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 حقوق بین الملل خصوصی جلسه دوم
 

 مثال سوم

 در این کنندمییک مرد اتریشی و زن آلمانی که در ایران اقامت دارند از دادگاه ایران تقاضای طالق 

اره که درب آیدمیپرسش به میان  فرض نیز ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون این

اتریش قانون آلمان و قانون قانون ) بدانند دارصالحیتطالق از میان قوانینی که ممکن است خود را 

را باید در این دعوا حاکم دانست آیا قانون ملی زوج یعنی اتریش یا قانون ملی زوجه  یککدام ایران(

 یعنی آلمان و یا قانون اقامتگاه زوجین یعنی ایران؟

 

ی صاگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخ داردمیقانون مدنی ایران که مقرر  ۳۶۹جواب: ماده 

 تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود هاآنو مالی بین 

مربوط به یک کشور  هرکدامشود چون زوجین قانون مدنی حل نمی ۷نکته: مثال سوم طبق ماده  

قانون مدنی مربوط به مواردی است که زوجین از یک کشور هستند لذا در  ۷ماده  کهدرحالیهستند 

 .انون مدنی تمسک کردق ۳۶۹این مثال باید به ماده 

بینیم که علت بروز تعارض قوانین وجود یک یا چند عامل خارجی دقت کنیم می هامثالهرگاه در این 

 .است

ایران اقامه دعوا کند طبق قانون  هایدادگاهنکته: هرگاه یک ایرانی که تابعیت غیر ایرانی هم دارد در 

 ی او دخالت در دعوا نداردشود و تابعیت غیر ایرانایران به دعوای رسیدگی می

 هایدادگاه: چنانچه یک آلمانی که دارای تابعیت فرانسوی نیز هست یعنی تابعیت مضاعف در سؤال

 ؟شودمیایران اقامه دعوا کند طبق قانون کدام کشور به دعوای او رسیدگی 

ه طبق آن ب و واقعی شخص رفت و بر مؤثرجواب: در موارد تابعیت مضاعف باید سراغ تابعیت فعال،  

و واقعی یک سری امور مانند مکان ازدواج، اقامتگاه، محل  مؤثردعوا رسیدگی کرد مالک تابعیت فعال 

 باشدمیکار و محل تولد فرزند و... 

 منطقاًشود و نکته خیلی مهم: مسئله تعارض قوانین تنها در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می 

 قاًمنطکه مسئله اهلیت تمتع نیز  گونههمانتمتع است  داشتن حق یا اهلیت ٔ  مسئلهمسبوق به 

مسبوق به تابعیت است چون تا زمانی که بر اساس قواعد به مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه 

 فایدهبید شونداخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمتع یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار می

از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض قوانین  المللیبینروابط  چه شخصی درخواهد بود بنابراین چنان

ی دارا المللیبینکه فردی در زندگی  آیدمیمطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی به وجود 

 بموجبه ایبیگانهمثال هرگاه  طوربهحق باشد و ما بخواهیم قانون حاکم بر آن حق را تعیین کنیم 
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تواند در کشورهایی که حق طالق را به رسمیت کشور متبوع خود حق طالق نداشته باشد نمیقانون 

که دولت مطبوع او تعدد زوجات  ایبیگانه فرضاً یامثل ایران این حق را به موقع اجرا گذارد  اندشناخته

د. وج استفاده کنتواند در ایران از داشتن بیش از یک زرا در قانون خود به رسمیت نشناخته است نمی

تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی  آیدمیاساساً تعارض به وجود ن در این قبیل موارد

ا در ر دارصالحیتکه حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون  کندمیمصداق پیدا 

ی عدم اهلیت تمتع، تعارض مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است که در صورت موجود نبودن حق یعن

 قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعا منتفی خواهد شد

 هادادگاهرابطه بین تعارض قوانین و تعارض 

که به اجمال مورد بررسی قرار گرفت  هادادگاهعالوه بر مسئله تعارض در صالحیت  المللیبیندر روابط 

