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  مقدمه
ü شود؛ عوامل متعدد باعث رفت و آمد بین مرزي می 

ü حقوق بین الملل خصوصی براي تنظیم روابط فردي بین المللی ایجاد شده است؛ 

ü کند را تنظیم میرشته اي از عمل حقوق که روابط افراد در زندگی بین المللی : عبارتست از 

ü ها نیست؛ یعنی روابط کشورها و سازمان: روابط افراد 

ü ي مرز در این رشته بسیار مهم است؛ پدیده 

ü ح ب خ پل ارتباطی میان مرزهاي مختلف است؛ 

  مشخصات حقوق یین الملل خصوصی
  بین المللی بودن. 1

ü برخی اشکال کردند: 

o است؛ اي از حقوق داخلی شعبه: گوید مثال دووري سومیر می 

o به هیج وجه جنبه بین المللی ندارد؛: بوایه نی 

ü جواب: 

o  هر چند از لحاظ حل مسایل داخلی است ولی چون هر دولتی در وضع قواعد باید به حاکمیت دیگر کشورها نیز توجه داشته
 .باشد، بین المللی است

  خصوصی بودن. 2
ü اند که عمومی است زیرا اشکال کرده: 

o کنند در روابط افراد و در روابط حقوق بین الملل خصوصی لذا بیشتر جنبه عمومی یافته  دخالت می ها روز به روز بیشتر دولت
 است؛

o کنند ها با رعایت مصالح سیاسی خود قاعده وضع می ح ب خ جزو حقوق موضوعه است که دولت 

ü اي وارد است این اشکاالت تا اندازه 

  فواید حقوق بین الملل خصوصی
  فواید عملی) الف

  اشیاء. 1
ü کند؛ شود و قانون حاکم بر قرارداد مهم جلوه می نقل و انتقال اموال و اشیاء باعث ایجاد روابط و اختالفات حقوقی می 

  اشخاص. 2
ü مهاجرت و توریسم نیز قابل توجه است؛. آورد عزیمت و نقل انتقال افراد نیز مسایل ح ب خ پدید می 

  افکار و عقاید. 3
ü نوي یا فکري و گسترش سریع افکار اندیشمندان و آثار هنرمندان مسایل حقوق بین الملل خصوصی در ي حقوق مالکیت مع با توسعه

  آید؛ خصوص مالکیت معنوي پیش می

  فواید علمی) ب
  تازگی موضوعات آن. 1

ü اي مستقل از حقوق است و قواعد مخصوص به خود دارد لذا براي یاد گرفتن تازگی دارد؛ رشته 

  فن اختصاصی بودن آن. 2
ü  است؛» انطباق«و » تطبیق«فن خاص 

ü بریم؛ نوعی حقوق تطبیقی است که به نقاط ضعف و قوت حقوق خود پی می 

ü مثل وارد کردن زغال سنگ از یک کشور خارجی و لزوم قرارداد با یک : در یک مساله خاص باید قانون چند کشور را در نظر گرفت
 ؛کمپانی خارجی وارد کننده زغال سنگ
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  هاي حقوق سایر رشته بهتر فهمیدن. 3
ü  مثال حق بستانکاران براي ابطال معامالت بدهکار آیا ناشی از یک تقصیر قراردادي است یا تقصیر کیفري و جرمی؟ هر کدام باشد قانون

 کند لذا باید درست مطلب را فهمید؛ حاکم بر آن تغییر می

ü التکلیفی جایز نیست ولی در حقوق داخلی ممکن است هر بطور کل توصیف یک عمل حقوقی بسیار مهم است که در ح ب خ تردید و ب
 دادگاهی یک چیز بگوید؛

  در حد امکاناتشان ها آنو انتظار از  ها یت دولتاحترام به حاکم. 4
ü کنند؛ ها با توجه به وضعیت مملکت خود اقدام به پذیرش تعارض قوانین می دولت 

ü هر دولتی قواعد  مخصوص به خود دارد؛ 

  الملل خصوصیمنابع حقوق بین 
  منابع داخلی. 1

  قانون) الف
ü منظور قانون کشور مقر دادگاه است؛ 

ü گذارد؛ به موقع اجرا می... هر دادگاهی قوانین دولت متبوع خود را چه در مورد تابعیت چه وضع اتباع بیگانه و 

ü  ل حاضر قانون مدنی موادي را به خود وجود داشت؛ ولی در حا) قضاوت کنسولی(در ایران در ابتدا قانون نبود و فقط کاپیتوالسیون
 اختصاص داده است؛

  ي قضایی رویه) ب
ü ها مخصوصا دیوان عالی کشور از اهمیت زیادي برخوردار است؛  آراي دادگاه 

ü گویند؛ هم می» عرف ملی«ي قضایی را  رویه 

ü ي قضایی بیش از قانون حائز اهمیت است؛ در برخی کشورها مثل فرانسه رویه 

ü  قواعد ح ب خ که توسط رویه ایجاد شده باشد بسیار نادر است و این یک ضعف است؛در کشور ما 

ü تواند تبدیل به تعارض قوانین شود؛ هر کشور راجع به مسایل ح ب خ قواعد و عرف مخصوص به خود دارد و می 

ü  شود؛ می» احاله«توضیح مثال طالق زوجین انگلیسی مقیم ایران که منجر به 

  منابع داخلی دو مطلب مهم در خصوص
هم به آن اضافه » دکترین«دانند و گاهی منبع چهارم یعنی  ي قضایی می حقوق نوشته، عرف و رویه: برخی منابع داخلی را سه قسم .1

ایم؛ زیرا  نام نهاده» ي قضایی رویه«ي قضایی را تحت یک عنوان  که البته منظور از حقوق نوشته همان قانون است؛ و عرف و رویه. اند کرده
 نظور از عرف، عرفی است که از طریق محاکم احراز و مشخص شده باشد؛م

