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 مقدمه

قانون مدنی بیان می دارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث  ماثایم مربثوه بثه      7ماده 
احوال شخصیه و اهلیت خود وهمچنین از حی  حقوق ارثیه در حدود معاهثدا  مییثق قثوانین و    
مقررا  دولت متبوع خود می باشند. حال سوال اساسی این است که آیا الزم است بثرا  رجثوع   

انون متبوع تبعه خارجی در اجرا  قاعده حم تعارض سابقا معاهثده ا  بثین دولثت ایثران و     به ق
دولت متبوع بیگانه منعقد گردیده باشد یا لزومی به وجود معاهده نیات؟ و سوال دیگر اینکه آیثا  
ی در این رابیه تفاوتی بین اتباع خارجه از نظر دین و مذهب آنان وجود دارد یا اینکه قانون بایات

 به نحو یکاان راجق به آنها اعمال گردد؟  
ق.م. الزم است بثه اطثی ب بیگانگثان مثذکور در      7قبم از بررسی مااله قید معاهدا  در ماده 

پرداخته شود. اطی ب بیگانگان از آن جهت بررسی می شود که بررسی قید معاهدا  بثه   7ماده 
بعد  مشخص گردد کثه ایثن لفث     روشن ساختن مفهوم بیگانگان منوه است تا در فصم ها  

 عام است یا می توان برخی را مانند بیگانگان مالمان از این لف  ماتثنا ساخت.

 
 

 خچهیتارفصل اول: 

 یکث ی یخیدارد. برحاب اسناد تثار  یقبم از ظهور اس م دوران طوالن رانیا در دوره هخامنشیان
قرن هثا فرمثان    نیاز س ط ییداده است. سلاله ها یم میآن دوران را تشک  ها  از امپراطور

با  یاه گاهبه نام ش یکشور وجود داشته شخص نیدر ا ییو سازمان ها   یداشتند و تشک ییروا
بثوده و در روابثب بثا     یینها ریگ میمیلق داشته و در همه موارد تصم تیشاه شاهان حاکم انعنو
حاثن   میث شاه به دل یکننده بوده گاه نیینظر شاه عامم تع گانگانیها و رفتار با ب نیسرزم گرید

 میث قا هثا   سثی  خثود   هم یبوده و حقوق رایاتباع آن کشور را پذ گریمملکت د سییتفاهم با ر
 1 داده است. ینم گانگانیاجازه ورود به ب یبرعکس حت یهبوده و گا

در نقثاه مختلث     کنواخثت ی هیمانق از رو انیعصر اشکان یفیجنبه ملوک الیوا در دوره اشکانیان
ماثاله   نیث در ا یخاطث  هیث هر کدام سثنت و رو  ا یو وال اال یاست. ا گانگانیکشور نابت به ب

 خصوص ندارد. نینابت به زمان قبم در ا  ه اعمد رییدارند. مق الوط  تغ
مملکثت   نیولیکشور است. همثه ماث   یرسم نییدوره آ نیمذهب زرتشت در ا در دوره ساسانیان

مثذاهب خشثونت بثار     گثر ید روانیبا پ یمذهب و مروج آن هاتند. رفتار شاهان ساسان نیا رویپ
م طفت خاص طور   انیهودینابت به  انیو اشکان انیدوره مثم زمان هخامنش نی. در ااتین
 یامپراطثور روم طث   نیوجود دارد. کناتانت  هم خوشرفتار انیحیدر مورد ما ه. به ع وردیگ یم
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 انیحیناثبت بثه ماث    انیرانیا  هاینوشته از رفتار خوب و مهربان رانیکه به شاپور شاه ا  نامه ا
 انینموده است. از زمان ساسان تیآنها اظهار رضا یو راحت ینیامور د شرفتینموده و از پ یقدردان

کثه   یداد کاثان  یاجازه م یزرتشت رانیقرار داشته است. ا رانیا  مقابم امپراطور درامپراطور رم 
هثا از    هثود یو  انیحیماث  نیخود اطاعت کنند. بنثابرا  یمذهب نیداشتند از قوان  گریمذهب د

ف به قضا  خود مراجعه در موارد اخت  یخود بودند، حت یتابق سنن مذهب یحقوق خصوط  یح
و  ننثد یبب  از ما مهمثان نثواز   گانگانیبابکان طراحت دارد که چون ب ریردشا نییکردند. در آ یم

با امتعه خود به مملکت ما  انیمردمان رسانند و جهان گریبه د  و دادگر ییکوین نیا ابندیعدالت 
     2 رو آورند و کشور آبادان گردد.

دانثد. در مقابثم    یمث  یخثارج  ایث  گانهیرا که مالمان نباشد ب  فرد اطوال اس مم دوره اس در 
بثه   رماثلمان یغ تایداند. نها یکه باشند امت واحد م تیو تابع تیمالمانان را از هر نژاد، زبان، مل

جهان که باشند تبعه )به مفهوم امت واحثد  محاثوب     و مالمانان در هر کجا گانهیب یطور کل
 گردند. یم

سثاکن در    اناثانها  زیتمثا  یشثکل  اریث در اس م )بثه منزلثه مع   تیا قبول نهاد تابعامروزه ب البته
آن مفهثوم   گانثه یبرهثه از زمثان، از وا ه ب   نیث توان حثداقم در ا  ینم گریگوناگون  د  کشورها
کشثور   کیث تبعه  رمالمانیفرد غ کیچه باا ممکن است عم   رایرا برداشت نمود؛ ز کیک س
 کیث کثه   یهنگام ایداشته باشد و  یراس میمالمان تبعه کشور غ کیاز  شتریب یوقحق یاس م

  کند، از حقوق کمتثر  یماافر  م یاس م گریبه کشور د یکشور اس م کیفرد مالمان تبعه 
توان بثه   یم ری)نابت به حقوق مالمانان تبعه کشور محم ماافر   برخوردار شوند. در مورد اخ

 یاسث یمعموال فاقد حقثوق س  زبانیم یدر کشور اس م نهمایمالمان م هداشت ک انیطور مثال ب
را بثه   گانهیورود مالمانان ب ییکشور بنا به مصال  و ضرور  ها کی یحکومت اس م ایاست و 

