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  :چكيده

هاي حقوق بين الملل خصوصي مربوط مي شودبه مسئله تعارض قوانين وقانون ترين بخشيكي ازاساسي
ي قوانين كه يكي ازدوشيوهي تعارض دراينجا مابه بررسي وشناخت شيوه.ومقرراتي كه دراين زمينه وجوددارد

  .حل وفصل اختالفات ودعاوي تابع حقوق بين الملل خصوصي دردادگاههاست خواهيم پرداخت

دراين رهگذر از مفاهيم و سيرتكامل تاريخي تعارض قوانين درمكتبهاي مختلف سخن گفته خواهدشدوپس 
كه شامل احواالت شخصيه واموال ازآن به مهمترين مسائل تعارض قوانين درحقوق بين الملل خصوصي ايران 

  .واسنادوقراردادها مي باشد مي پردازيم

  قرارداد-اموال-احوال شخصيه-تعارض قوانين:واژگان كليدي

  

  مقدمه 
اگر حقوق . يكي از مباحثي كه در حقوق بين المللي خصوصي داريم معرفي قواعد حل تعارض قوانين است

داخلي همه كشورها يكسان بود و هيچ نقطه اخالفي نداشتند و يا اگر روابط بين اتباع كشورها نبود و جمعيت هر 
صورت مي گرفت نيازي به  كشوري در قلمرو آن كشور  زندگي مي كردند و مسافرت فقط در داخل ممالك

قواعد تعارض نبود اما واقع اين است كه هم قوانين داخلي كشورها با هم تفاوت است و هم باقي ماندن همه 
اتباع در داخل كشور خود غير ممكن گرديده است بنابراين مراجع قانونگذاري هر كشور بايد شيوه هاي حل 

اهيم در اين پژوهش با همين شيوه هاي حل تعارض قوانين آشنا تعارض قوانين را به كار گيرند و ما نيز مي خو
شويم و هدف از اعمال اين شيوه ها، همانگونه كه پيش از اين آشكار شده، يافتن قانون صالح براي حل و فصل 
 اختالفات و دعاوي است كه مي تواند قانون كشور محل دادگاه يا قانون بيگانه باشد و بايد اين برتري نهادها به

اين پژوهش كمك .هنگام اجراي رأي دادگاه در هر كشور كه باشد قابل توجيه و قابل احترام دانسته شود
خواهند كرد كه منابع و شيوه هاي حل قاعده هاي تعارض قوانين ايران را بشناسيم كه البته اين سلسله مواد قانوني 

ها نمي گردد مانند قاعده تعارض  قوانين در زمينه با آنكه دربردارندهء بسياري از قواعد هستند اما شامل همگي آن
تعهدات قهري يا در زمينه قرارداد؛ بديهي است جاي بيان آن ها رويه هاي قضايي است، بنابراين بايد انتظار 
داشت هر گاه دادگاه چنين كمبود هايي را مي بيند با جستجوي قاعدهء تعارض قوانين مناسب در رفع آنها 

  .بكوشد
  رض قوانينمفهوم تعا

مسئله تعارض قوانين هنگامي مطرح مي شود كه در يك رابطه حقوق خصوصي به واسطهء دخالت يك يا چند 
در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از كشورها . عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند

ض كنيم يك زن و مرد فرانسوي كه در رابطهء حقوقي موردنظر حكومت خواهد كرد، بطور مثال اگر فربر 
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ايران اقامت دارن مي خواهند در كشور ما ازدواج كنند در اين جا ما با يك مسئله موجه هستيم چون از سويي 
  مسئله، به واسطه فرانسوي بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سويي ديگر به كشور ايران 

بايد تذدكر داده شود آن است كه مسئله تعارض قوانين  تنها در مرحلهء اعمال و نكته ديگري كه در اينجا 
اجراي حق مطرح مي شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همانگونه كه مسئله اهليت 

روم شده باشد بنابراين چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مح. تابعيت است تمتع نيز منطقاً مسبوق به
مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زيرا تعارض قوانين هنگامي مطرح مي شود كه فردي در زندگي بين المللي 

  .حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشدداراي 
  وامل پيدايش تعارض قوانين ع 

  توسعه روابط و مبادالت بين المللي : الف 
مي تواند مطرح شود كه يك روابط حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مسئله تعارض قوانين در صورتي 

در دوراني كه افراد بيشتر در چهار ديواري كشور خود محصور بودند مسئله پيدايش تعارض قوانين به . كند
بين المللي به وجود آمد و ندرت مطرح مي شد اما همين كه امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي 

  . توسعه و پيدايش تعارض قوانين امكان پذير شد. دولتها نيز به توسعهء مبادالت بين المللي مبادرت كردند
  امكان اغماض قانونگذاري ملي و امكان اجراي قانون خارجي : ب 

ل و اغماض داشته باشند و در پاره اي از شرط ضروري ديگر اين است كه قانونگذار و قاضي يك كشور تساه
موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك خود اجرا نمايند، اگر قانونگذار ملي فقط قانون كشور 

ء اجرا درآورد 3هميشه مكلف باشد كه قانون متبوع خود را به مرحله خود را اصالحيتدار بداند و قاضي نيز 
  .طرح نخواهد شدديگر مسئله تعارض قوانين م

  وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها : ج 
سومين شرط اين است كه در خصوص يك مسئله حقوقي واحد كع به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند در 
قوانين داخلي اين كشورها احكام متفاوتي وجود داشته باشد، زيرا چنانچه راه حل قوانين كشورهاي مختلف 

به همين دليل هر گاه قواعد . ودانتخاب اين يا آن قانون به خصوص عمالً بي فايده خواهد بيكسان باشد ديگر 
  . مادي كشورهاي مختلف يكنواخت شود تعارض قوانين مصداقي پيدا نخواهد كرد

پاره اي از قوانين كه احتماالً به صورت متعارض جلوه گر مي شوند و بايد بين آنها انتخاب به عمل آورد عبارتند 
  : از 

 قانون كشور متبوع شخص  -

 قانون اقامتگاه  -

 وقوع شيء  قانون محل -

 قانون محل انعقاد قرارداد  -

 قانون محل وقوع جرم  -
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 قانون محل تنظيم سند  -

 قانون محل اجراي تعهد  -

 .قانون كشور متبوع دادگاهي كه به دعوي رسيدگي مي كند -
 

  رابطه بين تعارض قوانين و تعارض دادگاهها
اين تعارض هنگامي . دگاههاصورت ديگري از تعارض وجود دارد كه عبارت است از تعارض در صالحيت دا

پيش مي آيد كه يك عامل خارجي در دعوايي وجود داشته باشد و اين پرسش به ميان آيد كه آيا دادگاه ايران 
  يا دادگاه خارجي؟  براي رسيدگي به دعوي صالحيت دارد

صالحيت يا عدم چه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به . حل مسئله تعارض قوانين است
  .صالحيت خود اظهار نظر كرده باشد

اينك براي روشن شدن رابطه بين تعارض قوانين و تعارض دادگاهها  وجوه اشراك و افتراق و تأثير متقابل آنها 
  : را مورد بررسي قرار مي دهيم 

  
  وجوه اشتراک بين تعارض قوانين و تعارض دادگاهها 

  شباهت اول در زمينه منابع : الف 
در بعضي از كشورها از جمله فرانسه بيشتر قواعد حقوق بين الملل خصوصي بوسيله رويهء قضايي به وجودآمده 

چه در مسئله تعارض دادگاهها و چه در مسئله تعارض قوانين است به طوري كه آراي محاكم يا رويه قضايي 
  .منبع درجه اول به شمار مي آيد

  لعه موضوعات شباهت از لحاظ روش استدالل و مطا: ب 
چنانكه مي دانيم در حقوق داخلي براي بهتر فهميدن موضوعات حقوقي تقسيمات و دسته هاي ارتباط را به 

تا در برخورد با مسائل مشخص بتوان به كمك اين تقسيمات و دسته هاي ارتباط راه حل مسائل وجود آورده اند 
ار را دادگاه اقامتگاه خوانده است عالوه بر حقوق مطروحه را پيدا كند مثالً اين قاعده كه دادگاه صالحيتد

  . داخلي در حقوق بين الملل نيز پذيرفته شده است
  شباهت از لحاظ ساختمان : ج 

همانطور كه در مسئله تعارض قوانين بين دو مرحله از مراحل وجودي حق يعني مرحله ايجاد حق و مرحله نفوذ 
شوند در مسئله تعارض دادگاهها نيز بين دو مسئله تعيين صالحيت دادگاه و تأثير بين المللي آن تفاوت قائل مي 

  .و مسئله نفوذ و تأثير بين المللي احكام فرق مي گذارند
  

  وجوه افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاهها 
  اختالف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها : الف 
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علت اين امر آن است كه در مبحث . دادگاه يك كشور مالزمه با صالحيت قانون آن كشور ندارد صالحيت
تعارض قوانين ما با قواعدي روبرو هستيم كه تنها به تعيين قانون صالحيتدار اكتفا مي كنند و مسئله را متقيماً و به 

  .طور ماهوي حل نمي كنند اين قواعد حل تعارض مي گويند
  ر خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها اختالف د: ب 

مصلحت حقوقي و منافع افراد بيشتر از مصالح سياسي مد نظر از آنجا كه در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانين 
موالً خبر است بنابراين تعارض قوانين بيشتر داراي جنبه حقوقي است در حالي كه مسئله صالحيت قضايي را مع

و مسئله حاكميت ملي به شمار مي آورند و در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاهها مصلحت سياسي دولت 
  .در درجهء اول اهميت قرار مي گيرد و بنابراين تعارض دادگاهها بيشتر داراي جنبه سياسي است

  
  تأثير متقابل تعارض قوانين دادگاهها 

دادگاهها يك همبستگي وجود دارد كه سبب تأثير متقابل اين دو نوع تعارض مي بين تعارض قوانين و تعارض 
  .گردد
  تأثير تعارض دادگاهها در تعارض قوانين ) الف 

تصميم اين تأثير يك امر طبيعي است، دادگاهها بر حل مسئله تعارض قوانين مقدم است و قاضي بايد قبل از 
نتيجه اين امر آن . صالحيت يا عدم صالحيت خود اظهار نظر كند نسبت به گرفتن در مورد قانون الزم االجراء

است كه ارجاع دعوي به اين يا آن دادگاه به خصوص در تعيين قانوني كه بايد به موقع اجراء گذاشته شود اثر 
  مي گذارد 

  تأثير تعارض قوانين در تعارض دادگاهها ) ب 
اين تأثير يك امر غير طبيعي بنظر مي رسد ولي با وجود اين بايد دانست كه چون مسئله تعارض دادگاهها و 

رويه قضايي فرانسه . تعارض قوانين با يكديگر رابطه نزديك دارند قاضي هر دو را توأما مد نظر قرار مي دهد
  .ن را در مسئله تعارض دادگاهها تأثير مي دهندخواه يا ناخواه مسئله تعارض قوانيداللت دارد بر اينكه دادگاهها 

  
  اصطالحات تعارض قوانين

  صالحيت قانونگذاری و صالحيت قضايی 
در علم تعارض قوانين مقصود از صالحيت قانونگذاري تشخيص قانوني است كه از بين قواعد متعارض بايد بر 

منظور از صالحيت قضايي تشخيص دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي به .موضوع معيني حكومت كند
صالحيت قضايي معموالً در صالحيت قانمونگذاري تأثير مي كند چون قاضي بايد قبل از . موضوع معيني را دارد

مسئله تعارض دادگاهها را حل كند و در مورد صالحيت يا عدم صالحيت خود اظهار حل مسئله تعارض قوانين، 
  .نمايد نظر

  قواعد حل تعارض و قواعد مادی 
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قواعد حل تعارض يا قواعد قوانين قواعدي است كه تنها به تعيين قانوني كه بايد بر موضوع معيني حكومت كند 
  .امتفا مي كنند و مسئله مطروحه را مستقيماً حل نمي كنند

بوده ومستقيماً مسئله متنازع فيه را  قواعد مادي يا قواعد اساسي عبارت از قواعدي است كه مربوط به اصل دعوي
بر خالف قواعد حل . حل مي كنند، بدون اينكه براي رفع اختالف و حل دعوي به قانون ديگري ارجاع نمايند

مسئله مربوط به ازدواج يا بنابراين چنانچه . تعارض قواعد مادي جزو حقوق داخلي هر كشور به شمار مي آيند
شد بر طبق قواعد ازدواج، طالق و يا اهليت كشور متبوع آنان، كه جزو قواعد مادي طالق و يا اهليت بيگانگان با
  .قاضي ايراني به حل آن مبادرت خواهد كرد. و اساسي به شمار مي آيند

