن بود اموال او ضبط و خود او توقیف گردد گر از ادای این تکلیف امتناع میای او درآید و ا خدمه
کـرد نـاگزیر بـود ، ماننـد     از جمله محدودیتهای حقوق بیگانه در آن عصر آن بود که اگر وی با زنی از اتباع حـاکم ازدواج مـی           

موال بر اثر فوت شناخته نمی شد و در صـورت درگذشـت             سرفها ، مالیاتی به او بپردازد ، یا آنکه برای او حق تملیک و تملک ا               
  .گرفت گشت بلکه به حاکم تعلق میوی ماترک او به ورثۀ او منتقل نمی

  تأثیر تجدید حیات حکومت مرکزی و تعدیل حقوق بیگانگان. 7
ین رو ، جریـان تـاریخ در ایـن          از ا . تحمل شرایط دشوار نظام فئودالیته و رکود اقتصادی ناشی از آن برای زمانی دراز میسر نبود                 

سرزمینها به سوی ایجاد حکومت مرکزی حرکت کرد و پادشاه به عنوان تیولدار کل از یک سو همگی فئودال هـا را زیـر چتـر                          
حمایت خود جا داد و از سوی دیگر اختیـارات آنهـا را انـدک انـدک کاسـت و سـرانجام همگـی اقتـدارهای آنهـا را بـه خـود                     

اقتدار حکومت مرکزی و ایجاد وحدت سیاسی شرایط اقتصادی و نیز حقوقی کشور را تغییر داد و از آن تخصیص داد و با بسط      
پس سروکار بیگانگان به جای فئودال ها ، با پادشاه افتاد و اظهار انقیاد آنان به او جای این اظهار نسبت به فئودال ها را گرفـت و                            

  . ن به طور محدود حق تمتع شناخته گردید در حقوق بیگانگان تغییراتی حادث شد و برای آنا
قائل شدن این محرومیـت نیـز     . این تحول همچنان ادامه یافت تا آنجا که محرومیت آنان از حقوق منحصر به حق توارث گشت                  

این محـدودیت   . به تبعیت از حقوق روم بود که در آن تفاوت حقوق ملل نسبت به حقوق مدنی محدود به حق توارث شده بود                       
 به مرور به تعدیل گرایید و ورثۀ فرانسوی بیگانه از آن بهره مند گردید و با مرسـوم شـدن شـرط رفتـار متقابـل در معاهـدات                              هم
  .المللی امکان بهره مند شدن از آن برای ورثۀ غیر فرانسوی کسانی که در شمول این شرط واقع می شدند فراهم آمد  بین

م حقوقی این پرسش را مطرح می سازد که استیفای حقوق آنان آیا بر پایۀ حقـوق کـشور                   شناخت حق تمتع برای بیگانگان در هر نظا       
متبوع آنان یا حقوق کشوری که در آنجا مقیم می باشند در طول چند سدۀ اخیر که حاصل آن اسلوب کنونی تعـارض قـوانین اسـت                  

  . باشد  تار ایتالیا در قرون وسطی مینخستین تجربه در این زمینه از آن حقوقدانان و قضات شهرهای خودمخ. پرداخت 
   اقتباس آن از سوی حقوقدانان فرانسه در قرن شانزدهم–پیدایش نظریه تعارض قوانین در شهرهای خود مختار ایتالیا در قرون وسطی . 8

کـدیگر و رفـت و    وضع جغرافیایی شبه جزیرۀ ایتالیا و واقع شدن شهرهای عمدۀ آن در کنار دریای مدیترانه و نزدیکی آنها بـه ی                    
آمد گسترده میان آنها و با جهان خارج در آن قرون سبب گردید در این شهرها ، که هرکدام برای خود نظام حقوقی ویژه یافتـه        
بود ، به جای اقتصاد روستایی مخصوص فئودالیته ، اقتصاد شهری حاکم گردد و سیر تمدن و حقوق در جهتی ادامه یابـد کـه بـا       

  .با گسترش بازرگانی ، مناسبت داشت این اقتصاد ، خاصه 
خاصـه   یابـد،   در تجارت اگر طرفین معامله متعلق به یک جامعه نباشند تعیین اینکه رابطۀ حقوقی آنان تابع چه قانونی اسـت ارزش مـی       

 سـازد مگـر   آنکه هر طرف با آگاهی که نسبت به قوانین جامعۀ خود دارد می کوشد همان قوانین را بر رابطۀ خود بـا دیگـری حـاکم                        
این نوع مقررات در بازارهای بین المللی اروپا در قـرون وسـطی پدیـد         . آنکه مقرراتی مشترک ، مورد قبول طرفین وجود داشته باشد           

ایـن مقـررات ،     . کردنـد    از آنها پیروی مـی      آمده بود و بازرگانان مناطق مختلف ، که در آن بازارها به انواع داد و ستد می پرداختند ،                  
  .به لکس مرکاتوریا ، به عنوان قاعده های عرفی آن بازارها شناخته می شد و از اعتبار کافی برخوردار بود معرف 

این قاعده ها محدود به معامالت تجاری در آن بازارها بودند و دیگر وجوه روابط خصوصی بین المللی را که پیش می آمـد در                         
این راه همان بود که منتهی به یـافتن         . هی برای یافتن قانون حاکم جستجو می شد         برای این گونه رابطه ها باید را      . گرفتند  بر نمی 

  .قاعده های تعارض قوانین و نظریۀ تعارض قوانین گردید 
عامل تاریخی اصلی ، که باعث پدیدآمدن فکر حل تعارض میان قوانین مختلف مربوط به موضوع در آن عهد در ایتالیا گردید،                      

های مختلف در آن سرزمین بود و عامل پدید آمدن این قانونگذاری های متفاوت نیز آن بود کـه بـر اثـر                       پیدا شدن قانونگذاری    
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غلبۀ فئودالیسم در اروپا شهرهای ایتالیا نیز به ناگزیر از یکدیگر جدا افتاده و به صورت جمهوری های خودمختار درآمده بودنـد            
این جریـان سـبب شـد قـوانین آن شـهرها کـم و بـیش                 . ص ایجاد کند    و هر شهر ناگزیر شده بود برای خود قانونگذاری مخصو         

این تفاوت نمی توانست به اندازۀ تفاوت میان قوانین دو دولت مستقل از یکدیگر باشـد ، زیـرا               . نسبت به یکدیگر متفاوت باشند      
با این وصف تفاوت    . بود  تمدن همگی آن شهرها از یک فرهنگ سیراب می شد و حقوق تمامی آنها بر پایۀ حقوق روم استوار                    

تا آن حد بود که هر طرف ، به هنگام بروز اختالف میان او و کسی که با او همشهری نبود قانون شهر خـود را مـرجح شـمارد و                          
این وضع نمی توانست با تجارت گستردۀ میان آن شـهرها سـازگار باشـد و الزم                 . آن را برای حل و فصل اختالف مناسب بداند          

این قاعده ابتدا آن بود کـه شـهرهای مختلـف در            . ح قانون یک شهر بر قانون شهر دیگر قاعده ای عام فراهم آید              بود برای ترجی  
این راه حل ، با آنکه از حیث متساوی شـناخته           . معاهدات میان خود می پذیرفتند دعاوی در هر شهر تابع قوانین همان شهر باشد               

ش بود ، این نقص را به همـراه داشـت کـه در آن بـه تنـوع دعـاوی و جهـات                        شدن قوانین ناشی از حاکمیت های مختلف پرارز       
رسیدن به راه حلی که از این نقص عاری باشد در گامهای بعد حاصل شـد               . ارتباط آنها به قوانین شهرهای دیگر توجه نشده بود          

مختلف که دعوی به آنهـا مربـوط   و آن راه حل این بود که در هر اختالف قاضی می کوشید از میان قانونگذاری های شهرهای                  
می شد تعیین کند هر قانونگذاری متضمن چه منفعتی است و کدام یک از آنها برای حل و فصل اختالف مناسبتر اسـت ، ماننـد                         
آنکه در اختالف مربوط به وصیت نامه ای که آن را یکی از اهالی بولونی به هنگام عبور از مدن در این شـهر تنظـیم کـرده بـود                             

راه حل هایی که در امثال این مورد و یا       . نون محل تنظیم مناسبتر و برتر است یا قانون محل موصی یعنی قانون شهر بولونی                آیا قا 
موارد دیگر از سوی دادگاههای شهرهای مختلف ایتالیا در آن زمان ارائه می شد در بطن خـود هـسته هـای اصـلی قاعـده هـای                            

  . بعد از آنها راه حل ها استخراج شدند تعارض قوانین را داشتند که در زمانهای
این تحول ، یعنی قابلیت اجرای قوانین یک شهر در شهرهای دیگر ایتالیا ، مانند هر اندیشۀ نـو راه خـود را بـه کـشورهای دیگـر                             

بـود و از  از این رو دیده می شود در فرانسه در دورانی که از یک سو اختیارات فئودالها را حکومت مرکزی قبضه کرده    . گشود  
  .سوی دیگر قوانین پراکندۀ فئودالها جای خود را به عرفهای گسترده ناحیه ها داده بود از این اندیشه استقبال می شود 

نخـست ضـرورت رونـق تجـارت پـس از رکـود دوران              : گرفـت   تعقیب این فکر در آن کـشور خـود از دو ضـرورت مایـه مـی                
نتیجۀ این ضرورت ها انتـشار دو اثـر         . رابر افزایش قدرت حکومت مرکزی      فئودالیسم و دیگر ضرورت حفظ قدرت نواحی در ب        

در ایـن دو اثـر      . برجسته از سوی دو تن از حقوقدانان نامی آن کشور به اسامی دومولن و دارژانتره در قرن شانزدهم میالدی بود                     
  .پایه های نظریۀ تعارض قوانین در آن کشور ریخته شد 

  ض قوانین در سرزمین هلندنفوذ نظریه فرانسوی تعار. 9
استقبال حقوقدانان هلندی از نظریۀ فرانسوی تعارض قوانین در قرن هفـدهم مـیالدی ناشـی از رابطـه هـای گـستردۀ تجـاری بـود کـه                 
شهرهای آن سرزمین ، مانند شهرهای خودمختار ایتالیا ، میان خود و با جهان خارج داشـتند و بـرای حفـظ و گـسترش ایـن رابطـه هـا           

ایـن  . ر بودند برای حقوق بیگانگان در سرزمین خود احترام قائل گردند و راهی برای اجرای آن حقوق ، در موارد مقتضی بیابند           ناگزی
  ،ها  سلطۀ خارجی ، یعنی اسپانیاییشهرها ، افزون بر فرهنگ و عالئق تاریخی مشترک و اقتصاد هم پایه با یکدیگر ، دربارۀ طرد و نفی

ک بودند ؛ به این جهت حقوقدانان آن سرزمین در پی یافتن راهی برای اجرای قوانین بیگانه به تازه تـرین آثـار                       نیز دارای هدفی مشتر   
در زمینۀ تعارض قوانین ، یعنی آثار حقوقدانان فرانسوی ، روآور شدند و از آن میان دارژانتره را که بـر مبنـای خـاص گرایـی نوشـته                             

ی استقالل طلبانۀ آنان سازگار بود ، برگزیدند و چون مسائل آنها نـوتر و اندیـشۀ آنهـا دارای                    شده بود و از این حیث با تمایالت سیاس        
  .افقی وسیعتر بود از نظرات فرانسویها در این زمینه فراتر رفتند و آثار اصیل برای خود پدید آوردند 

 از این جهت تفاوت داشت کـه         حیه های فرانسه ،   در این شهرها مسألۀ تعارض قوانین ، نسبت به این مسأله در شهرهای ایتالیا یا نا               
 در این شهرها پرسش این بود کـه چگونـه    به بیان دیگر ،. در اینجا تعارض میان قوانین یک سرزمین با سرزمین دیگر مطرح بود            

شـهرهای  می توان اجرای قانون یک کشور بیگانه را در دادگاههای داخلی توجیه کـرد و حـال آنکـه در تعـارض میـان قـوانین                           
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خودمختار ایتالیا و یا میان عرفهای ناحیه های مختلف فرانسه موضوع به اجـرای قـوانین یـا عـرف هـای کـشوری دیگـر مربـوط                            
گردید بلکه همگی آنها به یک کشور مربوط می شد که توجیه آن دشوار نیـست ، چنانکـه همـین وضـعیت در کـشورهای                            نمی

دانان هلند بر پایۀ نظراتی که در مکتب های حقوقی دیگر قوام یافته بود به تـوجیهی                به این مناسبت حقوق   . فدراتیو دیده می شود     
  .تازه در این باره دست یافتند و آن استناد به نزاکت بین المللی بود که زیر عنوان نظریه نزاکت بین المللی شهرت یافته است 

.  و اولـریخ هـوبر        ژان ووئـه ،   : پـل ووئـه و پـسر او         : رتنـد از    مؤلفان حقوق هلند که در این باره آثار سودمند پدیدآورنده اند عبا           
  .اصطالح تعارض قوانین مدیون اثر هوبر تلقی شده است 

  تأثیر نظریۀ حقوقدان های هلند در کشورهای انگلستان و آمریکا. 10
ز آن کشور به کـشورهای دیگـر   نظریۀ تعارض قوانین که بر اثر یافته های حقوقدانان هلند جهشی تازه یافته بود به حرکت خود ا   

ادامه دارد و در مسیر خود در انگلستان و آمریکا ، یعنی کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن ال ، نظر حقوقدانان را به خـود جلـب    
تأثیر نظریۀ حقوقدانان هلند در حقوق انگلستان بدان پایه مـی رسـد کـه بـه گفتـۀ گـوتریچ ، بیـشترین بخـش قاعـده هـای           . کرد  

  . خاصه اثر هوبر ، ساخته شده است  قوانین آن کشور بر اثر الهام از آثار آن مؤلفان ،تعارض 
 مـی تـوان آن را واقعـه ای در تـاریخ              که به گفتۀ بـاتیفول ،       در این شرایط حقوقدان مشهور آمریکایی به نام استوری اثر خود را ،            

خصوصی را یادگار آن دانست ، تحت تأثیر نوشتۀ هوبر تألیف  نظریۀ تعارض قوانین به شمار آورد ، و اصطالح حقوق بین الملل             
این اثر با استقبالی که از آن بالفاصله در اروپا به عمل آمـد اندیـشۀ آمریکـایی را    .  میالدی منتشر می کند 1834و آن را در سال      

این اثـر در  .  رویۀ قضایی ظاهر ساخته است در این  زمینه متقابالً به اروپا منتقل و در خود آمریکا نیز اثر خود را به طور کامل در         
فرانسه نیز انعکاس می یابد و در آنجا حقوقـدان فرانـسوی بـه نـام فـولیکس از آن در تـألیف خـود در زمینـۀ حقـوق بـین الملـل                

  .گیرد  انتشار یافته است ، الهام می1843خصوصی که در سال 
  گسترش حقوق بین الملل خصوصی. 11

 در نظریۀ تعارض قوانین و به دنبال دگرگونی هایی کـه در روابـط اقتـصادی و سیاسـی بـین المللـی رخ              پس از تحول های پیاپی    
دهد و رابطه های حقوقی بس گسترده تر و متنوع تری را نسبت به گذشته ، میان همگی کشورها سبب می گردد ، نوبـت بـه                             می

ضـع قـوانین و یـا ایجـاد رویـۀ قـضایی در اسـلوب هـای حقـوقی           تعمیم این نظریه و بازتاب آن از راه عهدنامه های سیاسی ، یا و             
  . کشورها فرا می رسد 

 وحدت قانونگذاری پدید می آید و با الهام از عـرف هـای نـواحی مختلـف کـشور ، خاصـه                       1789در فرانسه بر اثر انقالب سال       
  . 1گرددعرف پاریس ، برای نخستین بار در عصر حاضر به تدوین قوانین مدنی مبادرت می

به تدریج از قرن نوزدهم به بعد ، عالوه بر تعارض قوانین ، موضوعات دیگری از جمله تابعیـت ، اقامتگـاه و وضـع بیگانگـان بـه                    
علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بـین الملـل خـصوصی راه یافـت و بـه تـدریج در هـر                            

نیز به وجود آمد ، که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی ، اصول و کشوری کم و بیش رویه قضایی خاص آن کشور       
   .2مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است

   تحول های تاریخی حقوق بین الملل خصوصی ایران –بند سوم 
   پیش از ورود اسالم به ایران-الف

نخـستین  . مین ، از چند دورۀ متمایز گذشته تا به دوران کنونی رسیده است حقوق ایران ، در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرز   
دوره از این ادوار ، که دربارۀ آن می توان برخی آگاهی های کم و بیش قابل اعتماد یافت دورۀ هخامنشیان مـی باشـد کـه طـی         

 از مرزهای سرزمین خود نیز فراتر می روند و به     آن ایرانیان نه تنها به تشکیل دولتی فراگیر در سرزمین ایران توفیق می یابند بلکه              

                                                           
 دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان . 1
 دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب. 2
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این آگاهی ها بخشی مستند به گوشـه ای از نوشـته هـای کتـاب                . کشورگشایی در سرزمین های مجاور و دورتر دست می زنند           
 و  عهد عتیق از کتاب مقدس است که در آن از فرمانهایی یاد شده است کـه در آنهـا ، پادشـاهان ایـران ، پـس از گـشودن بابـل                               

گسترش فرمانروایی خود بر آن سرزمین ، دستورهایی دربارۀ آزادی یهودیان و یاری رساندن به آنـان بـرای سـاختن پرستـشگاه                       
بخـشی دیگـر مـستند بـه کتیبـه هـای       . خود و مجاز دانستن آنها در برگزیدن قاضیان و داوران برای داوری میان خود ، می دهند      

 نبشته ای است که در آن کوروش پادشاه هخامنشی از سیاستهای خـود دائـر بـر احتـرام بـه                      یافته شده از آن عهد ، به ویژه سنگ        
  . کند مذهب بابلیها و آزادی آنها و ترمیم ویرانی ها یاد می

می توان گفت در آن دوران در ایران برای بیگانگان شخصیت حقوقی شناخته می شده و رواج پناهندگی به ایـن کـشور در آن                         
این دوران که در آن حقوق ایران مراحل تکاملی چندی را پشت سـر گذاشـته و بـه                   . ثار چنین رفتاری بوده است      روزگاران از آ  