کشثور   کیمالمان در  گانگانیحال باز هم ب نیکند. با ا یییمنوه به شرا ایآن کشور محدود و 
در کثم   نیبرخوردارند. بنابرا رمالمانیغ گانگانینابت به ب  شتریب ازا یاز حقوق و امت یاس م

الملثم   نیدر حقثوق بث   گانثه یدر اس م با مفهوم ب گانهیکه مفهوم ب میرس یم ییبح  به جا نیا
 شود. یم کینزد اریمعاطر با

 اریباث  رمالمانیغ گانگانیالملم معاطر، نحوه برخورد اس م با ب نیهر حال برخ ف حقوق ب در
و  ژهیث و تیوضثع   هاتند که دارا رمالمانیغ گانگانیب نیمالمان است و ا نگانگایمتفاو  با ب
 3 باشند. یخاص م  ها  حقوق و آزاد

اقامت موقت  ایو  یقصدشان عبور از کشور اس م گانگانیباره اگر ب نیبه ذکر است که در ا الزم
هر فرد مالمان منعقثد   ایو  یزنهار با حکومت اس م ایبه نام امان  یمانیپ ایدر آنجا بود قرارداد 
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 یحکومثت اسث م   تیث شثده و از حما  یتوانات داخم قلمثرو کشثور اسث م    ینمودند که م یم
 ضیانجثام فثرا    ورود و اقامثت، آزاد   شامم: آزاد گانگانیب  ها  . حقوق و آزاددینما فادهاست
حثق   ،یتثردد در داخثم کشثور اسث م      انتخاب اقامتگاه، آزاد  از تعرض، آزاد تیمصون ،ینید

  بثه دعثاو   یدگیخود در مورد اهم کتثاب، رسث   هیاز مقررا  مربوه به احوال شخص  برخوردار
در مورد اهثم کتثاب و    یحق دارا بودن گورستان اختصاط ش،یخو یمذهب ا مربوطه طبق مققر

 4 بود. یبه طور کل ا یاز پرداخت مال تیمعاف
ایثن زمینثه مثی تثوان بثه جریثان        در سالیان اخیر از جمله مهم تثرین تحثوال  تثاثیر گثذار در    

کاپیتوالسیون در ایران و بعد از آن جریان مشروطیت و الغا  کاپیتوالسیون اشاره کرد کثه تثاثیر   
بایار  در تعمق بیشتر در حقوق و تکالی  اتباع بیگانه در اذهان عمثومی ایرانیثان و نیثز شثیوه     

 قانون گذار  در ایران داشته است.

 
 انمفهوم بیگانگفصل دوم: 

فرد  که تبعه دولتی)از لحاظ حقوق بین الملم و اطی حا  دیپلماتیک  کثه در آن حضثور دارد   
نیات بیگانه نام دارد. بیگانه ممکن است بثه روال معمثول تحثت عنثوان مقثیم)دارا  اقامتگثاه       
دایمی در قلمرو دولت میزبان   یا بیگانه غیر مقیم)کای که بیور موقت در قلمرو دولت میزبثان  

 5ا  انجام امور تجار ، ماافر ، تحصیم و امثالهم است.  طبقه بند  شود.بر
به عنوان یک قاعده کلی، بیگانگان از حقوق و حمایت ها  معمول برخوردار می شوند تثا اتبثاع   
دولت مربوطه نیز در خارج از رفتار مناسب برخوردار شوند. ت شها  مربوه به تدوین قواعد بثین  

یت بیگانگان از جنبه ها  مختل  چندان موفقیت آمیز نبوده است. شاید یک المللی ناظر بر وضع
  اسثت  1221مورد استثنایی کنوانایون جمهور  ها  امریکایی هاوانا درباره وضعیت بیگانگان )

 6کشور امریکایی من جمله ایاال  متحده امریکا عضویت آن را دارند. 15که 
گذشته از وضق قاعده ها  حثاکم بثر روابثب حقثوقی      در دوران کنونی قوه قانونگذار  هر کشور

اتباع آن کشور با یکدیگر و با دولت تنظیم قاعده ها  حاکم بر روابب بثا اتبثاع بیگانثه را نیثز در     
قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلی  خود می دانند. قاعده هایی که بدین گونه از 

ن وضق می گردند عام می باشثند بثه ایثن معنثی کثه      سو  قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگا
از این میلب جناب دکتر محمود سلجوقی چنین بر می آید کثه   7شامم همه بیگانگان می باشند.

قوانین مصوبه هر کشور راجق به بیگانگان از آنجا که عام می باشثد حثداقم تثا آن زمثان کثه از      
است می بایات در مورد بیگانگان بیثور   سو  خود  قانونگذار تبعیض و استثنایی طور  نگرفته
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مااو  از حی  دین و مذهب آنان اعمال گردد. ذکر این نکته از آن جهت است کثه در میالثب   
ق.م. در رسثیدگی بثه    7بعد  به رویه ها  متناقض دادگاه ها  ایران در خصوص اعمال مثاده  

 اتباع خارجی مالمان و غیرمالمان برمی خوریم.
وناگونی درباره وضثعیت بیگانگثان موجثود اسثت. ایثن مقثررا  بثر دو گونثه         در ایران مقررا  گ

استواراند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آن ها شرایب آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کثار  
او در این سرزمین وخروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررا  از مقررا  ادار  است و هثر  

باید وضعیت خود را با آن تیبیق دهد. دسته ا  دیگر نیز قواعد  انثد کثه در آن   بیگانه در ایران 
 1ها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است.

