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 سومحقوق بین الملل خصوصی جلسه 

 ادامه:

 حکومت هیکه بر احوال شخص ینیمربوط به اشخاص(: عبارت است از قوان نی)قوان یشخص نیقوان

 نیگفت مقصود از قوان توانیم نیاست بنابرا تیو اهل تیشامل وضع هیو چون احوال شخص کندیم

خود دارند  تیو اهل تیاست که اشخاص از لحاظ وضع یاست که موضوع آنها حقوق ینیقوان یشخص

 راجع به نکاح طالق صغر کبر نیوانمانند ق

آنها  یکه موضوع اصل ینیقوان گریمربوط به اموال هست به عبارت د نی(: منظور قوانی)ذات ینیع نیقوان

است که راجع به او موضوع  ی: منظور قانون کشور متبوع شخصیاست قانون مل یاموال و حقوق مال

 مطرح است یحقوق

 است دهیآن کشور اقامت گز نیاست که شخص در سرزم یاقامتگاه: عبارت از قانون کشور قانون

قانون  ۶۱۱ماده )است واقع شده  یزیچ ایاست که در آنجا مال  ی: قانون کشوریش وقوعقانون محل  

 (یمدن

 (۹۱۹شده است )ماده  میکه در آنجا سند تنظ یسند: عبارت است از قانون کشور میمحل تنظ قانون

خود را تابع آن  یکردند و تعهدات قرارداد نییعقد تع نیاست که طرف یاراده: قانون تیحاکم قانون

 (۹۱۹اند )ماده قرار داده

 نجا واقع شده استاست که در آ یمحل وقوع عقد: قانون کشور قانون

ور قانون کش گریدارد به عبارت د انیاست که دعوا در آنجا جر یمقر دادگاه: مقصود قانون کشور قانون

 کندیم یدگیمطروحه رس یاست که به دعوا یمتبوع دادگاه

تد اف یاتفاق م یگاه یگرچه غالباً با هم انطباق دارند ول ی: قانون مقرر دادگاه و قانون درون مرزنکته

 ریمثالً هرگاه مال غ ستیخودش ن یاجرا کند که قانون درون مرز دیرا با یقانون یکه دادگاه در مورد

 رانیدادگاه ا نجایدر ا ودمطرح ش رانیدر دادگاه ا ییواقع باشد و راجع به آن دعوا رانیدر ا یمنقول

اما فرض  گذاردیوقع اجرا م( به میرا به عنوان قانون محل وقوع مال )قانون درون مرز رانیقانون ا

واقع است مطرح  رانیمنقول که در خارج ا ریمنقول و غ یراجع به مال یدعوا رانیدر دادگاه ا دیکن

 گذاردینمرا به موقع اجرا  یدرون مرز انونق یعنی رانیقانون ا گرید رانیفرض دادگاه ا نیشود در ا

 کندیمبلکه قانون کشور محل وقوع مال را اجرا 

 شود؟یم یقانون خارج نیجانش یقانون مقرر دادگاه در چه موارد مهم

از موضوعات حقوق  یاریگفت که قانون مقر دادگاه در عمل بر بس دیبا سؤال نیاز پاسخ به ا قبل

ارد که را د تیقابل نیاست که قانون مقر دادگاه ا نیعلت آن امر ا کندیحکومت م یخصوص یالمللنیب

 تیصالح معموالًاز عدم وجود قانون ) یخالء ناش ایشود  یقانون خارج نیانشاز موارد ج یاریدر بس

 دار( را پر کند
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 شودیم یقانون خارج نیجانش ریقانون مقر دادگاه در موارد ز 

شناخته شود به  دارتیصالح رانیا نیکه به موجب قواعد حل تعارض قوان یهرگاه قانون خارج .۶

 ودشیمآن  نیخود را از دست بدهد قانون مقرر دادگاه جانش یاجرا تیقابل یعلت مخالفت با نظم عموم

را  ازدواج نیچن یتقاضا نیشناخته شده باشد و طرف تیازدواج با محارم به رسم یمثالً اگر در کشور

را صادر  هیاستناد به قانون مقرر دادگاه حکم قض باره با نیدر ا رانیا یدر دادگاه مطرح کنند قاض

 کندیم

و  تیاست به علت معلوم نبودن تابع یمشمول قانون مل اصوالً هیهرگاه موضوع در احوال شخص .2