: ؛ عرف معموال دو شرط تحقق دارد)یعنی با زیرکی ذهن نقاد و هوشیار و قوي  است(عرف یک طریقه وضع حقوق به صرافت طبع است  .2
 یکی عادت قدیمی و مستمر و دیگري وجدان عمومی که آنرا الزامی بداند؛

ü ته اساسی داردمفهوم عرف دو نک: 

o بالقوه دارد؛» تغییرپذیري«ي  امکان تغییر عرف حتی به خالف عرف سابق وجود دارد؛ به عبارتی عرف یک خصیصه 

o توان امروزه  عرف بیش از یک قرن است که توسعه نیافته؛ زیرا اکثر قواعد آن تبدیل به قانون شده است؛ لذا نمی
 عرف را منبع حقوق دانست؛

  یللالم منابع بین. 2
  هاي بین المللی عهدنامه) الف

 ها نفوذ و تاثیر عهدنامه •

o  ها در حکم قانون هستند؛ عهدنامه: قانون مدنی 9ماده 

o  ها باید به تصویب مجلس برسد؛ عهدنامه: قانون اساسی 77توضیح اصل 

 المللی آثار وصف بین •

o 1 .توان نقض عهدنامه را ندارد؛تواند قانون داخلی قدیم را نقض کند ولی قانون  ي جدید می عهدنامه 

o 2 .تفسیر، تعلیق، تغییر و نسخ عهدنامه با موافقت دولتهاي عضو است؛ 

o 3 .ي این شرط دولت است نه قاضی دادگاه؛ اگر در عهدنامه رفتار متقابل شرط شده باشد، اجرا کننده 
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 آثار وصف داخلی عهدنامه •

o ایرانی مقدم است؛ در صورت بروز اختالف بین متن ایرانی و متن خارجی، متن 

o ها قابل اجرا نیست؛ تا زمانی که عهدنامه مثل قوانین منتشر نشده باشد، در دادگاه 

o تفسیر متن عهدنامه مثل قوانین تحت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود؛ 

 هاي دو و چند جانبه عهدنامه •

o سازد؛ ها را متعهد می دو جانبه بین دو کشور است و فقط آن 

o گویند بین حداقل سه کشور است؛» اتحادیه«یا » اونیون«ندجانبه را هاي چ عهدنامه 

  الملللی هاي بین عرف) ب
 :تعریف •

o االجرا شده باشد و نزد وجدان عمومی جنبه الزامی یافته باشد؛ عادت مستمري که الزم 

o صوصی نیز باشد؛الملل خ تواند از مسایل حقوق بین است که موضوع آن می» حقوق عام«یک عرف  المللی ینهر عرف ب 

o المللی هاي بین برخی عرف 

 سلب مالکیت از بیگانگان با جبران خسارت؛ §

 حق دسترسی بیگانگان به محاکم داخلی کشور محل اقامت؛ §

  دکترین) ج
 دکترین منبع حقوق نیست ولی بسیار اهمیت دارد؛ •

 به طور غیر مستقیم در ایجاد و تفسیر قواعد حقوقی موثر است؛ •

 :دکترینهاي  انواع جنبه •

o شامل افکار ارایه شده در مجامع علمی؛: آموزش 

o ها گزارش مستشاران قضایی و دادگاه: تفسیرها و گزارشهاي کتبی 

o که به شکل کتاب یا مقاله در مجالت علمی به چاپ ... ها و مثل موسسات حقوقی، کنفرانس: هاي علمی تحقیقات انجمن
 رسد می

  الملل خصوصی مباحث حقوق بین
 جغرافیایی اشخاصتقسیم  .1

 تابعیت  .أ 

 اقامتگاه  .ب 

 وضع بیگانگان .2

 ها تعارض قوانین و تعارض دادگاه .3

  تقسیم جغرافیایی اشخاص) الف
  تابعیت: فصل اول
  کلیات و اصول تابعیت: قسم اول

 سازد؛ رابطه سیاسی و معنوي که شخص را به دولت معینی مرتبط می: تعریف تابعیت •

o ناشی از قدرت حکومت است: سیاسی 

o ایرانی هر جا ساکن باشد ایرانی است. محل سکونت در آن تاثیر ندارد: معنوي. 

 شود؛ نامیده می apatride» آپاترید«شود و اگر تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد  نامیده می» تبعه«کسی که تابعیت کشوري را دارد  •

  شرایط تحقق تابعیت
 وجود دولت: شرط اول •

o اینده یک گروه و ملت است؛دولت شخصیتی حقوقی است که نم 

o منظور از ملت گروهی از مردم است که در سرزمین معین سکونت دارند و داراي نژاد، مذهب و اهداف مشترك هستند. 

o مفهوم دولت یک طرز تفکر سیاسی است ولی ملت یک مفهوم نژادي است. 
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o ی داشته باشندشود که گروهی از مردم آرزوي استقالل و خواست زندگی جمع ملت وقتی محقق می. 

 وجود تبعه: شرط دوم •

o تابعیت اصوال مخصوص اشخاص طبیعی و حقیقی است و به معناي واقعی کلمه براي اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ 

o ،تنها عامل موثر در آن اراده دولت است؛  چون رابطه تابعیت سیاسی است نه قراردادي 

o هیچ دولتی مکلف نیست شخصی را به تابعیت بپذیرد؛ 

o و داراي حقوق مساوي باشند؛ در حالی » نظام و رژیم حقوقی«ها همه باید تحت یک  اند که اتباع آن ها پذیرفته دریج دولتبه ت
 هایی بود؛ که سابقا بین اتباع تبعیض

  اصول و مبانی تابعیت
  هر فرد باید تابعیت داشته باشد؛ .1
 هیچ کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد؛ .2

 و زوال ناپذیر نیست؛ تابعیت امري همیشگی .3

  هر فرد باید تابعیتی داشته باشد: اصل اول
پذیر نیست که گاهی بر اثر عوامل مثل مهاجرت  بشر باید به یک اجتماع و جامعه وابستگی داشته باشد که بدون تابعیت این امر امکان •

 .افتد این پدیده اتفاق می

 :شود مواردي که شخص بدون تابعیت می •

o ها را به رسمیت  روسهایی که بعد از انقال ب روسیه به کشورهاي خارجی پناه بردند و  روسیه جدید آنمثل : مهاجرت
 .تابعیت شدند نشناخت و بی

o مجازات؛ 

o مثل قانونی که بگوید هر کس جالي وطن کن سلب تابعیت خواهد شد و نتواند تابعیت کشور محل : برخی قوانین خاص
 سکونت را هم بدست آورد؛

o وردي که قانون شخصی را مخیر کند که تابعیتی را انتخاب کند و او هیچکدام را انتخاب نکند؛م: تخییر 

 :نتایج اصل لزوم تابعیت •

o هر فرد به محض تولد باید تبعه یک کشور معین شود؛: یک 

o هیچ کس نباید ترك تابعیت کند مگر تابعیت دیگري را بپذیرد: دو. 