 
 مفهوم قید در حدود معاهداتفصل سوم: 

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حی  ماثالم مربثوه بثه    »قانون مدنی بیان می دارد:  7ماده 
ت خود و همچنین از حی  حقوق ارثیه در حدود معاهدا  مییثق قثوانین و   احوال شخصیه و اهلی

 «مقررا  دولت متبوع خود خواهند بود.
به چه معناست؟ آیا این قید بثدین  « در حدود معاهدا » حال موضوع بح  در این است که قید 

آیثا   معناست که وجود قرارداد برا  تبعیت فرد خارجی از قانون متبوعش الزم وضثرور  اسثت؟  
قاضی ایرانی زمانی موظ  است به قانون متبوع بیگانه رجوع کند که در این زمینثه معاهثده ا    
فیمابین دولتین ایران و دولت متبوع خارجی منعقد شده باشد و درنتیجه اگر معاهثده ا  بثین دو   

امتناع  7دولت منعقد نشده بودقاضی ایرانی می بایات از رجوع به قانون متبوع بیگانه طبق ماده 
کند و قانون ایران را به اجرا گذارد؟ به عنوان مثال فرض کنید کثه یثک زن وشثوهر فراناثو      

ق.م. در  7مثاده  برا  ط ق به دادگاه ایران مراجعه می کنند. آیا برا  اینکه قاضی ایرانی طبثق  
اثه  این مورد یعنی ط ق که جزلی از احوال شخصیه محاوب می شود باید زمانی به قانون فران

مراجعه کند که سابقا بین دو دولت ایثران و فراناثه معاهثده ا  منعقثد شثده باشثد و طبثق آن        
معاهده احوال شخصیه اتباع فراناه تابق قانون فراناه تصری  شده باشد و اگر چنین معاهثده ا   
موجود نبود قانون ایرانی می بایات طبق قانون ایران به طث ق زن و مثرد فراناثو  رسثیدگی     

 کند.
یا اینکه وجود قرارداد برا  تبعیت فرد خارجی از قانون متبوعش الزم نیات . یعنی قاضی ایرانی 

ق.م. به قانون متبوع بیگانه رجوع کند ولو در این بثاره معاهثده    7همیشه می بایاتی طبق ماده 
معاهده  البته الزم به ذکر است اگر در این زمینهیران و خارجی منعقد نشده باشد . ا  بین دولت ا

ا  منعقد شده باشد قاضی می بایات آن معاهده را مورد توجه قرار دهد و به آن عمثم نمایثد ؛   
تابق دولت متبوعشان هاثتند و نیثز   «در حدود معاهدا  »ق.م. اتباع بیگانه  7چرا که طبق ماده 
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 قانون اساسی بثین دولثت ایثران و سثایر دول    مقررا  معهود  که بر طبق » ق.م.  2طبق ماده 
نتیجتا چنانچه معاهده ا  که بین دولت ایران و دولثت  « منعقد شده باشد در حکم قانون است . 

خارجی منعقد شده قبم از تصویب ق.م. باشد معتبر و الزم االجراست؛ زیرا در این فرض معاهثده  
می باشد ، لذا در ایثن مثورد قثانون    « عام»محاوب می شود و قانون مدنی « خاص»  منعقده 
ه طور یقین داللت دارد که مقنن مایم به اجرا  حکم آن است و در اثر وضق قانون عثام  سابق ب

در ناخ آن تردید پیدا می شود و عقم سلیم حکم می کند که به احتمال و گمثان نبایثد قیثق و    
 2.که عام ناسخ خاص نمی شودیقین را نادیده گرفت . به همین جهت غالب نویاندگان گفته اند 

اهده بعد از تصویب ق.م. باشد باز هثم معتبثر و الزم االجراسثت ؛ زیثرا در ایثن جثا       و نیز اگر مع
تصویب شده و هیچ گثاه خثاص الحثق ،    « عام»که بعد از قانون مدنی « خاص»معاهده منعقده 

عام سابق را ناخ نمی کند و فقب اجرا  حکم آن را در مورد خاص منق می کند . در این فثرض  
 حکم نخات است .  « مخصص» به طور معمول قاعده دوم

 نکته مهم برمی خوریم : 2ق.م. به  7با دقت نظر بیش تر بر ماده 
 «در حدود معاهدا  » اخت ف نظر بین دکترین در مورد تفایر قید  -1
 امکان تقایم بیگانگان به خارجیان مالمان و غیر مالمان -2

لثه شثده توسثب حقوقثدانان در     در ادامه ، به این دو مورد به طور  تفصیلی پرداخته و دالیم ارا
 دفاع از دیدگاه خویش نابت به این موضوعا  بیان می شود .

 « :در حدود معاهدات » اختالف نظر دکترین در مورد تفسیر قید فصل چهارم: 

همان طور که پیش تر به طور خ طه بیان گردید در این بثاره دو دیثدگاه وجثود دارد کثه یثک      
ارداد برا  استناد به قانون متبوع تبعه خارجی و یک دیدگاه قایم به دیدگاه قایم به لزوم وجود قر

عدم لزوم وجود قرارداد برا  استناد به قانون متبثوع تبعثه خثارجی اسثت . در ایثن بثاره دالیثم        
و در خ ل بیان دیدگاه ها نظر شخصی ام را در  موافقین هر یک از این دو دیدگاه بیان می شود

و اینکه دالیثم کثدام    7کنم و نهایتا برداشت خود را از این قید در ماده  مورد این ماأله بیان می
 دسته از حقوقدانان قابم مقبول تر است را مرقوم می نمایم .

دو مثاده در قثانون مثدنی     : 7( طرفداران لزوم وجود معاهده برای استناد به ماده مبحث اول
کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلثه و  : » این قانون  5نظریه اخیر را تقویت می کند . طبق ماده 

همچنثین  « خارجه مییق قوانین ایران خواهند بود مگر در موارد  که قانون استثنا کرده باشثد .  
قانون مدنی ، خارجیان نمی توانند از قواعد مربثوه بثه احثوال شخصثیه      261ماده  2میابق بند 

قبول نکرده است متمتق شثوند . منظثور از   ا حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجی آن ر
 261این بنثد از مثاده    10.به عبار  دیگر اهمیت استیفا است متمتق در این ماده بهره مند شدن و

                                                 
1
 134، ص 1718شرکت سهامی انتشار، ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق،   
10
بیست و چهارم، ص  شمارهمجله حقوقی، نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران، فرهاد پروین،  
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ق.م. کلیه سثکنه ایثران اعثم از     5وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می کند که بگوییم طبق ماده 
 7قانون ایران هاتند ، مگر اینکه طبق مثاده  اتباع داخله و خارجه در مبح  احوال شخصیه تابق 

اتباع خارجه نمی توانند  261ماده  2معاهده ا  بین دولت ایران و دولت خارجی باشد و طبق بند 
از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان طریحا رد شده و یا در تعثرض آشثکار   