  
    دسته های ارتباط 

از آنجا كه مسائل مطروحه در روابط بين المللي معموالً مسائل مشخص و خاصي هستند و قواعد حل  تعارض 
بنابراين در علم تعارض قوانين به منظور طرح درست مسائل و يافتن راه حل صحيح . ناظر بر مفاهيم كلي است

مفاهيمي مانند احوال شخصيه، اموال و  مثالً. آنها روابط حقوقي متناجس را در دسته هاي ارتباط تقسيم مي كنند
قراردادها دسته هاي ارتباط نام دارند، زيرا هر دسته اي از دسته هاي ارتباط با قانون خاصي كه به وسيله قواعد 

اصطالح دسته هاي ارتباط از آن جهت اهميت دارد كه . تعارض قوانين معين شده است ارتباط پيدا مي كند
انكه گفتيم، مسائل شخصي هستند و قاضي در صورتي مي تواند آنها را به طور مسائل حقوقي مطروحه، چن

. صحيح حل كند كه هر مسئله اي را در يك دستهء ارتباط داخل كند تا بتواند قانون حاكم بر آن را تعيين كند
  .ناميده مي شود)) توصيف ((تشخيص اينكه يك رابطهء حقوقي مشخص داخل در كدام دستهء ارتباط است 

   
  قوانين درون مرزی و قوانين برون مرزی 

  قوانين درون مرزي ) الف 
هنگامي كه از قانون درون مرزي يا محلي گفتگو به ميان مي آيد منظور قانوني است كه در سرزمين يك كشور 
ه نسبت به تمام افرادي كه در آن كشور سكونت دارند و همچنين نسبت به تمام اموالي كه در آن كشور واقع شد

است اجرا مي شود در زمينه حقوق خصوصي نيز قوانين مربوط به اموال غير منقول نمونه بارزي از قوانين درون 
  .مرزي است

  قوانين برون مرزي ) ب 
. قوانين برون مرزي قوانيني است كه در خارج از قلمرو كشوري كه براي آن وضع گرديده اند اجرا مي شوند

  .مربوط به احواالت شخصيه است نمونهء بارز قوانين برون مرزي
   

  قوانين شخصی و قوانين عينی يا ذاتی 
  قوانين شخصي يا قوانين مربوط به اشخاص ) الف 
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عبارت از قوانيني است كه بر احوال شخصيه حكومت مي كند چون احوال شخصيه شامل اهليت و وضعيت 
است بنابراين مي توان گفت مقصود از قوانين شخصي قوانيني است كه موضوع آنها حقوقي است كه اشخاص 

  . از لحاظ اهليت و وضعيت دارند
   قوانين عيني يا ذاتي يا قوانين مربوط به اموال) ب 

قوانيني است كه موضوع اصلي آنها اموال و حقوق مالي است مثل قوانين راجع به تملك اموال و قوانين راجع 
به معامالت ولي در عمل با قوانيني مواجه مي شويم كه در موضوع آنها نه اشخاص است نه اموال مثالً حقوق 

ط به ادله امارات منحصراً راجع به اشخاص يا ناشي از قراردادها و مسائل مربوط به شكل اسناد و يا مسائل مربو
  .اموال نيستند

  
  چگونگی پيدايش و تکامل تاريخی تعارض قوانين

  ايتاليايي وهلندياينك با توجه به شرايط پيدايش تعارض قوانين را مورد مطالعه قرار مي دهيم از جمله مكتب 
  ارزش تاريخی يافته های مکتب ايتاليا

  تمايز ميان مسائل ماهوی  و آئين دادرسی برای تعيين قانون قابل اجرا 
اين تمايز از اين جهت پر ارزش است كه در آن به تفاوت ميان طبيعت اين دو نوع مسائل و اينكه يك نوع به 

دربارهء عوامل مؤثر در تقدم . اصحاب دعوي و به نوع ديگر به نظم رسيدگي مربوط مي گردد توجه مي شود
گر چه تحقق ماهيت پيش از مراجعه به دادگاه : يافتن تاريخ اين موضوع به ديگر موضوع ها نشان مي دهد كه 

صورت مي گيرد و توسل به دادگاه درمان نهايي اختالف در ماهيت است؛ در رسيدگي قضايي مسلم است كه 
ي تعيين تكليف اينكه كدام يك به اين مناسبت در آن مكتب برا. آئين دادرسي مقدم بر ماهيت مطرح مي گردد

از اين دو را مي توان تابع قانون بيگانه دانست از س تمايز نهادن ميان اين دو آغاز مي نمايند كه اين نخستين 
  .كوشش مكتب ايتالياست

  گرايش به اصل شخصی بودن قوانين  در مکتب مانچينی 
رفت، مانچيني حقوقدان ايتاليايي كه در جشن در قرن نوزدهم ميالدي كه قرن بيداري ملت ها در اروپا نام گ

استقالل طلبانهء كشور خود سهيم بود تحت تأثير جريانهاي سياسي عصر خود و با در نظر گرفتن ارزش تابعيت 
بيگانه تابع قوانين : (( او خاطر نشان مي سازد . در تشكيل دولت عقيده مند به اصل شخصي بودن قوانين گرديد

ا اگر وي از نظر حقوقي عنصر جامعهء ملي نيست، مگر اقامت وي در كشور او را با آن زير. نظم عمومي است
وي اصل آزادي اراده در قراردادها را مي پذيرد و قاعده محل تنظيم سند را به لحاظ )) جامعه مرتبط نمي سازد؟ 

  .سود بخشي آن در عمل قبول دارد
يد از يك سو در بسياري از كشورها عامل تابعيت به جاي توجيهات مانچيني از ارزشها و آثار تابعيت سبب گرد

عامل اقامتگاه به عنوان جهت ربط در قضاياي احوال شخصي پذيرفته شود و از سوي ديگر بر قلمرو احوال 
  .شخصي افزوده گردد تا آنجا كه قوانين راجع به توارث و روابط مالي زوجين منقول را در بر گيرد
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  لی در مکتب هلندنظريهء نزاکت بين المل

  
تا هنگام نفوذ راه حلهاي تعارض قوانين به سرزمين هلند تأثير آن محدود به حل تعارض ميان قوانين شهرهاي 

از آن به بعد نقش آن . خود مختار ايتاليا و يا حل تعارض ميان عرفهاي ناحيه هاي مختلف فرانسه مي گرديد
دو يا چند كشور كه توجيه حل تعارض ميان قوانين شهرها و بعدي تازه مي يابد و به حل تعارض ميان قوانين 

اين پيشرفت حاصل كوشش مؤلفان مكتب . نواحي تحت حاكميت واحد سبي دشوارتر است، گسترده مي گردد
هلند در قرن هفدهم ميالدي بود كه بنا بر شرايط خاص آن سرزمين و تحت تأثير نظرات خاص گرايانهء در 

نظراتي نو اجراي قاعده هاي تعارض قوانين را براي حل تعارض بين المللي قوانين امكان  ژانتره توانستند با طرح
  . پذير سازند

ارزش نظريه مكتب هلند در آن عهد در پي ريختن نظريهء نزاكت بين المللي بود كه هنوز كم و بيش  در برخي 
اين بود كه با وجود اعتقاد به سرزميني انگيزه طرح اين نظريه در آن سرزمين . نظامهاي حقوقي قابل استناد است

ماحصل استدالل ژان ووئه از نمايندگان . بودن قوانين راهي براي اجراي قانون كشور بيگانه گشوده شود
با مطرح بودن اصل سرزميني بودن قوانين ديگر موجبي براي : برجستهء اين مكتب در اين باره آن است كه 

به اين ترتيب آيا دولتي مستقل در برابر دولتي . برخي قوانين باقي نمي ماند پذيرفتن استثناي غير سرزميني بودن
با آنكه پاسخ در اين باره بر اساس اصل سرزميني بودن . ديگر باز عهده دار اجراي قوانين آن دولت مي باشد

ين بدان معنا زيرا هر دولت براي جامعه اي كه بدان شخصيت داده قانونگذاري مي كند ولي ا. قوانين منفي است
دولت در . نيست كه دولت نمي تواند در موارد منقضي اجازه  اجراي قانون بيگانه را در سرزمين خود بدهد

بلكه تنها بر اساس نوعي ادب متقابل و بر حسب نزاكت بين المللي به . برابر دولت ديگر دراين باره الزامي ندارد
  .اجراي قانون آن دولت مي پردازد

  
مسايل تعارض قوانين درحقوق بين الملل ايرانمهمترين   

احوال شخصيه، اموال، اسناد : مهمترين موضوعاتي كه در اين بخش مورد بررسي واقع مي شود عبارت است از 
قراردادها  نظريه مراتب فوق موضوع اين بخش كه مربوط به حقوق بين الملل خصوصي ايران است به سه 

. تقسيم مي شود قسمت  
  خصيه احوال ش –
  اموال  –
  اسناد و قراردادها  –

  احوال شخصيه
  مفهوم احوال شخصيه و قانون حاکم بر آن 
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  مفهوم احوال شخصيه ) الف 
احوال شخصيه در معني اعم  -احوال شخصيه در دو معني به كار مي رود يكي معني اعم و ديگري معني اخص

كلمه از وضعيت و اهليت تشكيل مي شود ولي در معني اخص تنها به وضعيت اطالق مي شود و شامل اهليت 
  . نيست

ت كه قانون بر آنها آثار وضعيت عبارت است از مجموع اوصاف حقوقي انسان و شامل يك رشته اموري اس
وضعيت يك فرد معلوم . نكاح، طالق، سن، نسب، حجر و غيره: حقوقي بار مي كند و اهم آن امور عبارتند از 

مي نمايد كه آن فرد متأهل است يا مجرد،صغير است يا كبير و غيره، وضعيت  منشأ حقوق و تكاليف است  مثالً 
شوهر . جيت ميان زن و شوهر حقوق و تكاليف متعدد ايجاد مي شوددر نتيجه عقد نكاح و برقراري رابطهء زو

نسبت به زن داراي حقوق و تكاليفي مي شود و زن نيز نسبت به شوهر داراي حقوق و تكاليفي مي شود بعالوه 
چون اساس خانواده بر حسن معاشرت با يكديگر است و بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد به يكديگر 

  .ضرت نمايندمعا
اهليت عبارت از صالحيت قانوني شخص است براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن پس اهليت بر دو قسم 

قسم اول اهليت تمتع و قسم دوم را اهليت . است يكي اهليت دارا شدن حق ديگري اهليت اعمال و اجراي حق
هليت تمتع راجع به وجود حق است در حالي كه بايد بين اهليت تمتع و استيفا فرق گذاشت چه ا. استيفا گويند

ممكن است فردي براي دارا شدن حق اصًال اهليت تمتع نداشته باشد . اهليت استيفا راجع به اجراي آن است 
  .چنانكه بيگانگان در ايران براي تملك و اراضي مزروعي اصال اهليت ندارند 

دارابودن حق يا اهليت تمتع است داخل در مبحث وضع بايد متذكر شد كه آن قسمت از اهليت اتباع خارجه كه 
حقوقي  بيگانگان است و اهليتي كه مورد بحث است و داخل در تعارض قوانين مي باشد همان اهليت براي 
اجراي حق است و چنانچه شخصي در روابط بين المللي اصالً داراي حقي نباشد تعارض قوانين به وجود نخواهد 

  .آمد
ولي تفاوت بين وضعيت و اهليت مانع از آن نيست كه . اين دو با هم تفاوت دارند :و اهليت  رابطه بين وضعيت

مثالً سن كه از اجزاي اجزاي وضعيت است در اهليت تأثير مي كند .بين اين دو رابطه نزديك وجود داشته باشد 
ي كند بواسطهء همين رابطه متقابالً اهليت نيز گاهي در وضعيت تأثير م. و اهليت تا حدي تابع آن مي باشد 

نزديك بين وضعيت و اهليت است كه در حقوق بين الملل خصوصي هر دو تحت يك نوع از قواعد هستند و 
  .جز در موارد استثنايي قانون و احدي برآنها حكومت مي كند 

  قانون حاكم بر احوال شخصيه )ب
ي مختلف معموالً دو عامل مورد توجه براي تعيين قانون حاكم براحوال شخصيه در حقوق موضوعه كشورها

بعضي از دولتها اقامتگاه را بر تابعيت ترجيح داده و قاعده اي را . قرار ميگيرد يكي اقامتگاه و ديگري تابعيت
پذيرفته اند كه به موجب آن افراد از حيث احوال شخصيه خود تابع قانون دولتي محسوب مي شوند كه اقامتگاه 
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ديگر با ترجيح تابعيت بر اقامتگاه قاعده اي را اتخاذ كرده اند كه موجب آن احوال  آنان در آنجاست و بعضي
  .تشخصيه افراد تابع دولت متبوع آنهاست