  .آن پایه از پیشرفت رسیده بوده که می توانسته امپراتوری تسلط اسکندر و جانشینان او یعنی سلوکیها داد 
شود و ایرانیان خود زمـام آن را بـه دسـت مـی گیرنـد ؛ نظـام       در دوران پارتها یا اشکانیان که حکومت از یونانیها پس گرفته می     

حکومتی ، نظیر آنچه در زمان هخامنشیان بوده ، شکل ملوک الطوایفی و وضع حقوق با حقوق دوران سـلوکیها شـباهت داشـته                        
در اروپـا هماننـد   این شکل حکومت را در آن دوران در ایران ، برخی مورخان با نظام حکومتی فئودالیته در قرون وسطی     . است  
این وضعیت ایجاب می کند ادارۀ هر ناحیه در قبضۀ حکومتی خودمختار باشد و حقوق هـر ناحیـه نـسبت بـه حقـوق                         . اند  دانسته

با این وصف نباید آن دوران را در حقوق ایران با رفتار سخت با بیگانگان و سـلب حقـوق آنهـا                      . ناحیه های دیگر متفاوت باشد      
  . در اروپا مقایسه کرد در دوران فئودالیته

در دوران ساسانیان قدمی فراتر برداشته می شود و حقوق بومی ایران حاکمیت عام می یابـد و بـه لحـاظ نقـش برجـستۀ مـذهب                            
گـردد و مـذهب در تعیـین حقـوق فـرد در جامعـه ارزش پیـدا        زرتشتی ، در فرهنگ و در ادارۀ جامعه ، با احکام آن آمیخته مـی     

ف برای پیروان مذاهب دیگر نیز فرض برخوردار بـودن از حقـوق محفـوظ بـوده ، مگـر هنگـامی کـه رواج                         با این وص  . کند    می
  .شده است مذهبی به رواج مذهب زرتشتی زیان می رسانده که در این حالت سختگیری نسبت به پیروان آن مذهب آغاز می

  پس از ورود اسالم به ایران   -ب
کمیت اسالمی در سرزمین ایران حقوق این سرزمین ، این بار از پایه دگرگون شـد و جـای   با شکست ساسانیان و برقرار شدن حا  

خود را به حقوق اسالمی داد و از حقوق گذشتۀ آن ، جز آنچه از سوی ایرانیان وفادار به آیین زرتـشتی حفـظ شـد ، آن هـم در         
تیان ؛ پیروان دیگر آیین ها هم کـه از گذشـته هـا در      افزون بر زرتش  . حدودی که دولت اسالمی اجازه می داد ، اثری برجا نماند            

آمدنـد و از پـذیرفتن اسـالم سـرباز زده بودنـد ، در ایـن دوران دیگـر                    این سرزمین سکونت داشتند و از اتباع ایران به شـمار مـی            
د از کفـار و     توانستند جزء اعضای جامعه یا امت اسالمی تلقی شوند ، به این جهت همگی ایـن گروههـا در حاکمیـت جدیـ                        نمی

نسبت به جامعۀ اسالمی بیگانه تلقی می شدند و بهره مند ماندن آنها از حقـوق بـستگی بـه آن داشـته کـه اوّالً از پیـروان مـذهب                               
در ایـن پیمـان حقـوق و       . شناخته شده محسوب شوند ثانیاً با این حاکمیت پیمانی به نام عقـد ذمـه یـا عقـد جزیـه منعقـد سـازند                          

منعقد سازندگان این پیمان ها را ذمی می نامیده اند و آنهایی کـه از ایفـای ایـن    . گردیده است ش معین میتکالیف آنها کم و بی 
توانسته اند مدعی هیچ گونه حقی باشند و از لحاظ جان و            گردیده اند و نمی   تکلیف دوری می جسته اند از کفار حربی تلقی می         

  .مال نیز حقی برای آنها شناخته نمی شده است 
ته از ذمیان که سکونت آنها در سرزمین اسالمی صورت دائم داشته است بیگانگانی هم که برای اقامت موقت یـا عبـور بـه                         گذش

گشته اند ، این گونه     آمده اند و به آنها به گونه ای امان داده می شده است ، از حداقل حقوق ذمیان بهره مند می                    این سرزمین می  
دربارۀ بیگانگانی هم که میان دولت متبوع آنها و دولـت اسـالمی پیمـان صـلح         . گفته اند   ن می بیگانگان را ، در اصطالح ، مستأم      

  .رفته است موقت یا متارکۀ جنگ موسوم به مهادنه منعقد می شده لفظ معاهده به کار می
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ور گـشته ، منحـصر بـه        که به اعتبار تعهدهای منعکس در آن به عقد ذمه و به لحاظ شرط جزیه در آن به عقد جزیـه مـشه                       عقد ذمه 
زرتشتیان ، یهودیان و مسیحیان ساکن در سرزمین ایران یعنی پیروان ادیانی که آنها را اسالم یـا اهـل کتـاب و یـا در حکـم اهـل            
کتاب می شناسد بوده است و می توانسته شامل یک نفر یا گروهی از اهالی یک محل یا همگی ساکنان یک شهر و به صـورت                          

  .، واقعی و یا فرضی باشد مکتوب یا غیرمکتوب 
این دو نوع تعهد پرداخـت از سـوی         . سرانه و ارضی و در حالت اخیر بر آن خراج اطالق می شده است               : جزیه بر دو گونه بوده      

گرفتـه  ذمی را باید استمرار دو نوع مالیاتی دانست که در زمان ساسانیان در ایران مرسوم بوده و به طبقات زیرین جامعه تعلق مـی             
در این دوران تغییر شکل یافته و شامل کسانی می شده است که به جای پذیرفتن دین رسمی کشور پرداخت آنها را بر عهـده                         و  
  . گرفته اند می

شود،  از حیث احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه ، همان گونه که در اسلوب قانونگذاری کنونی ایران دربارۀ اقلیتها عمل می                    
  .م مذهبی خود بودند اهل ذمه تابع احکا 

قاضی اسالمی صالحیت رسیدگی نسبت به دعاوی له یا علیه ذمیان را داشته و در اختالف میان دو هم کیش می توانسته یا خـود                   
داده اسـت ،    به اختالف آنها رسیدگی و حکم آن را بنا بر احکام شریعت خود آنها با جرح و تعدیل که خود در آن احکـام مـی                         

  .دگی امتناع و آن را به قاضی شریعت خود آنها احاله کند تعیین یا از رسی
بیگانگان یا کفار بیرون از سرزمین اسالمی که گذار آنها به قلمرو اسالمی می افتـاده اسـت در چنـد حالـت از حـداقل حقـوق ،                             

 اسالمی با دولت متبـوع آنهـا   هنگامی که دولت: این حالتها را می توان بر سه گونه دانست         . مانند ذمیان ، برخوردار می شده اند        
پیمان صلح موقت منعقد می ساخته است ، هنگامی که خود آنها از دولت اسالمی امان می یافته اند ، هنگامی که بیگانه به گمان                

  .آمده است برخوردار بودن از امان به سرزمین اسالمی می
شاره بیگانه را مطمئن می ساخته که جـان و مـال او در سـرزمین                آن بوده که دولت اسالمی یا یکی از مسلمانان با هر لفظ یا ا              امان

  .اسالمی در سالمت و در امان است 
نیز هنگامی بوده که بیگانه بر اثر مسموعات خود ، یا بر اثر دوستی با مسلمانان ، این پندار را می یافته کـه جـان و مـال او              شبهۀ امان 

در این حالت نیز دولت اسالمی خـود را موظـف           . شده است   ن راهی آنجا می   در سرزمین اسالمی محفوظ می باشد و با این گما         
  .به حمایت از جان و مال او تا بازگشت وی یا بازگرداندن وی به مأمن خود می دانسته است 

دیـد  با تسخیر سرزمین ایران و دیگر بالد خالفت اسالمی از سوی چنگیز و فرزندان او ، در اراضی تسخیر شدۀ آنان حاکمیتی ج              
مستولی شد و اگر اعتبار احکام و قواعد اسالم در ادارۀ روابط درونی جامعۀ مسلمانان ایران همچنان محفوظ ماند ، ادارۀ روابـط                       
راجع به جامعه های مختلف و به طور کلی ادارۀ امور عمومی آنان تابع احکام و قواعد این حاکمیت ، که به یاسا معـروف انـد ،                            

ه جانشینان چنگیز در ایران به اسالم درآمدند قوانین آنها پابرجـا ماندنـد ، چنانکـه بـرای رسـیدگی بـه                       گردید ؛ حتی پس از آنک     
گرفـت ، بـه   دعاوی مختلط ، یعنی دعاوی که در یک سوی آنها یکی از مغوالن و در سوی دیگر آنها یکی از مسلمانان قرار می         

  .برجستگان دو جامعۀ مغول و مسلمان برگزیده می شدند دستور غازان ، دیوان مظالم تشکیل می گشت و اعضای آن از 
از مشخصات این دوران ، در روابط با بیگانگان آن است که با ایجاد حکومت مرکزی قوی و با ثبـات در منطقـه ، رفـت و آمـد               

ریز به عنوان بزرگتـرین  بازرگانان از شهرهای خودمختار ساحلی ایتالیا به سرزمین ایران و از آن به هند آغاز می گردد ؛ و شهر تب       
 از نظـر حاکمیـت ، بـا آنچـه ایـن لفـظ در دورۀ        مرکز معامالت تجاری میان شرق و غرب اشتهار می یابد و تعریف بیگانـه نیـز ،     

حکومتهای اسالمی می توانسته معنی داشـته باشـد متفـاوت مـی گـردد و تنهـا شـامل کـسانی مـی شـود کـه از خـارج از قلمـرو                         
ر روزافزون برای تجارت یا سیاحت یا مأموریت به ایران می آمده اند و دولت نیز ، که خود بـرای توسـعۀ         امپراتوری مغول به طو   

  .تجارت مشوق این گونه رفت و آمدها بوده برای آنها به طور عموم حقوقی می شناخته است 
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ب مقتدر دولـت ایـران ، جریـان آزاد روابـط            در عصر صفویه با آنکه حکومت عثمانی ، با قرار گرفتن میان ایران و اروپا به عنوان رقی                 
اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی را مختل می ساخت ، دولت ایران که پایه های خود را بر ترویج تشیّع نهاده بـود ،                  

در ایـن دوران  . کنـد به لحاظ اقتدار و ثبات خود توانست موقعیت این سرزمین را به عنوان شاهراه ارتباط شرق و غرب همچنان حفظ           
روابط بیگانگان در ایران ، مانند اعصار گذشته ، تابع احکام و موازین حقوق اسالمی بود و پذیرفتن شرایط کاپیتوالسیون ، به تقلید از              

  .عثمانی ها در معاهده ای به نفع فرانسوی ها با به اجرا در نیامدن آن تغییری در جریان عادی حقوق رخ نداد 
یز سیاحت دولت برگسترش روابط بین المللی و تشویق تجارت اسـتوار بـوده و بـه خـصوص از آمـدن بازرگانـان                        در این عصر ن   

 میالدی از سوی انگلستان برای ایجاد روابـط سیاسـی و            1600اروپایی استقبال می شده است ، چنانکه برادران شرلی که در سال             
ران را از حیث آمد و رفت آزادانه و توقف و اشتغال به تجارت بـرای                گردند موافقت دولت ای   تجاری به ایران می آیند موفق می      

اتباع انگلستان در سرزمین ایران و مصون شناخته شدن جان و مال و مذهب آنان در این سـرزمین بـه دسـت آورنـد و یـا دولـت                              
 مثالها این نکته به خوبی مستفاد از این. فرانسه می تواند موافقت آن دولت را با معافیت گمرکی بازرگانان فرانسوی کسب نماید        

گردد که در این دوران نیز به اقتضای تشویق تجارت ، با صـدور فرمانهـایی از سـوی دولـت و یـا عقـد معاهـده هـایی بـرای                                می
  .بیگانگان حقوقی شناخته می شده است 

زرگانان و اتباع کشورهای آن قـاره در        با گسترش روابط بازرگانی میان اروپا و ایران ، در قرن هفدهم میالدی و افزایش شمار با                
این سرزمین و با وجود بهره مند بودن آنها از حقوق در ایران و رعایت حقوق آنها از سوی دولت ایران چون آن کـشورها میـان                     

ش نظام قضایی و حقوقی خود با نظام قضایی و حقوقی ایران تفاوتهایی آشکار مـی دیدنـد ، بـا اسـتفاده از تجـاربی کـه از پـذیر                  
اسلوب کاپیتوالسیون از سوی دولت عثمانی به دست آورده بودند از آغاز قرن هجدهم میالدی درصدد برآمدند ایران را نیز بـه                      

 م در ایـن بـاره معاهـده ای میـان آن             1708فرانسه در این راه پیشگام گردید چنانکه در سـال           . پذیرش این اسلوب تشویق نمایند      
این معاهده  .  م مورد تجدیدنظر و اصالح واقع گردید         1722 و   1715این معاهده در سالهای      . دولت و دولت صفویه انعقاد یافت     

 م ، هـیچ گـاه بـه اجـرا در نیامدنـد ، بـا ایـن وصـف آنهـا را               1732و معاهدۀ دیگر در این زمینه با روسیۀ تزاری منعقد در تـاریخ              
، بـر اثـر انعقـاد    )  م 1828 فوریـۀ   10( ش  .  ه 1206همـن مـاه      ب 21توان مقدمه ای بر پذیرش اسلوب کاپیتوالسیون در تـاریخ             می

ایـن  . از سـوی دولـت ایـران دانـست          » عهدنامۀ بازرگانی میـان ایـران و روسـیه          « پروتکل پیوست عهدنامۀ ترکمان چای ، به نام         
آمد و کشورهای عالقه مند     معاهده به موقع اجرا گذارده شد و بر اثر آن ایران در شمار کشورهای پیرو اسلوب کاپیتوالسیون در                 

دیگر نیز یا از راه پیش بینی شرط کاپیتوالسیون یا پیش بینی شرط دول کاملـه الـوداد ، در عهدنامـه هـای خـود بـا دولـت ایـران               
  .توانستند مزایای آن را برای اتباع خود به دست آورند 

گردد ر بیگانه ، دربارۀ اتباع آن کشور ، تعطیل می         در اسلوب قضایی کاپیتوالسیون قانونگذاری داخلی به سود قانونگذاری کشو         
و رسیدگی به دعاوی و جرائم آنان بدون آنکه برای قاضی داخلی حق انتخاب باشد ، در صالحیت کنـسول کـشور متبـوع آنهـا           

  .قرار می گیرد ، حتی اجرای احکام کیفری به عهدۀ دولت خارجی واگذار می شود 
حقـوق ناشـی از     . زخ میان حقوق گذشتۀ این سرزمین و حقوق کنونی آن دربارۀ بیگانگان می باشـد                دوران کاپیتوالسیون در ایران بر    

این اسلوب افزون بر مغایرت کامل با حقوق گذشتۀ ایران و تأثیر آن در پدیدآمدن آثار منفی در جریان عادی آن حقـوق از بـسیاری                        
  . به طور عموم حقوق معین به رسمیت شناخته شده مباینت داشته است جهات با حقوق بعدی ایران هم که در آن برای اتباع بیگانه ،

به اختصار به ترتیـب زیـر       » عهدنامۀ بازرگانی میان ایران و روسیه       « حقوق ناشی از کاپیتوالسیون برای بیگانگان در ایران براساس مندرجات           
  :بوده است 

زمین ایران ، به شرط همراه داشتن گذرنامه و پرداختن به بازرگانی در هر نقطۀ ایران و عبور    آزادی اتباع روس در آمد و رفت به سر          -در زمینۀ حقوق فردی      
خرید ملک برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره ؛ ممنوع بودن ورود مأموران دولت ایـران بـه عنـف بـه ایـن                   ) 1مادۀ  ( از ایران   

؛  ) 5مـادۀ   ( گـری     تعیین شـده از سـوی سـفارت یـا کنـسول           ) دورگمن  ( فارت یا کنسول گری و بدون حضور مترجم         گونه اماکن بدون اجازۀ مأموران س     
   ) .1مادۀ  (تحویل همگی ماترک اتباع روس متوفی در ایران به بستگان یا شرکای آنها و در صورت نبودن آنها به سفارت یا کنسول گری 
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حالتی که طرفین دعوی را اتباع روس تشکیل می دادند ، حالتی که یک طرف از اتباع                 : ش بینی شده بود     در این باره سه حالت پی      –در دعاوی مدنی     
 .روس و طرف دیگر از اتباع کشور خارجی دیگر بود و حالتی که یک طرف از اتباع روس و طرف دیگر از اتباع ایران بود 

  

ا کنسول گری دولت روسیه قرار می گرفـت و قـانون حـاکم              رسیدگی و صدور حکم در صالحیت اعضای سفارت ی        : در حالت اوّل    
هرگاه توافق طرفین حاصل می شد ترتیب صالحیت ها بـه          : در حالت دوم    . بر اختالف را قوانین و رسوم آن دولت تشکیل می دادند            

و صـدور حکـم در ایـن        با آنکه به صالحیت دادگاههای ایران گردن نهاده شده بود ، رسیدگی             : صورت پیشین بود و در حالت سوم        
معرفی شده از سوی سفارت یا کنسول گری داشـت و رسـیدگی و صـدور حکـم یـا                  ) دورگمن  ( دادگاهها بستگی به حضور مترجم      

  . )7مادۀ ( درخواست تجدیدنظر باید با اطالع سفارت یا کنسول گری و با حضور مترجم تنها در تهران یا در تبریز صورت می گرفت 
در این باره نیز به اقتضای آنکه مجنی علیه و بزهکار هر دو از اتباع روس تلقی می شدند یا تنهـا بزهکـار دارای تابعیـت آن دولـت                             -ایت  در زمینۀ جرم و جن     

در حالت نخستین رسیدگی و صدور حکم دربارۀ بزه در صالحیت انحصاری کاردار و کنسول قرار داشت و به طبـع بـرای          : بود به دو ترتیب عمل می شد        
اجع انتظامی و قضایی ایران حق مداخله نبود و قانون ایران نیز دربارۀ آن اعمال نمی شـد و در حالـت دوم ، تعقیـب بزهکـار و رسـیدگی بـه بـزه و دادن                                   مر