ایران در مبح  احوال شخصیه تابق قانون ایثران  است بهره مند گردند . بنابراین خارجیان ساکن 
هاتند تا جایی که قاعده ایرانی توسب حقوق خارجی رد نشده باشثد . بنثابراین خارجیثان مقثیم     

از مقثررا  مربثوه بثه احثوال شخصثیه کشثورمان کثه در قثوانین         ایران می توانند از آن دسثته 
در حقوق ایران است بثا حقثوق آن   متبوعشان پیش بینی نشده ویا پیش بینی شده ولی آنچه که 

 11ها ، در تعارض آشکار نیات بهره مند شوند .
ق.م.  5در این مورد تردید  که ایجاد می شود آن است که برا  اینکه استثناء مثذکور در مثاده   

هر  261ماده  2یعنی وجود معاهده بین دو دولت و بند  7ت محتوا  ماده محقق شود آیا الزم اس
داشته باشد یا اینکه طرف وجود یکثی از ایثن دو مثاده مجثوز  بثرا  تحقثق       دو مجتمعا وجود 

یعنی رجوع به قانون خارجی است . در توضی  این تردید مثثالی ذکثر مثی کثنم :      5استثناء ماده 
فرض شود که زن و مرد اسپانیایی به محکمه ایران برا  ط ق مراجعه کرده انثد و معاهثده ا    

حوال شخصیه بین دولت ایران و اسپانیا مشخص نشثده اسثت . از آن   نیز راجق به تعیین تکلی  ا
و اینکه قانون اسپانیا ط ق را ممنوع اع م داشته اسثت مثی بینثیم     261ماده  2جا که طبق بند 

محقثق   261مثاده   2محقق نشده است و از طرف دیگر بنثد   7که میابق دیدگاه این گروه ماده 
معاهثده ا  منعقثد نشثده اسثت      7طبق ماده این جا چون  شده است . تردید در این است که در

استنکاف کند و قانون خارجی را اعمال ننماید با ایثن   261ماده  2قاضی ایرانی باید از اجرا  بند 
قاضی باید قانون خارجی را اعمال کند . در این  261و  7که در فرض تحقق هر کدام از دو ماده 
ق.م.  7را می پذیرد . ایشان می گوید : طبق طری  مثاده  باره دکتر سید حان امامی فرض دوم 

اتباع کشورها  بیگانه در ایران در طورتی تابق قوانین احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت متبوع 
خود هاتند که بین دولت ایران و دولت متبوع آن ها معاهده ا  در این موضوع گذشثته باشثد .   

اتباع دولت بیگانه تابق قوانین مدنی ایران خواهنثد بثود ،    هرگاه چنین قرارداد  منعقد نشده باشد
مگر در مورد  که قانون دولت متبوع تبعه خارجی آن را قبول نکرده است کثه در ایثن طثور     

، آزاد  شثوهر در   قانون دولت متبوع آن ها رعایت می گردد ، مانند نکاب دوم ) تعثدد زوجثا     
 12ق.م.  261ماده  )شق اولط ق دادن زن خود و امثال آن .

فا یک تاکید طثرف و بیهثوده نبایثد محاثوب     رط« در حدود معاهدا  » این گروه معتقدند قید 
 شود و در طور  عدم وجود معاهده قانون ایران باید اجرا شود .

                                                 
11
 244همان ماخذ، ص  
12
 102، ص 1788، انتشارات اسالمیه، 4سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد  
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برا  عدم اجرا  قانون ایثران ، یثک    261و ماده  7ع وه بر ماده جناب دکتر سید حان امامی 
می کند . ایشان به ماأله نزاکت بین المللی اشاره می کند و بیان می دارد :  عامم دیگر را اضافه

نزاکت بین المللی ایجاب می نماید که هرگاه قرارداد  بین دولت ایران و دولت بیگانه موجثود  » 
« نباشد قوانین دولت مزبور نابت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه اتباع آن دولت رعایت شثود .  

در این باره شرطی نامناسب قرار می دهد و آن را موکول به عمم متقابم می دانثد و  البته ایشان 
نیز عمم مزبثور  بیان می کند : این امر در طورتی است که نابت به اتباع ایران در کشور بیگانه 

انجام شده و یا آن که سابقا تا آن زمان پیش نیامده باشد و اال هرگاه در کشور بیگانه ناثبت بثه   
ایران قوانین آن کشور اجرا شده است مورد  برا  رعایت نزاکت بثین المللثی بثاقی نمثی      اتباع

 13ماند ، زیرادولت بیگانه مبادر  به عمم خ ف اخ ق نموده است .
اکثر مؤلفان بثه ایثن نظثر     : 7( مخالفین لزوم وجود معاهده برای استناد به ماده  حث دومبم

ماسی ، نصیر  ، ارفق نیا و لنگرود  . البته آقایثان الماسثی و   معتقد می باشند . از جمله آقایان ال
چرا که علی رغثم   این مورد به طور جامق و کامم در کتب خویش نپرداخته اند.نصیر  نابت به 

این که اطول و محتوا  کث م آقایثان الماسثی و نصثیر  در کتثاب هثا  حقثوق بثین الملثم          
، اما در قامتی از کتاب ها  این دو نگارنثده  ارد خصوطی که نگاشته اند بر این نظریه حکایت د

. مث  آقا  الماسی در بح  قثوانین حثاکم بثر احثوال     قابم تامم انده به میالبی برمی خوریم ک
همیشه باید عهد نامه : شخصیه اتباع خارجه در ایران ضمن توضی  در این باره بیان می دارد که 

ورد توجه قرار داد . و در پاورقی همان طفحه بیان مثی  منعقده بین ایران و دولت متبوع آنان را م
بق قثانون  کند در عمم دادگاه ها  ایران احوال شخصیه بیگانگان را بدون وجود معاهثده نیثز تثا   

این طور برداشت کرد که منظثور   دکترالماسیمی توان از جمله اول  14دولت متبوعشان می دانند.
که اگر معاهده ا  در زمینه احثوال شخصثیه بیگانگثان     از مورد توجه قرار دادن قرارداد این است

وجود دارد قاضی به آن عمم کند نه این که طبق نظریثه اول اگثر قثرارداد وجثود نداشثت پثس       
 قانون ایران اجرا شود .  