طرفداران اعمال قانون اقامتگاه براي توجيه اعمال اين قانون نسبت به وضعيت و اهليت افراد چنين استدالل مي 
ا اقامت دارد بيش از ارتباط او با كشور اصلي خود است و ممكن كنند كه ارتباط هر فرد با كشوري كه در آنج

است فرد مادام العمر در خارج از كشور اصلي خود زندگي كند بدون اينكه اصالً وطن خود را ديده باشد در 
چنين شرايطي طبيعي است كه فرد مزبور از حيث احوال شخصيه تابع قانون كشوري باشد كه اقامتگاه او در 

  .آنجاست
طرفداران اعمال قانون ملي استدالل فوق را مردود دانسته و مي گويند اعمال قانون اقامتگاه با غايت اجتماعي 
قوانين راجع به احوال شخصيه منافات دارد زيرا قوانين شخصي اصوالً براي حمايت افراد و تثبيت وضعيت 

قوانين برون مرزي بوده و نسبت به اتباع  خانوادگي و تشخيص اهليت آنها وضع شده است و لذا بايستي از جملهء
  .يك دولت ولو اينكه مقيم در خارج باشند اجرا گردد

اما در مورد اينكه اعمال كدام يك از اين دو قاعده بهتر است مي گوئيم اين موضوع نسبي است و بر حسب 
البته در بعضي موارد اعمال قانون ملي ممكن نيست كه در آن مواقع معموالً . كشورهاي مختلف متفاوت است

  . قانون اقامتگاه اعمال مي شود
 قيم خارجه قانون حاكم بر احوال شخصيه ايرانيان م -1

ايران قاعده اعمال . ايران از كشورهايي است كه احوال شخصيه افراد را مشمول قانون دولت متبوع آنها مي داند
قانون ملي نسبت به احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه را تأثير نموده، دليل اصلي اين حكم آن است كه قوانين 

هميشه بايد همراه او باشد تا وضعيت و اهليت او  مربوط به احوال شخصيه براي شخص وضع شده و لذا
  .دستخوش تزلزل نگردد و در همه جا و همه وقت يك قانون بر احوال شخصيه حكومت كند

نكته اي كه بايد بدان توجه شود اين است كه مصاديق احوال شخصيه منحصر به نكاح و طالق و اهليت نمي 
  .مانند واليت قانوني و نصب قيم و فرزند خواندگي باشد بلكه موارد متعدد ديگري نيز وجود دارد

 احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه  -2

دادگاهها را  1312ماده واحده قانون  موسوم به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب تيرماه 
ت مذهب آنان را اجرا قواعد و عادا) اقليت ها ( مكلف كرده است كه در مورد احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه 

  . از آنجا كه قانون مزبور در روابط بين المللي نيز مورد استثنا قرار ميگيرد. نمايند
در مورد اجراي قانون واحده بايد توجه داشت كه هر گاه عادات و قواعد مسلمهء متداولهء مذهبي روشن و معين 

باشد بايد از اجراي اين قانون كه جنبه استثنايي نباشد و يا عادت و قاعده مسلمي نسبت به موردي وجود نداشته 
نكته ديگر اينكه هرگاه در كشورهاي خارجه . دارد خودداري كرد و قوانين عمومي مملكتي را اجرا نمود

موضوع احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مطرح شود چون خود قانون ايران آنان را از قانون عمومي استثنا كرده 
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جا همين قانون استثنا كرده بديهي است كه در آنجا همين قانون استثنايي را دربارهء آنان بديهي است كه در آن
  .البته اين راه حل با راه  حل فقه اسالمي نيز منطبق است. اعمال خواهند كرد

 قانون حاكم بر احوال شخصيه اتباع خارجه درايران  -3

بنابراين . مقيم ايران مشمول دولت متبوع خود هستندقانون مدني ايران صراحتاً بيان كرده است كه اتباع خارجه 
در مواردي كه اتباع خارجه در ايران دعاوي راجع به احوال شخصيه داشته باشند قوانين ايران درباره آن ها اجرا 

  .نخواهد شد و در دادگاههاي ايران بايد قوانين ملي آنان را در نظر گرفته و مطابق آن حكم دهند
ي دولت ها مسائلي را جزء احوال شخصيه مي دانند ولي دولتهاي ديگر ممكن است همان نظر به اينكه بعض

مسائل را جزء احوال شخصيه ندانند و در نتيجه در مسائل مربوط به احوال شخصيه دولتها معموالً اختالفاتي بروز 
و اين قبيل اختالفات مي كند لذا دولتها مي كوشند تا در معاهدات خود از تعارض توصيف ها جلوگيري نموده 

  .را رفع كنند از جمله معاهده اي كه بين دولت ايران و سوئيس بسته شده است
  موارد مختلفهء اعمال قانون حاکم بر احوال شخصيه 

عمدهء . در احوال شخصيه ممكن است مواردي پيش آيد كه اعمال قانون دولت متبوع با اشكاالتي برخورد كند
  :است موارد مزبور از اين قرار 

  عدم وحدت قوانين خارجي ) الف 
در بعضي كشورها ممكن است راجع به احوال شخصيه قانون واحدي وجود نداشته و به علت وجود اقليتهايي در 

چنانكه در ايران عالوه بر مقررات قانون . كشور قوانين متفاوتي در مورد احوال شخصيه و به تصويب رسيده باشد
اصوالً نسبت به تمام اتباع ايران الزم االجراست قانون ديگري نيز وجود دارد كه در  مدني كه جنبهء كلي داشته و

نتيجه اين امر آن است كه ايرانيان شيعه و غير شيعه هر كدام قوانين . مورد احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه است
در . عه تفاوت كلي وجود داردم و قانون مذهبي اقليتهاي غير شي. مختلفي دارند و راجع به نكاح و طالق بين ق

پاسخ مي توان گفت اگر در احوال شخصيه استثنايي وجود داشته باشد همين امر نيز در بقيه موارد نيز اعمال مي 
  . شود
  عدم وجود راجع به احوال شخصيه ) ب 

ران اتباع ممكن است در كشوري راجع به احوال شخصيه قانوني وضع نشده باشد حال با توجه به اينكه قانون اي
خارجه را از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه مطيع قوانين دولت متبوع آنان مي داند اگر دولت آنان قانوني 
راجع به احوال شخصيه نداشته باشد بايد ديد تكليف چيست و چه قانوني بايد الزم االجرا شناخته شود؟در اين 

ن عطف شده وجود ندارد تا اجرا شود لذا قانون اقامتگاه موارد ممكن است گفته شود كه چون قانون ملي كه بدا
النهايه قانون ايران به عنوان مقر دادگاه صالحيتدار شناخته مي شود و نه بعنوان  قانون . به موقع اجرا گذاشته شود

  . اقامتگاه
  وجود تابعيت مضاعف ) ج 

  : ير توجه كرد در موارد بروز تابعيت مضاعف و راه حل عملي آن مي توان به موارد ز
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 موارد بروز تابعيت مضاعف  -1

دسته اول عبارت است از موارد تابعيت مضاعف در زمان تولد و دسته دوم عبارت است از تابعيت مضاعف بعد 
  از تولد 

 تابعيت مضاعف در زمان تولد   )1-1

را از روي دولتها راجع به طريق تحصيل تابعيت به يك نحو عمل نمي كنند زيرا بعضي دولتها تابعيت طفل 
حال اگر . معين مي نمايند) معيار خاك ( و بعضي ديگر از روي محل تولد ) معيار خون ( تابعيت والدين 

كودك در كشوري متولد شود كه سيستم خاك را اعمال مي كند در حالي كه دولت متبوع والدين تابعيت را بر 
  .دو تابعيت مي شود اساس سيستم خون به طفل تحميل مي كند در اين موارد طفل داراي

  تابعيت مضاعف بعد از تولد )  2-1
اين تابعيت در صورتي مصداق پيدا مي كند كه شخص با حفظ تابعيت سابق خود تابعيت جديدي به دست 

مانند موردي كه يك زن فرانسوي با مرد ايراني ازدواج كند زيرا چنين زني از يك سو مطابق قانون . آورد
  . ش حفظ مي شود و از سوي ديگر مطابق قانون مدني ايران، ايراني محسوب مي شودفرانسه، تابعيت فرانسوي

 راه حل عملي تابعيت مضاعف  -2

در مواردي كه مسئله تعارض دو تابعيت خارجي براي يك فرد مطرح مي شود بايد آن تابعيتي را ترجيح داد كه 
چنين عاليقي استوار است اصطالحاً تابعيت تابعيتي كه بر اساس . بر اساس عاليق حقيقي و عملي استوار است

براي تشخيص تابعيت عملي يا مؤثر، قاضي بايد قراين و اوضاع و احوال را در نظر گرفته .عملي مؤثر مي گويند
از اين لحاظ محل سكونت، زبان، تابعيت همسر . و ببيند فرد در عمل به كدام كشور بيشتر تعلق و وابستگي دارد

مفهوم . مورد استفاده قرار گرفته و همچنين انتخاب خود شخص مورد توجه قرار گيرد شخص، گذرنامه اي كه
تابعيت عملي ابتدا در رويهء بين المللي پذيرفته شده و پس از آن در رويه قضايي بعضي كشورها از جمله فرانسه 

  .مورد قبول واقع شده است
  

  استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصيه 
  : مهمترين اين استثنائات به قرار زير است 

  نظم عمومي ) الف 
هر گاه مقررات مربوط به احوال شخصيه بيگانگان بر خالف نظم عمومي ايران باشد اتباع بيگانه نمي توانند از 

راي آن استفاده كنند و دادگاه ايران بايد از اجراي چنين مقرراتي خودداري نمايد زيرا اگر چه قانون ايران اج
قوانين خارجي را تجويز نموده ولي صراحتاً مقرر داشته است كه محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا 
قراردادهاي خصوصي را كه بر خالف اخالق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به 

اجراي قوانين مزبور اصوالً  علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجرا گذارد اگر چه
  .مجاز باشد



  شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقيمنتشر    13 
 

  احاله ) ب 
ممكن است كشور خارجي كه قانون آن بوسيله قاعده تعارض ايران صالحيتدار شناخته مي شود احوال اتباع 
. خود را تابع قانون ملي آنان ندانسته و قانون ايران را براي حكومت بر احوال شخصيه اتباع خود صالحيتدار بداند

كه چنين امري در ايران پيش آيد دادگاه بايد از اعمال قانون خارجي خودداري كند و قانون ايران را در صورتي 
  .جدا كند

  نسب ) ج 
در . گاهي اتفاق مي افتد كه در يك دعوي موضوع نسب فردي كه تابعيت او مورد ترديد است مطرح مي شود

ي كه اثبات نسب به عمل نيايد تابعيت فرد و در اين حالت چون تابعيت منوط به صحت نسب  مي باشد و تا زمان
نتيجه قانون ملي او معلوم نيست لذا اعمال قانون ملي ما را با دور منطقي مواجه مي سازد غير ممكن مي گردد و 
ناگريز بايد دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است صالحيتدار شناخته شود يعني در ايران مطابق قانون ايران و 

  .ها مطابق قوانين آن كشورها به موضوع نسب رسيدگي خواهد شددر ساير كشور
  اهليت ) د 

اهليت نيز مانند وضعيت تابع قانون دولت متبوع شخص است ولي در دو مورد استثنائاً براي تشخيص اهليت 
بيگانگان قانون ملي آنان اعمال نمي شود يكي در مورد اهليت براي تابعيت و ديگري در مورد اهليت براي 

  معامله كردن 
 اهليت براي تبديل تابعيت  -1

هرگاه موضوع تابعيت منوط به صحت عمل شخصي باشد كه اهليت او مورد دعوي است دراين صورت براي 
علت اين امر آن است كه تابعيت . تشخيص اهليت بايد به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود نه به قانون ملي شخص

است و يك عامل تقسيم فراد بين دولتهاست لذا اهليت الزم براي تبديل يكي از موضوعات مهم حقوق عمومي 
تابعيت بايد به موجب قانون دولتي تشخيص داده شود كه مسئله بدست آوردن و يا از دست دادن تابعيت آن 

  .مطرح است
 اهليت براي معامله كردن  -2

بنابراين اگر يك نفر )) خواهد بود  تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او(( 
 21(آلماني در ايران اعمال حقوقي انجام دهد حسب القاعده بايد سني را كه قانون آلمان براي رشد معين كرده 

