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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب 

و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع 
نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان 
آثاری همت گمارد که  تولید  به  نیازهای علمی دانشجویان،  با رصد دقیق  خود و 
باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین 
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را 

در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



حقوق بین الملل خصوصی به عنوان یکی از دروس آزمونی مهم برای داوطلبین حقوق به 
خصوص در گرایش حقوق تجارت بین الملل  و به عنوان یکی از دروس مهم در دورة کارشناسی 
و  کتب  اکثر  در  مطالب  دشواربودن  و  گسترده بودن  دلیل  به  که  است  ارشد  کارشناسی  و 
دسته بندی  نکردن سیستماتیک و ارائه نکردن تست با پاسخ تشریحی، موجب تبدیل شدن این 

درس به یکی از دروس دشوار برای داوطلبین و دانشجویان محترم شده است.
برای  مؤثر  و  منبعی جامع  می تواند  آنکه  بر  عالوه  فوق  اثر  که  است  ذکر  قابل  همچنین 
دانشجویان و داوطلبین رشتة حقوق در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی باشد، 
می تواند منبعی قابل ارجاع در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی برای وکالی دادگستری، 

قضات و سردفتران باشد.
با  خصوصی  بین الملل  حقوق  مباحث  و  مطالب  تمامی  تا  است  شده  تالش  فوق  اثر  در 
صورت  به  سلجوقی،  دکتر  و  الماسی  دکتر  نصیری،  دکتر  همچون:  مرجعی  کتب  به  توجه 
طبقه بندی و تفکیک شده با متد Correlative )الزم و ملزوم(، همراه با تحلیل مواد مهم 
پایان  با پاسخ نامه کاماًلً تشریحی به صورت طبقه بندی شده در  تألیفی  قانونی و تست های 
هر فصل و پنج دوره آزمون جامع در پایان کتاب، ارائه شود تا به عنوان مجموعه ای کامل از 
درسنامه و سؤاالت تستی، عالوه بر حجم کم موجب سهولت در یادگیری و تثبیت مهمترین 
و سؤال خیز ترین مباحث گردد و دانشجویان و داوطلبین را از هرگونه منبع دیگر در خصوص 

حقوق بین الملل خصوصی بی نیاز سازد.
اثر فوق مشمول نه فصل است که هر یک از فصول به پاره ای از مهم ترین و سؤال خیزترین 

مباحث حقوق بین الملل خصوصی می پردازد.
در فصل اول ابتدا شناختی از ماهیت حقوق بین الملل خصوصی حاصل می شود و در فصل 
قانون  تجارت،  قانون  قانون مدنی،  بین الملل خصوصی در  با حقوق  قانونی مرتبط  دوم مواد 
مجازات اسالمی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار 
گرفته است و در ذیل مواد، تحلیل های حقوقی ضمیمه شده است. هدف از ارائه این فصل 
بیان این نکته است که حقوق بین الملل خصوصی مربوط به جامعة جهانی است و این حقوق 
با حقوق داخلی کشورها مرتبط و در بسیاری از موارد تکمیل کنندة آن است. حقوق داخلی 
کشور ما از این امر مستثنی نیست. در فصل سوم، مکاتب حقوق بین الملل خصوصی در قالب 
نمودار برای ساده سازی و درک بهتر داوطلبین و دانشجویان بیان شده است. هدف از ارائه 
این فصل تحلیل و بررسی جایگاه حقوق بین الملل خصوصی در قرون گذشته و در کشورهای 
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و  پرداخته می شود  اشخاص  تقسیم جغرافیایی  مهم  به مبحث  در فصل چهارم  است.  دیگر 
هریک از مباحث تابعیت و اقامتگاه به طور جداگانه و مفصل بررسی شده اند. در فصل پنجم به 
بررسی وضعیت حقوقی بیگانگان در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته و در فصل ششم که 
کاربردی ترین مبحث حقوق بین الملل خصوصی است، ابتدا اصول تعیین کننده و حائز اهمیت 
در تعارض قوانین به شکل نمودار ارائه گردیده و سپس به بررسی و تحلیل تعارض قوانین 
پرداخته شده. این بحث جزء مطالب سؤال خیز و مهم در حقوق بین الملل خصوصی است که 
در عرصة عملی کاربرد فراوانی خواهد داشت. در فصل هفتم به شناسایی حق و اجرای قانون 
بررسی  بین الملل خصوصی  و حقوق  ایران  قانون  ارتباط  و سپس  پرداخته می شود  خارجی 

می شوند.
کاماًل  پاسخنامة  با  همراه  طبقه بندی شده  تست های  مذکور،  فصول  تمامی  انتهای  در 
تشریحی بیان شده است. در فصل نهم مجموعه ای از تست ها در قالب پنج دوره آزمون جامع 
به همراه پاسخنامة تشریحی ارائه شده است که سنجش جدی برای داوطلبین و دانشجویان 

پس از پایان مطالعه خواهد بود.
امید است تا اثر فوق که نتیجه سال ها تدریس اینجانب شاهین مظاهری جبلی )مدرس 
دانشگاه و طراح سؤال( و سرکار خانم یکتا بهنام رودسری )مدرس دانشگاه( بوده و تألیف و 
تدوین گردیده است، گامی مؤثر در جهت سهولت در پیشبرد اهداف داوطلبین و دانشجویان 

حقوق و حقوق دانان باشد.
ایمیل  آدرس  به  را  پیشنهادات خود  و  نظرات  می توانند  ارجمند  داوطبین  و  دانشجویان 

Dr.shmazaheri@gmail.com ارسال نمایند. 