» ق.م. استناد می شثود کثه مثی گویثد :      274جدا  از این تفاطیم در تأیید این دیدگاه به ماده 
این قانون تا حد  به موقق اجرا گذارده می شود کثه مخثال     274تا  262 و مواد 7مقررا  ماده 

و « عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخال  با قوانین مخصثوص نباشثد .   
قانون مدنی علی رغثم آنچثه بعضثی نویاثندگان      7به نظر می رسد جهت اجرا  ماده در نتیجه 

د قرارداد با کشور خارجی نیات کافی است مفاد قانون خثارجی کثه   اع م نموده اند نیاز  به عق
به عنوان دولت متبوع شخص اجرا می شود، مخالفتی با مقررا  عهد  و یا قوانین ایران نداشته 

 15باشد.
                                                 

17
 107همان ماخذ، ص  
14
 183، ص 1711نجادعلی الماسی، تعلرض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی،  
18
 41ص  ،1738بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد دوم، انتشارات بهتاب،  
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نکته ا  که سابقا در دیدگاه دکتر امامی مشاهده شد قاعده   نزاکت بین المللثی و لثزوم عمثم    
عده بود ؛ الزم به توضی  است در این باره اخثت ف دیثدگاه وجثود دارد .    متقابم در اجرا  این قا

دکتر ارفق نیا با وجود آن که طراحتا اعتقاد خود را به عدم لزوم وجثود معاهثده بثرا  اسثتناد بثه      
خارجی اع م داشته بیان می کند این امر مانق از آن نیات که دولت ایران جهثت اجثرا     قانون

ه عمثم متقابثم آن دولثت توجثه     قانون کشور متبوع شخص خارجی ، در زمینه احوال شخصیه ب
همچنین دکتر نصیر  نیز به رفتار متقابم سیاسی در بح  اشخاص بدون تابعیت اشثاره   16.نماید

ر لنگرود  با قاطعیت فراوان به این دیدگاه هثا هجثوم بثرده و اعمثال رفتثار      اما دکت 17می کند .
متقابم در این زمینه خ ف عرف بین المللی قلمداد می کند و معتقد است بعید است در این دوره 

نیش دار و گزنده  دیگر کای حاضر به مقابله به مثم باشد و نهایتاً جناب دکتر در ادامه   بیانا  
فرضاً کثه  » مال رفتار متقابم را حاکی از عقب ماندگی کشور می داند و می گوید : خود فرض اع

چنین کشور عقب مانده ا  وجود داشته باشد مقابله به مثثم عقثب مانثدگی ، خثود یثک عقثب       
جالب توجه است که به خاطر چنین بیانا  بی محابانه   اسثتاد لنگثرود  کثه     11ماندگی است .

ر شده و در کتاب خویش این دالیم و بیانا  دکتر لنگرود  را نه برازنده دکتر ارفق نیا آزرده خاط
 12و نه منیبق با واقعیا  می داند .
این است که قاضی اگر بخواهثد   7در ماده « در حدود معاهدا  » به نظر می رسد منظور از قید 

دولت هم توجثه   به قانون تبعه خارجی مراجعه کند باید به معاهدا  موجود بین دولت ایران و آن
موجود ، موازین دیگر  را بین اتباع دو دولت مجرا بدانثد کثه   کند ؛ از این بابت که شاید معاهده 

بثه آن معاهثده رجثوع و اگثر     « در حدود معاهثدا   » اگر چنین معاهده ا  موجود بود طبق قید 
در  نزدیثک اسثت .   موجود نبود به قانون متبوع بیگانه رجوع نماید . لذا نظر بنده بثه دیثدگاه دوم  

احتمال تقلب ناثبت بثه قثانون باثیار     این مورد باید بیان داشت که در طور  تأیید نظریه اول 
منوه به وجود معاهده است ممکن است فرد خارجی کثه   7است ، یعنی اگر بپذیریم اعمال ماده 

دولثتش  م حضه می کند در محاکم ایران منافق بیشتر  عایدش می شود و نیز معاهده ا  بین 
و دولت ایران منعقد نشده و در طور  رجوع به محکمه ایران طبق قانون ایران حکم مثی شثود    
به محاکم ایران رجوع می کند . مث ً زن و مرد اسپانیایی که می بینند به فرض این که معاهثده  

ننثد بثه   ا  بین دولت ها  ایران و اسپانبا وجود ندارد و اگر به ایران بروند ط ق را جار  مثی ک 
در نظر گرفتن قانون ملی برا  احثوال  محکمه ایران مراجعه می کنند . استدالل دیگر فلافه   

ق.م. برا  معتبر شناختن قانون  7شخصیه افراد توسب قانون ایران است . عمده دلیم حکم ماده 
ه و بیگانه راجق به اتباع آن ها این است که قوانین شخصی اطوالً برا  حمایت افثراد وضثق شثد   

                                                 
18
 41همان ماخذ، ص  
13
 111، ص 1711ر.ک. محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه،  
11
 24، ص1711حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، محمدجعفر جعفری لنگرودی،  
11
 271، ص 1781بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات بهتاب،  
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بایاتی جنبه دوام و استقرار داشته باشد . یعنی با جا به جا شدن اشخاص نبایاثتی ایثن حقثوق    
دستخوش تغییر و تبدیم قرار گیرد و از این طریق تزلزلی در ارکان خانواده و ثبا  و اسثتقرار آن  

این قاعده مقتبس از حقوق فراناه می باشد  20که هدف اساسی قوانین شخصی است رو  دهد .
که به وسیله   مؤساه حقوق بین الملم نیز تأیید شده است . لذا مشاهده می شثود کثه هثدف    
 6مقنن ماأله حمایت از خانواده و جلوگیر  از تزلزل در ارکان خانواده بوده کما این که در مثاده  

گثر  ا 7تابق قانون ایران فرض کرده است و لذا چگونه است که طبق ماده ق.م. نیز اتباع ایرانی را 
معاهده ا  موجود نبود قانون ایران اجرا می شود ولو منجر به نقض تمام فلاثفه و هثدفی شثود    
که قانون ایران بر طبق آن قاعده   قانون ملی را پذیرفته است ؟ از طرف دیگر استناد به قاعده 