در نظر گرفت و اگر فرد مزبور قبل از رسيدن به اين سن درايران معامالتي انجام دهد بايد حكم به عدم ) سالگي 
اما اين قاعده مشكالتي در پي خواهد داشت و براي جلوگيري از اين مشكالت مي . ودصحت چنين معامالتي نم

قانوني مدني استفاده نمودكه فلسفه اين حكم، تأمين ثبات در معامالت واقعه در ايران و حقوق  962توان از ماده 
ه كليه قوانين خارجي اگر چه غير از اين مقررمي شد معامله كنندگان ايراني مي بايست ب. اتباع ايران است

  . آگاهي داشته و سن رشد مقرر در آنها را بدانند و چنانكه مي دانيم اين امر يك تكليف شاق و غير عملي است
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البته استثناي وارده بر قاعده تبعيت اهليت از قانون متبوع شخص دايرهء محدودي دارد و شامل معامالت مربوط 
  .به اموال غير منقول نمي شود

  ص بدون تابعيت اشخا) ه 
اشخاص آپاتريد يا بدون تابعيت افرادي هستند كه تابع هيچ دولتي نبوده و قانون ملي ندارند تا بر احوال شخصيه 
آنان حكومت كند در اين موارد چاره اي نيست جز اينكه در مورد اين اشخاص قانون ايران به عنوان قانون مقر 

موقع اجرا گذاريم كه البته اين راه حل در مورد پناهندگان سياسي نيز قابل دادگاه و نه به عنوان قانون اقامتگاه به 
  .اعمال است هر چند كه تابعيت اصلي خود را حفظ كرده باشند

  اختالف تابعيت در روابط شخصي و خانوادگي ) و 
موارد در اين قبيل . ممكن است در يك دعوي مسئله شخصيه چند نفر كه تابعيت آنها مختلف است مطرح شود

  .چند قانون ملي تعارض پيدا مي كنند بايد تكليف قضيه دانسته شود و معلوم گردد كدام قانون بايد اجرا شود
  

  مطالعه پاره ای از موضوعات احوال شخصيه
  ) نکاح ( ازدواج  

شرايط ) شرايط ماهوي ازدواج و ب ) الف: به دو شرط از شرايط ازدواج خواهيم پرداخت  قسمتدر اين 
  شكلي ازدواج 

  شرايط ماهوي ازدواج ) الف 
اهليت براي : شرايط ماهوي ازدواج، افزون بر قصد و رضاي طرفين، شامل اهليت آنان براي ازدواج مي باشد 

معين است كه از سوي قانونگذار تعيين گرديده كه به آن نخست رسيدن شخص به سني : ازدواج دو نوع است 
ديگر اهليت خاص به معناي نبود موانع در راه ازدواج ميان زن و مرد با يكديگر؛ مانند . مي توان اهليت عام گفت

  قرابت نسبي يا سببي موجب حرمت نكاح ميان آنان، يا تفاوت مذهب ميان آنها و غيره 
  .صغار نيز در حقوق ايران جزء شرايط اساسي نكاح تلقي گرديده است اجازه اوليا درباره ازدواج

 قانون صالح در مورد شرايط ماهوي ازدواج دارندگان تابعيت هاي متفاوت  -1

هنگامي كه زن و مرد داراي تابعيت هاي متفاوت باشند و شرايط ماهوي ازدواج در قوانين كشور متبوع آنها نيز 
در چنين حالتي نمي توان از قانون كشور متبوع يك طرف به نفع . متفاوت باشد دشواريهايي بوجود مي آيد

  . و تن را در نظر گرفتقانون كشور متبوع ديگري چشم پوشيد و ناگريز بايد قانون شخصي هر د
پيروي هر يك از دو همسر آينده از حيث شرايط ماهوي ازدواج از قانون شخصي خود نخست به لحاظ آن 
است كه در اين مرحله هنوز ميان آن دو پيوند زناشويي بسته نشده تا بنابر مصالحي قانون شخصي يك طرف به 

نونگذار هر يك از دو كشور متبوع آن دو تن آزادانه ديگر آنكه قا. قانون شخصي طرف ديگر ترجيح داده شود
و بنابر مصالح اجتماعي و تحت تأثير مقتضيات فرهنگي جامعه خود شرايط ازدواج اتباع كشور خود اعم از مرد 

  .همانند كاري كه قانونگذار ايران در اين زمينه انجام داده است. و زن را با بيگانگان تنظيم مي نمايد
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 توصيف ازدواج  -2

ازدواج، با آنكه يك نهادي مشترك ميان حقوق عموم كشورهاست، ممكن است تعريف از آن از يك كشور به 
به اين ترتيب در مورد ازدواجهاي تابع حقوق بين الملل خصوصي كه تعريف آنها با . كشور ديگر متفاوت باشد

يف آنها براي تعيين قانون تعريف جاري در حقوق محل دادگاه منطبق نيست اين نكته مطرح مي شود كه توص
صالح در مورد آثار ناشي از آنها چگونه مي تواند صورت گيرد كه رعايت عدالت دربارهء حقوق ناشي از آنها 
شده باشد و براي قاضي جزء اين چاره نيست كه به مفهوم ازدواج در حقوق بين الملل خصوصي با ديدي 

اين روش با قاعده اثر بين المللي حق مكتب . گردد نگاه كندوسيعتر از آنچه در حقوق داخلي از آن اراده مي 
منطبق است و سبب مي گردد رابطه اي كه بر اساس قانون صالح به درستي شكل گرفته در كشور ديگر هم كما 

  . كان منشاء آثاري كه بر حسب قانون مي توانند بر آن مرتبت كردند شناخته شود
  شرايط شكلي ازدواج ) ب 

 وازي دربارهء شرايط شكلي ازدواج دو قاعدهء م -1

شرايط شكلي بعنوان يك عمل حقوقي تابع عمل حقوقي تابع قانون محل وقوع عقد يا به بيان ديگر محل 
بايد خاطر نشان ساخت كه تشريفات ازدواج در حقوق كشورهاي . برگزاري تشريفات ازدواج دانسته شده است

بين المللي عموم كشورها خود را مجاز ديده اند اجراي مختلف به شدت متفاوت است البته بنابر رسمي 
  . تشريفات قانوني ازدواج را بر عهده مأموران كنسولي خود بگذارند

 ازدواج اتباع ايران در خارجه  -2

افراد مي توانند افزون بر رعايت شرايط محلي، براي ثبت ازدواج خود به مأموران كنسولي ايران مراجعه نمايند و 
بي چنين ازدواجي در خارج بدون مداخلهء آن مأموران و تنها بر اساس شرايطي كه در محل مرسوم اگر به هر سب

  .است صورت گيرد چنانچه شرايط ماهوي آن طبق قانون ايران دربارهء آن جمع باشد آن ازدواج معتبر است
 ازدواج اتباع بيگانه در ايران  -3

اين قاعده . د مراعات نمايد ثبت آن در دفاتر سجل احوال استتشريفاتي كه بيگانه به هنگام ازدواج در ايران باي
با اين حال دراين باره كه امتناع بيگانگاني كه در ايران ازدواج مي نمايند از ثبت . داراي وصف امري است

ازدواج خود نزد مأموران  ثبت احوال چه تأثيري در اعتبار ازدواج آنان مي بخشد با توجه به رضايي تلقي شدن 
بهره مندي مأموران سياسي و كنسولي دولتهاي بيگانه در ايران از . دواج در حقوق ايران تكليف روشن نيستاز

نخست آنكه هر دو همسران : اختيار تفويض شده به آنان از سوي قانونگذار ايران بسته به حصول دو شرط است 
دربارهء . نيز اين اختيار را به آنان داده باشد آينده از اتباع دولت متبوع آنان باشند، ديگر آنكه دولت متبوع آنان

اينكه اجراي عقد نكاح از سوي مأموران ياد شده در ايران آيا بايد بر اساس قانون ايران صورت گيرد يا قانون 
كشور متبوع آنان مي توان گفت چون صالحيت آنها در اين باره در اصل ناشي از قانون كشور متبوع آنها است 
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مجوز پيش بيني نشده، بنابراين آنان چنين عقدهايي را بر اساس قانون كشور متبوع خود جاري مي  و نه ناشي از
  . سازد نه بر اساس قانون ايران

  ضمانت اجراي شرايط قانون ازدواج ) ج 
دربارهء تخلف از شرايط ماهوي اگر تابعيت طرفين در زمان وقوع عقد ازدواج يكسان بوده قانون مشترك آنان 

تابعيت آنها متفاوت بوده درباره هر يك از آن دو قانون كشور متبوع او دربارهء تخلف از شرايط شكلي  و اگر
و اين به لحاظ آن است كه تخلف از قانون اگر صورت . قانون محل وقوع ازدواج مي تواند صالح دانسته شود

ين بر عهده دادگاه است تعيين كند گرفته باشد، به همان زمان باز مي گردد كه ازدواج واقع گرديده است كه ا
  اثر تخلف در اعتبار عقد چيست؟ 

  آثار ازدواج رابطه هاي شخصي و مالي زوجين ) د 
 رابطه هاي شخصي ميان زن و شوهر؛ مسئله نفقهء زن  -1

جداي از ساير روابطي كه بين زن و شوهر وجود دارد كه به آنها روابط غير مالي گفته مي شود، دربارهء نفقه 
نفقه از يك سو داراي جنبه مالي است و از سوي ديگر قانونگذار آن را به عنوان تعهد شوهر در برابر : د گفت باي

تمكين زن دانسته است بنابراين به لحاظ آنكه تمكين جزء رابطه هاي شخصي است و قانونگذار يكي را شرط 
يران از همان قاعده اي پيروي مي كند ديگري قرار داده مي توان گفت نفقهء زن در حقوق بين الملل خصوصي ا

كه قابل اعمال براي تعيين قانون صالح در رابطه هاي شخصي است پس قاعده تعارض قوانين راجع به آنها همان 
  .قاعده اي است كه تعيين كنندهء قانون صالح درباره احوال شخصي است

 رابطه هاي مالي ميان زن و شوهر  -2

و يا ) جهيزيه ( منظور آن دسته از رابطه هاست كه موضوع آنها را مال تشكيل مي دهد، خواه متعلق به زن باشد 
در ايران از سه نوع مال كه موضوع . يا اموالي كه با تالش هر دو بدست آمده باشد) اثاث البيت ( متعلق به مرد 

مهر، نفقه، جهيزيه كه به اين : اين سه نوع عبارتند از . رابطهء مالي زوجين را تشكيل مي دهد نام برده شده است
رابطه هاي مالي ميان همسران در مواردي كه قضيه تابع حقوق . عناوين اموال مشترك زوجين را نيز بايد افزود

البته از . بين الملل خصوصي است تابع همان قاعده هايي است كه در رابطه  با رابطه هاي شخصي بدان اشاره شد
در حقوق فرانسه روابط شخصي زن و شوهر تابع قانون كشور متبوع آنان است و رابطه هاي : قوق تطبيقي ديد ح

  مالي آنها تابع قاعده آزادي اراده است 
  انحالل نکاح 

  . طالق مي باشد) فسخ نكاح و ب ) صور انحالل نكاح شامل الف 
  فسخ نكاح ) الف 

فسخ نكاح عمل يكجانبه يا ايقاع است در اختيار زن يا مرد كه با احراز هر يك از جهات تعيين شده از سوي 
  . قانونگذار، دارندهء اختيار مي تواند با اعمال آن نكاح ميان خود و همسر را منحل سازد
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اي كه در اين باره  هر گاه فسخ نكاح در مسئله اي كه تابع حقوق بين الملل خصوصي است مطرح شود، قاعده
زيرا از يك . مي تواند مالك واقع شود ناگزير همان قاعده اي است كه دربارهء عقد نكاح قابل اعمال بوده است

سو عاملهاي مؤثر در فسخ نكاح جزء در مورد جنون و عنن كه مي توانند به پش از عقد هم مرتبط باشند عيوبي 
از سوي ديگر حق فسخ در مورد هر نوع عقد تابع قانون حاكم . اشندهستند كه به هنگام عقد نكاح وجود داشته ب

بر خود عقد است و چون عقد ازدواج، بر خالف ديگر عقدها تابع كشور متبوع است در اينباره نيز قانون متبوع 
همسران را مي توان قابل اعمال دانست و اگر تابعيت ها متفاوت بود به لحاظ مطرح بودن مصلحت خانواده اي 

اين قانون از نظر . كه با پيوند آن دو تشكيل شده مي توان قانوني را صالح دانست كه قرين اين مصلحت است
اسلوب حقوق بين الملل خصوصي ايران به لحاظ اولويتي كه قانونگذار همواره در روابط خانوادگي براي 