این تعارض  هادادگاهتعارض در صالحیت  صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از

 آیدمیکه یک عامل خارجی در دعوای وجود داشته باشد و این پرسش به میان  آیدمیهنگامی پیش 

در مورد مالی که در  مثالًد یا دادگاه خارجی؟ ارد صالحیتکه آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوا 

شد باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد اگر دعوای مطرح با خارج از ایران واقع است

مورد قراردادی بین دو نفر خارجی که در ایران  در هرگاه فرضاًصالحیت است یا دادگاه خارجی یا 

ایران برای رسیدگی به اختالف  هایدادگاهبدانیم که آیا  خواهیممیاقامت دارند اختالفی بروز کند 

مقدم بر حل مسئله تعارض  هادادگاهاید گفت که حل مسئله تعارض ند یا نه؟ در پاسخ بدارصالحیت

قوانین است زیرا دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوا نسبت به صالحیت یا عدم صالحیت 

خود اظهار نظر کرده باشد نکته مقدمی دیگر این است که صالحیت دادگاه یک کشور الزاماً همراه با 

در دعوای دادگاه یک کشور واجد صالحیت باشد این  هرگاهور نیست یعنی صالحیت قانونی آن کش

 با صالحیت قانون کشور متبوع دادگاه مالزمه ندارد صالحیت

 

ند ولی قانون ایران دارصالحیتایران  هایدادگاهدر دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان  مثالً

سئله با نظم عمومی و اخالق حسنه ایران ارتباط پیدا قانون مدنی(. مگر اینکه م ۷صالحیت ندارد )ماده 

کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوا نیز قانون ایران را به موقع اجرا 

 بگذارد

ران ای هایدادگاهباید گفت قانون ایران در خصوص صالحیت  سؤالپس از ذکر مقدمه در پاسخ به این 

قانون مدنی که کلیه  ۵ی بیگانگان حکم صریحی ندارد و لکن با توجه به ماده برای رسیدگی به دعاو

سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را اصوالً مطیع قوانین ایران دانسته است و با توجه به رویه 

ایران مبنی بر اینکه داشتن تابعیت ایرانی را جزو شرایط اصحاب دعوا به شمار  هایدادگاهمعمول 

 ایران را برای رسیدگی به دعاوی اتباع خارجه صالح دانست هایدادگاه توانمی آورندنمی
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 اصطالحات مرتبط با تعارض قوانین

: مقصود تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی دارصالحیتقانون 

 حکومت نماید

شخیص دادگاهی است که صالحیت رسیدگی )صالحیت قضایی( مقصود ت دارصالحیتدادگاه صالح یا 

 به موضوع معینی را دارد

قواعد تعارض قوانین( قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع ) تعارضقواعد حل 

ر قاعده مندرج د مثالً کنندمیحل ن مستقیماًکنند مسئله مطروحه را معین حکومت نماید اکتفا می

قانون مدنی تعهدات ناشی از  ۳۶۹ماده  موجببهاست یا  قاعده حل تعارضیک  قانون مدنی ۷ماده 

 یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار صریحاًآنکه متعاقدین آن را  است مگر عقود تابع قانون محل وقوع عقد

که  مایدنمی اکتفا داده باشد این قاعده نیز یک قاعده حل تعارض قوانین است زیرا تنها به این مسئله

تابع قانون کشوری است که در آنجا منعقد شده است یعنی  المللیبینتعهدات قراردادی در روابط 

 ند قرارداد را تابع قانون دیگری قرار دهندتوانمیطرفین 

 

کند راه حل می فیهمتنازعقواعد مادی: عبارت است از قواعدی که مربوط به اصل دعوا بوده و مسئله 

اختالف به قانون دیگری ارجاع نماید این قوانین در مقابل قواعد حل تعارض بدون اینکه برای رفع 

هر کشور هستند، قواعد مادی جزء  المللیبینقواعد حل تعارض که قانون  الفبرخقوانین هستند. 