دکتر شاهین مظاهری جبلی- دکتر یکتا بهنام رودسری 
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 فصل اول: فصل اول:
مقدمهمقدمه    ای بر حقوق بینای بر حقوق بین  الملل خصوصیالملل خصوصی

 1- تعریف و هدف
 2- فواید عملی و علمی

 3- منابع و قواعد





1-1- تعریف و هدف

1-1-1- تعریف 
به  نیازمند  جوامع  جهانی  ارتباطات  گسترش  و  تکنولوژی  پیشرفت های  به  توجه  با  امروزه 
آگاهی یافتن از حقوقی هستند که بتواند بر این روابط نظارت و کنترل داشته باشد. این زندگی 
بین المللی صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی است 
و در واقع حقوق بین الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم حقوقی که از 
این دادوستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است؛ بنابراین حقوق بین الملل خصوصی را 

می توان چنین تعریف کرد:
حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که از روابط افراد در 

زندگی بین المللی بحث می کند� 
ذکر قید »روابط افراد« در تعریف، برای افتراق آن را با حقوق بین الملل عمومی آشکار می سازد؛ 
زیرا حقوق بین الملل از قواعدی گفت وگو می کند که در روابط دولت ها با یکدیگر یا با مؤسسات 

بین المللی در زندگی جهانی حکم فرماست.
بنابراین به طور کلی موانعی که در روابط بین المللی اشخاص پیدا می شود ناشی از مسئله یا 
این معنی که در دو طرف یک مرز کشورهایی مستقل یافت می شوند که  پدیدة مرز است؛ به 
طرز تفکر حقوقی خاص و قوانین و تشکیالت قضایی مخصوص به خود دارند و برای اینکه روابط 
حقوقی بین اشخاصی که در طرفین این مرزها قرار گرفته اند، امکان پذیر باشد بایستی یک رشته 
مفصل ها یا پل هایی ساخت و وسایلی اتخاذ کرد. در حقیقت حقوق بین الملل خصوصی فنی است 
که این وسایل را به ما می آموزد. بنابراین هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر 

می شود، ضمناً یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی هم مطرح می گردد. 
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1-1-2- هدف 
هدف حقوق بین الملل خصوصی ایجاد قواعد کاربردی جهت استفاد از آن برای حل بسیاری از 
مسائل و مشکالت موجود در عرصة بین المللی و جهانی است. بنابراین با توجه به توسعه روزافزون 
روابط بین المللی که این روابط از یک طرف شامل روابط بین دولت ها با یکدیگر که موضوع حقوق 
بین الملل عمومی است و از طرف دیگر روابط بین دولت ها با افراد در زندگی بین المللی که موضوع 
حقوق بین الملل خصوصی است که باعث گردیده تا حقوق بین الملل نیز توسعه یابد. توسعه روابط 
بین المللی چه در زمینه حقوق بین الملل عمومی و چه در زمینة حقوق بین الملل خصوصی نیاز 
به تصویب و تنظیم قواعد و مقرراتی دارد که با توسعه و پیشرفت این روابط هم خوانی و سازگاری 

داشته و مبتنی بر نیازهای جوامع باشد. 
به همین دلیل حقوق بین الملل خصوصی با ارائه راهکارها، اصول و قواعد مشخصی در جهت 
برطرف کردن مشکالت و تعارضات موجود در روابط بین المللی اشخاص گامی بلند برداشته است.

1-2- فواید عملی و علمی 

1-2-1- فواید عملی 
فواید عملی این علم زیاد است؛ زیرا در هیچ عصری از اعصار روابط بین المللی به این اندازه وسیع 
نبوده است و در واقع می توان گفت که تسهیالت وسایل حمل ونقل، توسعه شدید تقسیم اقتصادی 
کار، تخصص بعضی از کشورها در پاره ای از رشته های صنعتی و خالصه یک سلسله اوضاع و احوال 
اشیاء،  جابه جاشدن  اثر  بر  که  امروزه مالحظه می کنیم  و  است  پیشرفت شده  این همه  موجب 

اشخاص افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر مسائل بین المللی بی شماری مطرح می شود. 
افراد  روابط  در  را  بین المللی  مسئله  دیگر یک  به کشور  از کشوری  کاال  نقل وانتقال  هرگونه 

مطرح می سازد.
کاالهایی که از کشوری به کشور دیگر آورده می شود، خود مستلزم قراردادی است؛ مثاًل یک 
صنعتگر ایرانی کاالیی از یک کشور خارجی می خرد باید بین فروشنده و خریدار قراردادی منعقد 
شود. آن وقت این مسئله مطرح می شود که قوانین کدام یک از کشورها )کشور متبوع خریدار، 
کشور متبوع فروشنده و یا کشور محلی که احیاناً قرارداد در آنجا منعقد شده است( بایستی بر این 

قرارداد حکومت کند؟ پاسخ این موضوع را حقوق بین الملل خصوصی می دهد.  
جابه جاشدن اشخاص، غزیمت از کشوری و اقامت در کشور دیگر، مسائل بین المللی مربوط به 
اشخاص را مطرح می کند و در این زمینه موضوع مهاجرت و مسئله جهانگردی قابل توجه است.