  . تابعيت مرد شناخته مي تواند قانون كشور متبوع شوهر دانسته شود
  الق ط) ب 

  : براي بررسي تعارض قوانين در مورد طالق الزم است دو مورد جداگانه در نظر گرفته شود 
 . طالق بين زن وشوهري كه تبعه يك دولت هستند -

 . طالق بين زن و شوهري كه تابعيت آنها متفاوت است -

 طالق بين زن وشوهري كه تبعه يك دولت هستند  -1

ي ايران صالحيت قانون دولت متبوع هر كس را دربارهء او اعالم در مورد طالق نيز حقوق بين الملل خصوص
نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه قوانين دولت متبوع زوجين تنها در قسمتي كه . نموده است

راجع به ماهيت طالق استاجرا مي شود و نه در قسمتي كه راجع به مسائل شكلي طالق است مانند آئين دادرسي 
  ني براي گرفتن طالق رعايت شود مد

 طالق بين زن و شوهري كه تابعيت متفاوت دارند  -2

در موضوع اينكه در چنين مواردي كدام قانون بايد بر طالق حكومت كند مي گوئيم چون در اكثر مسائل 
بعيت شوهر مربوط به احوال شخصيه قانون متبوع شوهر مرجح بر قانون متبوع زن شناخته شده و در اكثر قوانين تا

به زن تحميل مي گردد لذا موضوع طالق را نيز نمي توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، پس موضوع 
بين اين دو قانون نيز بايد دولت متبوع . داير است بين اجراي قانون دولت متبوع شوهر يا قانون محل وقوع طالق

براي تثبيت وضعيت افراد و تشخيص اهليت آنان  شوهر را ترجيح داد چرا كه قوانين راجع به احوال شخصيه
وضع شده و بايد نسبت به اتباع كشور ولو در خارج اجرا گردد و اجراي محل توقف يا اقامت افراد جزء تزلزل و 

بنابراين قانوني كه در صورت اختالف تابعيت . عدم ثبات در احوال شخصيهء انان نتيجه ديگري نخواهد داشت
  . قبين آنان حكومت كند قانون متبوع شوهر استزوجين بايد بر طال

  
بقرابت و نس   
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قانون صالح در مورد اثبات نسب ) الف   

 قاعده تعارض قوانين در مورد اثبات نسب  -1

در آن دسته از قضيه هاي تابع حقوق بين الملل خصوصي كه حكم دربارهء آنها فرع بر تحقق نسب است، مانند 
وراثت، چنانچه در مورد خود نسب به جهاتي مانند دعوي نفي نسب يا دعوي نا مشروع بودن آن ميان طرفين 

بنابراين دربارهء اختالف در نسب در . داختالف افتاده باشد به طبع بايد ابتدا درباره اين اختالف اظهارنظر شو
و اگر كشور متبوع آن . حقوق بين الملل خصوصي ايران قانون متبوع مشترك دو طرف عامل نسب صالح است

  . دو نفر متفاوت باشد كار مشكل خواهد شد
 قانون صالح در مورد چگونگي نسب فرزاندان زن و مرد محكوم به بطالن نكاح  -2

اح ناگريز بايد تكليف مشروعيت يا عدم مشروعيت نسب فرزانداني كه بر اثر روابط با صدور حكم بطالن نك
: (( در اين باره در قانون مدني ايران تعيين تكليف شده است . ناشي از چنين نكاحي متولد شده اند تعيين گردد

كه جاهل بر وجود  هرگاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسب طفل به هر يك از ابوين
در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت به هر دو . مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود

  . ))مشروع است
در صورت بطالن نكاح تابع حقوق بين الملل خصوصي براي تعيين تكليف نسب فرزاندان تولد يافته بر اثر چنين 

ين قانون به موجب اسلوب حقوق بين الملل خصوصي ايران به ا. نكاحي حكم قضيه تابع كدام كشور است
ضرورت بايد همان قانوني باشد كه حكم بطالن نكاح بر اساس آن صدور يافته زيرا ترديد در نسب در چنين 

  . مواردي خود از آثار چنين حكمي است
  نفقهء اقارب ) ب 

ط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا افزون بر الزام شوهر دربارهء نفقه زن به موجب قانون مدني فق
  . نزولي ملزم به انفاق نسبت به يكديگرند

الزام به انفاق با آنكه داراي جنبهء مالي است به لحاظ آنكه از آثار نسب تلقي مي شود در حقوق داخلي در 
توان آنرا از زمره  شمار قضيه هاي احوال شخصي دانسته شده و به تبع آن در حقوق بين الملل خصوصي نيز مي

با اين حال . اين گونه قضايا محسوب داشت و قانون صالح دربارهء آن را قانون كشور متبوع مستحق نفقه دانست
از اين حيث كه اين نهاد در نظم عمومي مؤثر است به اين معني كه اگر ملزم به انفاق در ايفا تعهد خود كوتاهي 

بنابراين قانون محل دادگاه نيز در . هء حيات مستحق را تأمين نمايندكند دولت خود ناگريز بايد موجبات ادام
  .صورت مساعدتر بودن براي انفاق در آن قابل اجراست

   
  ارث و وصّيت
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تفاوت اين دو نهاد در  آن . وصيت وارث دو نهاد حقوقي داراي ماهيت جدا از يكديگرند ولي درهم مؤثرند
است كه وصيت عمل حقوقي ناشي از ارادهء موصي است و چون تمليك در آن به صورت مجاني است و حال 

يده از حيث چگونگي تعيين آنكه ارث نتيجه واقعه حقوقي مرگ است، ارتباط اين دو نهاد با يكديگر سبب گرد
  . قاعده تعارض قوانين مرتبط با هم صورت گيرد

  ارث ) الف 
مي توان در همين آغاز گفت در نظام حقوقي ايران مانند نظام حقوقي بسياري از كشورهاي ديگري دربارهء 

ر اقامتگاه و تعيين ورثه و ميزان سهم االرث آنان قانون كشور متبوع متوفي و در كشورهاي ديگر قانون كشو
نسبت به حقوق عيني راجع به اموال منقول و غير منقول به جا مانده از متوفي قانون محل مال و در مورد اقدامات 
قضايي و اداري راجع به حفظ تركه قانون محلي كه اين اقدامات بايد در آنجا صورت گيرند صالح تلقي مي 

  . گردند
درج در قوانين ايران بايد اين نكته را در نظر گرفت كه قانونگذار ايران در تعبير و تفسير اصطالح قوانين اصلي من

قانون مدني قاعده تعارض قوانين در حقوق عيني نسبت به اموال وضع مي كند و بالفاصله در ماده  966در ماده 
اع خارجه آن قانون درصدد تعيين قلمرو قاعده راجع به حقوق ارثي در مورد تركه منقول و غير منقول اتب 977

تنها  977واقع در ايران برمي آيد  و آنها را از حيث قوانين اصلي تابع دولت متبوع متوفي ميداند گر چه در ماده 
از اتباع خارجه نام برده شده است با اين حال روشن است كه دربارهء حقوق ارثي ايرانيان فوت شده در خارج 

البته در هر حال بايد . ء حقوق ارثي بيگانگان در ايران اشاره شدنيز قلمرو قاعده به همان ترتيبي است كه درباره
  . در اين باره در نظر گرفت. مقررات عهدنامه ميان دولت ايران و دولت خارجي را چنانچه موجود باشد

  وصيت ) ب 
ي خاص وصيت صرف نظر از آنكه بتوان آن را عقد يا نوعي از آن را عقد و نوع ديگري را ايقاع دانست و ماهيت

كه در آن برخي نشانه هاي عقد يا ايقاع قابل تشخيص است دانست عملي حقوقي است كه به وسيله ةن موصي 
در تعيين قاعده .  يا عين يا منفعتي از مال خود را براي زمان بعد از مرگ به ديگري مجاناً تمليك مي كند(( 

ه و تنها دربارهء تشخيص قسمتي كه متوفي مي تعارض قوانين دربارهء آن قانونگذار ايران امساك به خرج داد
توانسته به موجب وصيت تمليك نمايد همراه قاعده راجع به حقوق ارثي به وضع قاعده مبادرت جسته و آن را 

  .نيز تابع قانون كشور متبوع متوفي دانسته است
   

  بعضی موضوعات ديگر 
  روابط بين ابوين و اوالد ) الف 

روابط بين ابوين و اوالد هدف اصلي حفظ منافع اوالد است لذا در روابط مزبور بايد بعضي معتقدند كه چون در 
  . تابع قانون دولت متبوع اوالد باشد و بعضي ديگر نظري عكس اين دارند
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در حقوق ايران از اين لحاظ مشكلي نيست زيرا تابع قانونگذار حكم قضيه را صريحاً اعالم كرده است بدين 
بط ابوين و اوالد تابع دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد در روا(( صورت كه 

  . ))كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر تابع قانون دولت متبوع مادر است
  واليت و قيوميت ) ب 

 واليت قانوني  -1

آنها در نظر گرفته مي شود اما اگر در صورتي كه ولي و مولي عليه تابعيت واحد داشته باشند قانون دولت متبوع 
قانون . ولي و مولي عليه هر كدام تابعيت مخصوصي داشته باشند، براي حل مسئله كدام قانون را بايد اجرا نمود

  دولت متبوع ولي يا قانون دولت متبوع مولي عليه؟
است و فرض بر اين چون واليت قانوني به منظور حمايت از صغار به وجود آمده : در جواب مي توان گفت 

است كه قانون دولت متبوع صغير مصلحت او را بهتر تأمين مي نمايد لذا بايد قانون دولت متبوع مولي عليه 
  .صالحيتدار شناخته شود، قانون مدني ايران نيز همين راه حل را پذيرفته است

 قيومت  -2

قيم و مولي عليه كدام قانون بايد  در اينجا نيز همان سئوال مطرح مي شود كه در صورت اختالف تابعيت بين
  صالح دانسته شود؟

در جواب اين سئوال نيز مي گوئيم چون نصب قيم و ايجاد قيوميت براي حفظ منافع مولي عليه است نه حفظ 
  .دولت متبوع مولي عليه رجوع شود منافع قيم لذا روابط قيم و مولي عليه بايد به قانون

  اموال
  اموال مادی
از اينكه منقول با غيرمنقول باشند اصوالً تابع محل وقوع خود هستند اما از آنجايي كه از بعضي  اموال مادي اعم

جهات بين اموال منقول و غيرمنقول تفاوتهايي وجود دارد لذا ممكن است بر حسب اينكه مالي منقول يا 
  .غيرمنقول باشد قانون حاكم بر آن متفاوت باشد

  
  اموال غيرمنقول 

  صالحيت قانون محل وقوع مال مبناي ) الف 
حكومت قانون محل وقوع غيرمنقول بر رژيم مالكيت و نقل و انتقال اين اموال از قديم االيام پذيرفته شده و هيچ 
گاه مورد ترديد قرار نگرفته است چه همانگونه كه ساوييني حقوقدان معروف آلماني گفته است پايگاه و مركز 

به همين جهت تقريباً تمام كشورها اعمال . ي است كه اموال در آنجا واقع استثقل طبيعي اموال غيرمنقول محل
قانون درون مرزي نسبت به اموال غيرمنقول را قبول كرده اند و درواقع اين راه حل يكي از راه حل هاي نادري 

ي نسبت به اموال عالوه بر اين توجيه نظري، اعمال قانون درون مرز.است كه در مورد اتفاق اكثر قوانين دنياست
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غيرمنقول متضمن يك سلسله فوايد عملي است زيرا اجراي قانون محل وقوع قانون محل وقوع مال غيرمنقول 
  هم از لحاظ مصلحت كشور محل وقوع مال و هم از لحاظ مصلحت افراد قابل توجيه است 

 از لحاظ مصلحت كشور  -1

ه قانون دولتي كه مال در قلمرو آن واقع ارتباط مال غيرمنقول با حاكميت ملي مستلزم آن است ك)  1-1
است صالحيت انحصاري داشته باشد زيرا با اينكه مال غيرمنقول مالك خصوصي دارد ولي جزء 

 .سرزمين كشور محل وقوع بوده و به اين اعتبار بايد تابع قانون همان كشور باشد
معامالت راجع به آن آزادي عمل اگر چه مال غيرمنقول در مالكيت خصوصي افراد بوده و در مورد )  2‐1

وجود دارد ولي از آنجا كه دولت محل وقوع مال غيرمنقول وظيفه برقراري نظم و اطمينان در معامالت راجع به 
 .آن مال را بر عهده دارد لذا منحصراً بايد قانون همان كشور نسبت به مال مزبور صالحيتدار شناخته شود