بهه ش یاگر در نسبت طفل مثالًممکن باشد  ریغ یقانون مل یاجرا هیمنوط بودن آن به احوال شخص

 یوسانفر کیاثبات نسب اقامه شود و طفل مزبور خود را منتسب به  یدعوا رانیو در دادگاه ا دیآ شیپ

 هیصاحوال شخ ثیاز ح گانگانیو ب شودیمحسوب م هیکه نسبت جزء احوال شخص نیبا ا نجایبداند در ا

سب و مورد که ن یکس یطبق قانون مل اصوالًاثبات نسب  نکهیبا ا یعنیتابع قانون متبوع خود هستند )

 شک در جهینتفرض صحت نسب مورد اختالف است و در  نیدر ا ی( ولدیبه عمل آ دیاست با دیترد

دادگاه  نیبه صحت نسب دارد بنابرا یبستگ یفرانسو تیتابع رایز شودیم دایپ تینسب شک در تابع

 را به عنوان قانون مقرر دادگاه به رانیقانون فرانسه را اجرا کند و ناچار است قانون ا تواندینم رانیا

 موقع اجرا گذارد

 یهستند قاض تیراد مطرح باشد که بدون تابعاف هیموضوع احوال شخص رانیهرگاه در دادگاه ا .3

 تیآن افراد فاقد تابع اصوالً رایرا به عنوان قانون مقرر دادگاه به موقع اجرا بگذارد ز رانیقانون ا دیبا

 یقانون مدن ۷ماده  مالافراد اع نیدر مورد ا لذا آنان حکومت کند. یندارد تا بر احوال شخص یقانون مل

 ممکن است ریغ

 داردیکه خود بهتر م یرا به نحو نیقوان نیدر حل تعارض: هر کشور تعارض ب هاستمیس نیب رابطه

که در هر کشور انتخاب شده  یخاص ستمیبا س نیقوان نیحل تعارض ب گریبه عبارت د کندیحل م

ود وج یاساس یهاشباهتحل تعارض  یمل یهاستمیس یخطوط کل نیالبته ب ردیگیماست صورت 

وجود  یها و اختالفاتتفاوت هاستمیس یهاراه حل نیکه ب ستیها مانع از آن نشباهت نیا امادارد 

ارتباط بزرگ مانند دسته اشخاص  یهادسته یدارا یحقوق یداشته باشد. در حال حاضر تمام نظامها

 تریجزئ لفراتر رفته و به مسائ یمسئله کل نیاز حد ا یدسته امول و دسته قرار دادها هستند اما وقت

ل ح یهاستمیس نیاختالف ب یبه طور کل شودیمظاهر  هاستمیس نیتفاوت و اختالف ب میرسیم

از جهت قواعد حل تعارض  ارتباط، یهادسته یتعارض از دو جهت قابل توجه است: از جهت محتوا

 نیقوان

 

 ارتباط یهادسته یاز جهت محتوا اختالف .۶
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اتفاق نظر وجود ندارد و پاسخ مسئله از  است یکه هر دسته ارتباط شامل چه موضوعات نیدر مورد ا 

 رانیاز کشورها مانند ا یدر بعض هیحقوق ارث مثالً ممکن است متفاوت باشد گریبه کشور د یکشور

 مانند گرید یکشورها یکه در بعض یدر حال ردیگیقرار م هیدر دسته احوال شخص ایتالیآلمان و ا

 نییتع قتیمسئله که در حق نیا باشدیممنقول( داخل در دسته اموال  ریغ هیسه )در مورد ارثفران

 شودیم دهینام فیهست توص نیدر تعارض قوان هیموضوع متنازع ف یحقوق تیماه

 قواعد ارتباط ای نیاختالف از جهت قواعد حل تعارض قوان .2

 به کشور یو ممکن است از کشور ستندین کسانیمختلف  یدر کشورها شهیقواعد حل تعارض هم 

تابع قانون  ایو اسپان ایتالیفرانسه ا رانیکشورها مانند ا یدر برخ هیمتفاوت شود مثالً احوال شخص گرید

اه اقامتگ نونتابع قا کایو آمر سیمانند انگل گرید یاز کشورها یدولت متبوع افراد است اما در برخ