 3ابثم بثه   اقدام متقابم در این باره نادرست است . در باب اقاام رفتار متقابم باید گفت رفتار متق
دسته است : رفتار متقابم سیاسی که توسب معاهده   سیاسی ایجاد می شود . مثثم معاهثده     

که در مورد اتبثاع هثر دو طثرف در امثور      5ماده  1357اردیبهشت  2اقامت ایران و بلژیک مورخ 
انون مربوه به حمایت قانونی و قضایی و اموالشان رفتار متقابم اعمال می شود و رفتار متقابم قث 

در مورد شثرایب اعتبثار اسثناد     1225گذار  که ماتلزم قید در قانون کشور می باشد . مثم ماده 
تنظیم شده در خارج که آن کشور باید اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بداند و رفتار نتقابم 

کم شثود کثه اثبثا  آن باثیار مشث      ایجاد میعملی که به موجب عرف و عاد  و رویه قضایی 
در نتیجه بعید و دور از ذهن است که برا  رجوع یا عدم رجوع به قانون خارجی به رفتثار   21.است

متقابم سیاسی برا  تمامی اتباع بیگانه در خاک ایران و رفتار نتقابم قانون گذار  به دلیم عثدم  
ر ایران توسم جات ، همچنین توسم به رفتار متقابثم عملثی نیثز د   تصری  این فرض در قانون 

این باره غیر ممکن است ، چرا که رفتار متقابم عملی زمانی متحقق مثی شثود کثه در آن مثورد     
رویه قضایی ایران به طور  یکاانی اتخاذ شود ، حال آن که در این رویه نه تنها رویثه قضثایی   

شده است و دسثت کثم   محاکم ایران یکاان نیات بلکه آشکارا احکام متفاو  و متناقض طادر 
وحد  رویه نکرده است نمی تثوان حکثم بثر    که دیوان عالی کشور اقدام به طدور رأ   تا زمانی

 اساس رفتا متقابم عملی را جایز شمرد .
 امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و غیر مسلمان فصل پنجم: 

مثورد  در موارد مختل  قانون مدنی ایران راجق به تمایز بیگانگان مالمان و غیر مالمان در این 
خاص میلبی به چشم نمی خورد . اما دیدگاه حقوق دانان در این باره قابم تأمم اسثت . در ایثن   
باره یکی از مؤلفین کتب حقوقی یعنی جناب دکتر سید جث ل الثدین مثدنی قایثم بثه تفکیثک       
خارجیان از جهت مذهب آن ها برا  رجوع یا عدم رجوع به قانون دولت متبوعشثان شثده اسثت    

اوطی بثه دفثاع از ایثن نظثر دکتثر مثدنی       رهاد پروین نیز در مقاله   خود به طور مبکه دکتر ف
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اه شخصثی  بتنپرداخته است . در این جا ابتدا نظر این دو بزرگوار را در این باره آورده و سپس اس
 خود را نیز پیوند می کنم

قثرر نداشثته   اگر تبعه مالمان باشد ولی کشور متبوعش حق ط ق را بر خ ف موازین اسث م م 
باشد چیور ممکن است او را در ایران از این حق محروم بشناسیم. به نظر می رسثد کثه در ایثن    

بثا نظثم   موارد منق کردن تبعه خارجی مالمان از اعمال حقی کثه جامعثه ایرانثی آن را شثناخته     
زن  عمومی برخورد داشته باشد مثال دیگر اگر در کشور  قانون شوهر را مکل  به پرداخت نفقه

نداند و چنان زن و شوهر  در ایران باشند و زن به اعتبثار قثانون ایثران از دادگثاه بخواهثد کثه       
شوهر او را به پرداخت نفقه وادار سازند. اگر موضوع را در ارتباه با احوال شخصی بشناسیم چون 

مثاده   قانون دولت متبوع زوجین چنین حقی را نشناخته باید دعو  زن از طرف محکمه به استناد
رد شود. در یک طور  ممکن است محکمه دعو  را بپثذیرد و بثه نفثق زن شثاکیه حکثم       261

طادر کند و آن وقتی است که زوجین مالمان باشند و قانون کشور متبوعشان بر خ ف مبنثا   
اعتقاد مذهبی زوجین این حق را برا  زن نشناخته باشد در جامعه ایرانی قاعده نظم عمثومی در  

وضق ظاهر می شود و قاضی محکمه را وادار می سازد که برا  رعایت و حفث  نظثم    مقابم این
ه ماأله نظم ه می گردد در این باره بظلذا م ح 22عمومی دعو  زن را بپذیرد و حکم طادر کند.

نظم عمومی عاملی است که می تواند مثانق از اجثرا  قثانون خثارجی       .عمومی استناد می شود
عارض ایران گردد. حال چه ذینفق، یک خارجی ماثلمان باشثد یثا یثک     طال ، طبق قاعده حم ت

خارجی غیرمالمان. گرچه در قانون مدنی اشاره ا  مبنی بثر تقاثیم بنثد  خارجیثان براسثاس      
مذهب وجود ندارد اما از مجموعه حقوق موضوعه ایران می توان این معنا را استنباه نمود. قانون 

یار  از اطول خود تاکید بر رعایت احکام اس می دارد کثه  اساسی جمهور  اس می ایران در با
محکمثه  » ق.م. در این باره بیان می دارد :  275ماده    23این قانون است. 4بارزترین آن اطم 

بر خ ف اخث ق حاثنه بثوده یثا بثه       نمی تواند قوانین خارجی و با قراردادها  خصوطی را که
یا به علت دیگر مخال  با نظم عمثومی محاثوب   واسیه   جریحه دار کردن احااسا  جامعه 

مثدافعین ایثن   « اجرا  قوانین مذبور اطثوالً مجثاز باشثد .    می شود به موقق اجرا گذارد اگر چه 
نظریه برا  توجیه نظریه خویش ع وه بر توسم به اطول قانون اساسی ایدلولو   اس می خود 

ه این نکته توجه کرد کثه آیثا ایثن نظریثه در     را نیز در این قضیه وارد ساخته اند . حال بایاتی ب
میان سیاتم ها  حقوقی کشورها  دیگر نیز جار  است یا دست کثم مشثابهت هثایی وجثود     
دارد؟ در این باره قبم از بیان اطول مورد استناد آقا  دکتر پروین در این باره بایثد متثذکر شثود    

پیثرو   «  status» ع خثود از نظریثه   که اطم تبعیت اتباع بیگانه در خاک ایران از قانون متبثو 

                                                 
22
 132، ص همان ماخذسیدجالل الدین مدنی،  
27
 241و  243فرهاد پروین، همان ماخذ، ص  

www.haghgostar.ir حق گستر



11 

 

نموده است و نابت به اتباع کشور بیگانه که در ایران هاثتند قثوانین دولثت متبثوع آنثان را در      
   24احوال شخصیه رعایت می نماید.