  ي دولت معینی باشد تبعههر فرد باید به محض تولد : ي اول قاعده
 :شود بدین منظور تابعیت باید به طفل تحمیل شود که به دو طریق تحمیل می •

o سیستم خون: 

این تابعیت مربوط به نژاد است البته نه نژاد  .شود که از طریق نسب به طفل تحمیل میتابعیت نسبی  §
 .شناسی زیست

رد توجه قرار داد که متضمن تاریخ مشترك و محیط را مو  ethnicهاي ملی  مونتسکیو عقیده دارد باید ریشه §
 .اجتماعی مشترك است

 :سیتسم نژادي دو جنبه دارد §

ي دفاعی که منظور مصون داشتن تمامیت ملی از اختالط نژادي است؛ زیرا پذیرش بیش ز حد  جنبه •
 بیگانگان به تابعیت خطراتی بدنبال دارد؛

طلبی که براساس مذهب بود مثال آلمان هیتلري چنین کاري کرد تا  ي تعرضی و توسعه جنبه •
هایی که به کشورهاي دیگر رفته بودند و مذهب نژاد آلمانی داشتند به تابعیت آلمان درآیند تا  آلمانی

 .ها را مطالبه کند که تفکر بسیار خطرناکی بود بتواند اراضی محل سکونت آن

o این تئوري ملتهاي تشکیل شده از نژادهاي مختلف را به رسمیت  :وري نژاديانتقاد به تئ
و چنین اعتقادي . شناسد در صورتی که براي تشکیل کشور اصال مساله نژاد مهم نیست نمی

باعث تهدید صلح است لذا تنها نژادي که مورد پذیرش است نژاد نسبی پدر و مادر است نه 
 ژ.یک مذهب یا مسلک خاص

o  خاك یا تابعیت ارضیسیستم 
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 .شود تابعیتی است که از روي محل تولد شخص به او تحمیل می §

 .ي کشورها این روش را اتخاذ کنند هیچ شخص آپاترید پیدا نخواهد شد که اگر همه §

 شود کشتی و هواپیما هم به منزله خاك کشور صاحب پرچم تلقی می §

 :دالیل طرفداران سیستم خون

o  مهاجرفرستمصلحت کشورهاي پرجمعیت و 

 شان حفظ شود شود جمعیت کنند این سیستم باعث می چون زیاد جمعیت دارند و به کشورهاي دیگر مهاجرت می §

o دلیل نژادي یا ملی 

شود نژاد یک کشور و ملت یک کشور یکدست باقی بماند چون هر کسی به هر کشوري تعلق دارد از  باعث می §
 پذیرد محیط آن کشور تاثیر می

پذیرد و نباید این آثار را نادیده  کند از آن محیط هم اثر می به کشور دیگر مهاجرت میکسی که : اشکال •
 .گرفت

o دلیل احساساتی 

زد شدن نام کشور است و باعث نفوذ سیاسی آن کشور در قلمروهاي خارجی  کثرت زیاد اتباع باعث افتخار و زبان §
 .شود می

  دالیل طرفداران سیستم خاك

  دالیل عقلی: الف
 هر فرد به یک دولت، بیشتر مربوط به خاك است؛انتساب  •

o ها سکونت دارند زیرا تسلط هر دولت بر اشخاصی است که در خاك آن 

 شود؛ تابعیتی می سیستم خاك باعث جلوگیري از بیمعتقد است که  اسپانیا فرانسیسکو ویتوریا از فالسفه مسیحی •

 :تشابه تابعیت با اقامتگاه •

o گزیند نباید نسبت به سایر سکنه آن سرزمین مزایایی داشته باشد و لذا کسی که در  می کسی که در خاك یک کشور اقامت
 .شود باید قوانین همان کشور به او تحمیل شود جایی متولد می

  اجتماعی دلیل: ب
ر با خلقیات و شود و لذا اگر تابعیت محل تولد خود را داشته باشد بیشت هرکسی در هر محیطی رشد کند متخلق به اخالق آن محیط می •

 .اخالق او مطابقت دارد

  دالیل فایده جوئی و مصلحتی: ج
ها ضرورت دارد که هر کسی را تبعه جایی بدانند که  و براي آن. براي کشورهاي مهاجرپذیر و کم جمعیت سیستم خاك بسیار مفید است •

 .در آنجا متولد شده است

  مقایسه دو سیستم: نتیجه
ي  البته سیستم خاك از پدیده. ندارد و هر روش به وضعیت جغرافیایی و شرایط آن کشور بستگی داردهیچ کدام بر دیگري برتري  •

 .کند که مزیت خوبی است تابعیتی جلوگیري می بی

تابعیت نشوند و بخاطر اینکه از اختالط نژادي جلوگیري شود ترکیبی از هر دو روش را اتخاذ  لذا اکثر کشورها بخاطر اینکه اشخاص بی •
 .اند مثل قانونگذار ایران دهکر
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  هیچ کسی نباید تابعیت خود را از دست بدهد مگر تابعیت دیگري را تحصیل کرده باشد: ي دوم قاعده
 باشد یعنی هر فرد باید بطور پیوسته با یک دولت ارتباط داشته باشد» پیوسته«براین اساس تابعیت باید  •