آن مسئله  جهیکه در نت گرددیاز تعارض م یاختالف در قواعد حل تعارض سبب بروز نوع باشدیم

 ندیگو یکه به آن احاله م شودیممطرح  یخاص

عارض. حل ت یهاستمیس نیب یمطرح شود عبارت است از مسئله رابطه زمان دیکه با یگریمسئله د .3

 ثالًم کندیم دایمتفاوت ارتباط پ یحقوق ستمیبه دو س یدر دو زمان متوال یرابطه حقوق کی یگاه

 تیتابع اهم نیبوده اما در ا یخارج قبالً یعنیرا به دست آورد  رانیا تیتابع ینفر خارج کی هرگاه

ه پرسش ب نیا نجایمنتقل گردد در ا رانیاز خارج کشور به ا یمال منقول ایرا کسب کرده است  رانیا

گرفته  را رانیا تیکه تابع یفرد )در مثال فرد خارج نیا هیبر احوال شخص دیکدام قانون با دیآیم انیم

مسئله را در اصطالح تعارض  نیامنقول( حکومت کند  ریمال غ یعنیمال ) نیا یحقوق میبر رژ ایاست( 

 ندیگو یحق م یالملل نیب ریتأث ایمتحرک  یهاتعارض ای نیقوان

 کیهر  یبرا توانیو خاص است نم یمسائل جزئ یمطرح نزد قاض ی: روابط حقوقفیاول توص مساله

روابط  نیرو در مسئله تعارض قوان نیدر نظر گرفت از ا تداریاز آنها قانون جداگانه به عنوان قانون صالح

 نیمع را تداریالحکه قانون ص یاقاعدههر دست  یو برا کنندیم میارتباط تقس یهادستهرا به  یحقوق

او  یراب کندیمبرخورد  نیمسئله تعارض قوان کیبا  یکه قاض یدر هر مورد رندیگیمظر در ن کندیم

ارتباط  یهادستهاز  کیمورد بحث داخل در کدام  یکه رابطه حقوق شودیمابتدا مطرح  سؤال نیا

 ندیگو یم فیامر را توص نیا صیاست تشخ

قبل  دیاب یقاض یعنیدادگاه  رایمقدم بر مسئله اعمال قاعده حل تعارض است ز هافیتوص: مسئله نکته

مانند  هیداخل در احوال شخص میرا اعمال کند نسبت به مفاه یقانون مدن ۷ماده  مثالًکه  نیاز ا

 قبالً نکهیرا اعمال کند مگر ا ۷ماده  تواندیدادگاه نم گریاظهار نظر کند به عبارت د تیو اهل تیوضع

 دیرا مشخص نما هیموضوعات داخل در دسته احوال شخص

و حال موضوع دعوا در  شودیمطرح م رانیدر دادگاه ا ینفر خارج کی رمنقولیغ هیراجع به ارث یدعوا

 .دیحکم خود را مشخص کن یواقع است شما به عنوان قاض رانیا
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ه دهد که مسئل صیتشخ نکهیند مگر ارا انتخاب ک تداریقانون صالح تواندیمورد دادگاه نم نیدر ا 

جزء  یفرد خارج نیا رمنقولیدر دسته اموال. چنانچه ترکه غ ایاست  هیداخل در دسته احوال شخص

بع تا شدباشد تابع قانون دولت متبوع خود خواهد بود و اگر جزء دسته اموال با هیدسته احوال شخص

 .دانندیمنقول را جزء دسته اموال م ریغ هیفرانسه ارث. در رانیقانون ا یعنی شودیقانون محل وقوع مال م

 که در یاتباع خارج رمنقولیغ ای: ترکه منقول کندیباره مقرر م نیدر ا رانیا یقانون مدن ۹۱۷ ماده

ث وراث و مقدار سهم االر نییمربوط به تع نیقوان لیاز قب هیاصل نیقوان ثیواقع است فقط از ح رانیا

ت متبوع دول نتابع قانو دینما کیتمل تیبه موجب وص توانستیم یکه متوف یقسمت صیو تشخ هاآن

 متوفا خواهد بود

 او تابع رمنقولیشامل اموال منقول و غ تیم نیماده آن است که مسائل مربوط به ترکه ا نیا مفهوم

مقرر  که یقانون مدن ۹است. بر اساس ماده  رانینخواهد بود بلکه تا به ا یقانون دولت متبوع متوف