علما،  مخترعین،  مصنفین،  افکار  تلویزیون،  و  رادیوفونی  جدید  وضع  با  مخصوصاً  امروزه 
موسیقی دانان و دیگر هنرمندان با سرعت فوق العاده زیاد از کشوری به کشور دیگر سیر می کند و 
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اغلب این مسئلة بین المللی مطرح می شود که این مالکیت های معنوی را تا چه حدودی می توان 
حمایت کرد. 

1-2-2- فواید علمی 
از نظر پرورش علمی، فوائد حقوق بین الملل خصوصی مربوط است به:

الف. تازگی موضوعات آن: در حقوق بین الملل خصوصی مسائل حقوقی تازه ای مطرح و بحث 
از علم حقوق مستقل و دارای قواعد و احکام مخصوص به خود است.  این رشته  می شود؛ زیرا 
منظور این است که حقوق بین الملل خصوصی از امتزاج شعب دیگر حقوق به وجود نیامده و دنبالة 
انتظامات حقوقی دیگر نیست و باید جداگانه آن را فرا گرفت تا به مسائل دقیق و موضوعات تازة 

آن واقف شد. 
ب. فن اختصاصی بودن: حقوق بین الملل خصوصی فن خاص تطبیق و انطباق است. شما با 
با  که  افتراقی  و  تشابه  لحاظ  از  را  داخلی خود  تأسیسات حقوق  از حقوق  رشته  این  فراگرفتن 
تأسیسات حقوق خارجی دارد، مطالعه می کنید و آنها را با یکدیگر تطبیق می دهید این تطبیق و 
انطباق متضمن یک ورزش فکری است و شما را حقوق دان می کند. فرض کنید یک صنعتگر ایرانی 
برای به کار انداختن کارخانة خود احتیاج به مواد اولیه دارد که در کشور یافت نمی شود؛ مثاًل 
باید از خارج زغال سنگ وارد کند و برای این منظور با یک کمپانی خارجی فروشنده زغال سنگ 
قرارداد منعقد می کند. فاصلة بین معدن زغال سنگ و کارخانة مذکور مرز است و در دو طرف مرز 
دولت های مستقل با حاکمیت های متساوی االحترام یافت می شود که طرز تفکر حقوقی خاص و 
قوانین مخصوص به خود را دارند. همان طور که قوانین مملکت محل وقوع معدن در ایران به نفسه 
قدرت اجرایی ندارد، قوانین ایران هم نمی تواند نسبت به کاالیی که در خارج از مرز واقع شده است 
به طور مطلق حکومت کند در اینجاست که فن تطبیق و انطباق پیش می آید و »حقوق بین الملل 

خصوصی« فنی خاص می شود. 
بیشتری  تعمق  به  را  ما  بین الملل خصوصی  بهتر فهمیدن سایر رشته های حقوق: حقوق  ج. 
دربارة تأسیسات حقوق داخلی وادار می کند. در حقوق مدنی غالباً راجع به حقیقت قضایی یک 
موضوع مفصاًل بحث شده است. نظریات مختلف و همچنین دالیل له و علیه هر عقیده هم ذکر 
می شود؛ ولیکن در آخر کار نظر قطعی و جزمی اتخاذ نمی شود. مثاًل راجع به حقی که بستانکاران 
برای ابطال معامالت بدهکار خود  که به زیان آنها اقدام کرده است دارا هستند1 نظریات متفاوت 
اظهار می شود، از جمله گروهی این حق را ضمانت اجرای یک تقصیر مدنی می دانند؛ ولی منجزاً 
تفکیک در حقوق  این  تقصیر جرمی.  یا یک  است  قراردادی  تقصیر  این یک  آیا  نمی گویند که 

1- ماده 218ق.م.
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بین الملل خصوصی اهمیت زیادی دارد. در این جا باید منجزاً اظهار عقیده کرد؛ زیرا بر حسب 
اینکه موضوع ضمانت اجرای یک تقصیر قراردادی یا یک تقصیر جرمی  باشد، قانونی که صالحیت 

حکومت بر آن را دارد متفاوت می شود. 
د. در روابط بین المللی هر دولتی باید امکانات را در نظر بگیرد و آن را به موقع اجرا در آورد: 

حقوق بین الملل خصوصی بر روی قاعدة ممکن و غیرممکن پایه گذاری شده است؛ زیرا عموماً 
با حاکمیت های متساوی یعنی قوای سیاسی و حقوقی مساوی سروکار دارد و دولت ها هیچ گونه 
الزامی ندارند که به قوانین کشورهای دیگر در قلمرو خود به طور مطلق اجازة اجرا دهند، آنها 
حق و ناحق را تا حدودی که امکانات اجازه می دهد در نظر می گیرند و به عبارت دیگر در تعارض 
قوانین دولت ها آنچه را که بر حسب تاریخ، مذهب، تمدن، آمال و آرزوهایشان ممکن می دانند به 

آن عمل و توجه می کنند.