 آیندمیحقوق داخلی هر کشور به شمار 

مسائل مشخص و خاصی است  معموالً المللیبینمسائل مطروحه در روابط  ازآنجاکهارتباط:  هایدسته

 طرح درست منظوربهو قواعد حل تعارض ناظر به مفاهیم کلی است بنابراین در علم تعارض قوانین 

های را دسته هاآنهای که روابط حقوقی متجانس را در دسته هاآنمسائل و یافتن راه حل صحیح 

 هاییه اموال و قراردادها دستهمفاهیمی مانند احوال شخص مثالًکنند گویند تقسیم میارتباط می

 قواعد تعارض قوانین وسیلهبهارتباط با قانون خاصی که  هایدستهاز  ایدستهارتباط نام دارد زیرا هر 

احوال شخصیه با قانون ملی افراد یعنی قانون کشور متبوع  مثالًکند معین شده است ارتباط پیدا می

یا  هاآن، قراردادها با قانون محل انعقاد هاآنمحل وقوع  کند و اموال با قانونشخص ارتباط پیدا می

 قانون حاکمیت اراده.

قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را  ۳۶۹و  ۳۶۶و  ۷و  ۶بر همین اساس مواد 

اراده و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد یا قانون حاکمیت  هاآنتابع قانون محل وقوع 

 قرار داده است
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توصیف: تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص داخل در کدام دسته ارتباط است توصیف نامیده 

 اگر بحث اثبات نسب نامشروع خارجی در دادگاه ایران مطرح باشد قاضی ایرانی ابتدا باید مثالً شودمی

 ندگویمیاین کار توصیف  تشخیص دهد که این رابطه حقوقی داخل در کدام دسته ارتباط است به

د آیبه عمل می وگوگفتو محلی  مرزیدرون از قوانین کههنگامی: در بحث تعارض مرزیدرونقوانین  

منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند اعم 

انون ق شودمیاست اجرا  شدهواقعه در آن کشور غیر تبعه و همچنین نسبت به تمام اموالی ک تبعه و از

است. در زمینه حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال  مرزیدرونمجازات مصداق اتم قانون 

واقع در ایران  غیرمنقولهستند. در واقع در مورد تملک اموال  مرزیدروننمونه بارز قوانین  غیرمنقول

قانون مدنی ایران مقرر  ۹واند حکومت کند به همین جهت ماده تهیچ قانونی جز قوانین ایران نمی

کند از هر جهت تابع اتباع خارجه در ایران بر طبق عقود تملک کرده یا می غیرمنقولدارد که اموال می

است این ماده  مرزیدرون ایقاعدهقانون مدنی نیز بیانگر یک  ۳۶۹قوانین ایران خواهند بود یا ماده 

یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد  اشیاء منقولتصرف و مالکیت و سایر حقوق بر کند مقرر می

 .باشندآن اشیا در آن واقع می بود

مرزی ارائه شد باید گفت قوانین برون مرزیدرون : با توجه به تعریفی که از قانونمرزیبرونقوانین 

شود نمونه بارز گردیده است اجرا میقوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع 

هرگاه اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح  مثالًمرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است قوانین برون

باشد چون فرانسه همانند ایران اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است در این 

قانون ایران در  گوییممیایران رجوع شود در این صورت  فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون

دارد در مقابل قانون فرانسه نیز در ایران  مرزیبرونخصوص اهلیت ایرانیان مقیم خارج از کشور جنبه 

احوال  ۶ماده  موجببه کنداین مسئله را روشن می قانون مدنی ۷و  ۶دارد ماده  مرزیبرونجنبه 

احوال شخصیه  ۷نکه مقیم خارج از کشور باشد تابع قوانین ایران است و ماده شخصیه ایرانیان ولو ای

 داندمیاتباع خارجه را تابع قوانین کشور متبوع خودشان 