 ( گـری و حـضور متـرجم      حکم در صالحیت دادگاههای ایران بود ولی هر اقدام علیه او حتی در جـرائم مـشهود ، بـستگی بـه اطـالع سـفارت یـا کنـسول                             
تعیین شده از سوی آن مراجع داشت و اگر محل وقوع بزه خارج از حوزه ای بود که سفارت یا کنسول گری در آنجا قرار داشت باید بزهکـار                 ) دورگمن  

یفـر بـه   به دادگاه آن حوزه گسیل می گشت پس از تعیین حکم نیز باید بزهکار به سفارت یا کنسول گری تحویل داده مـی شـد تـا وی را بـرای اجـرای ک               
   ) .8مادۀ ( روسیه اعزام دارند 

اجرای اسلوب کاپیتوالسیون در ایران بیش از یک صد سال نپایید و با پیدایش شرایط جدید در ایران و در روابط بین المللی مقدمات الغای                        
ر این اعالم به لحاظ اعتراض دولتهای ب.  میالدی الغای آن را به طور یک جانبه اعالم داشت    1917ابتدا دولت ایران در سال      . آن فراهم آمد    

در همان سال در روسیۀ تزاری انقالب سوسیالیستی اکتبر رخ داد و بـر اثـر آن بـه جـای دولـت تحمیـل کننـدۀ                         . ذینفع اثری مترتب نگردید     
 1919 ژوئـن    25مـورخ   این دولـت ، نخـست در مراسـله ای           . اسلوب کاپیتوالسیون بر ایران دولتی با آرمانهای اجتماعی جهانی تازه نشست            

 مـیالدی منعقـد میـان آن      1921 معاهـدۀ سـال      16پس از آن در مـادۀ       . میالدی به سهم خود ابطال قضاوت کنسولها را در ایران اعالم داشت             
چنین اتبـاع  اتباع روسیه ساکن ایران و هم« : شده ، تصریح گردید  دولت و دولت ایران ، با اشاره به ابطال قضاوت کنسولها در مراسله ای یاد  

ایران ساکن روسیه از تاریخ امضای این معاهده دارای حقوق متساوی با سکنۀ محل بوده و تابع قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به                         
ه آن اعالم دولت ایران و آن مراسله و این معاهده آغاز راهی بود کـه بـ                . » تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد           

زیرا دولتهای ذینفع به بهانۀ آنکـه قـوانین ایـران هنـوز     . الغای کامل کاپیتوالسیون در ایران انجامید منتهی نه به آن زودی که انتظار می رفت          
دگرگون نشده و تشکیالت قضایی آن سر و سامان نیافته است و حقوق اتباع آنهـا در ایـران تـأمین نیـست در برابـر الغـای آن مقاومـت مـی            

بدون موافقت ضمنی آنها الغای یک جانبۀ کاپیتوالسیون به لحاظ مبانی قـراردادی  :  دریافته بود    1917د ، دولت ایران نیز با تجربۀ سال         کردن
به این مناسبت پس از تصویب قوانین ضروری دیگر ، عالوه بر قوانین اصول تشکیالت عدلیه . آن می تواند اعتراض آنها را دوباره برانگیزد         

و ایجـاد تـشکیالت جدیـد        ) 1304 (و قـانون جـزای عمـومی         ) 1303( ، مانند قانون تجارت      ) 1291( و اصول محاکمات جزایی      ) 1290( 
با تعیین مهلت یک ساله الغای کاپیتوالسـیون را بـه دولتهـای ذی       ) 1927 مه   10 ( 1306 اردیبهشت   19 وزارت امور خارجه در       دادگستری ، 

 ، نیز جلـد اوّل قـانون مـدنی ، کـه در مقدمـۀ آن برخـی                   1307 اردیبهشت   18ش از سپری شدن آن مهلت در روز         نفع اعالم داشت و روز پی     
  .قاعده های تعارض قوانین انعکاس یافته از تصویب مجلس گذشت 

نبه میان  قطعی شدن الغای آن به خصوص هنگامی آشکار شد که در همان سالهای اوّل و دوم خاتمۀ مهلت تعداد هشت معاهدۀ دو جا
 دولت ایران با دولتهـای فرانـسه و بلژیـک    1928 مه 10دولت های ذینفع و دولت ایران انعقاد یافت که از آن میان معاهده های مورخ           

قانون تعیین تکلیف دعاوی موجـود بـین اتبـاع خارجـه در محاکمـات و کـارگزاری هـای               « سرانجام آنکه طی    .  قابل یادآوری است    
 مراجع قضایی صالح ، اعم از بدوی و استینافی ، در ایـران بـرای رسـیدگی بـه ایـن گونـه                        1308مصوب خرداد   » وزارت امور خارجه    

   .1دعاوی مشخص گردیدند
  

*** 
                                                           

  شر میزاندکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، ن. 1
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  فصل دوم 

  الملل خصوصی منابع حقوق بین
  

بـه مرحلـۀ اجـرا      حقوق بین الملل خصوصی از جملۀ حقوق موضوعه است و همان طوری که مقـررات حقـوق داخلـی وضـع و                       
کند و به موقع اجرا در مـی آورد امـا           رسد ، قواعد حقوق بین الملل خصوصی را هم قوۀ حاکمۀ هر دولتی ، مستقالً تعیین می                  یم

چون اجرای این قواعد خواه ناخواه برخورد با سایر حاکمیت ها دارد ، دولتها اغلـب ناگزیرنـد کـه یـا بـا توافـق صـریح و عقـد                               
منی و ایجاد عرف بین المللی ، مسائل مربوط به حقوق اتباع خـود را تنظـیم و تعیـین کننـد و                    قراردادهای سیاسی و یا با توافق ض      

   .1گیردبنابراین حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین المللی سرچشمه می
*** 

  الملل خصوصی   منابع داخلی حقوق بین -گفتار اول
ر حقوق نوشته استوار است ، مانند نظام حقوقی ایـران ، بـه اقتـضای آنکـه عمـده تـرین منـابع             در نظام های حقوقی که پایۀ آنها ب       
 نقش اساسی در تنظیم راه حل های مسائل حقوق بین الملل خصوصی بر عهدۀ خود قانونگذار                  حقوق را قانون تشکیل می دهد ،      

  .صی قانون است بنابراین در این نظام حقوقی منبع اصلی حقوق بین الملل خصو. می باشد 
گردد قانون در دادگاهها چگونه تفسیر و بـر مـصادیق خـود تطبیـق داده             پس از آن رویۀ قضایی است که با بررسی آن معلوم می           

  .گردد می شود و کمبودهای آن در عمل جبران می
ق بـین الملـل   در ایـن کـشورها انعکـاس قاعـده هـای حقـو      . در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفـی ایـن ترتیـب معکـوس اسـت         

گیرد ، از این رو تحویـل ایـن قاعـده هـا ، در               خصوصی ، همانند قاعده های حقوق داخلی ، بیشتر در آراء دادگاهها صورت می             
این نظام حقوقی جز برخی قاعده های بنیادی ، مانند حاکم بودن قانون اقامتگاه بـر احـوال شخـصیه ، بـیش از آن اسـت کـه در                              

دربارۀ رویۀ قضایی در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته باید خاطرنـشان            . وشته ممکن است رخ دهد      های مبتنی بر حقوق ن      نظام
شود نقش آن و درجۀ گسترش و اهمیت آن در همۀ این کشورها به یک اندازه نمی باشد ، چنانکه در فرانـسه ، کـه مـا در نظـام            

عده های تعارض قوانین و به طور کلی در حقوق بین الملـل             نقش آن در تکمیل یا ایجاد قا        حقوق نوشته در دوران حاضر است ،      
  .خصوصی ، نسبت به آنچه در ایران دیده می شود ، بسیار گسترده تر است 

افزون بر این دو منبع باید دیگر منابع حقوق داخلی ، یعنی عرف و نظریـۀ علمـی حقـوقی را نیـز در شـناخت حقـوق بـین الملـل                      
   .2خصوصی هر کشور در نظر داشت

  ). دکترین( عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف، عقاید علمای حقوق  حقوق بین الملل خصوصیمنابع داخلیبنابراین 
   قانون -بند اول

اما متاسفانه در بین قوانین ایران مجموعه قـوانین واحـدی           . الملل خصوصی در ایران قانون است       یکی از مهمترین منابع حقوق بین     
الملل خصوصی باشد بلکه باید برای یافتن مواد قانونی مربوط به این رشته از حقوق در     مربوط به حقوق بین    توان یافت که    را نمی 

 مربوط بـه    از قوانین مختلف   برای مثال در بین قوانین ایران مواد مشخص شده زیر         . های قانونی مختلف جستجو کرد      بین مجموعه 
  :  باشند الملل خصوصی می حقوق بین
  . 1296 و 1295 -1230تا 1228 -1061تا  1059 -1010تا1001 -991 تا961 -9تا5مواد  : قانون مدنی

                                                           
  دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاه. 1
  دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان. 2
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  513 -456 -446 - 473 تا 397 – 293 تا 291 -148 تا 144-71-34-13 -12 -11مواد  :قانون آیین دادرسی مدنی
 و  279 آیین نامـه راجـع بـه مـواد           4و   3 مواد   -359تا   338 -164 -133 -129 تا 127 -116تا 114  -50 -49مواد   :قانون امور حسبی  

  . 1322 قانون امور حسبی مصوب سال 288
  . 1356 مصوب 180تا 169 :قانون اجرای احکام مدنی 

 اصالح قسمتی از    94 و ماده      -591 -590 -525 -524 -317 -306 -305 -287 -220 -201 تبصره ماده    -110مواد   : قانون تجارت 
  . قانون تجارت
  . 155و 153 -125 -82 -81 -77 -42 -41 -34 -33 -32 -22اصول  : وری اسالمیقانون اساسی جمه

  129 تا 120مواد  :قانون کار
   :باشند المللی خصوصی می همچنین قوانین و آیین نامه های زیر برگزیده از قوانین و مقررات اختصاصی در زمینه حقوق بین

  . 1328مصوب  آیین نامه استمالک اتباع خارجه
  . 1342 ماهمصوب مهر نامه راجع به استمالک اتباع خارجهتصویب 
  1344 مرداد ماه مصوب  نامه اجرایی راجع به استمالک اتباع خارجه در ایرانآیین

  . 1339  اردیبهشت14 مصوب قانون راجع به استرداد مجرمین
  .  با اصالحات بعدی1351  اسفند10 مصوب قانون گذرنامه

   با اصالحات بعدی1310مصوب  در ایران  اتباع خارجهقانون راجع به ورود و اقامت
  . 1352  خرداد12 مصوب آیین نامه اجرایی قانون ورود و خروج اتباع بیگانه

اخیراً کلیه مواد قانونی که ممکن است به نحوی به حقوق بین الملل خصوصی مربوط باشد و نیز کلیه قوانین جنبی مربوط به این             
 آوری شد    بعدی در مجموعه ای به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی جمع               رشته و اصالحات و الحاقات    

  .تا مطالعه این منبع مهم از منابع داخلی را به سادگی ممکن سازد 
  قانون مدنی . 1

  .  قانون استثناء کرده باشد   کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که5ماده 
  قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکـه مقـیم                           6ماده  

  . در خارج باشند مجری خواهد بود 
 خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه         اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت                7ماده  

  . در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود 
  . کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود    اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می8ماده 
  . ساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است  مقررات عهودی که بر طبق قانون ا9ماده

  :   جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود 961ماده 
  . در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از  اتباع خارجه سلب کرده است 
  .  مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده در 
  . در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد  

عـه    تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهـد بـود معـذالک اگـر یـک نفـر تب              962ماده  
خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و                       
یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واحد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت                 

  . ن او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص دادخارجی  او مطابق قانون ایران نیز بتوا
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حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقـوق ارثـی بـوده و یـا مربـوط بـه نقـل و انتقـال امـوال                                 
  . باشد شامل نخواهد بود  غیرمنقول واقع در خارج ایران می

  . بط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود   اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روا963ماده 
 روابط بین ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مـادر مـسلم باشـد کـه در ایـن                        964 ماده

  .  صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود
  .   والیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود965ماده 
  تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجـا واقـع                          966ماده  
توانـد بـه حقـوقی کـه ممکـن اسـت اشـخاص           باشند معذالک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی               می

  . مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد
  ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیـین         967ماده  

توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قـانون دولـت    ا و تشخیص قسمتی که متوفی می      االرث آنه   وراث و مقدار سهم   
  . متبوع متوفی خواهد بود 

  تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضـمناً                      968ماده  
   . تابع قانون دیگری قرار داده باشند

  . باشند    اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می969ماده 
توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر    مأمورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی می   970ماده  

 در هر حال نکاح بایـد در دفـاتر سـجل            –به آنها داده باشد     دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را               
  . احوال ثبت شود 

  دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بـود کـه در آنجـا اقامـه                       971ماده  
  . بود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد . شود  می

تـوان در ایـران اجـراء     االجرا تنظیم شده در خارجه را نمی   احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم          972ماده  
  . نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد 

بق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احالـه داده باشـد    این قانون و یا بر ط7  اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده       973ماده  
  . محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد 

المللـی کـه    شود که مخـالف عهـود بـین     این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می      974 و   962 و مواد    7  مقررات ماده     974ماده  
  . آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد دولت ایران 

تواند قـوانین خـارجی و یـا قراردادهـای خـصوصی را کـه بـرخالف اخـالق حـسنه بـوده و یـا بـه واسـطه                                  محکمه نمی   975ماده  
چـه اجـراء   شود به موقع اجرا گـذارد اگر  دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می             جریحه

  . قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد 
  :  شوند  اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می1 976ماده 
تبعیت خارجی کسانی مـسلم اسـت کـه مـدارک تابعیـت آنهـا مـورد                 . کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد              ♣

  . اعتراض دولت ایران نباشد 
  . ا ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند کسانی که پدر آنه2 ♣

                                                           
   تصویب شد 27/11/1313 در جلسه 1030 تا 976مواد .  1
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  . کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند  ♣
  .  اند  کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده ♣
 خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایـران              کسانی که در ایران از پدری که تبعه        ♣

  . اقامت کرده باشند و اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است 
  . ختیار کند هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی ا ♣
  . هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد  ♣
  .  نخواهند بود 5و 4اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره  -تبصره
 قبـول   سال تمام بخواهند تابعیت پـدر خـود را  18 پس از رسیدن به سن      976 ماده   4گاه اشخاص مذکور در بند      هر  - الف  977ماده  

کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبـوع پدرشـان دایـر بـه اینکـه آنهـا را تبعـه خـود خواهـد                              
  . شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند 

ننـد بایـد    سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خـود بـاقی بما  18 پس از رسیدن به سن 976 ماده 5گاه اشخاص مذکور در بند  هر  -ب
ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بـه اینکـه آنهـا را تبعـه خـود خواهـد شـناخت بـه                  

  . وزارت امور خارجه تسلیم نمایند 
رانـی را بـه   اند که در مملکت متبوع آنها اطفـال متولـد از اتبـاع ای      نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده         978ماده  

  . کنند معامله متقابله خواهد شد  موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می
  . توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند   اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می979ماده 

  .به سن هجده سال تمام رسیده باشند  
  . الی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند پنج سال اعم از متو 
  . فراری از خدمت نظامی نباشند  
  . در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند  

  . در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است 
 عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانـی      کسانی که به امور     980ماده  

باشـند و تقاضـای ورود بـه تابعیـت           المنفعه مـی    هستند و از او اوالد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام                
لت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسـالمی ایـران صـالح              نمایند در صورتی که دو      دولت جمهوری اسالمی ایران را می     

   . 1بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند
   . 2  حذف شده است981ماده 
شوند لـیکن   مند می  مقرر است بهرهاشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان  982ماده  
  : توانند به مقامات ذیل نائل گردند  نمی

  . ریاست جمهوری اسالمی و معاونین او  
  عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه  
  وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری  
  عضویت در مجلس شورای اسالمی  
  ر عضویت شوراهای استان و شهرستان و شه 
 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی  

  

                                                           
   14/8/70اصالحی مصوب .  1
  ذف گردید  ح14/8/70به موجب قانون مصوب .  2
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  .  1قضاوت 
  . عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی 
   . 2تصدی پست های مهم اطالعاتی و امنیتی 

ور خارجه تسلیم شده و دارای منـضمات ذیـل          در خواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا والت به وزارت ام               983ماده  
  : باشد 
  . سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اوالد او  
  . تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش 

وم اطالعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را بـه هیـأت وزراء ارسـال خواهـد                     وزارت امور خارجه در صورت لز     
نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواسـت کننـده                         

  . تسلیم خواهد شد
شوند امـا زن      نمایند تبعه دولت ایران شناخته می        تحصیل تابعیت ایران می    زن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق این قانون           984ماده  

در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام              
 را قبول کنـد لـیکن بـه اظهاریـه اوالد     توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر           می

  .  ضمیمه شود977اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 
انـد مـؤثر      تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچوجه درباره اوالد او که در  تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده                     985ماده  
  . باشد  نمی
تواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجـوع   شود می تیجه ازدواج ایرانی می   زن غیرایرانی که در ن      986ماده  

توانـد   نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد نمـی        
ین حق استفاده کند و در هر حال زنـی کـه مطـابق ایـن مـاده تبعـه خارجـه                      مادام که اوالد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از ا           

شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گـاه دارای                          می
ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به        اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به                  

او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملـک در مـورد ارث مقـدار مـازاد را بـه نحـوی از                 
 العموم محل بـه فـروش رسـیده و پـس از وضـع مخـارج فـروش                   انحاء به اتباع ایران منتقل کند واال اموال مزبور با نظارت مدعی           

  . قیمت به آنها داده خواهد شد
 نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت       زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می         987 ماده  

ه صرف زوج ، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق ب                

                                                           
   مجلس شورای اسالمی 27/7/72 قانون مدنی مصوب 982قانون استفساریه ماده .  1

  :  موضوع استفسار
غال داشته باشـند،  توانند به قضاوت اشت نمایند نمی اند یا می  قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسالمی اعالم شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده            982با توجه به اینکه در ماده       

  آورد؟  شود؟ یا اینکه از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می باشند، می اند و دارای حقوق مکتسبه می الذکر شامل کسانی که قبالً به استخدام قضاء درآمده آیا ماده فوق
  :  نظر مجلس

توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شـامل          نمایند نمی   پس از تصویب قانون، تحصیل تابعیت ایرانی می        قانون مدنی افرادی که      982 با توجه به عبارت صدر ماده        –ماده واحده   
  . گردد  اند نمی افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته

  : ردید  به شرح اصالح گ8/10/61در مرحله اول به موجب قانون مصوب .  2
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسـیدن بـه مقـام ریاسـت جمهـوری و وزارت و کفالـت وزارت و یـا هـر گونـه                           «

ـ عضویت شـوراهای  2ـ عضویت در مجلس شورای اسالمی 1:  از دهسال از تاریخ صدور تابعیتتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس     شوند لیکن نمی    مند می   مأموریت سیاسی خارجه بهره   
  . »ـ استخدام وزارت امور خارجه3استان و شهرستان و شهر 

  .  به شرح قانون اصالح شد 14/8/70بعد به موجب قانون اصالح موادی از قانون مصوب 
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تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقـوق و                        
   . 1امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت

ذارد در این مورد زن ایرانی که       هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگ                  -1تبصره  
بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شـرط تقـدیم تقاضـانامه             

  . 2کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او مواففت گردد 
کننـد حـق داشـتن امـوال غیرمنقـول را در صـورتی کـه               ا تحـصیل مـی    های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی ر          زن  -2تبصره  

هـای امـور خارجـه و     تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه  . موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارد     
  . کشور و اطالعات است 

   .3اند شامل زنان مزبور نخواهد بود نموده و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک 988مقررات ماده 
  : توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل  اتباع ایران نمی  988ماده 

  .  سال تمام رسیده باشند 25به سن  
  . هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد  
باشـند و یـا ممکـن اسـت      ود را بر اموال غیرمنقول کـه در ایـران دارا مـی      قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خ              

بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی کـه      
گردند مگر اینکـه اجـازه هیـأت      مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی         نمایند اعم از اینکه اطفال      بر طبق این ماده ترک تابعیت می      

  . وزراء شامل آنها هم باشد 
  . السالح خود را انجام داده باشند  خدمت تحت 
ر اجـرای   نمایند عـالوه بـ      کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می                 - تبصره الف 

از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران                    ) 3(مقرراتی که ضمن بند     
خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهنـد نمـود و                       

   . 4باشد ر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میتمدید مهلت مقرره فوق حداکث
شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیـز کـه فاقـد پـدر و            تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی         هیأت وزیران می    -تبصره ب 

 زن مذکور نیـز کـه بـه سـن      سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان  18چد پدری هستند و کمتر از       
  . 5توانند به تبعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند  سال تمام نرسیده باشند می25

 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشـد تبعیـت          1280  هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ              989ماده  
العموم محـل     شود اما در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعلی             یران شناخته می  خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ا        

به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به عالوه از اشتغال به وزارت و معاونـت وزارت       
  . ه مشاغل دولتی محروم خواهد بود های ایالتی و والیتی و بلدی و هرگون و عضویت مجالس مقننه و انجمن

تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خـارجی مـشمولین ایـن مـاده را بـه رسـمیت         هیأت وزیران می    -تبصره
  . بشناسد

  . 6توان داد به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می

                                                           
   . 14/8/70اصالحی مصوب .  1
   . 14/8/70 و مصوب 8/10/1361انون مصوب الحاقی به موجب ق.  2
   .14/8/70 و مصوب 8/10/1361الحاقی به موجب قانون مصوب .  3
  . 27/11/1348اصالحی مصوب .  4
   . 27/11/1348الحاقی مصوب .  5
  . 11/11/1337الحاقی مصوب .  6
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 اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع                       از  990ماده  
  . نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صالح نداند 

رج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت          تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخا          991ماده  
ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  نامه جمهوری اسالمی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین          

   .1معین خواهد شد
م حوزه مأموریت خود وظایفی را که بـه موجـب قـوانین و                مأمورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقی           1001ماده  

  .نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند 
  اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امـور او نیـز در آنجـا باشـد                   1002ماده  

  .  او باشد مرکز او اقامتگاه محسوب است اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور
  . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود 

  .   هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد 1003ماده 
نیز به همـان      تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او                       1004ماده  

  . محل انتقال یافته باشد 
  اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنـی                     1005ماده  

  . باشد که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته 
  .   اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست 1006ماده 
  .   اقامتگاه مأمورین دولتی ، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند 1007ماده 
  .   اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است 1008ماده 
عموال نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرمـا یـا مخـدوم خـود سـکونت داشـته                        اگر اشخاص کبیر که م      1009ماده  

  . باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود 
ر از   اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها بـرای اجـرای تعهـدات حاصـله از آن معاملـه محلـی غیـ               1010ماده  

اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجع به آن معاملـه همـان محلـی کـه انتخـاب شـده اسـت اقامتگـاه او                             
محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابالغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقـی                        

  . خود معین کند 
  . مه با غیر مسلم جایز نیست  نکاح مسل1059ماده 
  . ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است  1060ماده 
تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسـمی و محـصلین دولتـی را بـا زنـی کـه تبعـه خارجـه باشـد                       دولت می   1061ماده  

  .  به اجازه مخصوص نماید موکول
 بـرای آنهـا قـیم    1218تواند نسبت به ایرانیانی کـه بایـد مطـابق مـاده        در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می      1228ماده  

 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خـود          10اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا           نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم         
گـردد کـه دادگـاه مـدنی خـاص       نصب قیم مزبور وقتی قطعی می. ه وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد        را ب 

  . 2تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند

                                                           
   . 14/8/70اصالحی مصوب .  1
  .14/8/70اصالحی مصوب .  2
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انین   وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صـغار و مجـ                       1229ماده  
  . و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود 

  اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتـی کـه مـأمور کنـسولی مأموریـت خـود را در مملکـت آن           1230ماده  
مورین مذکور مفاد آن دو ماده را تـا حـدی کـه بـا               کند ترتیبی برخالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأ            دولت اجرا می  

  . مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد 
 محاکم ایران به اسناد تنظیم شـده در کـشورهای خارجـه همـان اعتبـاری را خواهنـد داد کـه آن اسـناد مطـابق قـوانین                       1295ماده

  :  بر اینکه باشد مشروط کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می
  . اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد  –اوالً 
  . مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد  –ثانیاً 
  . ان را معتبر بشناسدکشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایر -ثالثاً
نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایـران                       -رابعاً

  . تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است 
 محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایـران    هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین        1296ماده  

تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر ایـن اسـت کـه وزارت امورخارجـه و یـا در خـارج تهـران حکـام                              
  . ایاالت و والیات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند 

   آیین دادرسی مدنی.2
 باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانـده در ایـران اقامتگـاه نداشـته                         دعوا  11ماده

باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشـد، در دادگـاه همـان محـل بایـد اقامـه گـردد و هرگـاه در ایـران                                
شود که مال غیر منقـول در         ل غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می         اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی ما        

  . حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد 
تقسیم بنـدی حـوزه قـضایی بـه     .  آن واقع است حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در   -تبصره

  . دهد  واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی
 دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تـصرف عـدوانی و سـایر حقـوق                          12ماده

  . شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد اقامه میراجع به آن در دادگاهی 
توانـد بـه     در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول کـه از عقـود و قراردادهـا ناشـی شـده باشـد ، خواهـان مـی              13ماده

  . بایست در آنجا شود است یا تعهد میدادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده 
 هایی تنظیمـی در      در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه       . وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد              34ماده

زده نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یامهر کرده یا انگـشت                نامه تایید کند که وکالت      تواند ذیل وکالت    ایران ، وکیل می   
  . است 

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنـسولی جمهـوری اسـالمی                         
ای  مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیـین نامـه                  . ایران برسد   

دگستری با همکاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه ، تهیه و بـه تـصویب ریـیس قـوه              خواهد بود که توسط وزارت دا     
رسـد و   اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورت جلـسه قیـد و بـه امـضای موکـل مـی                       . قضاییه خواهد رسید    

  . او را تصدیق نمایند چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت 
  . در صورتی که موکل امضاء مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود -تبصره
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مـأموران یـاد شـده      . آیـد      ابالغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسـی ایـران بـه عمـل مـی                      71ماده
فرسـتند و مراتـب را از         ای که امکان داشته باشد برای خوانده می         یم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله        دادخواست و ضما  

در صورتی کـه در کـشور محـل اقامـت خوانـده ، مـأموران کنـسولی یـا         . رسانند  طریق وزارت امور خارجه به اطالع دادگاه می    
  . دهد  قی که مقتضی بداند انجام میسیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طری

های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند ، بنا به درخواست طرف               اتباع دولت     144ماده  
. ند الوکاله به آن محکوم گردند باید تـامین مناسـب بـسپار    دعوا ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق      

  . شود  درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می
  : باشند    در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می145ماده 

  . در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند  ♣
  .  برات ، سفته و چک دعاوی راجع به ♣
  . دعاوی متقابل  ♣
  . باشد  دعاوی که مستند به سند رسمی می ♣
  . شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف   دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می ♣

 او سـلب و یـا    هرگاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کـشف شـود و یـا تابعیـت ایـران از                       146ماده
  . تواند درخواست تامین نماید  سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می

دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تـا وقتـی تـامین                          147ماده  
  . خواهد ماند داده نشده است دادرسی متوقف 

در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در                  
  . گردد  مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده ، قرار رد درخواست صادر می

در . کند   تعیین گردیده کافی نیست ، مقدار کافی را برای تامین تعیین میچنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که        148ماده  
  . شود  صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می

بین دولـت ایـران و کـشور    در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود          291ماده
دهـد تـا تحقیقـات را بـه عمـل آورده و صـورت                 مورد نظر ، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابـت مـی                 

  . باشد  ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می. مجلس را ارسال دارد 
های کشورهای دیگر راجـع بـه تحقیقـات           توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که از طرف دادگاه            های ایران می      دادگاه  292ماده  

  . شود قبول کنند  قضایی به آنها داده می
خارجی ترتیب دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور  های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می        دادگاه  293ماده  

تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با مـوازین اسـالم    خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد ، دادگاه ایران می         
  . و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید 

رسـی و تحقیـق را برابـر قـوانین ایـران تعیـین و از دادگـاه                    در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحـوه بر             294ماده  
در صورتی که دادگاه یاد شـده بـه    . خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد           شود می   خارجی که به آن نیابت داده می      

  . طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود 
  . باشد  هلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه میم  397ماده

   : گردد  با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می  437ماده 
  . چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد  -الف
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نچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد بـه تـشخیص دادگـاه از محکـوم لـه تـامین                           چنا  -ب
  . یابد  مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می

    .گردد اقدام می) ب(و ) الف(در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای  -ج
کلیۀ مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو مـاه از تـاریخ                 446مادۀ  

  .باشد ابالغ می
  در مورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختالفی ایجاد نشده است طـرف ایرانـی                        456ماده  
د به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختالف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نمایـد کـه آنـان                            توان  نمی

هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفـت               . دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد         
  .دارد باطل و بالاثر خواهد بود 

  ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شورای اسالمی                      457ده  ما
در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ،                     . گیرد  صورت می 

  . تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است 
   قانون امور حسبی.3

  .   هرگاه محجور درخارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است 49ماده 
 قـانون مـدنی مـأمور کنـسولی ایـران قـیم             1228  در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده                50ماده  

  . نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود موقت برای محجور معین 
در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارنـد بـرای اداره امـوال ایرانیـان کـه محتـاج بـه تعیـین امـین و واقـع در حـوزه                            114ماده  

ید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امـور خارجـه بـه                     مأموریت آنهاست موقتاً نصب امین نماید و با       
  . گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند  نصب امین نامبرده وقتی قطعی می. وزارت دادگستری بفرستند 

 مورد دخالت دادستان ها در امور محتـاج بـه تعیـین امـین                 وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در            115ماده  
  . مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود 

  اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کـشور آن دولـت                         116ماده  
و ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقـررات                   کند ترتیبی برخالف مقررات د      اجرا می 

  . عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد 
  هرگاه اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امـور غایـب صـالح اسـت کـه آخـرین محـل                            127ماده  

  . ن دادگاه بوده سکونت غایب در حوزه آ
  هر گاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگـاه محلـی                          128ماده  

  . برای رسیدگی به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند 
  . ن معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد  در صورتی که ورثه غایب در ایرا129ماده 
  .   غایبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است 133ماده 
  هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در                        164ماده  

 مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صالحیت خواهد داشـت و اگـر امـوال غیرمنقـول در              جاهای
  . های متعدد باشد صالحیت با دادگاهی است که قبالً شروع به اقدام کرده  حوزه

دادرس دادگاه بخش محلی کـه مـال          هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد                   338ماده  
متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی نفع یا به درخواست کنسول دولـت متـوفی بـه حفـظ و تـصفیه امـر ترکـه اقـدام                               
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نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هـم دادرس پـس از اطـالع اقـدام بـه                              می
  . نماید   ترکه میحفظ و تصفیه

نفع یا کنسول و به محض اطالع از فوت در مورد اخیر مـاده فـوق وقتـی را                        دادگاه بخش پس از وصل درخواست ذی         339ماده  
که از تاریخ وصول درخواست یا اطالع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیـل مهـر و مـوم و غیـره                            

  . دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور بهم رساند کنسول دولت متبوع اطالع میمعین کرده کتباً به 
تواند در محل حاضر شده، مهر و مـوم خـود را بـه مهـر و مـوم دادگـاه                       عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود اما بعداً می          

  . اضافه نماید 
فات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطالع به مأمورین ایران بیم                در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبالً از و           340ماده  

تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده وضعیت مـوقتی را      تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود، می         
  .تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید 

کند باید بالفـصله و منتهـی در ظـرف یـک هفتـه از تـاریخ          و موم تعیین وقت می       در موقعی که دادگاه بخش برای مهر        341ماده  
  . وصول درخواست یا اطالع ، یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید 

نفع هر کس را که طرف    و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص  ذی   264تواند با رعایت ماده         دادگاه می   342ماده  
  . عتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند ا

  . اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد
  . شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می شود در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی

بـه فاصـله یـک مـاه در مجلـه رسـمی و یکـی از          مدیر ترکه باید به محض ابـالغ انتـصاب خـود سـه آگهـی هـر یـک           343ماده  
های کثیر االنتشار تهران منتشر نمـوده اشخاصـی           های کثیراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه               روزنامه

شش ماه از تاریخ    را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف                        
انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیـت                        

  . خود را به او تسلیم نمایند 
  . هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه الزم نیست 

  . نماید   بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می  پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه344ماده 
  : شود    برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطالع داده می345ماده 

  . تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند  
  . وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد  
  . سانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند ک 
  . شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد  
  . کنسول دولت متبوع متوفی  

نها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صـورتی      غیبت اشخاصی که اعالم نامه مندرج در ماده فوق برای آ            346ماده  
  . شود  که کنسول دولت متبوع در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد در صورت مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می

  .  بهای تقریبی آنها پیوست شود   به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین347ماده 
درصورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تأمین دهنـد کـه هرگـاه در مـدت                            348ماده  

و طلب آنها ثابـت      بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند             343یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده           
  . شود  های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می ها و هزینه گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی
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  تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و                349ماده  
قبول یا رد تأمین منوط بـه نظـر دادگـاهی اسـت کـه مـدیر                 . نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد            

  . ترکه را تعیین نموده است 
 حال استیصال و مقیم در ایران هـستند تـا موقـع تـصفیه               تواند به ورثه متوفی که در         مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می        350ماده  

دهـد اجـازه    در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می. ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد    
  . دادگاه بخش الزم نیست 

رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده بـه ورثـه     مدیر ترکه وقتی را برای      343  پس از انقضاء مدت مذکور در ماده          351ماده  
دهـد و در وقـت مقـرر شـروع بـه              یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشـد، اطـالع مـی                    

دیـه  رسیدگی نموده و پس از رسیدگی، کلیه دیون و تعهداتی را که بـر ذمـه متـوفی ثابـت و محقـق اسـت بـا اجـازه دادسـتان تأ          
نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصالً نباشـند یـا در ایـران نباشـند بـه              می

  . نماید  کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می
 ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشـد             اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر              352ماده  
  . دار اقامه یا تعقیب نمایند  توانند دعوی خود را در دادگاه صالحیت می

  . باشد اند نمی  موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده343انقضاء مدت مقرر در ماده 
  بـا رعایـت قـرار        351ن صادر شده باشد تسلیم اموال به اشـخاص مـذکور در مـاده                 اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمی        353ماده  

  . دادگاه به عمل خواهد آمد 
  هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعالم شود اداره تـصفیه امـور             354ماده  

  . قف است او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متو
  .   رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران در صالحیت دادگاه ایران است355ماده 
  تصدیق صادره از مقامات صالحیت دار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احـراز اعتبـار                        356ماده  

  .  مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، قابل ترتیب اثر خواهد بود آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات
اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده، مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فـوراً بـه کنـسول دولـت متبـوع او تـسلیم                              357ماده  
  . شود  می

  . د صورت کاملی به دادستان داده شود شود بای هایی که برای اداره کردن ترکه می   از هزینه358ماده 
ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربـوط بـه کنـسول یـا نماینـده                     حقنوقی که به موجب این فصل برای کنسول         359ماده  

 نامه   آیین 4 و   3مواد  . ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود         سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول          
  .1322 قانون امور حسبی مصوب 288 و 279راجع به مواد 

نامۀ سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع              توانند وصیت  اتباع دولت ایران در خارجه می      3ماده  
   .نامۀ سری خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند توانند وصیت خارجه در ایران می

های نامبرده، کنسولگری و استرداد آن به طریقی بـرای امانـت             نامۀ سری در هر یک از محل        ترتیب امانت گذاردن وصیت    4مادۀ  
گذاردن اسناد رسمی و استرداد آنها در ادارۀ ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسـناد بـرای مـسئول دفتـر مقـرر                            

  .شود خواهد بود های نامبرده که وصیت نامه در آنجا سپرده می است به عهدۀ متصدی یکی از محل
  1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب . 4