1-3- منابع و قواعد
مقررات حقوق  که  همان طوری  و  است  موضوعه  از جمله حقوق  بین الملل خصوصی  حقوق 
داخلی وضع و به مرحله اجرا می رسد قواعد حقوق بین الملل خصوصی را قوة حاکمه هر دولتی 
مستقاًل تعیین می کند و به موقع اجرا در می آورد، اما چون اجرای این قواعد خواه ناخواه برخورد 
با سایر حاکمیت ها را دارد دولت ها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی 
یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی مسائل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظیم و تعیین 
کنند؛ بنابراین حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین المللی سرچشمه 

می گیرد.
1-3-1- منابع داخلی 

1-3-1-1- قانون  
منظور قانون کشوری است که قضیه در آنجا مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. بدیهی 
است که دادگاه این کشور قواعد و احکامی را که قانونگذار همان کشور تجویز کرده به موقع اجرا 
او  نزد  از مسائل حقوق بین الملل خصوصی که  ایرانی در هر مورد  خواهد گذاشت. مثاًل دادگاه 
مطرح می شود خواه راجع به تابعیت خواه مربوط به وضع اتباع بیگانه و خواه مربوط به تعارض 
قوانین باشد، قواعد حقوق بین الملل خصوصی را که قانون ایران اجازه داده است باید اعمال کند. 
در حقوق ایران مقررات نسبتاً جامعی راجع به مسائل حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که 
از جمله مواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 مقدمه قانون مدنی و مواد 961 تا 990 قانون مدنی را می توان 

ذکر کرد. 
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 1-3-1-2 رویه قضایی
نسبتاً  نقش  بین الملل خصوصی  ایجاد حقوق  و  تشکیل  در  نیز  محاکم  آرای  یا  قضایی  رویه 
مهمی را دارا هستند چه اغلب مسائل مربوط به این رشته در اثر اختالفات حاصله برای رسیدگی و 
تعیین تکلیف قطعی به محاکم مراجعه می گردد که در رأس آنها دیوان عالی کشور قرار گرفته است. 
دیوان عالی کشور راجع به اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی نظارت کامل دارد و بنابراین 
آرای محاکم و مخصوصاً آرای دیوان عالی کشور یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی به 

شمار می آید و رویه قضایی یا عرف ملی حقوق بین الملل خصوصی را ایجاد می کند. 
قانونی  مقررات  یا  عرفی  قواعد  بین الملل خصوصی  حقوق  مسائل  به حل  راجع  کشوری  هر 
در مورد تعارض قوانین تداخل  اوقات مخصوصاً  از  مخصوص به خود دارد که در نتیجه پاره ای 
ایجاد می کند و  مقررات قانونی و یا عرف های ملی حقوق بین الملل خصوصی وضع دشواری را 
بدین طریق تعارض ساده بین قوانین داخلی به تعارض پیچیده بین سیستم های ملی حل تعارض 

مبدل می شود. 
مثاًل اگر بین زن و شوهر فرانسوی که در ایران اقامت دارند دعوای طالقی مطرح باشد در این 
مورد میان قانون فرانسه و قانون ایران تعارض رخ می دهد که در فصول آینده مفصاًل توضیح داده 

خواهد شد.
در مورد منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی دو مطلب را باید یادآوری کرد:

اوالً: در حقوق بین الملل خصوصی بعضی از علمای حقوق منابع داخلی را به سه قسمت تقسیم 
کرده اند: حقوق نوشته، عرف و رویه قضایی و گاهی نیز منشأ چهارمی به اسم دکترین به منابع 

داخلی افزوده اند. 
ثانیاً: عرف یک طریقه وضع حقوق به صرافت طبع است. عرف به وسیلة عادت افراد که در مدت 
مدیدی اجرا می گردد، پایه گذاری می شود و در وجدان عمومی کم کم این فکر به وجود می آید 
که حتماً باید موافق آن رفتار شود. پس تحقق عرف به دو شرط است یکی آنکه عادت قدیمی و 
مستمر باشد دیگر آنکه وجدان عمومی جنبة الزامی بودن آن را احساس کند. هرگاه عادت این 

خصیصة دوم را فاقد باشد، عرف ایجاد نمی گردد)نصیری،21:1392(.