 .دادند بعلت مجازات و برخی بعلت پناهندگی تابعیت خود را از دست میبرخی افراد استثنائا به علت جالي وطن، برخی  •

شد به این بهانه که این تقصیر خود تبعه بوده که به نحوي رفتار کرده که مجازاتش سلب تابعیت  در مجازات از تبعه سلب تابعیت می •
 عنوان مجازات؛ ها موجب سلب تابعیت است بهمثال امتناع از خدمت نظام وظیفه یا مخالفت با رژیم حاکم، در برخی کشور. باشد

قانون مدنی ایران هم که حاال منسوخ شده خارجیانی که ایرانی شده و مقیم خارج هستند و مرتکب عملیات ضد امنیت  981ي  ماده •
 .کرد داخلی و خارجی ایران شوند را سلب تابعیت می

  انتقاد
Ø شود که مشکالت زیادي به همراه دارد؛ می» آپاتریدي«ي  سلب تابعیت به هر دلیل موجب بروز پدیده 

Ø شود شود که روش مناسبی تلقی نمی المللی می عنوان مجازات موجب ایجاد اوضاع غیرعادي در روابط بین سلب تابعیت به 

Ø قه به کشور خود اما سلب تابعیت در اثر پناهندگی اشکال چندانی ندارد زیرا  کسی که جالي وطن کرده و قصد مراجعت ندارد و عال
 ي خود دانست؟ ندارد چطور میتوان او را همچنان تبعه

Ø قابل ذکر است که طبق حقوق بین الملل پناهندگان را نمیتوان مجبور به مراجعت به کشور خود کرد 

  )اصل تابعیت واحده یا وحدت تابعیت(هیچ فردي نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد : اصل دوم
Ø کند و تکالیف مضاعف براي  وضعیت غیرعادي است که باید اصالح شود؛ زیرا تابعیت حقوق و تکالیف ایجاد می تابعیت مضاعف هم یک

 .یک نفر ظلم است

  موارد ایجاد تابعیت مضاعف

  راجع  به تحصیل تابعیت ها دولتاختالف طرز تفکر . 1
Ø ي تابعیت مضاعف  اختالف در سیستمها باعث بروز پدیدهکند این  چون هر دولت از یک سیستم متفاوت براي اعطاي تابعیت استفاده می

 .شود می

Ø یا  .ها در ایران متولدشده باشد بوجود آید داراي دو تابعیت ایران وفرانسه خواهد شد مثال طفلی که از پدر و مادر فرانسوي که یکی از آن
 .طفلی که از والدین ایرانی در خاك آمریکا متولد شود

  حفظ تابعیت قدیمکسب تابعیت جدید با . 2
Ø که براساس . داد آلمانیهاي مقیم خارج با حفظ تابعیت آلمانی، تابعیت خارجی هم کسب کنند مثل قانون دلبروك آلمان که اجازه می

 .ي صلح ورساي دولت آلمان مجبور به نسخ آن شد معاهده

  ازدواج. 3
Ø  آید و طبق  چون طبق قانون ایران زن به تابعیت ایران در می .شدمثال ازدواج زن فرانسوي بامرد ایرانی باعث تابعیت مضاعف زن خواهد

 .قانون فرانسه تابعیت فرانسوي خود راحفظ خواهد کرد

  راههاي رفع یا جلوگیري از تابعیت مضافع

  ترجیح یکی از دو تابعیت: طریق اول
Ø رشد قانونی یکی از تابعیتهاي اصلی خود را به چنین افرادي اجازه داده شد بعد از رسیدن به سن  1928ي استکهلم سال  در کنگره

 .انتخاب کنند و دیگري را رها کنند

Ø این شیوه اشکال دارد زیرا تابعیت امري سیاسی است و نباید به انتخاب اتباع واگذار شود. 

Ø اند  یدا کردههاي بعدي که عالقه به کشور محل سکونت پ راه حل مناسب این است که نسل اول این افراد سیستم خون باشد و نسل
 .ي تابعیت مضاعف جلوگیري شود سیستم خاك را اعمل کرد تا از بروز پدیده

  کسی نتواند تابعیت جدیدي کسب کند مگر تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد: طریق دوم
Ø پذیر است این طریقه در دو فرض امکان: 

o کشور اول ترك تابعیت خود را بدون قید و شرط قبول کند 

o  جدید او را به تابعیت نپذیرد مگر اینکه اطمینان حاصل کند که تابعیت قبلی را از دست داده استکشور. 
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Ø گوید قانون مدنی می 988ي  کنند مثال ماده اي صادر نمی ها چنین اجازه فرض اول غیرممکن است زیرا دولت: 

o خود را انجام داده باشدتواند تابعیت ایران را ترك کند مگر اینکه خدمت تحت سالح  هیچ ایرانی نمی. 

Ø کند و  فرض دوم عمال مشکالتی دارد زیرا حاکمیت کشورها مساوي است و هر کشوري به میل خود و براساس منافع خود عمل می
 .کند ي دیگر کشورها منوط و وابسته نمی ي خود را به اراده اراده

  )ري تابعیتاصل تغییرپذی(ناپذیر نیست  تابعیت یک امر همیشگی و زوال: اصل سوم
  :این اصل چهار مبحث دارد

Ø تغییر ارادي تابعیت؛ 

Ø تغییر غیرارادي تابعیت 

Ø تغییر تابعیت در اثر ازدواج 

Ø تغییر تابعیت با تقلب نسبت به قانون 

  تغییر ارادي تابعیت. 1
تغییر دهد ولی بعلت وابستگی تغییر اند هر شخص هر وقت بخواهد باید بتواند تابعیت خود را  اند و گفته برخی اراده را خیلی موثر دانسته 

 .ها، این نظریه قابل پذیرش نیست ي دولت تابعیت به اراده

 .تواند هر وقت بخواهد تقاضاي ترك تابعیت کند نه اینکه تابعیت خود را تغییر دهد آنچه قابل پذیرش است این است که هر کس می 