 از لحاظ مصلحت اشخاص  -2

مصلحت افراد ذينفع ايجاب مي كند كه در مورد اموال غيرمنقول يك سيستم ثبت برقرار مي گويند )  1-2
شود و تنها قانوني كه عمالً مي تواند مقررات مربوط به ثبت و اعالن حقوق غيرمنقول را تنظيم نمايد 

  . قانون محل وقوع مال است
صورتي امكان پذير خواهد بود كه هر گاه نسبت به مال غيرمنقول حكمي صادر شود اجراي حكم در )  2-2

زيرا كشور محل وقوع مال از اجراي احكامي كه دادگاههاي خارجي . قانون محل وقوع آن مال اعمال گردد
  .نسبت به آن مال صادر نمايند جلوگيري خواهد نمود

ل غيرمنقول را شايد با توجه به همين داليل است كه قانونگذار ايران اعمال قانون درون مرزي را نسبت به اموا
  . صراحتاً قبول نموده است

  حدود صالحيت قانون محل وقوع مال ) ب 
مشكلي كه ممكن است دربارهء حدود صالحيت قانون محل وقوع مال پيش آيد تشخيص موارد مشتبه است 

وط به اموال مثالً اين مسئله كه آيا فالن مال غيرمنقول است يا نه و اينكه قابل انتقال است يا نه، يك مسئله مرب
است و براي حل آن بايد به قانون محل وقوع مال رجوع نمود ولي اين مسئله كه آيا فالن شخص مي تواند 

يك مسئله مربوط به اهليت بوده و از صالحيت قانون محل وقوع مال ممكن . مالك يا متصرف آن مال بشود
قول را خارج از صالحيت محلي و داخل در است خارج باشد چنانچه در فرانسه اهليت راجع به معامالت غير من

آمريكايي داخل در صالحيت قانون محلي مي  -صالحيت قانون دولت متبوع مي دانند و در حقوق انگليسي
  . باشد

مورد ديگري كه ممكن است ايجاد اشكال كند تشخيص حدود صالحيت قانون محلي و قانون شخصي در زمينه 
قانون مدني اتباع خارجه مقيم خاك ايران را از حيث حقوق ارثيه  7ده حقوق ارثيه است زيرا از يك طرف ما

قانون مدني اموال غيرمنقول متعلق به اتباع  8مطيع قوانين و مقررات متبوع آنان مي داند و از طرف ديگر ماده 
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فقط  8ه خارجه در ايران را از جهت تابع قوانين ايران مي داند كه منظور از كلمه از هر جهت مندرج در ماد
  .جهات مربوط به غيرمنقول بودن مال است و آنچه مربوط به احوال شخصيهء مالك مال غيرمنقول خواهد بود

   
  اموال منقول 

قانون مدني ايران قابل به قاعده اعمال قانون درون مرزي بوده و صالحيت قانون محل وقوع را دربارهء اين اموال 
  . اعالم نموده است

  قاعده اجراي قانون محل وقوع مال و استثناهاي آن ) الف 
 مبناي صالحيت قانون محل وقوع مال  -1

داليلي كه براي توجيه اعمال قانون درون مرزي نسبت به اموال منقول مورد استناد واقع شده همان داليلي است 
وع مال و مصلحت افراد و با كه قبالً براي اموال غيرمنقول بيان گرديده است از جمله مصلحت دولت محل وق

همين داليل است كه قانون مدني ايران قاعده اعمال قانون درون مرزي را نسبت به اموال منقول نيز  بهتوجه 
  . صراحتاً پذيرفته است

 ) رژيم كشتي ها و هواپيماها ( استثنائات قاعده  -2

وقوع آنها پيوسته دستخوش تغيير است از آنجا كه كشتي ها و هواپيماها دايماً در سير و حركت هستند و محل 
وضع خاص اين وسايل نقليه عظيم ايجاب مي . لذا نمي توان اين قبيل اموال را تابع قانون محل وقوع آنها دانست

كند كه قانون واحدي به طور دائم بر آنها حكومت داشته باشد تا بتوان دربارهء آنها يك رژيم مالكيت يا رژيم 
  . رهن برقرار نمود

ر به همين مالحظات در حقوق بين الملل خصوصي از جمله در ايران اين مسئله مورد اتفاق است كه كشتي ها نظ
. بلكه بايد قانون ديگري بر آنها حكومت داشته باشد. و هواپيماها را نمي توان تابع قانون محل وقوع آنها دانست

زيرا اين وسيله نقليه از لحاظ . اها يا قانون پرچماين قانون عبارت است از قانون محل ثبت نام كشتي ها و هواپيم
مقرره در بند اصلي يا لنگرها هستند و بستگي اداري به اين محل است كه وضع حقوقي انها را اداري تابع ضوابط 
البته بايد يادآور شد كه چون كشتي در درياي آزاد و هواپيما در فضاي آزاد تابع دولتي است . مشخص مي نمايد

كاالهايي كه داخل كشتي آن افراشته است و در واقع به منزلهء خاك ان كشور تلقي مي شود لذا  كه پرچم
كشتي يا هواپيما واقع است به همين علت اموال مزبور هستند به منزلهء اموالي تلقي مي شود كه در كشور پرچم 

  . مانند خود كشتي يا هواپيما تابع قانون پرچم مي باشند
  مسئله تعارض متحرك ) ب 

نظر به اينكه اموال غيرمنقول از هر جهت تابع قانون محل وقوع خود مي باشند لذا همانطور كه حقوق مربوط به 
آنها بايد مطابق قانون محل وقوع به وجود مي آيد حقوق ايجاد شده نيز در مورد آنها بايد مطابق همان قانون 

علت عدم قابليت نقل اموال غيرمنقول از كشوري به كشور ديگر مسئله محترم شمرده شود به عبارت ديگر به 
و ليكن چون . ايجاد حق و مرحله اثر گذاري حق در مورد آنها مطرح نمي شودتعارض متحرك و تفكيك بين 
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اموال منقول عموماً در معرض تغيير مكان هستند و ممكن است از كشوري به كشور ديگر جا به جا شوند، لذا در 
د آنها مسئله تعارض متحرك مطرح مي گردد و اعمال قانون درون مرزي نسبت به آنها كه در مرحله ايجاد مور

حق مفيد و ضروري است در مرحله اثرگذاري حق باعث متزلزل شدن رژيم حقوقي آنها خواهند شد زيرا قانون 
سئوالي كه در اين زمينه . مال از كشوري به كشور ديگر حمل مي شود تغيير خواهد كردقابل اعمال وقتي كه 

مطرح مي شود اين است كه اگر در كشوري نسبت به مال منقولي بر طبق قانون همان كشور حقي به وجود آمده 
شود يا نه؟  باشد آيا آن حق ايجاد شده بايد بعد از جا به جا شدن مال و حمل آن كشور ديگر محترم شمرده

جواب سئوال مثبت است، زيرا همنگونه كه در مبحث تعارضهاي متحرك گفته شده هرگاه حقي به موجب 
قانون كشور محل ايجاد آن صحيحاً به وجود آمده باشد بايد در كشور محل اثر گذاري منشأ آثار باشد و معتبر 

ضهاي متحرك كه بايد نسبت به اموال منقول نيز شناخته شود در اينجا نيز بر اساس اصول و قواعد مربوط به تعار
رعايت گردد مي گوئيم هرگونه حقي كه نسبت مال منقولي مطابق قانون محل وقوع آن در زمان تحصيل حق 

  .به وجود مي آيد بايد در كشور ديگري ممكن است آن مال به آنجا حمل و نقل گردد محترم شمرده شود
ل وقوع اولي مال منقول تا جايي قابل اجراست كه با نظم عمومي كشور محل البته بايد توجه داشت كه قانون مح

وقوع فعلي مال برخورد نمايد چه همانطور كه بيان شد هرگاه حقي در كشوري ايجاد شده و مسئله آثار آن در 
كه كشور ديگري مطرح باشد كشور اخير ممكن است به استناد نظم عمومي از اجزاي آن جلوگيري كند و لو اين

  .حق مزبور در كشور اولي صحيحاً ايجاد شده باشد
   

  اموال غير مادی
براي اموال غير مادي مي توان انواعي را برشمرد و ديد كه اجراي قاعده محل مال دربارهء هر نوع از آنها به 

  . گونه اي متفاوت امكان پذير گردد
ل در اينجا ذيل و عنوان حقوق عيني در اموال با توجه به گوناگوني اموال غير مادي شايسته است اين نوع اموا

  .غير مادي و حقوق ديني به مطالعه درآيند
  حقوق عينی در اموال غير مادی  

  انواع مالكيتهاي معنوي ) الف 
مالكيتهاي ادبي و هنري و : همگي آنها به دو دسته . مالكيت هاي معنوي داراي صورتهاي گوناگون اند

حقوق شخص در اين نوع مالكيت ها نيز حق عيني است كه موجب قانون . گردندمالكيتهاي صنعتي تقسيم مي 
براي نويسنده يا هنرمند يا مخترع نسبت به اثر خود و نيز براي دارندهء عالقي صنعتي يا تجاري شناخته شده 

بهره گيري اين حق را مي توان حق طبيعي براي اينگونه كسان نسبت به اثر خود دانست كه توانسته اند با . است
بنبراين براي . از ذوق و هنر و ابتكار به طور كلي از خالقيت خود اثري بديع يا اختراعي بي مانند پديد آورند

از . شناخت قاعده هاي مربوط به اين نوع حقوق در هر كشور ناگريز بايد به قوانين همان كشور مراجعه كرد
تقليد و بهره برداري نامشروع از آنها دولت هاي عالقمند  سوي ديگر سرعت انتقال و انتشار چنين آثاري و امكان
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را ناگريز ساخته در كنار قانونگذاريهاي داخلي خود به عقد معاهده هاي جمعي و تشكيل اتحاديه ها براي 
به اين ترتيب مي توان گفت براي حمايت از . حمايت بين المللي از حقوق صاحبان حق در اين زمينه بپردازند

  . اكيت ها يك نظام بين المللي واقعي پديد آمده است كه در ادامهء اين بررسي منعكس شده استاين گونه م
 مالكيتهاي ادبي و هنري  -1

تكليف اين گونه مالكيت هاي معنوي درحقوق ايران در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان كه 
در اين قانون ميان حقوق معنوي پديدآورنده از يك سو و . به تصويب رسيده، تعين شده است 1334در سال 

در اين قانون به تابعيت كساني كه حقوق آنها مورد حمايت واقع . حقوق مادي او تفاوت گذارده شده است
م آثار متعلق به اتباع بيگانه نيز از حيث حقوق . ق  961بنابراين بنا بر منعكس در ماده . گرديده اشاره نشده است

، مشمول حمايت 22به طور كلي و از حيث حقوق مادي در صورت احراز شرط پيش بيني شده در ماده معنوي 
  . هاي منعكس در آن اند

اجراي قاعده محل مال در مورد حق مؤلف يا هنرمند مانند ديگر انواع مالكيتهاي معنوي با اين دشواري همراه 
ها در كشوري معين بسته به آن است كه تعيين گر است كه خود به صورت حقوقي محض اند و تعيين جايگاه آن

صورت بيروني اين نوع حقوق را بايد در همان اثري دانست . آنها چگونه صورت مي گيرد در جلوهء بيروني 
كه از سوي نويسنده يا هنرمند پديد مي آيد بنابراين مي توان گفت خود اثر مناسب ترين رهنمود براي تعيين 

هر اثر بطور معمول به طريقي مانند چاپ، پخش يا شرايط اجرا در . ندهء آن استجايگاه حقوق پديد آور
  . دسترس همگان قرار مي گيرد

 مالكيت صنعتي  -2

مقررات منعكس در قانون ثبت علئم و : دربارهء اين نوع مالكيت در حقوق ايران دو گونه مقررات ديده مي شود 
يش بيني شده در كنواسيون پاريس براي حمايت مالكيت و آئين نامه آن؛ و مقررات پ 1310اختراعات سال 

به متن تجديد نظر شدهء آن در ليسسيون  1337صنعتي و تجاري و كشاورزي  كه دولت ايران به دستور قانون سا 
اين كنواكسيون از اجتماع و ( پيوسته و با اين عمل خود به عضويت اتحاديه اي كه به موجب بند امارهء 

  .مضاء كننده آن پديد گرديده، درآمده استمشاركت دولتهاي ا
يكي داراي جنبه حقوق داخلي  : وجود اين دو گونه مقررات را نبايد سبب پديد آمدن دو دسته مقررات مختلف 

برعكس بايد گفت مقررات ياد شده سبب تسهيل اجراي . ديگري داراي جنبه حقوق بين المللي دانست صرف و
در مورد . طبع حقوق بين الملل خصوصي ايران مربوط مي گردد شده است مقررات كنواكسيون مزبور كه به