قثانون اساسثی ، ماثأله   نظثم      4ه گردید که مدافعین این نظریه دالیلی چثون اطثم   ظم ح
  تابعیثت در اسث م و شثمول دیثن اسث م بثر تمثامی        ق.م. و ماثأله   275عمومی و ماده   

نهایتاً به اراله   مشابهت هایی در قوانین دولت هثا  غربثی   معتقدانش در تمامی نقاه جهان و 
 استناد شده است .

در این رابیه باید متذکر گردید که حتثی  ق.ا. می پردازم .  4در پاسخ به این دالیم ابتدا به اطم 
ق نظر برخی حقوق دانان یک قاعده ا  فرا دستور  تلقی کنثیم امثا ایثن    ق.ا. را طب 4اگر اطم 

کثه اعمثال قثوه     51موجب عدم توجه و رعایت اطول دیگر نمی تواند باشد ؛ به ذخصوص اطم 
  مقننه را از طریق مجلس شورا  اس می می داند . توضی  این کثه قثانون اساسثی طثراحتاً     

قثانون مثدنی حکثم ماثأله را      7کرده و زمانی که مثاده  بیان جزلیا  را به قوه   مقننه محول 
به خاطر اطلی از قانون اساسی اجثرا نکثرد ، حثال    مشخص کرده است نمی توان قانون مدنی را 

آن که وظیفه   انیباق یا عدم انیباق قانون مدنی با قانون اساسی بر عهده   شورا  نگهبثان  
ب نامه ها  خ ف شرع و آیین نامه ها و تصویاست نه قضا  . قضا  تنها موظفند از استناد به 

قاضثی ابتثدالاً بایثد بثرا       167دار  کنند نه از اجرا  قانون مدنی . ضمناً طبق اطم قانون خود
وجود دارد نمی تواند به منابق فقهی  7کش  حکم به قوانین مدونه مراجعه کند و این جا که ماده 

م نابت به اتباع مالمان بیگانثه اسثتناد کنثد .    برا  خ ف شرع داناتن عدم اجرا  قانون اس 
قید در این نوشتار است این است کثه بثه نظثر نگارنثده احکثام      نکته   حالز اهمیت که الزم به 
یا قانون مدنی و ... نابت به تمایزا  مالمان و غیر ماثلمان  موجود در قوانین ایران چه قانونی 

ایزا  از دیدگاه حقوق بشثر  چنثدان جالثب بثه     تعیین تکلی  کرده اند و وسعت دادن به این تم
نظر نمی رسد . اگر واقعاً تمایز و تبعیض بین مالمان و غیر مالمان بیگانه در ایثن بثاره الزم و   
ضرور  می بود حتماً در این طول سالیان نابت به تصویب قانونی در این باره یا حثداقم اظهثار   

از جانب مجلس طثور  مثی گرفثت . در     7ده یا تفایر ما 4نظر شورا  نگهبان نابت به اطم 
میان حقوق دانان نیز طرفاً جناب دکتر سید ج ل الدین مدنی قالم به چنین تبعیضی می باشثد  
و سایر حقوق دانان و مؤلفین نابت به این ماأله سکو  کرده و از سکو  آنان چنین برداشثت  

 می باشند .می شود که قایم به تمایز میان ادیان مختل  در این باره ن
ق.م. و نظم عمومی برا  عدم رجثوع بثه قثانون بیگانثه ناثبت بثه        275در باب استناد به ماده 

خارجیان مالمان ، باید در این باره بیشتر تأمم کرد . سؤال این است که امروزه در جامعثه   در  
اختار حال تغییر ایران ، آیا این ماأله خ ف نظم عمومی محاوب می شود ؟ نظم عمومی را سث 

اجتماعی ، اخ ق و فرهنگ ملی یک جامعه تشکیم می دهد . یعنی عمم خ ف نظثم عمثومی   
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یعنی عملی که تجاوز کردن به آن به نظثم سثاختارها  پثیش گفتثه خلثم وارد آورد . شثاید در       
سالیان اول انق ب چنین تأویلی از قانون ممکن بود موجه تلقی شود اما به دلیم ناثبی و تغییثر   

در اجثرا  قثانون    7دن نظم عمومی بعید به نظر می رسد که اعمال نثص طثری  مثاده    پذیر بو
متبوع تبعه مالمان بیگانه در محکمه ایران به نظم عمومی موجود در ایران خدشثه ا  وارد آورد  

 . کما اینکه رویه دادگاه ها نیز در این ماأله یکاان نمی باشد .  
 بررسی رویه دادگاه هامبحث اول: 

 نموافقی

  در مثورد زن ایرانثی و    1366دادگاه مدنی خاص تهران در سال  101در یک مورد شعبه
شوهر پاکاتانی ، از رجوع به قانون پاکاتان خود دار  کرد و طبق قثانون ایثران حکثم    

 جدایی طرفین را طادر کرد .

  دادگاه مشثهد رجثوع مثی کننثد کثه       14هم زن و شوهر افغانی به شعبه  1371در سال
سعی می کند بر اساس قانون مقر دادگاه و طرف نظر از تابعیت زوجین به ماثأله  دادگاه 

 دیگر  رسیدگی کند .

   از اداره حقثوقی در مثورد یثک متثوفی      1363شعبه دهم دادگاه عمومی مشهد در سثال
 پاکاتانی و او و عیالش هر دو شیعه اند کار تکلی  می کند .