  ك تابعیت کندخواهد نسبت به آن تر وضع شخص در مقابل دولتی که می: الف
 کرد و قابلیت رهایی از تابعیت ابدا وجود نداشت؛ ایجاد می» انقیاد همیشگی«در برخی قوانین مثل قوانین عثمانی و روسیه قدیم، تابعیت  

الحی دریافتند که نفع چندانی در اجبار یک فرد به باقی ماندن به تابعیت وجود ندارد و بنا به مص» مصلحت اجتماعی«کم بنا به  اما کم 
 .باید اجازه ترك تابعیت داده شود

 .ي دولت بستگی دارد ي یک طرفه البته باید دانست که تابعیت یک قرارداد نیست تا تبعه بتواند آنرا فسخ کند بلکه به اراده 

 دهند ها معموال با سه شرط کلی اجازه ترك تابعیت می لذا دولت 

o معی و از بین رفتن جمعیت یک کشور؛براي جلوگیري از ترك تابعیت هاي دسته ج: شرط کمیت 

o مثال زمان بلوغ یا زمان رشد کامل عقلی و پیدا کردن اهلیتهاي الزم یا تعیین یک سن و سال خاص: شرط زمان 

o مثل تعهدات نظامی: شرط انجام تعهدات شخصی 

  وضع شخص در مقابل دولتی که می خواهد به تابعیت آن درآید: ب
 ابعیت دارد و براي آن دولت الزامی ایجاد نمی کند زیرا تابعیت یک عمل حاکمیت استشخص فقط حق تقاضاي پذیرش به ت •

بنابراین همانطور که آزادانه نمی توان تابعیتی را بدست آورد آزادانه هم نمی توان آنرا ترك کرد بلکه فقط می توان تقاضاي پذیرش و  •
 .تقاضاي ترك کرد

  تغییر غیرارادي تابعیت. 2
می شود که خاك یک کشور جدا و به کشور دیگر ملحق شود که معموال پس از جنگها و انعقاد معاهدات صلح اتفاق  به مواردي محدود •

 .می افتد

در این گونه موارد معموال به اهالی این مناطق در مدت معینی حق انتخاب یکی از دو تابعیت داده می شود بشرط اینکه اموال غیرمنقول  •
 .نمایند و یا به فروش رسانند که عمال حق انتخاب را از بین می بردخود را درآن منطقه واگذار 

  تغییر تابعیت در اثر ازدواج. 3

  )قدما(عقیده کالسیک : الف
 :بنا به دالیل ذیل. عقیده داشتند که ازدواج باعث تغییر تابعیت زن می شود و زن تابعیت شوهر را بدست می آورد •

o زوجین یک قانون بیشتر نباید حاکم باشد و زن و مرد تابع یک قانون در روابط  چون بر روابط مالی و شخصی: دلیل عملی
 .شخصی و مالی خود باشند، لذا یکی باید به تابعیت دیگري درآید تا کانون خانواده منسجم باقی بماند
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o ختالف تابعیت زن و ازدواج یک همکاري مادام العمر است که باعث ایجاد وحدت میان زن و مرد می شود که با ا: دلیل نظري
 .شوهر این همکاري مختل می شود لذا اختالف تابعیت با ماهیت ازدواج مباینت دارد و لذا یکی باید به تابعیت دیگري درآید

o و خیلی از کشورها قانون . لذا کشورها اعقتاد داشتند که در این وحدت تابعیت زن و شوهر، زن بایدبه تابعیت شوهر درآید
 .»تابعیتی را که شوهر در هنگام ازدواج دارد اکتساب می کند زن«وضع کردند که 

 منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج •

o ناشی از اراده زن است 

از ابتداي ازدواج علم دارد که تابعیتش تغییر می کند و با این علم به ازدواج رضایت می دهد و به همین دلیل  §
 .حمیل نمی شود چون به آنها علم ندارداست که تابعیت هاي بعدي شوهر به او ت

زیرا می پرسیم اگر زن به اختیار خودش آنرا انتخاب کرده چرا به انتخاب خود نمی تواند آنرا : قانع کننده نیست §
 ترك کند؟

نوعی اراده فرضی در پذیرش تابعیت شوهر براي زن وجود دارد یعنی وقتی علقه زوجیت را می پذیرید : دلیل دوم §
 ن است که تابعیت شوهر را هم پذیرفته استفرض بر ای

 .مفهوم اراده فرضی مقبول هیچ حقوقدانی نیست چون اراده باید صراحتا بیان شود نه اینکه فرض شود: اشکال §

o غیر ارادي است 

تغییر غیر ارادي پذیرفته نیست و مهمترین دلیل همین است که هیچ کشوري تغییر تابعیت بعدي شوهر را در  §
 .وثر نمی داندتابعیت زن م

o به دلیل سلطه شوهري است 

زیرا سلطه شوهري در حقوق خصوصی در مباحث اهلیت مدنی مطرح است نه تابعیت که از مفاهیم : صحیح نیست §
 .حقوق عمومی است

o نظر دکتر نصیري: 

یعنی بلکه معتقدیم تغییر تابعیت زن اثر وصف تاسیس عقد ازدواج است : هیچکدام از سه نظریه فوق صحیح نیست §
زن به اراده خودش ازدواج می کند ولی تغییر تابعیتش توسط قانون به او تحمیل می شود به عبارتی رضایت به 

لذا فقط این تغییر . به عبارتی تغییر تابعیت اثر قهري ازدواج است. ازدواج رضایت به تغییر تابعیت تلقی نمی شود
  .یتهاي بعدي شوهر در تغییر تابعیت زن تاثیري نداردتابعیت در هنگام ازدواج اتفاق می افتد و تغیر تابع

  20تابعیت زن از اوایل قرن : ب
در این دوره بحث تساوي حقوق زن و مرد مطرح شد و ادعا می کنند ازدواج فقط عالقمندي زن و شوهر به یکدیگر را می رساند نه  •