 نیث تابع قوانیاز هر ح کنندیم ایکه طبق عقود تملک کرده  یمنقول افراد خارج ریاموال غ داردیم

 خواهد بود رانیا

 نیرا حل کند تا بتوانند در تعارض ب فیتعارض در توص دیابتدا با یقاض شودیم: چنانچه مالحظه نکته

قانون  مطابق کدام یحقوق فیمعلوم شود توص نکهیمگر ا ستیکار ممکن ن نیو ا دیقضاوت نما نیقوان

اوت متف یهافیمسئله ممکن است توص کیمختلف در مورد  یکشورها نیچون قوان دیبه عمل آ دیبا

 یابطه حقوقر کی فیابتدا بر طبق قانون مقرر دادگاه اقدام به توص دیبا یرانیا یباشند قاض رفتهیرا پذ

اده از حقوق با استف تواندیم ینبود قاض ریامکان پذ فیاما اگر با استناد به قانون مقرر دادگاه توص دینما

 یازدواج موقت وقت ای یمثل مسئله دو همسر دینما یرابطه حقوق کی فیاقدام به توص یو قواعد خارج

 که قواعد حل تعارض دو کشور با هم هماهنگ نباشد

ل نسبت به اعمال قاعده ح دیرا حل کرد با فیمسئله توص یقاض نکهیز ابعد ا دیآیم شیاحاله پ بحث

 دیتعارض اقدام نما

حل  یحل تعارض و قواعد خارج یرانیقواعد ا نیاست که هرگاه ب نیمطرح است ا نجایکه در ا یسوال

 رد؟یصورت بگ دیوجود نداشته باشد حل تعارض چگونه با یتعارض موافقت و هماهنگ

حل تعارض به صورت سه حالت ممکن است به وجود  یمل یهاستمیس نیگفت ا دیجواب در پاسخ با 

 دیآیم

دو همسر  نیکه ب یمثل مورد کنندینم جادیا یو اتفاق نظر است و مشکل یکه حالت هماهنگ .۶

ل ح یهاستمیسحالت  نیمطرح باشد ا رانیطالق در دادگاه ا یاقامت دارند دعوا رانیکه در ا یفرانسو

 نیبنابرا دانندیم تداریرا صالح نیزوج یراه حل واحد ارائه کردند و قانون مل رانیتعارض فرانسه و ا

 در دادگاه فرانسه ایمطرح شود  رانیدعوا در دادگاه ا نینخواهد داشت که ا یتفاوت
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 دارتیخود را صالح یقانون داخل ستمیمعنا که قواعد حل تعارض هر س نیتعارض مثبت است به ا .2

طالق مطرح باشد در  یاقامت دارند دعوا سیکه در انگل یرانیزن و شوهر ا نیهرگاه را ب مثالً داندیم

 ستمیس نظراز  رایحل تعارض وجود ندارد ز یسیانگل ستمیحل تعارض و س یرانیا ستمیس نیمورد ا نیا

نسبت  سیقانون انگل سیانگل ستمیکه طبق س یحکومت کنند در حال بر طالق دیبا رانیا قانون یرانیا

لت قانون دو دیبا شهیهم یاست و قاض تیحل تعارض تابع هیشب هاتعارض نیبه آن حکومت دارد حل ا

 متبوع خود را به اجرا گذارد

 تمسیحل تعارض هر س ستمیدو س نیمعنا که در رابطه ب نیبه ا ی. که عبارت است از تعارض منف3

که  یزن و شوهر میمثال باال فرض کن یمثالً اگر به جا دهدیارجاع م گرید ستمیبه س هیحل قض یبرا

 یادهیچیپصورت مسئله  نیهستند در ا سیو تبعه انگل رانیا میطالق مطرح است مق یآنان دعوا نیب

 حل ستمیاز دو س چکدامیحالت برخالف حالت سابق ه نیدر ا رایکه به احاله معروف ز شودیممطرح 

 طالق را تابع قانون نیحل تعارض ا رانیا ستمیچنانکه س داندینمخود  یمسئله را تابع قانون داخل

اقامتگاه  قانون بعحل تعارض را تا سیانگل ستمیو حال آنکه س دهدیم سیقانون انگل یعنی نیزوج یمل

 داندیم رانیقانون ا یعنی نیزوج