قضاياي تابع مقررات كنواكسسيون دادگاه ناگريز است با در نظر گرفتن منعكس در كنواكسيون و در قانون 
گرچه قانون ثبت عالئم و اختراعات خود ميان حقوق داخلي و حقوق بين الملل . حكم خود را بيان كند

  . ان مشترك استخصوصي اير
  فاقحق انتفاع و حق ارت) ب 
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نظر به اينكه حقوق عيني به طور مستقيم بر موضوع خود عيني اموال منقول يا غيرمنقول اعمال مي شوند لذا 
  . پايگاه اين حقوق در محل وقوع اموال بوده و بايد قانون محل وقوع مال را نسبت به آنها اعمال نمود

قانون محل وقوع شي نسبت به حقوق عيني هم در حق عيني اصلي و هم در حق عيني اين قاعده يعني اعمال 
بنابراين حق انتفاع تابع محلي است كه مال مورد نظر انتفاع در آنجا واقع است و لذا  دتبعي بايستي رعايت گرد
تكاليف مالك و حق انتفاع است در ايران واقع باشد و در مورد حق انتفاع و حقوق و چنانچه مالي كه موضوع 

  . منتفع نسبت به يكديگر نزاعي درگيرد قاضي بايستي مقررات قانون ايران را به موقع اجرا گزارد
نيز بايد قانون محل وقوع مال غيرمنقول را صالحيتدار دانست، النهايه چون ارتفاق حقي تفاق در مورد حق ار

ند از ملك ديگري استفاده كند اين سئوال است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود مي توا
مطرح مي شود كه هر گاه دو ملك در خاك دو كشور مختلف واقع باشند قانون محل وقوع كدام ملك را بايد 

  صالحيتدار دانست؟
به نظر مي سد كه بايد قانون محل وقوع ملك مورد حق ارتفاق را ترجيح داد و نابراين اگر ملك مورد حق 

ن و ملك صاحب حق ارتفاق در كشور خارجي قرار گرفته باشد، حق ارتفاق تابع قانون ايران ارتفاق در ايرا
  . خواهد بود

جزء حقوق عيني به شمار نمي آيد و ) سرقفلي ( ضمناً بايد يادآور شد كه اگر چه حق كسب و پيشينه يا تجارت 
خود بر ديگران مقدم شناخته  در واقع حقي است كه به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب

لذا تابع قانون . مي شود، ولي چون اين حق محل تجلي فيزيكي دارد كه عبارت از محل وقوع تجارتخانه است
محل وقوع مال غيرمنقول مي باشد و از اين لحاظ با حقوق عيني بر اشياي غيرمنقول مانند حق انتفاع از اشياي 

  .شباهت دارندغيرمنقول و حق ارتفاق از مملكت غير 
  

  حقوق دينی 
پيوستگي چنين حقي با منشأ . منشأ حق ديني يا عمل حقوقي است مانند عقد و يا واقعهء حقوقي است مانند جرم

خود به ويژه ذهني بودن آن سبب گرديده آن را بطور معمول در حقوق بسياري از كشورها مانند ايران تابع 
در مواردي اين حق به صورتي مستقل از منشأ خود درمي آيد و به گونه اي با اين حال . حاكم بر منشأ آن بدانند

جلوه گر مي شود كه مي توان آنرا به همان صورت مستقل كه يافته در نظر گرفت و با تعيين جايگاه آن به تعيين 
  . قانون صالح دربارهء آن پرداخت

در نوشته اي قابل معامله انعكاس يافته اين موارد هنگامي است كه اين حق از صورت ذهني خارج گرديده و 
اين نوشته ها گوناگون اند و رواج آنها در روابط اقتصادي بين المللي، مانند روابط اقتصادي داخلي . باشد

روزافزون است كه الزم است بررسي و تعيين گردد چگونه مي توان با تعيين قانون صالح دربارهء آنها دست 
  . يافت
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  قراردادها و اسناد
حاشيه نويسان معتقد بودند كه اعمال حقوقي هم از لحاظ ماهيت و هم از لحاظ شكل ظاهري تابع قانون محلي 

پس از اينكه اصل حاكميت اراده به وسيله شارل دومولن عنوان گرديد و به تدريج در حقوق كشورهاي . هستند
عده تبعيت كلي قرارداد از قانون مختلف وارد شد و صالحيت قانون منظور طرفين مورد قبول قرار گرفت، قا

  . محل انعقاد و تنظيم زايل گرديد
در نتيجه اين تحول، مسائل ماهوي قرارداد از قلمرو شمول قانون محل تنظيم خارج گرديد و ليكن قاعده 
حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند به عنوان مهمترين بازماندهء عقايد نويسان به صورت يك اصل 

  . شكل ظاهري قرارداد باقي مي ماند در مورد
 

  تنظيم اسناد
در مورد اسناد دو مسئله متفاوت مطرح مي شود يكي مفاد مسئله و ديگري مسئله طرز تنظيم و يا شكل خارجي  

  . سند كه هر يك از اين دو مسئله تابع قانون مخصوص به خود مي باشد
  مبنای اجرای قاعده حکومت قانون محل تنظيم نسبت به شکل سند و حدود و شرايط آن 

  مبناي اجراي قاعده ) الف 
قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند از دو لحاظ قابل توجيه است يكي از لحاظ رعايت 

  دولت تنظيم سند و ديگري از لحاظ رعايت منافع خصوصي افراد مصلحت 
 دولت محل تنظيم سند مصلحت  -1

مصلحتي كه در شكل اعمال و روابط حقوقي بيش از هر چيز مورد توجه است، همان مصلحت انتظامي و قابل 
اطمينان ساختن آن است و از اين رو دولتي كه در خاك آن سند تهيه مي شود بيش از هر دولت ديگر براي 

لحاظ مصالح عمومي فايده اعمال اين قاعده واضح  است بنابراين از . تنظيم مقررات راجع به آن ذينفع مي باشد
چه اگر براي اتباع خارجه تنظيم سند بر طبق قانون كشوري كه در آنجا تنظيم مي شود ممكن نبشد تجارت و 

  . معامالت بين مردم متزلزل گرديده و بحراني در تجارت بين المللي به وجود مي آيد
 منافع خصوصي افراد  -2

افراد قبول اين قاعده را ايجاب مي كند زيرا هر كس بايد در كشوري كه اقامت دارد اعم از احتياجات يوميهء 
براي تأمين اين . كشور خود يا خارجه بتواند به انجام امور زندگي خود كه مستلزم تنظيم و تبادل اسناد بپردازد

. ه در آنجا تنظيم گرديده استمقصود بهترين وسيله همان است كه طرز تنظيم اسناد تابع قانون كشوري باشد ك
اگر اين قاعده پذيرفته نمي شد و قرار بود كه اتباع خارجه در محل اقامت خود مكلف باشند اسناد را مطابق 

قانون مدني  969قانونگذار ايران در ماده . قانون دولت متبوع خود تنظيم كنند مشكالت زيادي به وجود مي آمد
  . بت به شكل سند را قبول كرده استقاعده حكومت قانون محل تنظيم نس

  حدود اجراي قاعده ) ب 
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منظور از شكل مقرر در اين قاعده شكل خارجي است كه مربوط به تنظيم يا ساخت سند مي باشد نه هر گونه 
. شكلي مثالً در مورد زبان نوشته و اينكه آيا  بايد تمبر بدان الصاق شود يا نه، بايد قاعده مزبور را اعمال نمود

وليكن شكل هايي كه مربوط به تنظيم يا ساخت سند نمي باشد مانند اجازه ها يا شكل هاي كامل كننده اهليت 
تصرفات غير رشيد كه مربوط به احوال و در نتيجه در صالحيت قانون مانند اجازه ولي قيم در مورد معامالت و 

  . دولت متبوع شخص است از شمول قاعده خارج مي باشند
ر اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا براي تشخيص اينكه سندي به شكل سند در وجه حامل سئوالي كه د

است يا نه كدام قانون را بايد درنظر گرفت، به عبارت ديگر آيا بي نام يا با نام بودن سند مربوط به يك امر 
  شكلي است يا يك امر ماهوي؟

ل خارجي سند حكومت مي كند درحالي كه مسئله بي در پاسخ بايد گفت كه قانون محل تنظيم سند فقط بر شك
نام يا بانام بودن اسناد يك مسئله مربوط به شكل خارجي و ساخت سند نيست بلكه يك مسئله ماهوي است كه 

  . در نحوه انتقال حق مؤثر است و بنابراين بايد تابع قانون حاكم بر ماهيت سند باشد
  شرايط اجراي قاعده ) ج 

در محاكمه ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن  969مطابق ماده 
  :در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد، مشروطه بر اينكه اسناد مطابق قوانين كشوري كه 

  . اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد -اوالً
  . د آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخالق حسنهء ايران نباشدمفا - ثانياً
كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر  -ثالثاً

  . بشناسد
ا نمايندهء سياسي و كنسولي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده ي -رابعاً

  . ))كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم شده باشد
: (( قانون مدني در مورد اثري كه تنظيم شده در خارج از ايران مي تواند داشته باشد مقرر مي دارد  1296ماده 

محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا كنسولي خارجه هرگاه موافقت اسناد ياد شده در ماده قبل با قوانين 
در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در 

  . )) اياالت و واليات امضاي نماينده خارج را تصديق كرده باشندخارج از تهران حكام 
تنظيم شده محدود به اعتبار آن  1295ه اثر سندي را كه طبق شرايط مندرج ماده چنانكه مالحظه مي شود اين ماد

. مي نمايد يعني به سند تنظيم شده در خارجه فقط از حيث صورت ظاهر و شكل خارجي آن اعتبار داده مي شود
ن اين اثر را به عبارت ديگر اگر آن سند از جمله اسنادي باشد كه در كشور محل تظيم الزم االجرا است در ايرا

  . نخواهد داشت
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نكته ديگري كه بايد مورد توجه واقع شود اين است كه پذيرش اسناد تنظيم شده در خارجه به وسيلهء مقامات 
صالحيتدار ايران در صورتي است كه موضوع ان عقود و معامالت راجع به اموال غيرمنقول واقع درايران نباشد و 

خواهد داشت زيرا معامالت و عقودراجع به اموال غيرمنقول بايد به وسيله سند االّ آن اسناد اعتبار قانوني را ن
حال بايد ديد آيا سندي كه بر خالف قاعده تنظيم شده است دارد يا نه؟ . تنظيمي در دفتر اسناد رسمي باشد

  كه بدانيم ايا رعايت اين قاعده اجباري است يا اختياري؟جواب سئوال بسته به اين است 
  ری يا اختياری بودن قاعده وصف اجبا

كه در مورد قاعدهء مذكور به وجود آمده است در حال حاضر به اين مسئله ديگر نم يتوان با توجه به تحولي 
جواب قاطع و كلي داد زيرا جواب آن بر حسب اينكه موضوع اسناد عادي يا  رسمي دربين باشد متفاوت است 

  .اختياري و در مورد دستهء دوم اجباري استچه رعايت قاعده درمورد اسناد دستهء اول 
  اسناد عادي ) الف 

نظر به اينكه اسناد عادي مستلزم دخالت متصديان اسناد رسمي نيست و افراد مي توانند آنها را به هر نحو كه 
مصلحت مي دانند تنظيم كنند لذا رعايت قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند در مورد اين 

بديهي است . كه بخواهند انتخاب نمايند گونه اسناد اختياري است يعني افراد مي توانند هر كدام از شكل ها را
كه اگر سند خود را مطابق هر يك از اين دو قانون تنظيم كرده باشد آن سند در كشور آنان اعتبار سند عادي را 

  . خواهند داشت
  . اهميت اين راه حل بيشتر در مورد وصيت نامه هايي است كه افراد خارج از كشور خود تنظيم مي كند

  ي اسناد رسم) ب 
است ناگريز از رعايت شكل هاي مقرر محلي از آنجا كه در تنظيم اسناد رسمي دخالت مأمورين رسمي الزامي 

. هستند لذا رعايت قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند در مورد اين اسناد اجباري است
آن كشور اجباراً حكومت خواهد همچنين قانون كشور خارجي نيز نسبت به معامالت مربوط به امالك واقعه در 

. كرد در اينجا بايد يادآور شويم كه در بعضي موارد استثنائاً رعايت قانون ملّي براي تنظيم سند اجباري مي شود
مقصود مواردي است كه افراد در كشور خارج بخواهند به مأمورين سياسي و كنسولي خود كه صالحيت تنظيم 

مثالً مطابق قانون ايران در . طنان خود دارند جهت تنظيم اسناد مراجعه نماينداسناد رسمي را در خارجه براي همو
مواردي كنسولهاي ايران در خارجه حق دارند كه به جاي صاحبان دفاتر رسمي براي ايرانيان اسناد رسمي تنظيم 