 .عالقه به تابعیت اقامتگاه و یا نظامی حقوقی طرف مقابل را

 .در راستاي همین امر است) طرفداري از حقوق زن(فمینیستی یعنی  نهضت هاي •

ولی اعتقاد . مقرر شد که تابعیت یکی از همسرها قابل تسري به همسر دیگر نیست مگر با رضایت خودش) نروژ(اسلو  1932در کنگره  •
 .داشتند که حفظ کانون خانواده وحدت تابعیت را ضروري می داند

  ن و مردانتقاد به تساوي حقوق ز
تساوي باید در امور مدنی باشد نه تابعیت و وقتی قانونگذار . تابعیت یک امر ذاتا سیاسی است نباید با آثار مدنی ازدواج مخلوط شود •

 .تابعیت یکی از همسران را به دیگري تحمیل می کند نظري به تحقیر و اجحاف در حق زن یا شوهر ندارد

خود و همان فایده مصلحت جویی اقدام به تغییر تابعیت همسران می کنند نه به دلیل تحمیل تابعیت به عبارتی دولتها با توجه به منافع  •
 .لذا هر دولتی با توجه به منافع خود یک سیستم متفاوت را انتخاب کرده است. و تحقیر همسران
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ند، تبعه ایران محسوب می شود اما در ماده میگوید هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار ک 976ماده  6مثال قانونگذار ایران در بند  •
زن ایرانی که با مرد خارجی مزاوجت نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند مگر اینکه تابعیت ممکلت زوج به واسطه : می گوید 987

 .وقوع عقد ازدواج به او تحمیل شود

  تغییر تابعیت با تقلب و خدعه. 4
Ø ونی براي یک هدف تقلبی؛تقلب یعنی استفاده از یک حق قان 

Ø کند؛ تقلب تمام عمل را فاسد می: گوید حقوق رم می 

Ø  اما از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید گفت تغییر تابعیت با تقلب نسبت به قانون غیر ممکن است زیرا هر کشوري اختیار مطلق در
 همراه با تقلب باشد؛ ي استفاده از تابعیت ممکن است اعطاي تابعیت به هر کسی دارد ولی نحوه

Ø جهت «ي  توان از نظریه در امر تابعیت هم تاثیر دارد و هم در امور خصوصی و هم عمومی میتقلب نسبت به قانون : نظر استاد نصیري
قابل استفاده کرد یعنی اگر هدف تغییر تابعیت نامشروع باشد باید آنرا تمام عمل را ابطال کرد نه اینکه فقط بگوییم غیر » نامشروع

 .استناد است

  تابعیت در ایران
  سابقه تاریخی

Ø  دانست؛ قمري ایران و عثمانی استرداد مجرمان را بدون اجازه ترك تابعیت الزامی می 1159عهدنامه 

Ø  طرز حمایت از اتباع روس در ایران بیان شد؛) ترکمانچاي(ایران و روسیه  1260عهدنامه 

Ø  ل خارجه کامله الوداد را تاکید کرده بود؛ایران و انگلیس رعایت اصل دو 1857عهدنامه 

Ø مقررات متفرقه: 

o ي ایران شناخته خواهند شد؛ زنهاي ایرانی داراي شوهر خارجی بعد از فوت شوهر تبعه: دستخط ناصرالدین شاه 

o  مجموعه مقررات تابعیت تنظیم شد؛ 1324در 

o  متمم قانون تابعیت تصویب  1309رسید و در قانون تابعیت در قوانین مدنی به تصویب مجلس شوراي ملی  1308در سال
 .شد

o  شود؛ قوانین تابعیت در قانون مدنی ایران درج شد که اکنون هم اجرا می 1313در سال 

  بدست آورد تابعیت ایران
 :توان تابعیت ایران را بدست آورد به سه طریق می •

o  تابعیت اصلی(اجراي سیستم خون یا خاك؛( 

o  تابعیت اکتسابی(ازدواج؛( 

o  تابعیت اکتسابی(پذیرش به تابعیت ایران( 

  تابعیت اصلی. 1
 :ي ایران هستند اشخاص ذیل تبعه: دارد قانون مدنی مقرر می 976ماده  •

o ها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارك  ي ساکنین ایران به استثناي کسانی که تابعیت خارجی آن کلیه
 ران نباشد؛ها مورد اعتراض دولت ای تابعیت آن

o ها ایرانی است چه در ایران و چه در خارج متولد شوند؛ کسانی که پدر آن 

o ها غیرمعلوم باشد؛ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن 

o اند؛ ها در ایران متولد شده بوجود آمده کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن 

o  سال تمام، یک سال  18ي خارجه است بوجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن  که تبعهکسانی که در ایران از پدري
 دیگر در ایران اقامت کرده باشند؛

o ي خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ هر زن تبعه 

o ي خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد هر تبعه. 

 ند؛ده تابعیت اصلی را نشان می 5و  4و  3و  2بندهاي  •
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را باید فرض را بر این گذاشت که هر کس در ایران اقامت دارد  1و بند  منظور از ساکنین ایران افرادي هستند که در ایران اقامت دارند •
 .مگر اینکه با سندي که مورد اعتراض دولت ایران نباشد، تابعیت خارجی خود را اثبات کند ایرانی است

 ایم نه سیستم خاك را؛ رفتهدر این بند ما سیستم اقامتگاه را پذی •

  سیستم خاك
  :با دو شرط 3بند . 1

 خود طفل در ایران متولد شود؛ •

 والدینش حقیقتا یا قانونا نامعلوم باشند؛ •

  :با سه شرط 4بند 
 تولد طفل در ایران؛ •

 تولد یکی از والدین در ایران؛ •

 خارجی بودن پدر و مادرشان؛ •

  :با سه شرط 5بند 
 تولد طفل در ایران؛ •

 بودن پدر؛ خارجی •

 سالگی در ایران 19اقامت تا سن  •

  .کنند ها را منوط به اجازه می دانند و رجوع آن ي کشور خود می عمل متقابل با دولی که فرزندان متولد از اتباع ایرانی را تبعه: 978ماده 