های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء اسـت مگـر اینکـه                  احکام مدنی صادر از دادگاه      169ماده  
  : در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد 
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های ایـران در آن کـشور قابـل اجـرا      صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه     حکم از کشوری     ♣
  . باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید 

  . مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد  ♣
  .لمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد ا اجرای حکم مخالف با عهود بین ♣
  . حکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزم االجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد  ♣
  . های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده نشده باشد  از دادگاه ♣
  . های ایران نداشته باشد قوانین ایران اختصاص به دادگاهرسیدگی به موضوع دعوی مطابق  ♣
  . حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد  ♣
  . دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد  ♣

محل سکونت محکوم علیـه اسـت و اگـر محـل اقامـت یـا                  مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا            170ماده
  . محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است 

  در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شـرایطی بـرای اجـرای                         171ماده
  . یط متبع خواهد بود حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرا

  . لیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد  اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم ع172ماده 
  :   به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود 173ماده 

صل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با ا نسخه 
  . باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی 

  . رونوشت دستور اجرای  حکمی که از طرف مرجع صالحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن 
 آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکـم در ایـران                 گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از           

  . راجع به صدور دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار 
  . گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه  

العـاده بـا بررسـی        فرستد و دادگاه در جلسه اداری فـوق         آن را به دادگاه می      مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های           174ماده
دهد و یا با ذکر علل و جهات  تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و الزم االجراء بودن حکم را صادر و دستور اجرا می               

  . نماید  رد تقاضا را اعالم می
  . تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد  شود و نامبرده می  قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابالغ 175ماده
العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش  دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق  176 ماده

  . قابل فرجام نخواهد بود رای دادگاه . کند  نماید و در غیر این صورت آن را تایید می خواسته امر به اجرای حکم صادر می
هـای      اسناد تنظیم شده الزم االجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شـرایطی کـه بـرای اجـرای احکـام دادگـاه                         177ماده  

باشد و به عالوه نماینده سیاسی یـا کنـسولی ایـران در کـشوری کـه سـند در  آنجـا               خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می       
  . باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید تنظیم شده 

  . شود    احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می178ماده 
آیـد      ترتیب رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای احکام و اسناد خـارجی و اشـکاالتی کـه در جریـان اجـرا پـیش مـی                           179ماده
مرجـع رسـیدگی   . مچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطـال اجراییـه بـه نحـوی اسـت کـه در قـوانین ایـران مقـرر اسـت                     ه

  . باشد   می170های مذکور در ماده  دادگاه
 قمـری و مـواد راجـع بـه اجـرای احکـام در           1329  موارد مندرج در باب ششم قانون اصالح محاکمات حقوقی مصوب             180ماده  

  . ع محاکمات و سایر قوانین که مخالف این قانون باشد ملغی است قانون تسری
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   قانون تجارت .5
  توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء  شرکاء نمی 110ماده
هـا    ابهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حس                      شرکت  - تبصره

  . و اعالنات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود 
 تصفیه امور شرکتها پس از انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تـابع مقـررات مربوطـه بـه                          202ماده

  . ورشکستگی است 
های مقـیم ایـران در ظـرف     دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس        درمورد برواتی که باید در خارج تادیه شود اقامه            287ماده

  1.دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید
مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری که برای پرداخـت یـک دیـن مـسئولیت تـضامنی داشـته باشـند مرعـی                            -تبصره

  . خواهد بود 
  . ن صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است  در مورد برواتی که در خارج ایرا305ماده

نیز که در خارجه به وجود آمده تـابع         ) تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت قبولی و غیره       (در هر قسمت از سایر تعهدات براتی        
قانون ایـران موجـود و یـا    قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق                 

اند حق استناد به این ندارند که شـرایط اساسـی             تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده            
  . برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست

حفظ حقوق ناشیه از برات و اسـتفاده از آن در خارجـه بایـد بـه عمـل آیـد         اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای  306ماده  
  . تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود

هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران       هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک            مقررات راجعه به چک     317ماده
 لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهـار مـاه از          -ت خواهد شد  پرداخته شود نیز رعای   
  . تاریخ صدور است

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصۀ طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بـه نـسبت طلـب آنهـا کـه در صـورت دارایـی و                         524مادۀ  
طالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو نـاظر              چنانچه م . گردد قروض منظور شده است موضوع می     

  .برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد. تواند حصۀ موضوعی را زیاد کند می
ن برای آنها معین کرده به طور امانـت بـه       وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانو             525مادۀ  

اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسـانند مبلـغ مزبـور بـین                   . صندوق عدلیه سپرده خواهد شد    
گردد و وجوهی که بـرای مطالبـات تـصدیق نـشده موضـوع گردیـده در                  طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می        

  .شود  عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم میصورت
  .اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ادارۀ شخص حقوقی در آنجا است 590مادۀ 
  .اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است 591مادۀ 
بعیت شرکت را تغییر بدهد و بـا هـیچ اکثریتـی نمـی توانـد بـر تعهـدات صـاحبان سـهام            هیچ مجمع عمومی نمی تواند تا  94ماده  

  .بیفزاید 
  قانون اساسی. 6

  .، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند حیثیت  - اصل بیست و دوم

                                                           
 شـورای انقـالب، منـدرج در روزنامـه رسـمی شـماره       26/10/1358 مـصوب  287 و 286هـای منـدرج در مـواد      طبق الیحه قانونی راجع به تمدیـد مهلـت  287 و 286مواد های مقرر در   مدت.  1

  . به ترتیب از سه ماه و شش ماه، به یک سال و دو سال افزایش یافته است27/11/1358 -10190
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در صـورت بازداشـت،   . کنـد  حکـم و ترتیبـی کـه قـانون معـین مـی      توان دستگیر کرد مگر بـه      هیچ کس را نمی     - اصل سی و دوم   
موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم  ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیـست و چهـار سـاعت پرونـدۀ             

ل طبـق قـانون   متخلـف از ایـن اصـ   . مقدماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال و مقدمات محاکمـه، در اسـرع وقـت فـراهم گـردد        
  شود مجازات می
اش ممنوع یا بـه اقامـت در         توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه              هیچ کس را نمی    - اصل سی و سوم   

  .دارد ، مگر در مواردی که قانون مقرر می محلی مجبور ساخت
. های صـالح رجـوع نمایـد     د به منظور دادخواهی به دادگاه     توان دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می          - اصل سی و چهارم   

توان از دادگاهی که به موجب قانون        ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی           همۀ افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه       
  .حق مراجعه به آن را دارد منع کرد

تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیـت کنـد، مگـر بـه              است و دولت نمی   تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی           - اصل چهل و یکم   
  .درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید

توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت ایـن گونـه اشـخاص در صـورتی                     اتباع خارجه می    - اصل چهل و دوم   
  .عیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنندممکن است که دولت دیگری تاب

  .های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد نامه ، قراردادها و موافقت ها ، مقاوله نامه ها عهدنامه  - اصل هفتاد و هفتم
زی و معـادن و خـدمات بـه         هـا و مؤسـسات در امـور تجـارتی و صـنعتی و کـشاور                دادن امتیاز تشکیل شـرکت      - اصل هشتاد و یکم   

  .خارجیان مطلقاً ممنوع است
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلـس شـورای                      - اصل هشتاد و دوم   

  .اسالمی
هـا و همچنـین      ران بـا سـایر دولـت      ها و قراردادهای دولـت ایـ       ها، موافقت نامه   ها، مقاوله نامه   امضای عهدنامه   -اصل یکصد و بیست و پنجم     

  .های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی اوست های مربوط به اتحادیه امضای پیمان
کـشور  هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون                   - اصل یکصد و پنجاه و سوم     
  .گردد ممنوع است

تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکـه بـر               دولت جمهوری اسالمی ایران می       - اصل یکصد و پنجاه و پنجم     
  .طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند

  قانون کار. 7
وند مگر آنکه اوالً دارای روادید ورود یـا حـق کـار مـشخص بـوده و                   اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار ش            120ماده  

  .های مربوطه ، پروانۀ کار دریافت دارند  نامه ثانیاً مطابق قوانین آیین
  : نمی باشند 120اتباع بیگانۀ ذیل مشمول مقررات ماده   -تبصره 

  .سولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریت های دیپلماتیک و کن  -الف 
  .کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امورخارجه   -ب
  .خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معاملۀ متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  –ج 

امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صـدور روادیـد بـا حـق کـار مـشخص بـرای اتبـاع بیگانـه                             وزارت کار و       121ماده  
  :موافقت و پروانۀ کار صادر خواهد کرد 

مطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحـصیالت و     -الف
  .اشته باشد تخصص مشابه وجود ند
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  .تبعۀ بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد   -ب
  .از تخصص بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود   -ج

رایط انتخاب آنها و نحوۀ     ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و ش      . احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است              -تبصره  
تشکیل جلسات هیأت ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیـأت وزیـران     

  .می رسد 
  :  وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانۀ کار افراد ذیل اقدام نماید 122ماده 

  .تبعۀ بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد   -الف
  .تبعۀ بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد   -ب
مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسالمی و پناهندگان سیاسـی بـه شـرط داشـتن کـارت معتبـر مهـاجرت و یـا                         -ج

  .ای کشور و امور خارجه پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه ه
  وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معاملۀ متقابل اتبـاع بعـضی از دول و یـا افـراد                             123ماده  

پس از تأییـد وزارت امـور خارجـه و تـصویب هیـأت وزیـران از                 ) مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد        ( بدون تابعیت را    
  .صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانۀ کار معاف نماید پرداخت حق 

  .  پروانۀ کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود 124ماده 
ت ظـرف پـانزده        در مواردی که به هر عنوان رابطۀ استخدامی تبعۀ بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرمـا مکلـف اسـ                       125ماده  

تبعۀ بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانۀ کـار خـود را در               . روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کند             
وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم ، اخراج تبعۀ بیگانه            . برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید             

  .ع ذیصالح درخواست می کند را از مراج
  در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعۀ بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را                       126ماده  

بـدون  به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعۀ بیگانه ، پروانۀ کار موقت      
  .رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد 

  . مدت اعتبار پروانۀ کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود   -تبصره 
از دولـت بـا در نظـر گـرفتن تابعیـت و مـدت خـدمت و                  شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانۀ مورد نی          127ماده  

میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعالم نظر وزارت کار و امـور اجتمـاعی و سـازمان امـور                             
جی ، در   پروانۀ کار جهت استخدام کارشناسان خـار      . اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود             

  .هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسالمی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد 
  کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت                     128ماده  

  .ال تبعۀ بیگانه استعالم نمایند کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازۀ اشتغ
  آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحـوۀ صـدور ، تمدیـد ، تجدیـد و لغـو پروانـۀ کـار و نیـز                                 129ماده  

تمـاعی بـه    این قانون ، با پیشنهاد وزیـر کـار و امـور اج   121شرایط انتخاب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانۀ مذکور در ماده         
  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

   رویه قضایی -بند دوم 
رویه قضایی در معنای وسیع آن عبارت است از روش واحدی که قضات در موارد سـکوت ، تنـاقض ، اجمـال یـا نقـص قـانون                             

  .اما اعتبار این نوع رویه قضایی نسبی است و جنبه الزامی ندارد . کنند جهت تفسیر قانون اتخاذ می
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:  عبارت است از1328 تیرماه 7اما رویه قضایی در معنای خاص آن که وحدت رویه قضایی است به موجب ماده واحده مصوب      
هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشـد بـه تقاضـای وزیـر دادگـستری یـا                      « 

مومی دیوان عالی کشور که در این مـوارد الاقـل بـا حـضور سـه ربـع از رؤسـا و                       رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت ع         
در ایـن   . مستشاران دیوان مزبور تشکیل می شود ، موضوع مختلف فیه را بررسی کـرده و نـسبت بـه آن اتخـاذ نظـر مـی نماینـد                             

به الزم االتبـاع اسـت و جـز بـه           صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در مـوارد مـشا                 
  .» موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نمی باشد 

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم                « . ک  . د  .  آ   270به عالوه به موجب ماده      
رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور   . ی صادر شود    از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلف            

. به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحـدت رویـه درخواسـت کننـد                    
یوان عالی کـشور یـا   همچنین هر یک از قضات شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دالیل از طریق رئیس د   

هیأت عمومی دیوان عالی کشور بـه ریاسـت رئـیس           . دادستان کل کشور نظرهیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند            
دیوان عالی یا معاون او و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیـه        

رأی اکثریت کـه مطـابق مـوازین        . ع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید             شعب تشکیل می شود تا موضو     
آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بـی اثـر اسـت ولـی در                    . شرعی باشد مالک عمل خواهد بود       

  .» اشد موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم می ب
رود ،    که در حقوق بین الملل خصوصی در بسیاری از کشورها مثل فرانسه از منابع مهم به شمار مـی                    )Jurisprudence(  رویه قضایی 

   .1در ایران هنوز توسعه زیادی نیافته است و نمی تواند به عنوان یک منبع جهت حقوق بین الملل خصوصی محسوب شود
   عرف-بند سوم

البتـه همـان   . ی ، عرف عبارت است از یک عادت متداول بین مردم ، که در نتیجه استمرار ، الزامی شده است  در اصطالح حقوق  
  . قانون آیین دادرسی مدنی می گوید ، عرف باید مسلم باشد تا بتواند یکی از منابع حقوق شمرده شود 3طور که ماده 

ند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یـا               قضات دادگاهها موظف    «:  قانون آیین دادرسی مدنی      3ماده  
در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صـریح نبـوده یـا متعـارض باشـند یـا اصـالً قـانونی در موضـوع                          . فصل خصومت نمایند    

یر بـا مـوازین شـرعی نباشـد ،          مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغا                  
حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صـدور حکـم                 

  .امتناع ورزند و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد 
  . انون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد چنانچه قاضی مجتعهد باشد و ق  -تبصره 

رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی              «  قانون آیین دادرسی کیفری      214همچنین به موجب ماده     
قوانین مدون بیابد و اگر قـانونی در خـصوص          دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در         . باشد که بر اساس آن صادر شده است         

مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص                         
  .» یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند 

معموالً در حقوق بین الملل خصوصی نیز مثل اغلب رشته های حقوقی دیگر ، پس از مدتی عرف بـه صـورت رویـه قـضایی یـا                        
الزم به تذکر است با توجه به جوانی این رشته در ایران ، عرف نیز در حقوق بـین الملـل خـصوصی مـا هنـوز         . قانون در می آید     

  .اهمیت چندانی نیافته است 

                                                           
 لملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتابدکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین ا. 1
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  ید علمای حقوق یا دکترین  عقا-بند چهارم
 زیرا از طرفی قضات به عقاید و نظریـات علمـای حقـوق توجـه                 .الملل خصوصی است    دکترین یک منبع غیر مستقیم حقوق بین      

 و از طرف دیگر علمای حقوق با مقایسه و تجزیـه و تحلیـل و تنظـیم آراء             کنندمی، در تفسیر قوانین از عقاید آنها استفاده          کرده
امـا بـه طـور مـستقیم        . شـوند   کنند و بدین ترتیب در تشکیل رویه قضایی مـوثر واقـع مـی               قواعدی از آن استخراج می    ،  دادگاهها  

  . توان از عقاید علماء به عنوان یک منبع حقوقی استفاده کرد نمی
  1:چند موضوع قابل بررسی است الملل خصوصی   در مورد منابع داخلی حقوق بین:نکته 

شود ، مراد آن عرفی است که رویه محـاکم آن را احـراز و                رف بستگی کامل دارد و هر وقت عرف گفته می         رویه قضائی با ع   . 1
ای از مـوارد   البته معلوم است که رویه قضائی در همۀ موارد عبارت از تشخیص عرف نیست بلکـه در پـاره  . مشخص کرده است    

 جدیـدی قـرار گیـرد و خالصـه رویـه قـضائی ، حقـوق                 بدون آنکه احراز عرفی کند ، ممکن است پایه و اساس تـشکیل عـرف              
  .کند موضوعه را ، خواه نوشته و خواه ننوشته باشد ، تفسیر و تبیین می

گـردد   عـرف بـه وسـیله عـادت افـراد کـه در مـدت مدیـدی اجـرا مـی                    . اسـت    طریقه وضع حقوق به صرافت طبع      عرف یک    .2
پس تحقق عـرف    . آید که حتماً باید موافق آن رفتار شود          به وجود می  کم این فکر     شود و در وجدان عمومی کم      گذاری می  پایه

. یکی آنکه عادت قدیمی و مستمر باشد دیگر آنکه وجدان عمومی جنبـۀ الزامـی بـودن آن را احـساس کنـد      : به دو شرط است     
ادت اختیـاری مـستمری     خالصه ، عرف از یک عـ       اینکه   .گردد   هرگاه عادت ، این خصیصه دوم را فاقد باشد ، عرف ایجاد نمی            

  .شود  که تدریجاً الزامی شده است تشکیل می
  :راجع به مفهوم عرف ، دو نکته قابل ذکر است 

« باشـد ؛ بـه عبـارت دیگـر هـر عرفـی یـک خصیـصۀ          موجـود مـی   امکان تغییر و تبدیل به عرف دیگر و حتی عرف خـالف آن              برای هر عرفی ،      
مکتب . دهد  یصه است که مورد توجه مکتب تاریخی قرار گرفته و پایۀ دکترین این مکتب را تشکیل میرا بالقوه دارد و همین خص» تغییرپذیری 

گذارد که قواعد حقوقی ، برحسب مقتضیات زمان         تاریخی مخالف تدوین حقوق است و عقیده دارد که تدوین مانع پیشرفت حقوق بوده و نمی               
 .تغییر پیدا نماید 

ذلک متجاوز از یک قرن است که دیگر عرف          الملل خصوصی ریشه عرفی دارند ، مع       خصوصاً در حقوق بین   اکنون اغلب قواعد م    اگرچه هم  
  .2توسعه و پیشرفتی نداشته و جنبه دینامیک یعنی استعداد تغییرپذیری خود را از دست داده و تقریباً تثبیت شده است