 الیایی که بر اساس آداب مذهب شثیعه ازدواج  نظریه مشورتی اداره حقوقی : زن و مرد ایت
موقت کرده اند را به دلیم منیبق بودن با مذهب شیعه معتبر می داند . این نظر با مثاده  

 مغایر است زیرا ایتالیا متعه را قانونی نمی داند . 261

 مخالفین

  برا  نصب امین غایب برا  طثغار تبعثه ماثلمان     1373دادگاه حقوقی دماوند در سال
 اکاتان تقاضا  متن آن را از اداره حقوقی کرده است .پ

  درخواست ناخه ا  از قثانون ار  پاکاثتان را از    1362دادگاه حقوقی اطفهان در سال
اداره حقوقی می کند . به نظر می رسد با توجه بثه اینکثه معاهثده ا  راجثق بثه احثوال       

به لزوم وجود معاهده  شخصیه بین ایران و پاکاتان منعقد نشده است قاضی بدون توجه
25رفتار کرده است . 7و نیز مذهب طرفین طبق ماده 

 

 ه می شود که رویه دادگاه ها مختل  است و هیچ اتفاق نظر  وجود ندارد .ظم ح
در باب شمول قواعد اس م نابت به مالمانان در تمامی نقاه جهان باید گفت چنین استنادا  و 

در دنیا  امروز که هر چه بیشتر به سثمت تعامثم بثا    « ناسد اس م مرز نمی ش» اظهاراتی مانند 
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یکدیگر و رفق تفاو  ها و تمایزا  قومی ، نژاد  و مذهبی می رود دیگر نه اقدامی عملثی و نثه   
 توجیهی حقوقی است . ماأله دیگر ماأله تعارض قوانین است که به دو دسته است :

این دو تفاو  و تمایز بر قرار است . درسثت   تعارض خارجی قوانین و تعارض داخلی قوانین . بین
است که در تعارض داخلی قوانین ، مذهب عامم تعیین کننثده اسثت ولثی بثرعکس در تعثارض      

 هیچ نقشی ندارد و تابعیت عامم تعیین کننده است نه مذهب .خارجی قوانین مذهب 
ین دولثت ایثران و   مشکم دیگر  که در این باره پیش می آید این است که فرض بفرمایید اگر ب

دولت خارجی معاهده ا  در باب احوال شخصیه منعقد شده باشد و در این حال قاضثی محکمثه   
ایرانی بخواهد بر خ ف معاهده با استناد به نظم عمومی و شرع اس م نابت به اتباع آن دولثت  

م بثه ایثن   خارجی بین مالمانان و غیر مالمانان تفاو  بگذارد ، در این حالت حتی اگر دولت ه
کار رضایت دهد این اقدام وارد ساختن یک جانبه   شره مذهب در معاهثده   بثین دو دولثت    

وین راجق به حقوق معاهدا  مغایر است . اگر هم بخثواهیم بثه    1262است و این با کنوانایون 
قثانون اسث م و   معاهدا  دقیقاً عمم کنیم یعنی برا  خارجی مالمان که طرف قثرارداد نیاثت   

خارجی مالمان که طرف قرارداد است قانون ملی را اجرا کنیم دچثار دوگثانگی بثا اطثول      برا 
 26.حقوق بین الملم خصوطی می شویم

» دلیم دیگر در رد نظریه اعمال قانون ایران نابت به اتباع مالمان بیگانه این اسثت کثه لفث     
لت  االطث ق شثامم   ق.م. به طور  میلق قید شده و بر اسثاس اطثا   7در ماده « اتباع خارجه 

تمامی اتباع خارجی می شود و هیچ استثنایی در این ماده بیان نشده اسثت . ایثن لفث  نثه تنهثا      
شامم اتباع بیگانه می شود بلکه از وحد  م ک می توان حکم ماده را نابت به کلیثه   اتبثاع   

ونت دارند یثا  یعنی شامم کاانی که در ایران سک 27خارجه که در خاک ایران هاتند سرایت داد .
 از ایران عبور می کنند هم می شود .

و در نهایت باید به احتمال تقلب نابت به قانون در این باره اشاره کرد . ممکن اسثت کثه یثک    
زن و مرد غیر مالمان خود را پیرو اس م معرفی کنند تا از مزایا  قانون ایران متمتق گردند کثه  

تقلثب  ید اس م آن ها را معتبر بدانثد کثه در ایثن جثا احتمثال      راه دارد: یا با 2در این باره دادگاه 
نابت به قانون وجود دارد یا این که انگیزه ها  او را برا  قبول اس م مورد شک و تردید قثرار  
دهد و شهاد  او را در اعتقاد به اس م مورد تردید قرار دهد که هم مشثکم شثرعی دارد و هثم    

 قانون اساسی می باشد . 23اطم نوعی تفتیش عقاید است که مغایر 
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 نتیجه :
دکتر فرهاد پروین در دو مورد مورد بح  یعنی لزوم وجود معاهثده  جناب از نظر بنده استدالال  

برا  استناد به قانون تبعه   بیگانه و تبعیض بین بیگانگان مالمان و غیر مالمان در رجوع بثه  
 قانون خارجی قابم خدشه به نظر می رسد .

شثده   می رسد با نظر به پاسخ هایی که به استدالال  و استنادا  حقوقی ایشان آوردهنظر لذا به 
ق.م. نمی باشثد و   7، در دو مورد مورد بح  هم نیاز  به وجود معاهده برا  استناد به ماده است

گان ماثلمان  هم شامم بیگانق.م. بدون هیچ گونه تبعیضی  7در ماده « اتباع خارجه » هم لف  
یر مالمان است. البته ناگفته نماند استناد به نظم عمومی در فرض دوم بثه طثور کامثم    و هم غ

کمااینکه قضا  نیز در پرونده ها  بایار  به رعایت قانون اسث م در  نباید نادیده انگاشته شود. 
این موارد اشاره داشته اند که این خود با مااله نظم عمومی در پیوند است. اما بثه نظثر بنثده در    

ین مورد قضا  نباید در هر فرض و هر پرونده ا  استناد به نظم عمثومی کثرده و راه را بثرا     ا
 گاترش هر چه بیشتر تقلب نابت به قانون هموار سازند.
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