  سیستم خون
  2بند 

 هر کس پدرش ایرانی باشد؛ •

 گویند؛ االصل می اینها را ایرانی •

 و نسب مادري پذیرفته نشده است؛ نسب فقط به پدر •

 نه زمان انعقاد نطفه یا هر زمان دیگر؛ تابعیت پدر هنگام تولد مالك است؛ •

 گویند؛ هم می» تابعیت نسبی«به تابعیت ناشی از سیستم خون  •

استفاده کنیم  976ماده  3و  1ها حقی در نظر گرفته نشده است لذا براي تابعیت باید از مالك بند  اطفال نامشروع چون در فقه براي آن •
 .ها را ایرانی بدانیم هر چند مالك صحیحی نیست و خیلی قابل توجیه نیست و آن

اي که دعوي در آن مطرح است  یعنی قانون محکمه) lex fori(براي اثبات نسب و تابعیت هر طفل نامشروع هم باید به قانون مقر دادگاه  •
 .رجوع کرد

  تابعیت اکتسابی. 2
  :بل اکتساب استبه دو طریق قا

 ازدواج؛ •

 )تحصیل تابعیت یک کشور(پذیرش به تابعیت  •

  ازدواج.1
جویی یکی از دو سیستم وحدت تابعیت و یا استقالل تابعیت و یا ترکیبی از  هاي فایده خاطر مصالح سیاسی خود و جنبهقوانین مختلف ب •

 پذیرند هر دو را در هنگام ازدواج اتباع خود با بیگانه می

آید و اگر شوهر بعدا تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، زن همچنان به  خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند به تابعیت ایران در میاگر زن  •
 .ماند تابعیت ایران باقی می

 18فرزند زیر  تواند بعد از طالق و یا فوت شوهر به تابعیت اول خود بازگشت نماید ولی اگر به علت فوت باشد، نباید اما چنین زنی می •
 .سال داشته باشد

بعد از بازگشت به تابعیت اول خود حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت مگر آن اموالی که براي اتباع خارجه جایز است و اگر هم  •
 .بعدا ارث ببرد ظرف یکسال باید به ایرانیان منتقل کند
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اید که تابعیت کشور شوهر به او تحمیل شود و اگر  تابعیت کشور شوهر در می اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، زن در صورتی به •
تواند با موافقت وزارت خارجه تابعیت  ماند ولی اگر کشور شوهر او را مخیر کرده باشد، زن می تحمیل نشود، زن به تابعیت ایران باقی می

 .کشور شوهر را انتخاب کند

 .توانند برگردند ر به صرف تقدیم درخواست به تابعیت ایران میچنین زنانی بعد از تفریق و یا فوت شوه •

ولی خروج این زنان از ایران  توانند اموال غیر منقول خود را حفظ کنند که موجب سلطه اقتصادي خارجی نگردد این زنان در صورتی می •
 .اجباري نیست

  پذیرش به تابعیت. 2
v  ها در صورتی ممکن است که حدود قانون به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت آنتوانند در  اتباع خارجی می: قانون اساسی 42اصل: 

o تابعیت دولت دیگري را بپذیرند؛ 

o ها درخواست نمایند؛ یا خود آن 

v برند تحمیل نمایند؛ ها بسر می ي بیگانگانی که درخاك آن توانند تابعیت خود را بر کلیه ها نمی الملل دولت طبق حقوق بین 

  رش به تابعیت ایرانشرایط پذی
v شرایط دارا بودن حق و درخواست پذیرش 

o  سال است به استثناي 5شرط اقامت که دلیل عالقه به خاك ایران است و: 

 المنفعه؛ کمک کنندگان به امور عام §

 صاحبان مدارج عالی علمی؛ §

 کسانی که همسر ایرانی داشته و از او صاحب فرزند باشند؛ §

o شرط لیاقت 

 نظام وظیفه نباشند؛فراري از خدمت  §

 محکوم به جنایت یا جنحه غیرسیاسی نباشند؛ §

o شرط مکنت 

 توان کافی براي اداره زندگی خود داشته باشند §

v  شرط اهلیت(شرایط اعمال حق( 

o  سال است 18سن قانونی الزم که 

  آثار پذیرش به تابعیت ایران
v  اوالد همان تاریخ تقاضانامه مبدا ایجاد آثار است؛ظاهرا شروع آثار از همان زمان صدور سند تابعیت است ولی در مورد 

v  سال تاثیري ندارد؛ 18تحصیل تابعیت ایرانی توسط پدر در تابعیت فرزندان باالي 

v  توانند تابعیت سابق پدر خود را قبول کنند سالگلی می 18شوند ولی ظرف یکسال از سن  سال ایرانی محسوب می 18فرزندان زیر 

v تواند به تابعیت قبلی شوهر برگردد شود ولی ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر می ن میزوجه شخص هم تبعه ایرا 

  حقوق شخص پذیرفته شده
v  مندند به استثناي برخی حقوق سیاسی ي حقوق ایرانیان بهره از کلیه: 982ماده 

  از دست دادن تابعیت
  :دو عامل دارد
v ازدواج؛ 

v ي شخص اراده 

  ازدوج: الف
ي ازدواج با مرد خارجی به تابعیت خارجی دربیاید و تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد  در برخی موارد زن ایرانی در نتیجهممکن است  •

 و آن در صورتی است که تابعیت کشور شوهر به وي تحمیل شود؛
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  موارد ارادي از دست دادن تابعیت: ب

  رد تابعیت: اول
قانون مدنی براي ترك تابعیت، بتواند بطور قانونی از تابعیت ایران  988ي  رعایت شرایط مادهشود که شخصی بدون  مواردي را شا مل می •

 :خارج شود مثل

o تواند ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر به تابعیت  که زن شخصی که به تابعیت ایران درآمده می: 984ي  ماده
 خارجی برگردد؛

o  سال تمام به تابعیت قبلی پدر بازگردند؛ 18نند ظرف یکسال از توا سال این شخص می 18یا اطفال زیر  