 حقوق عمومی دانست تا حقوق خصوصی ؛ به این معنی کـه             منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی را می توان بیشتر از نوع            .3
اگر منبع قاعده های تعارض قوانین مورد مطالعه در این شاخۀ حقوق ، به ظاهر از نوع منابع حقوق خصوصی است منبع تعـارض                        

 تابعیـت هـم بـا       در مـورد  . به همین ترتیب است منبع وضعیت بیگانگـان         . صالحیتها از نوع منابع حقوق عمومی به شمار می آید           
حتـی راه حـل   . آنکه قاعده های آن در قانون مدنی انعکاس یافته خود این قاعده هـا دارای وصـف حقـوق عمـومی مـی باشـند                  

تعارض قوانین را نیز می توان از این جهت به حقوق عمومی مربوط دانست که در آن به قاضـی اجـازه داده مـی شـود بـه تعیـین               
  .قضایای دارای وصف بین المللی بپردازد قلمرو قانون در مکان در مورد 

*** 
  الملل خصوصی  المللی حقوق بین  منابع بین -گفتار دوم

ضرورت استفاده از منابع حقوق بین المللی ، به ویژه عهدنامه ها ، در کنار منابع حقوق داخلی ، برای حل برخی قضایای حقـوق                         
ئل این نوع حقوق میان این دو نوع منابع چه پیوندی اسـت و کـدام                بین الملل خصوصی این پرسش را پیش می آورد که در مسا           
  . یک از آن دو نوع در این باره از اصالت برخوردار می باشد 

                                                           
  خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاه بین الملل دکتر محمد نصیری ، حقوق .  1
  دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاه . 1
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  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

نظرات محققان این رشته ، دربارۀ این مسأله ، به اقتضای آنکه کدام یک از دو جهت داخلی و بین المللی آن مـورد توجـه آنهـا                            
نظری که در آن برای منابع داخلی حقوق در تنظـیم قاعـده هـای    : این نظرها بر دو گونه است  . واقع گردیده باشد متفاوت است    

آن اصالت قائلند ، دارندگان این نظر را خاص گرایان می نامند ، و نظری که در آن منابع بین المللی حقوق را در این باره اصیل                           
  .گویند می شناسند ، این نظریه را عام گرایان می

ایان نظر خود را بیشتر به وضع کنونی حقوق بین الملل خـصوصی معطـوف داشـته و از مـشاهدۀ اینکـه در هـر کـشور                            خاص گر 
قاعده های راجع به این نوع حقوق در منابع داخلی آن انعکاس می یابد این نتیجه را گرفته اند که تنظیم راه حلهـای مـسائل ایـن       

  . ن گردند نوع حقوق در اصل نیز باید در همین منابع تأمی
هایی در  بررسی «بارتن ، از نخستین نمایندگان این طرز فکر در عصر جدید در فرانسه ، در آستانۀ قرن بیستم در اثر خود ، زیر عنـوان       

 در تأیید نظر خود به نظریۀ تعارض قوانین استناد جسته و از آن این نتیجه را گرفته کـه راه حلهـای آن دارای          »حقوق بین الملل خصوصی     
طبیعت راه حلهای حقوق خصوصی داخلی است و نی بوایه ، حقوقدان دیگر فرانسوی در این رشته ، پس از او نقـش و اهمیـت                          

  .عامل سیاسی به ویژه جمعیت شناسی را در تنظیم قاعده های آن یادآور می شود 
ذیرش این نظر به معنای پذیرش اصـل پیـروی   پ. گذشته از مؤلفان یاد شده مؤلفان حقوق در انگلستان نیز پیرو این نظر می باشند     

  .نظم بین المللی از نظم داخلی در حقوق بین الملل خصوصی است 
عام گرایان ، در مقابل ، وضعیت کنونی یاد شده را ناپایدار و آن را با طبیعت مسائل این نوع حقوق ناسازگار می دانند و انگیـزۀ                           

عواملی مانند عدم رشد کافی حقوق بین المللی برای عهـده دار شـدن حـل مـؤثر                  توسل به راه حلهای حقوق داخلی را در آن به           
مسائل راجع به نظم بین المللی و فوری بودن یافتن راه حل آن مسائل منسوب می کنند ، چنانکه در راه حلهای پـیش بینـی شـده                  

س در منابع داخلی حقوق دیده نمی شود و         در عهدنامه ها در زمینۀ این نوع حقوق اثری از دشواریهای ناشی از راه حلهای منعک               
گـردد ، بـه همـین جهـت گـسترش منـابع بـین المللـی در آن         میان آنها با مقتضیات نظم بین المللی همـاهنگی الزم احـساس مـی         

  . روزافزون می باشد 
 و پـس از او از لـوی اولمـان           مدافعان اصلی این نظر حقوقدانان مکتب مانچینی می باشند و از میان آنها در فرانسه می توان از پیّه                  

بـا وجـود قـدمت      . در آلمان نیز افزون بر ساوینیی باید از ون بار و زیتلمان ، توضیح دهندگان نظرات ساوینیی یاد کـرد                     . نام برد   
تاریخی خاص گرایی ، رواج عام گرایی در دوران کنونی به نظر بیشتر و گرایش حقوقدانان این رشـته در ایـن دوران نـسبت بـه            

به همین جهت دیده می شود در منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی تحول های عمده پدید آمـده و  .  افزون تر است     آن
   .1در یکنواخت کردن قاعده های آن در برخی زمینه ها در برخی مناطق گامهای مؤثر برداشته شده است

 بین الملل خصوصی و سهم انـدک منـابع بـین المللـی در آن از     برخی صاحب نظران ، با در نظرگرفتن گستردگی منابع داخلی حقوق    
از میـان آنهـا ، لـوران ،         . اینکه برای نامیدن این رشتۀ حقوق اصطالح حقوق بین الملل خصوصی برگزیده شده است انتقاد کرده انـد                   

  . آن مناسب تر دانسته است به گفتۀ باتیفول ، اصطالح حقوق خصوصی بین المللی را برای » حقوق مدنی بین المللی « مؤلف 
 ،المللی  بین حقوقی   عرف  ، المللی   رویه قضایی بین   ،المللی  عهدنامه های بین  :  عبارتند از   حقوق بین الملل خصوصی    المللی  منابع بین 

  .المللی   بین حقوق اصول کلی
ای حقوقی بین المللی قابل اسـتناد و        گذشته از اینها ، از نظریه های علمی حقوقی نیز می توان برای روشن ساختن معانی قاعده ه                 

از میان ایـن منـابع ، عهدنامـه هـا را منبـع نوشـتۀ حقـوق بـین المللـی شـناخته انـد ، رویـه هـای قـضایی                        . تفسیر آنها یاری جست     
ی عرفهـای حقـوق   . افزون بر جنبه های تفسیری آنها ، مـی تواننـد در برگیرنـدۀ برخـی از عرفهـای بـین المللـی باشـند                            المللی،  بین
  .المللی نیز منبع ننوشتۀ حقوق بین المللی به شمار می آیند  بین

                                                           
 دکتر محمود سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، نشر میزان. 1
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  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  المللی  عهدنامه ها یا قراردادهای بین -بند اول 
در حالیکه در حقوق    . روند  کنند از منابع اساسی به شمار می        المللی عمومی که از روابط دولتها بحث می         ها در حقوق بین    عهدنامه

دهنـد زیـرا    اد مورد نظر است، دولتها عالقه زیادی به تنظیم قرارداد در  این مـورد نـشان نمـی          الملل خصوصی چون روابط افر      بین
بـه  . باشـد   تنظیم قرارداد با یک دولت دیگر مستلزم سازش و منطبق کردن نسبی قانونگذاری خود با قانونگذاری کشور دیگر می                  

البتـه در زمینـه     . انـد   المللی عمومی چندان توسعه نیافته      الملل خصوصی نسبت به حقوق بین       همین جهت عهدنامه ها در حقوق بین      
، قراردادهـای    تـوان قراردادهـایی بـه نـسبت بیـشتری یافـت، در حالیکـه در زمینـه تابعیـت                     وضع بیگانگان و تعارض قـوانین مـی       

یتی و دو تـابعیتی و در      تـابع   بـی   جلـوگیری از   شود زیرا هدف این قراردادها در مورد تابعیت معموالً          المللی چندانی یافت نمی     بین
  . واقع رعایت اصل تابعیت واحده است که متاسفانه کمتر دولتی به این امر مهم توجهی نشان داده است

 بهبود وضع آنان و برخـورداری از حقـوقی اسـت کـه تـا حـد امکـان         ، المللی در مورد وضع بیگانگان اما هدف قراردادهای بین  
المللی که مربوط به تعـارض قـوانین هـستند ممکـن اسـت       های بین  باالخره هدف عهدنامه    و  ، نزدیک به حقوق اتباع کشور باشد     

 مباحث مختلفی را که در خصوص عهدنامه ها ممکن است مطـرح  ذیالً. وحدت قواعد حل تعارض یا وحدت قواعد مادی باشد       
مـورد بررسـی    ) مـه هـا   ها و قطع اثـر عهدنا      مهشامل انواع عهدنامه ها، تعارض بین عهدنامه ها و قانون داخلی، تفسیر عهدنا            ( ،   شود

   :دهیم قرار می
   انواع عهدنامه ها-الف

   عهدنامه های دوجانبه ، عهدنامه های چند جانبه :نوع هستند قراردادها بر دو عهدنامه ها یا 
   ]Bilateval Treuties[ عهدنامه های دو جانبه . 1

ایـن عهدنامـه هـا فقـط نـسبت بـه            . تأمین منافع اختصاصی آنها منعقد می شود        عهدنامه های دو جانبه ، بین دو دولت و به منظور            
طرفین متعاهد الزام آور بوده و به هیچ وجه قابل استناد در مقابل دولت ثالث نیست ، از این قبیـل اسـت عهدنامـۀ اقامـت کـه بـه                               

   . 1یین و تنظیم می نمایندوسیلۀ آن دو کشور متقابالً امور حقوقی اتباع خود را در قلمرو حکومت یکدیگر تع
و قرارداد ایـران  و       ) 1309سال  ( ، قرارداد اقامت ایران و چکسلواکی        ) 1307سال  ( مانند قرارداد ایران و آلمان در مورد اقامت         

   .2 )1345سال ( فرانسه در مورد اقامت و دریانوردی 
ترند  ظر شکل و محتوی نسبت به عهدنامه های چند جانبه ساده       این گونه عهدنامه ها دارای سابقۀ تاریخی طوالنی می باشند و از ن            

و شرایط پیش بینی شده در آنها محدودتر است و توافق دربارۀ آنهـا بـه لحـاظ آنکـه تنهـا دو دولـت در تنظـیم آنهـا مـشارکت                                
نسبی مـی باشـند و تنهـا        کمبود آنها در آن است که مقررات آنها         . کنند ، با بودن زمینه ای مناسب ، به آسانی دست می دهد                می

دربارۀ اتباع دولتهای امضاء کننده اعتبار دارند و شامل اتباع دولتهای دیگر ، مگر دربارۀ اتباع دولتهـای بهـره منـد از شـرط دول                          
  .گردند نمیکاملۀ الوداد 

   ]Multi laterval Treaties[ عهدنامه های چند جانبه . 2
شود و نسبت به تمام کـشورهای شـرکت کننـده              بین سه دولت یا بیشتر منعقد می       اسی یا عهدنامه های سی     چندجانبه عهدنامه های 

» قراردادهای اونیون « و یا   » های اونیون    عهدنامه« و یا   ) اتحادیه  ( های چندجانبه را اونیون      عهدنامه. در قرارداد الزم االجرا هستند    
 تحـت یـک رشـته        ، نعقاد ایـن قراردادهـا ، گـروه زیـادی از دولتهـا            به طور کلی منظور از اونیون این است که با ا          . گویند   نیز می 

  .مقررات حقوقی مشترک قرار گیرند 
در عهدنامه های جمعی ، گروهی کم و بیش گسترده از دولتها با یک هدف ، یعنی تنظیم قاعده هـای ذاتـی مـشترک در زمینـۀ                            

مه ، حقوق راجـع بـه آن موضـوع را میـان خـود یکـسان       موضوعی معین گرد هم می آیند و با مشارکت یکدیگر و با عقد عهدنا            

                                                           
 دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، انتشارات آگاه. 1
 دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات آگاه. 2
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  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

گرچه انعقاد این گونه عهدنامه ها و حصول اتفاق نظر دربارۀ           . سازند و در روابط میان خود همان حقوق را مراعات می کنند               می
ر مقابل ، پس از آنها با دشواری همراه است ، د یکایک قاعده های منعکس در آنها ، به لحاظ کثرت دولتهای شرکت کننده در               

گردد که دربارۀ روابط میان آنها در خصوص        نهایی و قطعی شدن و به اجرا در آمدن آنها این امتیاز نصیب همگی آن دولتها می                
موضوع هر عهدنامه حقوقی یکسان به وجود می آید و امکان برخورد میان قوانین آنها در آن موضوع به ظاهر منتفی می شـود و            

هدنامه ها حتی در مورد قضایایی هم که امکان ایجاد قاعدۀ ذاتی مشترک در میان نباشـد بـه تنظـیم قاعـده ای                        در برخی از این ع    
بدین گونه ، بر اثر عقد هر عهدنامۀ گروهی می تواند اتحادیه ای در زمینـۀ                . گردد  مشترک برای حل تعارض قوانین مبادرت می      

ه شمار اعضای آن ممکن است درآینده با پیوستن دولتهـای دیگـر بـه آن                موضوع آن عهدنامه میان امضاء کنندگان پدید آید ک        
مسأله ای دیگر آنکه این گونه عهدنامه ها ، بـرای تطبیـق بـا ضـرورتهای جدیـد                   .  یا با خروج برخی ازآنها کاهش یابد          افزایش ، 

از امـضاء کننـدگان آنهـا بـا آن          توانند هرچند سال یک بار مورد تجدیدنظر و اصالح واقع گردند و چون ممکن است برخی                   می
اصالحات موافق نباشند با محفوظ ماندن اعتبار متنهای قدیمی تر متن جدید تنها دربارۀ دولتهایی کـه آن اصـالحات را بپذیرنـد                       

  .کند و هر دولت جدید می تواند الحاق خود را به هر یک از آن متنها اعالم دارد اعتبار پیدا می
 یا اتحادیه های راجع به حقوق بین الملل خصوصی که دولت ایران الحاق خـود را بـه آنهـا اعـالم                       برخی از عهدنامه های جمعی    

 مـیالدی ،    1883اتحادیۀ پاریس دربارۀ حمایت مالکیـت صـنعتی و تجـاری و کـشاورزی ، مـورخ سـال                    : داشته است عبارتند از     
  : اعالم داشته است ش.  ه 1337 میالدی در لندن ، در سال 1934 ژوئن 2تجدیدنظر شدۀ مورخ 

 م ، الحاق دولت ایـران  1970 م ، تجدیدنظر شده در سال 1890عهدنامه های گروهی برن دربارۀ حمل و نقل با راه آهن ، مورخ      
 م ، الحـاق دولـت       1959ش صورت گرفته است ؛ عهدنامۀ ژنو دربارۀ حمل و نقل در جاده هـا ، مـورخ                   .  ه 1353به آن در سال     

ش انجام پذیرفته است ؛ قرارداد پستی عمومی و مقاوله نامه راجع بـه امانـات پـستی و مقاولـه نامـه                       .  ه 1350ل  ایران به آن در سا    
و کنگـرۀ  )  م 1924اوت  (راجع به مرسوالت و جعبه های با قیمت و مقاوله نامۀ بروات پستی منعقد در کنگـرۀ پـستی اسـتکلهلم       

  .ش بوده است .  ه 1309 و 1308 به آنها در سالهای ، الحاق دولت ایران)  م 1924ژوئن ( پستی لندن 
گذشته از عهدنامه های یاد شده شایسته است به برخی از عهدنامه های جمعی دیگر که به حقوق خصوصی بـین المللـی مربـوط                

شـده در سـال    م ، تجدیـدنظر  1886اتحادیۀ برن دربارۀ مالکیـت ادبـی و هنـری ، مـورخ       : می گردند در اینجا اشاره شود ، مانند         
   م در پـاریس ،     1971 م ، تجدیـدنظر شـده در سـال           1952 در پاریس ، عهدنامۀ همگانی ژنو دربـارۀ حـق مؤلـف ، مـورخ                 1971

 م و   1964 م ؛ عهدنامۀ فروش بین المللی اشیای منقول مادی ، الهه مورخ              1933 م و رم مورخ      1929اتحادیۀ هوایی ورشو مورخ     
 نیز بر اثر کوششهای مستمر دفتر بین المللی کار در ژنو تعدادی معاهده هـای گروهـی انعقـاد                    در حوق کار  .  م   1980وین مورخ   

 مربوط به تـساوی رفتـار نـسبت بـه کـارگران داخلـی و خـارجی از                   19یافته اند ، از آن جمله است مقاوله نامۀ بین المللی شمارۀ             
  .ش اعالم داشته است .  ه 1351آن در سال لحاظ جبران خسارت ناشی از کار که دولت ایران الحاق خود را به 

کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی الهه از مراجع بین المللی برجسته ای است که بیش از یکـصدسال مـساعی خـود را در راه یکنواخـت                           
برای تـشکیل ایـن   . ت کردن قاعده های تعارض قوانین و انعقاد عهدنامه های گوناگون در زمینۀ حقوق خصوصی بین المللی به کار برده اس    

  . م از دولتهای اروپایی دعوت به عمل آورد 1874کنفرانس ابتدا دولت ایتالیا ، به تشویق مانچینی حقوقدان بنام آن کشور در سال 
اندیشۀ مانچینی نه تنها سبب پی ریزی کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی الهه میان کشورهای منطقۀ اروپـا و شـکفتگی منبـع                       

 این نوع حقوق ، یعنی عهدنامه های گروهی در آن منطقه گردید ، بلکه در منطقۀ آمریکای التین نیز برای رسیدن بـه               بین المللی 
  .نتایجی همانند آن نتایج زمینه ای مساعد یافت 

شتمل بر در چهار جلد ، مکدبوستامانت  در هاوانا حاصل کار آن تدوین 1928از جمله ، تشکیل ششمین کنگرۀ پان آمریکن در سال       
حقوق مدنی ، حقوق تجاری ، حقوق آیـین دادرسـی و            :  ماده ، حاوی قاعده های مشترک در اطراف چهار موضوع اصلی             437