تنظيم كند،  حال اگر يك ايراني در چنين موردي بخواهد در كشور خارج به توسط كنسول ايران سندي. نمايند
زيرا كنسول ايران ايران حق . رعايت قانون ايران و عدم رعايت قانون خارجي براي تنظيم سند اجباري مي شود

تنظيم سند را به نحوي كه قانون ايران مقرر داشته است دارد و سندي كه او بر طبق قانون خارجي تنظيم كند نه 
نه در مقابل قانون خارجي اعتبار ندارد براي آنكه به وسيله را دارد در مقابل قانون خارجي اعتبار سند رسمي 

اعتبار ندارد براي آنكه مخالف قانون ايران تنظيم شده مأمور صالحيتدار تنظيم نشده است و در مقابل قانون ايران 
  .است
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  قراردادها

اين . قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظامهاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد قرارداد واقع مي شود 
  . قانون را اصالحاً قانون منظور طرفين مي نامند

در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قراردادها را مورد توجه قرار دهيم وسپس قانون حاكم 
  .رارداد را در حقوق ايران بررسي مي نمائيمبر ق

   
  تعيين قانون حاکم بر قرارداد 

  اصل حاكميت اراده ) الف 
  : نظريه حاكميت اراده هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ نظري مورد انتقاد واقع شده است 

 انتقاد عملي  -1

انون را تسهيل مي كند چه براي مي گويند دادن حق انتخاب قانون صالحيتدار به متعاملين تقلب نسبت به ق
طرفين قرارداد آسان خواهد بود كه براي فرار از مقررات قانوني كه حقاً بايد بر قرارداد حكومت كند دربارهء 

  . قانون صالحيت ديگري توافق نمايند
 انتقاد نظري  -2

منطقي مي شود زيرا مي گويند اعمال نظريهء حاكميت اراده در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد منجر به دور 
قانون است كه شرايط صحت قرارداد را تعيين مي كند و به ارادهء متعاملين اعتبار مي بخشد و اگر قرار باشد 

قانون است تعين كننده قانون شود و بدان هستي بخشد مواجه با دور منطقي اجتناب   خلوق قانوناراده كه خود م
  .تعريف نافذ جنبهء الزامي خواهد بودلذا اين توافق حسب . ناپذير خواهد شد

  امارات مشخص تعيين قانون صالحيتدار ) ب 
اگر ارادهء طرفين  قرارداد درمورد قانون صالحيتدار اعالم نشده باشد مي توان قانون حاكم بر قرارداد را بر 

قرارداد از اختيار نخستين راه حل آن است كه بگوئيم چون طرفين . اساس يكي از دو راه حل زير تعيين نمود
خود استفده نكرده و قانون صالحيتدار را تعيين نكرده اند قراردادشان الزاماً تابع قانوني خواهد بود كه از پيش 
تعيين شده است چنانكه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل ونقل يا قانون محل اجراي عقد در مورد 

حل ديگر آن است كه قاضي در مقام تعيين قانون صالحيتدار ارادهء  راه. الجرا تلقي شودقرارد كار الزم ا
متعاقدين را ترجيح داده و با توجه به قراين و اماراتي كه حاكي از ارادهء ضمني متعاملين است قانون صالحيتدار 

از همه  دربين امارات و قراين مشخص شده قانون صالحيتدارمحل انعقاد و محل اجراي عقد بيش. را تعيين نمايد
قابل توجه بوده و در واقع دو قطب قرارداد را تشكيل مي دهند عالوه بر اين دو مورد از مواردي ديگر از قبيل 

در بررسي قراين مشخص . اقامتگاه، تابعيت، زبان قرارداد و غيره نيز مي تواند تعيين كننده قانون صالحيتدار باشد
النهايه بايد . كشور مي تواند باعث ترجيح قانون آن كشور گرددتعيين قانون صالحيتدار تقارن چندعامل در يك 
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متوجه باشيم كه دراين زمينه بيشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هير عاملي نيز با 
  . توجه نوع قرارداد بايد مورد سنجش واقع شود

  تعيين حدود اراده متعاملين ) ج 
ذيًال بعضي از . انتخاب قانون حاكم برقرارداد نمي تواند نامحدود باشد بدون شك اختيار متعاملين در

  . محدوديتهايي را كه بر حق متعاملين در انتخاب متعاملين وارد شده است مورد اشاره قرار مي گيرد
نخستين محدوديتي كه بر حق انتخاب متعاملين وارد كرده اند عبارتند از لزوم ارتباط بين قانون مورد  -1

قرارداد مربوط است بدين معني كه متعاملين بايد قانوني را انتخاب كنند كه با قراردادشان ارتباط  توافق
 .و وابستگي الزم داشته باشد

طرفين قرارداد حق دارند قسمتي از مقررات يك قانون را انتخاب و قسمت ديگر آن را رها كنند البته  -2
اين محدوديتها همان محدوديتهايي است . ي خواهد بودهر قرارداد بين المللي الزاماً تابع قانون بخصوص

كه ني بوايه نيز بدان اشاره نموده براي بيان ان مي گويد قرارداد المحاله در قلمرو قانون به خصوصي 
ايجاد مي شود و متعاملين حق ندارد به توافق يكديگر از قواعد امري اين قانون اجتناب ناپذير تخلف 

 . كنند

در كشور فرانسه منعقد شود و محل اجراي آن نيز فرانسه باشد توافق متعاملين در مورد  هر گاه قراردادي -3
صالحيت قانون خارجي به علت تقلب در انتخاب قانون صالحيتدار ممكن است باطل و بي اثر تلقي 

 . شود

بايد خاطر نشان شود كه نظم عمومي نيز از جمله وسايلي است كه براي محدود كردن حضق متعاملين  -4
در تعيين قانون صالحيتدار مورد استناد واقع مي شود زيرا دادگاهها هميشه اختيار را براي خود محفوظ 

جراي آن كشور مقر دادگاه باشد از امي دانند  كه هر گاه قانون خارجي بر خالف نظم عمومي 
 جلوگيري كنند و اين اختيار تحديدي است بر حاكميت اراده و حق متعاملين در تعيين قانون

 .صالحيتدار حاكم بر قرارداد-5 
 

  قانون حاکم بر قرارداد در حقيقت ايران 
يك  قانون منظور طرفين نمي تواند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حكومت كند زيرا بعضي از موضوعات

ضمناً بايد . داد مانند اهليت متعاملين الزاماً تابع قانون صالحيتدار ديگري است كه قانونگذار معين كرده استقرار
اين نكته را نيز اضافه كنيم كه منطقاً امري يا اختياري بودن قاعدهء حل تعارض فرع بر امري اختياري بودن قانون 

  .ماهوي مربوطه است
ي قوانني به امري و اختياري تقسيم مي شوند لذا تعارض نيز كه براي هر توضيح آنكه چون در هر نظام حقوق

يك از دسته هاي روابط حقوقي وضع شده است از جهت امري يا اختياري بودن بايد از قانون ماهوي مربوطه 



  شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقيمنتشر    31 
 

 بنابراين، اصل تبعيت قاعده حل تعارض از قوانين ماهوي درباب تعهدات قراردادي بايد مورد. تبعيت نمايند
  . توجه قرار گيرد

  قانون حاكم بر ايجاد قرارداد ) الف 
چنانچه مالحظه مي شود قانون ....مطابق قانون مدني ايران تعهدات ناشي از عقود تابع قانن محل وقوع عقد است

حاكم بر تعهدات ناشي از عقود را معين كرده و ليكن در مورد قانون حاكم بر ايجاد قرارداد و تكوين شرايط 
  . قرارداد مطلبي ذكر نكرده است اساسي

. البته قاعده اعمال قانون محل انعقاد نسبت به شرايط انعقاد قرارداد استثنائاتي دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرد
نخستين استثناء مربوط به تشخيص اهليت متعاملين است زيرا چنانچه قبالً گفتيم اهليت متعاملين تابع دولت متبوع 

در مورد مشروعيت براي معامله اگر چه قانون . نكته ديگر در مورد مشروعيت براي معامله مي باشد. ايشان است
مدني ايران صراحتاً قانون محل اجراي قرارداد را صالحيتدار نشناخته است ولي اين عدم تصريح موضوع در 

صريح نداشته است البته بايد قانون مدني مشكلي به وجود نمي آورد زيرا اين مسئله بديهي بوده و احتياج به ت
  .توجه داشت كه در مورد مشروعيت براي معامله بايد هم قانون ايران و هم قانون كشور خارجي رعايت گردد

  قراردادي قانون حاكم بر تعهدات ) ب 
 م  ايران متضمن يكي از قواعد شناخته شدهء بين الملل است از حقوق بين الملل. ق 968به ظر مي رسد كه ماده 

خصوصي فرانسه اقتباس شده است زيرا به موجب يك قاعده قديمي تعارض قوانين فرانسه قرارداد تابع قانون 
  . محل انعقادات است مگر اينكه متعاقدين آن را تابع قانون ديگري قرار داده باشند

ه و مشكالتي در م بر خالف منطق حقوقي بود. ق 968به هر حال قايل شدن به امري بودن قاعده مندرج در ماده 
از جمله اينكه قاعده حل تعارض فقط در مورد قراردادهاي منعقده در . مراودات بين المللي به وجود مي آورد

مضافاً بر اينكه چون قراردادهاي منعقده در خارجه الزاماً تابع قانون كشور محل . ايران قابل اجرا خواهد بود
منطوق اين ماده حق نخواهتد داشت تعهدات ناشي از قراردادشان را  انعقاد قد خواهد شد لذا اتباع ايران بر حسب

براي رفع اين قبيل مشكالت چاره اي نيست جز آنكه قايل به اين نظر شويم كه قعده . تابع قانون ايران قرار دهند
ادي خود م  جنبه اختياري دارد يعني متعاقدين حق دارند قانون حاكم بر تعهدات قرارد. ق  968مندرج در ماده 

به عبارت ديگر مي توان گفت منظور اين ماده آن است كه اصوالً تعهدات ناشي از عقد . را خود انتخاب كنند
تابع قانون محل انعقاد است و چنانچه متعاقدين تبعهء كشور ديگري باشند مي توانند ان را صريحاً يا ضمناً تابع 

  .قانون ديگري قرار دهند
  نتيجه گيری 

نوشته، قانون منبع اصلي قاعده هاي تعارض قوانين ايران، به مناسبت تعلق ايران به گروه كشورهاي داراي حقوق 
. گرچه در حقوق كشورهاي اين گروه رويهء قضايي نيز در بيان اين قاعده ها داراي سهمي به سزاست. است

بر حقوق نوشته است سهم رويه قضايي در چنانكه درفرانسه، با آنكه نظام حقوقي آن كشور مانند ايران مبتني 
در اصل نيز همانگونه كه تاريخ نشان داده در هيچ كشور نمي . بيان اين قاعده ها به مراتب از قانون افزونتر است
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مجال بيان توان سهم رويه قضايي را دست كم در تفسير اين قاعده ها به ويژه در بيان قاعده هاي كه قانونگذار 
و رفع  كمبودها ناديده گرفت واين ناشي از خصلت و ضرورت وجود اين قاعده هاست كه به آنها را نيافته 

منزلهء ابزاري در دست دادگاهها براي حل و فصل دعاوي تابع حقوق بين الملل خصوصي در هر كشور به كار 
ه در رويه قضايي در كشورهاي پيرو حقوق عرفي يا كامن لو مانند انگلستان بيان اين قاعده ها يكسر. مي روند

    . صورت ميگيرد
شماري از آنها را در مقدمهء اين قانون و . منبع سرشار اين قاعده ها قانون مدني است: در ايران بايد گفت 

انواع گوناگون حقوق خصوصي كه . ت جلد دوم آن زير عنوان اشخاص مي توان يافتاشماري ديگر را در كلي
  : دربارهء آنها در قانون مدني قاعده هاي تعارض قوانين يافت مي شوند عبارتند از 

 درباره احوال شخصي و اهليت  -

 درباره حقوق ارثي  -

 درباره اموال  -

 درباره تعهدهاي قراردادي -

 درباره شكل اسناد  -

 احاله درباره  -

 درباره موانع اجراي قانون بيگانه  -

 درباره صالحيت دادگاههاي داخلي براي رسيدگي به دعاوي بين المللي  -

در اين قانون درباره معامالت راجع به برات و قاعده تعارض . منبع ديگر قاعده هاي تعارض قوانين تجارت است
  . قوانين در زمينهء تابعيت اشخاص حقوقي است

  و مĤخذبع افهرست من
  منابع فارسي  -الف
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