1-3-2- منابع بين المللی 

1-3-2-1- عهدنامه ها1 
ماده 9 ق.م مقرر می دارد: »مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر 
دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.« بدیهی است منظور از عهود هرگونه توافق بین دولت 

1- Traite
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ایران با یک یا چند دولت دیگر راجع به منافع اختصاصی و قطع نظر از شرایط صوری و یا اهمیت 
این تعریف عهدنامه شامل عهدنامه به معنی اخص قرارداد  با  از آن می باشد که  تعهدات ناشی 
سیاسی و یا پروتکل می شود. اگرچه عهدنامه یکی از منابع بین المللی حقوق است؛ اما در ایران 
مادام که به تصویب قوه مقننه نرسیده و به صورت یک قانون داخلی در نیامده است الزم االجرا 
نیست. در اصل هفتادوهفتم قانون اساسی مصرح است: »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و 

موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد«.
با این کیفیت عهدنامه را باید از منابع مختلط داخلی و بین المللی محسوب کرد؛ به این معنی 
که فی ذاته از منابع بین المللی بوده ولی در اثر تصویب قوه مقننه و توشیح و انتشار به صورت یکی 
از منابع داخلی ظاهر می گردد و این وضع خود موجب اشکاالت فراوانی در عمل شده است که 
برای حل آنها گاهی جنبه داخلی و زمانی جنبه بین المللی عهدنامه را مورد توجه قرار می دهند. 

از وصف بین المللی عهدنامه نتایج زیر حاصل می شود: 
اوالً: عهدنامه ای که بر طبق مقررات قانون اساسی بین دولت ایران و دولت یا دولت های دیگر 
منعقد می شود می تواند قانون داخلی را نقض کند و حال آنکه قانون بعدی به هیچ وجه نمی تواند 

ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد. 
ثانیاً: تفسیر بین المللی عهدنامه با موافقت سایر دولت های امضاکننده میسر است و همچنین 

است تغییر مواد یا تعلیق و یا نسخ عهدنامه. 
ثالثاً: در صورتی که عهدنامه ای شامل شرط رفتار متقابله باشد مشخص انجام شرط وظیفه 

دولت است نه قاضی دادگاه که عند االقتضا می تواند آن عهدنامه را فسخ نماید. 
و  دولت  دو  بین  دوجانبه  عهدنامه های  تقسیم می شوند.  و چندجانبه  دوجانبه  به  عهدنامه ها 
به منظور تأمین منافع اختصاصی آنها منعقد می شود. این عهدنامه ها فقط نسبت به طرفین متعاهد 
از این قبیل است عهدنامة  الزام آور بوده و به هیچ وجه قابل استناد در مقابل دولت ثالث نیست 
اقامت که به وسیلة آن دو کشور متقاباًل امور حقوقی اتباع خود را در قلمرو حکومت یکدیگر تعیین 

و تنظیم می کنند. 
قراردادهای  از  است  عبارت  می گویند   )Union(اونیون را  آنها  که  چندجانبه  عهدنامه های 
سیاسی که بین چند دولت برقرار می شود و به طور کلی منظور این است که با انعقاد این قراردادها 
قرارداد  مانند  قرار می گیرند.  مقررات حقوقی مشترک  از دولت ها تحت یک رشته  زیادی  گروه 
چندجانبه حمایت مالکیت ادبی که در سال 1886 میالدی در شهر برن )سوئیس( منعقد شده 

است. 

1-3-2-2- عرف بين المللی
عرف بین المللی مشمول همان تعریفی است که در حقوق داخلی دارد به این معنی که از یک 
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عادت مستمری که الزم االجرا شده است تشکیل می شود. به عبارت دیگر عرف بین المللی عبارت 
از یک قاعده حقوقی است که دولت ها طی مدت مدیدی در روابط بین خود آن را رعایت کرده اند 

به طوری که در وجدان عمومی آنها به تدریج یک جنبه الزامی پیدا کرده است. 
هر عرف بین المللی یک عرف حقوق عام مردم جهان است که گاهی نیز موضوع آن یک قاعده 
این قاعده  بر  اتباع بیگانه عرف بین المللی  حقوق بین الملل خصوصی است؛ مثاًل راجع به وضع 
مستقر شده که هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت او 
اقامت دارند، بشناسد و کمتر از آن را عرف بین المللی اجازه نمی دهد. همچنین عرف بین المللی 
اقتضا دارد که از اتباع خارجه بدون تأدیه قیمت عادالنه خلع مالکیت نشود و باالخره همین عرف 
بین المللی ایجاب می کند که بیگانگان به محاکم محل اقامت خود دسترسی داشته و حق ترافع 

قضایی داشته باشند. 

1-3-2-3- دکترین 
در حالی که اصوالً و از لحاظ قانون اساسی دکترین نباید و نه می تواند از منابع حقوق باشد؛ 

مع ذلک در تمام رشته های حقوق واجد اهمیت بسیار است. 
ایجاد تفسیر و اعمال  دکترین یک منشأ مستقیم حقوق نیست؛ ولی به طور غیرمستقیم در 
قواعد حقوق تأثیر بسزا دارد و این تأثیر عماًل یا به وسیلة آموزش یا در اثر تفسیر و گزارش های 

کتبی و یا تحقیقات و تتبعات انجمن های علمی انجام می گیرد. 
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1-4- تست های طبقه بندی شده فصل اول
1- کدام گزینه موضوع حقوق بین الملل خصوصی نیست؟

ب( عملکرد سازمان های بین المللی الف( اشیاء   
د( طالق ج( مالکیت فکری  

2- در مورد حقوق بین الملل خصوصی کدام گزینه صحیح نیست؟
الف( در حقوق بین الملل خصوصی روابط افراد در زندگی بین المللی بررسی می شود.