این عنوان خود از نام حقوقدان برجستۀ کوبایی فراهم سازندۀ آن به همـین نـام گرفتـه شـده            . حقوق کیفری بین المللی می باشد       
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کشور به امضاء رسید ولی پس از آن از شمار شرکت کننـدگان             15وع خود در آغاز از سوی       این مجموعۀ بی مانند ، در ن      . است  
برای این مجموعه نیز ، مانند عهدنامۀ لیما ، با وجود ارزش نظـری مترتـب بـر آن                   . در آن کاسته شد و به ده کشور کاهش یافت           

ده و حال آنکه در عهدنامه هـای مربـوط بـه کنگـرۀ              در این مجموعه به قانون ملی رجحان داده ش        . ارزش عملی قائل نمی باشند      
  .مونته ویدئو قانون اقامتگاه مرجح شمرده شده است 

  ]تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی [ اجرای عهدنامه ها  -ب
بنابراین . مفاد آن در روابط بین دول متعاهد الزم االجرا است ه طبع   شود، ب    دو یا چند دولت منعقد می      ای بین  که عهدنامه  هنگامی

امـا در  .  از یکدیگر بخواهند یا با توافق و یا انجام تشریفات مخصوص آن قرارداد را فـسخ نماینـد     را توانند اجرای آنها      طرفین می 
مـثال در ایـران   . رابطه بین هر یک از دول متعاهد و افراد، عهدنامه در کشورهای مختلف، مقامی در ردیف یا باالتر از قانون دارد  

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران          «:  قانون مدنی تصریح دارد که     9حکم قانون را دارد زیرا ماده       عهدنامه  
  .»و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

ماننـد  درست است که در این ماده مقررات عهدنامه ای در حکم قانون تلقی گردیده ولی اجرای این مقررات را چـه بـسا نتـوان                
قانون بدون بررسی مقدماتی و احراز اعتبار و قابل اجرا بودن آنها در دادگاه به موقـع اجـرا گـذارد ، و ایـن تفـاوت ناشـی از آن                               

ممکن است عهدنامه ای به درسـتی انعقـاد         . است که اگر قانون ، در اصل ، عام و دائمی می باشد ، عهدنامه موقت و نسبی است                    
در این صـورت دادگـاه در برابـر         . دولتها مبادله شده باشد ولی مانند قانون به انتشار آن مبادرت نشده باشد              یافته و اسناد آن میان      

در حقوق ایران در این باره مقرراتی خاص وضـع نـشده            . این پرسش قرار می گیرد که آیا می تواند آن را مانند قانون اجرا کند                
 قانون مدنی را دربارۀ ضرورت انتشار قـانون ، مـالک قـرار دهـد مـی توانـد       3و   2با این وصف اگر دادگاه مقررات موادّ        . است  

 بنابراین همانگونه که بین مفاد دو قانون داخلی ممکن است .حکم دو مادۀ یاد شده را عام و شامل مقررات عهدنامه ای نیز بداند        
  :  توان تصور کرد حالت میآید و دو  می تعارض پدید آید، بین عهدنامه و قانون داخلی نیز تعارض پیش 

    قرارداد موخر بر قانون داخلی است.1
تواند ناسخ قانون قبلی باشد، قـرارداد مـوخر نیـز تـا حـدی کـه معـارض قـانون                    در این صورت همانطور که یک قانون موخر می        

قانونی وضع شـده باشـد      اما چنانچه قانون عام و عهدنامه خاص باشد، مثال در کشوری            . شود  داخلی است، ناسخ آن محسوب می     
که به موجب آن خارجیان ملزم به پرداخت نوعی مالیات باشند، سپس این کشور با کشور دیگری عهدنامه ای منعقد نمایـد کـه                        
مطابق آن اتباع یک کشور خاص یعنی کشور طرف معاهده از پرداخت آن نوع مالیات معاف باشـند، در ایـن صـورت قـانون و                          

  . وند زیرا تعارضی بین آن دو وجود نداردش عهدنامه هر دو اجرا می
   قانون موخر بر قرارداد است.2

زیرا قرارداد از اداره مشترک دو یا چند دولت حاصل شده و اراده واحـد یکـی از       . در اینجا موضوع به سادگی حالت قبل نیست       
در این حالت بایـد توجـه   . نرا فسخ نماید ، که معارض آن قرارداد باشد، مقررات آ        ، با وضع یک قانون جدید      تواند  این دول نمی  

 قـانون   مثالً. کند  ، قانون اساسی کشورها تا حدودی تکلیف را روشن می          کرد که از نظر صحیح بودن یا نبودن وضع قانون موخر          
م قـانون   در حکـ  مافوق قانون می داند و قـانون مـدنی ایـران قراردادهـای بـین المللـی را                   المللی را     اساسی فرانسه قراردادهای بین   

 قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی         77اصـل   . داند و حتی همان تشریفات تصویب قوه مقننه باید در مـورد آنهـا اعمـال شـود                   می
  : گوید می

 قـانون   125اصـل   » تصویب مجلس شورای ملی برسـد      المللی باید به    نامه های بین    ها، قراردادها و موافقت     عهدنامه ها، مقاوله نامه   «
امضای عهدنامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولـت ایـران بـا سـایر                : دارد  کمیل اصل فوق الذکر اعالم می     اساسی ایران در ت   

 با ریـیس جمهـور یـا        اسالمیالمللی پس از تصویب مجلس شورای         های بین   دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه       
  . »نماینده قانونی اوست
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 قـانون اساسـی بـدین صـورت         153 ایران در مورد امضاء قراردادها قائل شـده در اصـل             هوری اسالمی  جم گذارقانوناستثنایی که   
 و دیگر شـئون کـشور       ، ارتش  ، فرهنگی  هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی           «:  ذکر شده است  

  . »گردد ممنوع است
ودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکـم     مقررات عه «: گوید   قانونی مدنی ایران می    9ماده  

بنابراین در حقیقت در مورد تعارض بین عهدنامه  و قانون داخلی، در ایران باید مثل مورد تعـارض بـین دو قـانون رفتـار                          . »قانون است 
منتها چون عهدنامه ناشی از اراده مـشترک دو یـا چنـد    . دانستکرد و قانون موخر را تا حدودی که با عهدنامه تعارض دارد ناسخ آن           

  . المللی مسئولیت خواهد داشت  از نظر بینمهدولت است، دولت ناسخ عهدنامه در مقابل دیگر دولتهای امضاء کنندۀ عهدنا
. اجرای آن خودداری کنـد    علت مخالف بودن قانون با عهدنامه سیاسی، یا حتی با قانون اساسی از              ه  اما قاضی معموال حق ندارد ب     

 اگر قانونی به تصویب برسـد کـه معـارض عهدنامـه سـابق               دانسته شده ،    بطوریکه در کشور فرانسه نیز، که عهدنامه مافوق قانون          
زیرا تشخیص موافق بودن یا نبودن مقررات یک قانون با قـانون  . باشد، قاضی مجبور است قانون داخلی کشور خود را اجرا نماید 

برای تشخیص مطابقت قانون با قانون اساسی در بعـضی کـشورها مثـل آمریکـا دادگـاه خاصـی                    .  نیست  قاضی وظایفاساسی از   
، تا مخـالفتی بـا قـانون اساسـی نداشـته             رسند بررسی نمایند    وجود دارد و قضات این دادگاه مکلفند قوانینی را که به تصویب می            

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام         «: دارد  ار می اصل نود و ششم قانون اساسی در این مورد اظه         . باشند
اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قـانون اساسـی بـر عهـده اکثریـت همـه اعـضای شـورای                            

  . »نگهبان است
  : نامه را بیان نمود  توان به صورت زیر آثار وصف عهد به طور کلی می

  

تواند قـانون   شود ، می ای که برطبق مقررات قانون اساسی بین دولت ایران و دولت یا دولتهای دیگر منعقد می         عهدنامه .1
  .تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد  وجه نمی داخلی را نقض کند و حال آنکه قانون بعدی به هیچ

باشد و همچنین است تغییر مواد یـا تعلیـق و    ، با موافقت سایر دولتهای امضاء کننده میسر می   المللی عهدنامه     تفسیر بین  .2  المللی عهدنامه آثار وصف بین
  .یا نسخ عهدنامه 

) نـه قاضـی دادگـاه       ( باشد ، مشخص انجام شرط دولت است        » شرط رفتار متقابله    « ای شامل     در صورتی که عهدنامه    .3
  .تواند آن عهدنامه را فسخ نماید  االقتضاء می که لدی

  

در صورت بروز اختالف بین متن ایرانی و متن خارجی عهدنامه ، در صورتی که تصمیم دیگری بـین طـرفین اتخـاذ                         .1
  .نشده باشد ، متن ایرانی سندیت دارد 

  .قع اجرا بگذارد تواند مقررات آن را به مو  مادام که عهدنامه ، طبق مقررات قانون انتشار نیافته است ، دادگاه نمی.2  آثار وصف داخلی عهدنامه
  .گیرد تفسیر متن عهدنامه ، مثل قانون داخلی ، تحت نظارت دیوان کشور انجام می  .3
  

   تفسیر عهدنامه -ج 
همانطور که قوانین داخلی در مواردی که مبهم باشند باید تفسیر شوند، عهدنامه ها نیـز اگـر در قـسمتی دارای ابهـام باشـند بایـد                  

  : توان ذکر کرد رای تفسیر عهدنامه چند طریق میب. مورد تفسیر قرار گیرند
  ]تفسیر توسط دولتهای متعاهد [  تفسیر دولتی . 1

همانطور که برای تفسیر یک قانون، ممکن است قانونگذار ، قانون دیگری در تکمیل آن، به نام قانون تفسیری وضـع نمایـد، در                        
ری، برای تفـسیر قـسمتهایی از عهدنامـه کـه مـورد اخـتالف اسـت،                 مورد عهدنامه نیز ممکن است دولتهای متعاهد، قرارداد دیگ        

ورزند و پس از اینکه تفـسیر بـه     برای این کار دول متعاهد از طریق وزارت خارجه خود، به مبادله نامه مبادرت می                .منعقد نمایند 
 از اراده مـشترک   کهامه ایبدین طریق عهدن  . گردد  آور می    الزام  ، تصویب مقامات صالحیت دار کشورهای طرف معاهده رسید       

  . شود دولتها ناشی شده است، مطابق اراده مشترک دولتها نیز تفسیر می



 
   
   

  

58

 
  ]کلیات[  حقوق بین الملل خصوصی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

به عبارتی ، صالحیت تفسیر عهدنامه ها را ، به لحاظ آنکه عاقد و مسئول اجرای آنها دولت است در اصل ، خود دولت بر عهده                          
ره است و اگر صالحیت تفسیر قضایی عهدنامه هـا بـرای دادگاههـا              اصل تفکیک قوا نیز ، دلیل صالحیت دولت در این با          . دارد  

چنانکـه  . نیز قابل نفی نمی باشد باید آن را صالحیت استثنایی دانست که به صالحیت عام دولت در این باره زیـان نمـی رسـاند                           
ودداری و نظـر دولـت را دربـارۀ         دادگاهها نیز می توانند ، در صورت اقتضاء برای پرهیز از ایجاد شورای برای دولت از تفسیر خ                 

  .آن استفسار نمایند 
تفسیر دولت از عهدنامه با تفسیر دادگاه از آن از این حیث متفاوت است که تفسیر اخیرالذکر با حضور طرفین دعوی و اسـتماع                        

افـزون بـر    . یرد  توضیحات آنها به عمل می آید و تفسیر دولت بر حسب معمول با تبادل نظر با دولت امضاء کننده صورت می گ                     
گردد و تفسیری کـه     این دربارۀ آن تشریفات ضروری راجع به اصل عهدنامه ، از حیث تصویب ، امضاء و انتشار نیز مراعات می                   

  .گردد و در روابط میان دولتهای امضاء کننده مؤثر می باشد بدین گونه صورت می پذیرد جزء عهدنامه تلقی می
سب تقاضای دادگاه باشد شکل این تفسیر می تواند با شکل تفسیری که دولت بنا به نیاز خـود                   اگر تفسیر دولت از عهدنامه بر ح      

انجام می دهد متفاوت باشد ، به این معنی که ممکن است دولت بنا به جهاتی ، نخواهد دربارۀ آن با دولت طرف معاهـده تبـادل       
ترین مقام اجرایی کـه برحـسب قـانون عهـده دار امـضای              نظر کند ، در این صورت اعالم نظر یک جانبۀ دولت به امضای عالی               

  .این مقام طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور است . عهدنامه می باشد برای دادگاه کافی است 
ممکن است تفسیر عهدنامه ای از سوی دادگاه از دولت خواسته شود و دولت به جهتی از تفسیر خودداری کند یا پاسخ ندهـد ،                         

دادگاه می تواند برای آنکه مستنکف از احقاق حق تلقی نگردد از دریافت پاسخ چشم پوشی کند و خود دربارۀ       در این صورت    
آن نظر دهد و نیز ممکن است تفسیر دولت در قضیه ای مربوط به حقوق خصوصی به نظر دادگاه با اصول و قواعد منطبق نباشد                         

  .ری دولت نیست در این حالت هم دادگاه ناگزیر از پیروی از نظر تفسی
  ]تفسیر توسط مراجع قضایی یا داوری بین المللی [ تفسیر بین المللی . 2

منظور از تفسیر بین المللی عهدنامه تفسیری است که از آن از سوی مراجع قضایی یا داوری بین المللی ، بر حسب صالحیتی که                        
 تفسیر ممکن است ضـمن رسـیدگی و اظهـارنظر نـسبت بـه           این. برای آنها از سوی طرفین عهدنامه شناخته شده به عمل می آید             

در حالـت اخیـر موضـوع اخـتالف میـان      . اختالف راجع به یکی از قضایای مشمول عهدنامه و یا به طور مستقل صـورت پـذیرد            
راجـع  صـالحیت م  . دولتها اختالفی است راجع به معنای متن که طرفین نتوانسته اند دربارۀ آن به تفسیری مـشترک دسـت یابنـد                      

قضایی و داوری دائمی بین المللی در تفسیر عهدنامه عام و دائمی است مانند صالحیت دیوان دادگستری بین المللی در این باره                      
 اساسنامه آن دیوان تصریح گردیده ، یا صالحیت دیوان دائمـی داوری بـین المللـی                 36 مادۀ   2از بخش   » الف  « که به آن در بند      
 بـه آن ملحـق      1310 خردادماه   23 اساسنامه آن دیوان تصریح و دولت ایران طی قانون مصوب            36مادۀ  » الف  «  که به آن در بند      

  .شده است 
در مواردی هم میان دولتهای امضاء کنندۀ یک عهدنامـه بـرای تـشکیل دادگـاه داوری خـاص در ایـن زمینـه موافقـت صـورت                            

: ش بـه ایـن عبـارت        .  ه 1313های ایران و سوئیس منعقـد در سـال           عهدنامۀ مودت میان دولت    4مندرجات مادۀ   : گیرد ، مانند      می
طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختالفاتی را که بین آنها در موضوع اجـرا یـا تفـسیر مقـررات کلیـه عهـود و قراردادهـای                               «

د و به طریـق دوسـتانه بـه وسـایل     منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و من جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برس               
  .» سیاسی عادی در مدت متناسبی تسویه نگردد به حکمیت رجوع نمایند 

بنـابراین مراعـات   . تفسیری که به این ترتیب از سوی مراجع بین المللی یاد شده به عمل می آید باید جزء مکمل عهدنامه تلقی گردد                    
با این حال آن گونـه کـه بـاتیفول دربـارۀ رویـۀ قـضایی فرانـسه        . ه نظر الزم است آن از سوی دادگاههای داخلی مانند خود عهدنامه ب    

یادآور شده این تفسیر همواره با تفسیر داخلی برابر نیست و این تفاوت به نظر وی ناشی از آن است که قضات بـین المللـی کمتـر بـه                             
صورت مشاهدۀ اختالف میان عهدنامه و قانون برای قضات کنند ، خاصه آنکه در قانونگذاری داخلی دولتهای طرف عهدنامه اعتنا می
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بین المللی عهدنامه دارای ارزش برتر می باشد ؛ چنانکه دربارۀ برتری تعهدهای بین المللی دولتها بر قانونگذاری های داخلی آنهـا در                       
یک دولت نمی تونـد بـرای   :  است  میالدی دیوان دائمی دادگستری بین المللی به این عبارت تصریح گشته    1932 ژوئن   7رأی مورخ   

   . 1محدود ساختن ارزش تعهدهای بین المللی خود به قانونگذاری داخلی خود تمسک جوید
  ]تفسیر توسط قاضی داخلی [  تفسیر داخلی. 3

ترتیـب  بـه همـان   . المللی، حق دارد عهدنامه ای را که نکات ابهامی دارد تفسیر نماید قاضی هر کشور، در هنگام طرح مسائل بین     
البته ایـن تفـسیر هیچگـاه       . که اگر قانون داخلی نیز مبهم باشد، قاضی صالحیت دارد، آنرا به منظور احقاق حق افراد تفسیر نماید                 

زیرا اعتبار آن نسبی است، یعنی فقط در همان دعوی بخصوص و بین همان مـدعی                . تواند ارزش تفسیر قانونی را داشته باشد        نمی
در حالیکـه تفـسیر قـانونی       . حتی خود آن قاضی، در موارد مشابه، مجبور به تبعیت از این تفسیر نیـست              . و مدعی علیه معتبر است    

 قـانون  9در مورد اختیارات قاضی ایـران در تفـسیر عهدنامـه بایـد بـه مـاده                . اعتبار قانون را دارد و برای همگان الزم االجرا است         
 قانون مـدنی، عهدنامـه را در حکـم قـانون     9چون ماده. ه قائل است توجه نمودمدنی ایران و اعتباری که قانون ایران برای عهدنام 

المللی دارای     عهدنامه بین   قانون دارا است مگر اینکه در متن عهدنامه دادگاهها از تفسیر           دانسته است، بنابراین قاضی، برای تفسیر     
المللی به طریقی به حقوق عمومی مربوط      هدنامه بین همان اختیاراتی است که برای تفسیر عهدنامه ممنوع شده باشند یا موضوع ع            

در اکثر کشورها، مانند ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمـان، ایتالیـا و یونـان، اصـل صـالحیت دادگاههـا بـرای                        . شود
  . پذیرفته شده است) البته در هنگام اجرای آن(المللی  تفسیر عهدنامه های بین