  ترك تابعیت ایران: دوم
  :شرایط ترك تابعیت ایران

 سال تمام؛ 25سن  •

 ي هیات وزراء اجازه •

 خدمت تحت سالح؛ •

 تعهد به انتقال اموال غیرمنقول به ایرانیان؛ •

 ماه 3خروج از ایران ظرف  •

لم یکن تلقی شده و به تابعیت ایران باقی ولی در عین حال  تابعیت ایران خارج شود، تابعیت خارجی او کانهر کس بدون رعایت شرایط فوق از 
  .ي اموال غیر منقول او به فروش خواهد رسید کلیه

طل اعالم تواند تابعیت خارجی یک شخص را با یکن یعنی از نظر قانون ایران تابعیت معتبر نیست واال هیچ قانونی نمی لم منظور از کان •
 .کند

  آثار ترك تابعیت ایران
ها نیز  ي هیات وزرا شامل آن مانند مگر اینکه اجازه ي شخص همچنان به تابعیت ایران باقی می فرزندان اعم از صغیر یا کبیر و زوجه •

 بشود؛

  بازگشت به تابعیت ایران: دوم
 شوند؛ ران بازگردند به مجرد درخواست پذیرفته میکسانی که خود یا پدرشان ترك تابعیت ایران کرده بخواهند به تایعیت ای •

 .تواند در صورت فوت یا طالق از شوهر مجددا به تابعیت ایران بازگردد همچنین زن ایرانی که به تابعیت خارجی درآمده نیز می •

بخواهد بازگردد دولت ها به حالت اول باز خواهد گشت ولی کسی که ترك تابعیت ایران کرده است اگر  در این صورت جمیع حقوق آن •
 .تواند با بازگشت او مخالفت کند می

  اقامتگاه: فصل دوم
 کند؛ که بین شخص و قلمرو خاصی از یک کشور ارتباط برقرار می اي است حقوقی داراي برخی خصایص سیاسی اقامتگاه رابطه •

مالی و مادي اشخاص معموال در اقامتگاه او مستقر تابعیت داراي وصف معنوي است اما اقامتگاه یک عامل تقسیم مادي است زیرا منافع  •
 .است

 .کامال از یکدیگر مجزا شد 19این دو مفهوم از قرن  .و ممکن است بدون اقامتگاه باشد) آپاترید(شخص ممکن است بدون تابعیت باشد  •

  فواید عملی اقامتگاه
 درمورد احوال شخصیه •

o  دانند مثل انگلیس و آمریکا اقامتگاه میبرخی کشورها قانون حاکم بر احوال شخصیه را قانون 

 ها از لحاظ تعیین صالحیت دادگاه •

o کند؛ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز این را تایید می. معموال دادگاه صالحیتدار همان دادگاه محل اقامت خوانده است 

 از لحاظ تشخیص قانون صالحیتدار •

o کنند یا در مسایل  ها را اعمال می نباشند، قانون اقامتگاه مشترك آن برخی کشورها مثل فرانسه اگر زوجین تبعه یک کشور
 .کند ي غیرمنقول قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می مربوط به ترکه

 از لحاظ اهلیت تمتع و یا انجام برخی تعهدات •



13 

 

o مثل مالیات و یا انتخابات. 

  حقیقت مساله اقامتگاه
 شود؛ بلکه شامل حقوق عمومی مثل اقامتگاه انتخاباتی و اقامتگاه مالیاتی نیز میاوال اقامتگاه یک مفهوم حقوق خصوصی نیست  •

ي اینکه آیا اقامتگاه او در ایران است یا نه، کامال متفاوت  مساله اینکه آیا اقامتگاه فالن شخص در فالن شهر ایران است یا نه، با مساله •
 است؛

المللی خارج از حقوق خصوصی است و به منافع  ست ولی اقامتگاه از لحاظ بیناقامتگاه در یک شهر معین جزو حقوق خصوصی و مدنی ا •
 ؛سیاسی ارتباط دارد

اقامتگاه داخلی همان محل امور مهم است ولی اقامتگاه . ي شخص است به استثناي موارد اقامتگاه اجباري لذا اقامتگاه داخلی تابع اراده •
 .ردتوان به اراده شخص واگذار ک المللی را نمی بین

  اصول سه گانه اقامتگاه
 )اصل لزوم اقامتگاه(هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد : اول •

o ها آدمید  برخی اقامتگاه معین ندارند که اصطالحات به آن)adomide (گویند؛ 

o با توجه به این اصل: 

 هر فرد باید به محض تولد داراي اقامتگاه معین شود؛ §

 را بدون کسب اقامتگاه دیگر از دست بدهد؛هیچ فردي نباید اقامتگاه خود  §

 )اصل وحدت اقامتگاه(هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد : دوم •

o  تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ هیچ کس نمی: قانون مدنی 1003ماده 

o تواند اقامتگاههاي متعدد داشته باشد در کشور آلمان هر شخص می. 

 )تغییر پذیري اقامتگاه(امر همیشگی نیست اقامتگاه یک : سوم •

o ي اجباري دیگر  هر اقامتگاهی قابل تغییر است مگر اقامتگاه اجباري البته اقامتگاه اجباري هم ممکن است با بروز یک پدیده
 .مثل قانون تغییر کند ولی به اختیار خود شخص قابل تغییر نیست

  المللی از لحاظ قانون ایران تعیین اقامتگاه بین
براي اینکه بفهمیم کسی در ایران اقامت دارد یا نه باید به قانون اقامت ایران مراجعه کرد و نظر قوانین خارجی در این مساله اهمیت  •

 .ندارد یعنی ممکن است از منظر قانون خارجی یک ایرانی مقیم ایران شناخته نشود که مهم نیست

  .المللی هم هست خلی براي اقامتگاه بیندر قانون ایران همان شرایط و مقررات اقامتگاه دا •
  