ب( حقوق بین الملل خصوصی از منابع حقوق داخلی و بین المللی توأمان بهره مند می گردد.
ج( فن تطبیق و انطباق در حقوق بین الملل خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

د( حقوق بین الملل خصوصی قانون حاکم بر یک مسئلة حقوقی را تعیین می کند و دولت ها 
لزوماً آن قانون را در مسئله مزبور اعمال می کنند.

3- دادگاه ایران در مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی... 
الف( اگر احوال شخصیه باشد قانون ملی را حاکم می کند.

ب( در مورد اسناد، قانون تابعیت را حاکم می کند.
ج( قانون حقوق بین الملل خصوصی  ایران را حاکم می کند.

د( در صورتی که با نظم عمومی در تعارض نباشند، قانون مقر دادگاه را حاکم می کند.
4- در مورد منابع حقوق بین الملل خصوصی، کدام گزینه صحیح نیست؟

الف( در بسیاری از کشورها، رویة قضایی مهم ترین منبع حقوق بین الملل خصوصی به شمار 
می رود.

ب( دکترین در تفسیر و اعمال قواعد حقوقی تأثیر بسزا دارد و منبع مستقیم حقوق بین الملل 
خصوصی به شمار می رود.

ج( عهدنامه ها در ایران تا زمانی که به صورت یک قانون داخلی در نیامده اند، الزم االجرا قلمداد 
نمی شوند.

د( عرف حاصل تکرار رفتار مشابه دولت ها در گذر زمان و اعتقاد به الزام آور بودن این رفتارها 
است.

5- در مورد منابع حقوق بین الملل خصوصی کدام گزینه از دقت کمتری برخوردار است؟
الف( در حقوق بین الملل خصوصی رویه قضایی با عرف بستگی تام دارد.

ب( عرف حاصل رفتار یکسان دولت ها و تکرار این رفتارها طی مدت مدید است.
ج( اگر در عهدنامه ای شرط رفتار متقابل پیش بینی شده باشد، تشخیص انجام شرط به عهدة 

دولت است.
د( حقوق بین الملل خصوصی گاهی موضوع عرف بین المللی قرار می گیرد.
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6- حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای از علم حقوقی است که به ����������� می پردازد�
الف( روابط خصوصی اشخاص بین المللی

ب( مسائل داخلی اشخاص بین المللی
ج( روابط افراد در زیست بین المللی

د( روابط داخلی افراد در رابطه با پدیدة مرز
7- یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی �����

الف( الزاماً در میان دو کشور پدید می آید.
ب( بر اساس قاعدة ممکن و ناممکن پدید می آید.

ج( بر اساس فن خاص تطبیق و انطباق ایجاد می گردد.
د( با توجه به قانون داخلی کشور مقر دادگاه بررسی می گردد.

8- قواعد حقوق بین الملل خصوصی ����������
الف( از قواعد حقوق بین الملل عمومی نشأت می گیرند.

ب( از قواعد حقوق داخلی یک دولت هستند.
ج( از قواعد حقوق داخلی دو دولت طرف اختالف نشأت می گیرند.

د( ناظر بر روابط خصوصی افراد و دولت ها هستند.
حقوق  در  اصل  کدام  با  خصوصی  بین الملل  حقوق  در  غیرممکن  و  ممکن  قاعده   -9

بین الملل عمومی ارتباط مستقیم دارد؟
ب( نظم عمومی الف( حسن نیت    

د( تطبیق و انطباق ج( برابری حاکمیت ها    
10- کدام گزینه از تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی به 

شمار نمی رود؟
ب( مرجع صالح برای رسیدگی الف( تابعان     

د( منابع ج( ضمانت اجرا    
11- بنا بر نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی قواعد حقوق بین الملل خصوصی �����

الف( بخشی از قواعد حقوق بین الملل هستند به استثنای قوانین نوشته در داخل کشور
ب( بخشی از قواعد حقوق داخلی هستند به استثنای رویة قضایی

ج( بخشی از قواعد حقوق بین الملل و نیاز به وجود عنصر خارجی هستند.
از طریق کنوانسیون های  از قواعد حقوق داخلی هستند به استثنای قواعدی که  د( بخشی 

بین المللی یا عرف ها به وجود آمده اند.
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12- بر اساس ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران مقررات عهدنامه ای که طبق 
قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد:

الف( در حکم قانون است.
ب( فقط در صورت تصویب قوه مقننه الزم االجرا می گردد.
ج( از منزلتی مافوق منزلت قانون اساسی برخوردار است.
د( از منزلتی مافوق منزلت قوانین عادی بر خوردار است.
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1-5- پاسخنامه تشریحی تست های طبقه بندی شده فصل اول
1- گزینه »ب« صحیح است� عملکرد سازمان های بین المللی تحت نظام حقوق بین الملل 