  پایان عهدنامه ها  -د
دنامه ممکن است به علت انقضاء مدت، لغو آن توسط قانون یا عهدنامه مخالف، فسخ، جنگ، تغییر اوضاع و احوال اثر خود                      عه

  :  را از دست بدهد
  انقضاء مدت. 1

در صورتیکه عهدنامه برای مدت معینی منعقد شده باشد پس از انقضاء مدت اثر، بدون اینکه محتاج بـه تـصویب پارلمـان باشـد                         
  . گردد قطع می

  توسط قانون یا عهدنامه مخالف عهدنامه  لغو .2
 .نامه سابق را از اعتبـار بینـدازد       عهدعهدنامه نیز می تواند     تواند قانون ماقبل خود را لغو نماید،          همان طور که یک قانون جدید می      

دید یا وضـع قـانونی مبتنـی بـر لغـو آن      ای ج عبارت دیگر پس از توافق دولتهای متعاهد بر لغو عهدنامه، این امر را با عقد معاهده       
  . توان انجام داد ، می عهدنامه در هر یک از کشورهای متعاهد

  عهدنامه  فسخ .3
مثال در قرارداد اقامت    : بینی شده باشد     ممکن است در عهدنامه، حق فسخ پس از طی شرایطی مانند انقضاء مدتی مشخص، پیش              

  : دارد  اعالم می15، ماده 1345، مصوب  ، منعقده بین ایران و فرانسه و دریانوردی
 سال است و پس از این مدت نیز تا وقتی که یکی از طرفین تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن با اطالع                        5مدت اعتبار این قرارداد     «

  » .غ ننماید همچنان معتبر خواهد بودقبلی شش ماهه به طرف دیگر ابال
ولـی قـضات    . عهدنامه را فسخ نماید، در مقابل دولت طـرف معاهـده مـسئول اسـت              حال اگر دولتی، بدون رعایت شرایط الزم،        

  . تواند عمل قوه مجریه را کنترل نماید زیرا قاضی نمی. باشند داخلی این کشور موظف به پیروی از تصمیم دولت نمی
    جنگ.4

دهـد،   اثـر خـود را از دسـت مـی    هرگاه عهدنامه راجع به حقوق عمومی باشد، در صورت حدوث جنگ بین کشورهای متعاهد،            
، یعنی مقررات آن مربوط بـه اوضـاع و احـوال زمـان جنـگ       مگر اینکه اصوال عهدنامه با آغاز جنگ به موقع اجرا گذاشته شود         

اما در مورد عهدنامه های مربوط به حقوق خصوصی بعضی عقیده دارند که هر نوع قراردادی اعم از قراردادهـای مربـوط                      . باشد
                                                           

 دکتر محمود سلجوقی ، منبع پیشین. 1
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افتنـد و بعـضی    می و قراردادهای مربوط به حقوق خصوصی بین دولتهایی که در حالت جنگ هستند از اعتبار مـی   به حقوق عمو  
ماننـد و پـس از جنـگ دوبـاره            دیگر عقیده دارند که عهدنامه های مربوط به حقوق خصوصی در مدت جنـگ فقـط معلـق مـی                   

  . توانند به موقع اجرا درآیند می
   تغییر اوضاع و احوال. 5

گیرند و با توجه بـه آن،   المللی، اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد را در نظر می    نجا که کشورها در زمان تنظیم عهدنامه بین       از آ 
 حاصـل شـود، مـسلماً ایـن امـر       توافق می نمایند هرگاه پس از انعقاد قـرارداد در آن اوضـاع و احـوال تغییراتـی                 در مورد مسائلی  

  :اما باید توجه داشت که . تی در عهدنامه گرددتواند موجب ایجاد تغییرا می
  .بینی بوده، منوط به عمل خود دولت نباشد  تغییر اوضاع و احوال باید غیر قابل پیشاوالً

شود که دولتهـای متعاهـد بـرای          تواند عهدنامه را لغو کند، بلکه موجب می         تغییر اوضاع و احوال هیچگاه به خودی خود نمی         ثانیاً 
، در قرارداد قبلی تجدید نظر نمایند و یا قرارداد جدیـدی وضـع نمـوده و قـرارداد قبلـی را لغـو                         اد با وضعیت جدید   انطباق قرارد 

  . نمایند
  المللی  رویه قضایی بین-بند دوم

المللی که دعـوی بـه آن         الملل خصوصی توسعه زیادی نیافته است زیرا اوالً باید صالحیت دادگاه بین             رویه قضایی در حقوق بین    
المللی خود را  شوند از طریق تبعیت از مقررات یک دادگاه بین شود مورد قبول کشورها باشد و دولتها کمتر حاضر می        ارجاع می 

شوند، بـسیار محـدود اسـت، زیـرا      المللی ارجاع می دادگاههای بین مراجع یا  تعداد آن دسته از دعاوی که به     ثانیاً. محدود نمایند 
 معمـوالً در دادگاههـای    ،المللی شوند و دعاوی بین افراد در روابط بین      به این دادگاهها ارجاع می     فقط دعاوی مطروحه بین دول    

المللی را به عنـوان حمایـت    مگر این که دولت متبوع فردی، وظیفه مراجعه به دادگاه بین    . گردند  داخلی کشورها حل و فصل می     
  . عهده بگیرده سیاسی، ب

شود که به تنهایی و بـدون تقاضـای           المللی، برای تسهیل امور افراد، به آنها اجازه داده می            بین اما در حال حاضر در بعضی مراجع      
دادگاه داوری ایـران و آمریکـا کـه بـه موجـب بیانیـه الجزایـر         . حمایت سیاسی از دولت متبوع، جهت احقاق حق مراجعه نمایند         

ی اشخاص علیه آمریکا و ایران تشکیل شده است نمونـه            جهت رسیدگی به دعاو    1981 ژانویه   19برابر  1359 دی ماه    29مصوب  
المللی نیز در آینده بتواند نقـش مـوثرتری را بـه عنـوان          بینی کرد که رویه قضایی بین       توان پیش   بنابراین می . بارز این مراجع است   

  . ، ایفا نماید الملل خصوصی منبع حقوقی، در حقوق بین
 ، در مورد تحـصیل   1923 سپتامبر   15رأی مشورتی   ( انونگذاری او را محدود می کند       تعهدات بین المللی هر دولت ، آزادی ق        .1

  ) .تابعیت لهستان 
 فوریه  7رأی مشورتی   ( در مورد تابعیت ، دولتها هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر به جز آنچه از معاهدات ناشی می شود ندارند                     .2

ه تابعیـت بعـضی اهـالی جزیـره مالـت کـه در تـونس سـاکن بودنـد و           ، در مورد اختالف بین فرانسه و انگلـیس ، راجـع بـ     1923
  ) .نامه قانونی اتباع کشور فرانسه نسبت به اطفال متولد در تونس و مراکش  تصویب

 مـه   25رأی مـورخ    ( سلب مالکیت و مصادره اموال بیگانگان بدون پرداخت غرامت بر خالف حقوق مشترک بین المللی است                  .3
  ) .راجع به سلب مالکیت دولت لهستان از کارخانه های آلمانی که در خاک لهستان واقع شده بودند   Chorzowله  ، در خصوص مسأ1926

قواعد حقوق بین الملل خصوصی جزء حقوق داخلی است مگر این که این قواعد در اثـر قـرارداد یـا عـرف بـین المللـی بـین             .4
لل ، که تنظیم کننده روابط بین دولتهـا اسـت ، بـه شـمار خواهـد آمـد                دولتها مشترک باشد ، در این صورت جزء حقوق بین الم          

  ) . ، در مورد اوراق منتشره در فرانسه به وسیله دولتهای یوگسالوی و برزیل 1929 ژوییه 12 مورخ 15 و 14آرای شماره  (
او به عنوان تبعـه خـود حمایـت نمایـد     هرگاه رابطه تابعیت فردی با دولتی کافی و واقعی و مؤثر نباشد این دولت نمی تواند از   .5
  . ، در مورد اختالف بین لیختن اشتاین و گواتماال در مسأله تابعیت نته بام 1955 آوریل 6رأی  (
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  المللی  عرف بین-بند سوم
ا االجر المللی ، مشمول همان تعریفی است که در حقوق داخلی دارد ؛ به این معنی که از یک عادت مستمری که الزم                      عرف بین 

المللی ، عبارت از یک قاعده حقوقی است که دولتها طـی مـدت مدیـدی        به عبارت دیگر عرف بین    . شود   شده است تشکیل می   
  .اند به طوری که در وجدان عمومی آنها به تدریج یک جنبه الزامی پیدا کرده است  در روابط بین خود آن را رعایت کرده

دم جهان است که گاهی نیز موضوع آن یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی مر» حقوق عام « هر عرف بین المللی یک عرف 
مثالً راجع به وضع اتباع بیگانه ، عرف بین المللی بر این قاعده مستقر شده که هـر دولتـی بایـد حـداقل حقـوقی بـرای                            . می باشد   

.  عـرف بـین المللـی اجـازه نمـی دهـد         بـشناسند و کمتـر از آن را         اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت او اقامت دارند ،          
همچنین عرف بین المللی اقتضا دارد که از اتباع خارجه بدون تأدیه قیمت عادله ، خلـع مالکیـت نـشود و بـاالخره همـین عـرف                            

  . المللی ، ایجاب می کند که بیگانگان به محاکم محل اقامت خود دسترسی داشته و حق ترافع قضائی داشته باشند  بین
الملل خصوصی عرف و عادتی که جنبه الزامی پیدا کرده باشـد و از طـرف همـه دولتهـا رعایـت شـود بـسیار کـم          بیندر حقوق   

قواعـد معـدودی کـه بـه        . شـود   المللی به میـزان بیـشتری یافـت مـی           الملل عمومی عرف بین     در حالیکه در حقوق بین    . وجود دارد 
  : است عبارتند ازالمللی درآمده و قابل قبول کلیه کشورها  صورت عرف بین

  . باشد اموال غیر منقول تابع قانون محل وقوع مال می 
  . شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند است 
  . آیین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است 
  . شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان  

انـد در حـال حاضـر جـای خـود را در قـوانین                کر است که بسیاری از این قبیل قواعد که در ابتدا به صورت عرف بوده              ذالزم به   
  . اند کشورها باز کرده و جنبه قانونی یافته

    اصول کلی بین المللی -بند چهارم 
الملل، اعم از خصوصی و عمومی، موضوع از سطح یک کشور خارج بوده و مربوط به دو یا چند            با توجه به اینکه در حقوق بین      

 کلی که به صورت اصل مورد قبـول کـشورها قـرار گرفتـه اسـت در روابـط فیمـا بـین                      گردد، الزم است بعضی قواعد      کشور می 
  . الملل وجود دارد رفع گردد ای که به علت عدم ضمانت اجرا در حقوق بین رعایت گردد، تا در نتیجه تا حدودی نقیصه

  : الملل خصوصی مورد قبول کشورها است عبارتند از اصولی که در سطح بین
  . د، اصل احترام به قول، اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل رعایت حقوق بیگانگان و غیرهاصل وفای به عه

  دکترین   –بند پنجم 
سزا دارد و ایـن   دکترین ، یک منشاء مستقیم حقوق نیست ، ولی به طور غیرمستقیم در ایجاد تفسیر و اعمال قواعد حقوق تاثیر به     

  .گیرد  های علمی انجام می های کتبی و یا تحقیقات و تتبعات انجمن  اثر تفسیر و گزارشتاثیر عمالً یا به وسیله آموزش و یا در
  آموزش . 1

شـود ، بـاالخره در کـسانی کـه بعـدها ،              های حقوق تدریس مـی     ها یا آموزشگاه   هائی که در دانشکده    واضح است افکار و نظریه    
کنـد ، بلکـه نظـری از     قانونگذار یا قاضی چیزی از خود اختراع نمی. گذارند  شوند ، اثر خود را می   روزی قانونگذار یا قاضی می    

  .گردد  آورد و بدین ترتیب دکترین عامل غیرمستقیم ایجاد حقوق می های که آموخته است به موقع اجرا درمی نظریه
  های کتبی  تفسیرها و گزارش. 2
وان کشور در موضوعات مطروحه در آن محکمه عـالی          های مستشاران دی   کند ، گزارش   در این زمینه آنچه بیشتر جلب توجه می        

بینید عقاید مختلف علمای حقوق ، خواه ناخواه اثر خـود را آشـکار               خوانید ، می   هر وقت شما گزارشی از این قبیل می       . باشد   می
  .اند ترجیح داده است ساخته و در حقیقت دیوان کشور یکی از عقایدی را که آنان راجع به مسئله بیان کرده
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  های علمی  تحقیقات و تتبعات انجمن. 3
المللی و موسـسات حقـوقی تطبیقـی ، بـه طـور مـداوم در زمینـه مـسائل مختلـف حقـوق            ها و موسسات حقوقی بین   غالب انجمن 

الملـل   نمایند و نتیجه این مطالعـات بـه صـورت گزارشـات علمـی در مجـالت حقـوق بـین                     الملل خصوصی تحقیق و تتبع می      بین
الملـل خـصوصی الهـه و موسـسه رم ، بـرای وحـدت حقـوق                  های حقوق بـین    های کنفرانس  کوشش. گردد   خصوصی درج می  

الملـل خـصوصی     مهمترین نشریه مرتبی کـه در مـورد مـسائل حقـوق بـین     .باشد  خصوصی ، در این زمینه شایان توجه خاص می     
  .شود  ول در فرانسه منتشر میفسور باتیالملل خصوصی است که زیر نظر پروف گردد ، مجله انتقادی حقوق بین منتشر می

  
*** 
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  فصل سوم

  پرسشنامه 
  
  72  ارشد سراسری                                     شود؟ های حقوق می ب بهتر فهمیدن سایر رشتهبالملل خصوصی به اعتبار کدام یک از مسائل زیر س ـ حقوق بین1

                   احاله -الف
   تقلب نسبت به قانون -ب
   توصیف قضایی-ج
   نظم عمومی -د
  

  76      ارشد سراسری                                     .   این دو رشته.......الملل خصوصی و حقوق خصوصی داخلی مربوط است به  ـ یکی از تفاوت های حقوق بین2
                    منابع -الف
   موضوع -ب
   ضمانت اجرا-ج
   مرجع رسیدگی به اختالفات -د
  

  76   ارشد سراسری                                                                                                                                                  .........الملل خصوصی در هر کشور ـ قواعد حقوق بین3
  . لتهاست به موجب قواعد و مقررات ناشی از روابط دو-الف
  . المللی است  به موجب تعهدات پذیرفته شده در عهدنامه های بین-ب
  . المللی است  ناشی از مصوبات سازمانهای بین-ج
  .  ناشی از قانونگذاری داخلی هر کشور است-د
  

  78         ارشد  سراسری                                         .است......  حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ شیوه حل مسائل شبیه حقوق -4
                    بین الملل عمومی-الف
   جزای بین الملل-ب
   داخلی -ج
   مالیه بین المللی-د
  

  79    ارشد سراسری                                                                                       .آنهاست.......   وجه اشتراک حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در -5
                جنبه بین المللی-الف
   ضمانت اجرایی-ب
   منابع-ج
    موضوع-د
  

  79  ارشد سراسری                                                                                        . است.....  وجه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق خصوصی داخلی در -6
                       ضمانت اجرایی و منابع-الف
   عنصر خارجی و ضمانت اجرایی-ب
   منابع و عنصر خارجی-ج
   منابع و مرجع رسیدگی به اختالفها-د
  

  79                   ارشد  سراسری                                                                      .    آنهاست......  وجوه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در -7
                 موضوع و جنبه بین المللی-الف
   موضوع و ضمانت اجرایی-ب
   موضوع و منبع بین المللی-ج
   جنبه بین المللی و منبع بین المللی-د

   ب            - 7  ب                                           – 6 الف                                                 -5  ج                                                     – 4  د                                                  – 3     ج                                                   – 2  ج                                                 – 1
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  80              ارشد سراسری                                                                                .است........  رویه قضایی ملی ، از منابع حقوق بین الملل -8
     عمومی-الف
   عمومی و خصوصی-ب
     خصوصی-ج
   کیفری-د
  
اند حق استناد بـه      ر ایران تعهداتی کرده   ـ در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود باشد کسانی که د                     9

  82  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                                                                           . . . . .این 
  .ه شرایط اساسی برات مطابق با قوانین خارجی نیستالف ـ ندارند ک

  .ب ـ دارند که شرایط اساسی برات مطابق با قوانین خارجی نیست
  .ج ـ ندارند که شرایط اساسی برات مطابق با قانون ملی صادر کننده نیست

  د ـ دارند که شرایط اساسی برات مطابق با قانون اقامتگاه صادر کننده نیست
  

 84  اردیبهشت .        ارشد آزاد                                                                                                                    :                             نابع حقوق بین الملل خصوصی  یکی از م– 10

  . اشخاص هستند –الف 
  . روابط بین الملل می باشد –ب 
  . اسناد وقراردادهای اشخاص خصوصی می باشد–ج 
  . عهدنامه ها هستند –د 
  
  84اردیبهشت   . آزاد      ارشد                                                                                       :                                                    شخصی که تابعیت ایران را کسب کرده است   –11

  . نمی تواند درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ورای بدهد –الف 
  .  نمی تواند درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ورئیس جمهور شود–ب 
  .  او ایرانی است واز لحاظ حقوق عمومی وانتخابات هیچ منعی ندارد ومی تواند رئیس جمهور هم شود–ج 
  .م مهمی بشود تابعیت ایران از او سلب خواهدشد  اگر مرتکب جر–د 
  

  87من  به.                                                                                                                                                           ارشد سراسری ................ حقوق بین الملل خصوصی-12
  . شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است-الف
  . شعبه ای از حقوق خصوصی داخلی است -ب
  . سبب بهتر فهمیدن حقوق داخلی می شود -ج
  . سبب بهتر فهمیدن حقوق بین الملل عمومی می شود -د
  
  92بهمن .                                                                                                      ارشد سراسری .                               است ............. تابعیت دوگانه اصلی معلول تعارض  -13
    دو سیستم خون-الف
   دو سیستم خاک-ب
   سیستم وحدت و استقالل نسبی -ج
    سیستم وحدت و استقالل مطلق-د

  
  
  
  
  
  الف           -13  ج                                                         –12                                                     ب   -  11  د                                                               –10   الف                                                                – 9  ج                                                                – 8   
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