ارزیابی می شود.
2- گزینه »د« صحیح است� دولت ها مسائل سیاسی و اجتماعی خود را در اعمال قانون 
لحاظ می کنند. از جمله اگر اثر یک حق که در کشور دیگر ایجاد شده است منافی نظم عمومی 

 باشد، دولت از اعمال آن سر باز خواهد زد.
3- گزینه »ج« صحیح است� هر کشوری قانون حقوق بین الملل خصوصی خود را در حل 
تعارض اعمال می کند و اگر فی المثل قاضی ایرانی قانون فرانسه را بر مسئله ای حاکم بداند، این 

امر به استناد قانون حقوق بین الملل خصوصی ایران وقوع می یابد.
4- گزینه »ب« صحیح است� دکترین منبع مستقیم حقوق نیست؛ بلکه در تفسیر و رفع 

ابهام قواعد حقوقی نقش دارد.
5- گزینه »ب« صحیح است� گزارة مذکور صرفاً عنصر مادی عرف را لحاظ کرده و عنصر 

معنوی را مغفول نهاده است.
6- گزینه »ج« صحیح است� حقوق بین المللی خصوصی به روابط افراد در عرصه بین المللی 

می پردازد.
7- گزینه »د« صحیح است� هر کشور مسئله حقوق بین المللی خصوصی را از منظر قوانین 

داخلی خود حل می کند.
8-  گزینه »ب« صحیح است� نکته آن است که علی رغم عنوان بین المللی، قواعد حقوق 
بین الملل خصوصی می توانند در دو سوی یک مرز کاماًلً متفاوت باشند و در واقع هر دولت قواعد 

حقوق بین الملل خصوصی مخصوص به خود را دارد.
9- گزینه »ج« صحیح است� قاعده ممکن و ناممکن از این واقعیت سرچشمه می گیرد که 
با توجه به اصل برابری حاکمیت ها در حقوق بین الملل، هیچ دولتی ملزم به اعمال مطلق قوانین 
کشور دیگر در قلمرو خود نیست و متقاباًل هیچ دولتی قادر به تحمیل قاعده حقوق خصوصی خود 
به دولت دیگر نیست. توضیح آنکه چه بسا در مسئله ای بر اساس قانون حقوق بین الملل خصوصی 
ایران، قانون کشور هلند حاکم باشد؛ اما اعمال آن مخالف نظم عمومی جامعه ایران قلمداد شود. 

در این شرایط دولت ایران به هیچ روی ملزم به اعمال قانون هلند نیست.
10- گزینه »د« صحیح است� در هر دو نظام، معاهده یک منبع حقوق تلقی می شود.

11- گزینه »ب« صحیح است� ظهور این مسائل ناشی از تفاوت قوانین حقوق خصوصی در 
کشورهای مختلف است.

12- گزینه »الف« صحیح است� ماده 9 قانون مدنی ایران: مقررات عهدنامه ای که مطابق 
با قانون اساسی بین دولت ایران و دولت یا دولت های دیگر منعقد می شود، در حکم قانون است.





 فصل دوم: فصل دوم:
تفاوت حقوق بینتفاوت حقوق بین   الملل خصوصی با حقوق داخلی الملل خصوصی با حقوق داخلی

تحلیل مواد مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی در قانون

 مدنی
 آیین دادرسی مدنی 

 آیین دادرسی کیفری
 تجارت

 مجازات اسالمی





2-1- تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی
باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که  قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوصی 
حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد است که این چنین تعریفی 
را می توان در حقوق خصوصی یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه 
عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق داخلی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از 
مرزهای جغرافیایی )ملی( بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آن را به عنوان مجموعه 
قواعدی که بر روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد تعریف کرد. 

این )حقوق بین الملل( همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود:
1- حقوق بین الملل عمومی: حقوق بین الملل عمومی تنظیم کننده روابط میان دولت ها و 
بین المللی،  معاهدات  عمدتاً  آن  منابع  و  است  بین الملل(  )تابعان حقوق  بین المللی  سازمان های 
و  کافی  اجرایی  متأسفانه ضمانت  که  است  بین المللی  قضایی  رویة  و  بین المللی  عادات  و  عرف 

مؤثری )نسبت به قوانین ملی( ندارد. 
2- حقوق بین الملل خصوصی: در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت: 

»مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیرداخلی )یا بین المللی( اتباع کشورها 
و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صالحیت قوانین و محاکم بحث می کند«. 

حقوق بین الملل خصوصی بر خالف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت 
اجرایی کافی و مؤثر دارد و شامل سه موضوع اصلی است: 

1- تقسیم جغرافیایی اشخاص )شامل تابعیت، اقامتگاه(؛ 2- وضع حقوقی خارجیان؛ 3- تعارض ها 
)اعم از تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین، تعارض مراجع رسمی(. 

قواعد در حقوق بین الملل خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- قواعد ماهوی: قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها 

مالک، استفاده از قانون ملی است. 
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2- قواعد شکلی: همان قواعدی هستند که مسئله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و 
تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند که همان موضوع بحث تعارض است. مثل ماده 7 ق.م که 
یک قاعده شکلی است )حل تعارض( و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع 
قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند و این ماده تنها به تعیین قانون صالحیت دار می پردازد. 
قواعد شکلی؛ حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط، وابستگی و تفاوت هایی دارد 
که از جمله می توان گفت که وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از: 

1. حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخلی تأثیر می پذیرد؛ 
2. حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است؛ 

3. برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار به استفاده از قواعد حاکم بر حقوق 
داخلی هستیم. 

شباهت ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی عبارت است از: 
1. از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است؛ 

2. شیوة حل مسائل هر دو مشابه است؛ 
3. هر دو دارای ضمانت اجرا هستند؛ 

4. رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است. 
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی عبارت است از: 

1. منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف؛ اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است؛ 
2. مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است؛ 

3. در روابط حقوقی، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است؛ اما در حقوق داخلی 
عامل خارجی نیست؛ 

4. در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است؛ اما در حقوق داخلی 
چنین نیست. 

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی:
1- فایده عملی: بررسی اموال، اشخاص، اسناد، اعمال حقوقی است و زمانی که یک طرف این ها 

عنصر خارجی باشد، قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است. 
2- فایده علمی: مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخش آن مربوط به مسائل 
حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و بخش دیگر 

آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود.
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 2-2- تحلیل مواد مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی در قانون مدنی

ماده ۵- کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در 
مواردی که قانون استثنا کرده باشد. 

1. این ماده اشاره به صالحیت سرزمینی و اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن 
قوانین دارد و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی به استناد این اصل باید قوانین 
ایران را جاری ساخت البته اصل درون مرزی بودن قوانین یکی از اصول مهم در حقوق بین الملل 
احوال   .2 بیگانه؛  اتباع  احوال شخصیه   .1 می باشد:  استثنا  دو  دارای  ماده  این  است.  خصوصی 
متبوع خود  دولت  قوانین  تابع  خود  احوال شخصیه  در  بیگانه  اتباع  غیرشیعه  ایرانیان  شخصیه 

هستند و ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه تابع مذهب خود هستند. 
2. قوانین مربوط به نظم عمومی دربارة همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون 

خارجی است. 

ماده 6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه 
اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. 

به  و  است  خصوصی  بین الملل  حقوق  در  قوانین  بودن  برون مرزی  اصل  بیانگر  ماده  این   .1
صالحیت شخصی در خصوص اتباع ایران اشاره دارد. ایرانیانی که در خارج مقیم هستند در احوال 
شخصیه خود از قبیل نکاح و طالق و اهلیت و ارث تابع قوانین کشور ایران هستند. البته در برخی 
از نظام های حقوقی مانند انگلیس و آمریکا نکاح و طالق و اهلیت تابع قانون اقامتگاه است بنابراین 
حکم این ماده در خارج از کشور در صورتی دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر 

احوال شخصیه بداند در غیر این صورت تابع قوانین محلی است. 
تعارض  نظم عمومی  با  این است که  بر  نیز منوط  دادگاه خارجی  ایران در  قانون  اجرای   .2

نداشته باشد. 

ماده 7- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و 
همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

1. این ماده به صالحیت شخصی در خصوص اتباع خارجه اشاره دارد. 
اوال  که  است  خودشان  مذهبی  قواعد  تابع  صورتی  در  غیرشیعه  ایرانیان  احوال شخصیه   .2
مذهب آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد؛1 ثانیاً در خصوص آن عادات و قواعد 

1- اصل 12 و 13 ق.ا
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روشن و معینی در آن مذهب پیش بینی شده باشد؛ ثالثاً خالف نظم عمومی نباشد. 
3. در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد 
دادگاه ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص خارجی باشد مالک 

تابعیت مؤثر است؛ یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.   
4. در طالق و نکاح خارجیان مقیم ایران هرگاه زن و شوهری دارای تابعیت های گوناگون باشند 

قانون دولت متبوع شوهر مالک است.1
5. مادة 7 تا حدی اجرا می شود که مخالف عهدنامه های بین المللی که ایران امضا کرده است 

و قوانین خاص دیگر نباشند.2
6. اگر قوانین خارجی که مطابق این ماده باید رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده شده 

باشد؛ محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست؛ مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.3
7. استثنائات وارد بر این ماده عبارتند از: 

- احاله درجه اول )973ق.م(؛
- مخالفت قانون خارجی با نظم و مصلحت عمومی؛4 

- شخص فاقد تابعیت؛5  
- پناهنده سیاسی؛ 

- در صورتی که آن کشور خارجی قانون خاصی در آن زمینه نداشته باشد. 

ماده 8- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت 
تابع قوانین ایران خواهد بود.

1. مفاد این ماده اشاره دارد به این که امالک خارجیان در ایران در حکم اموال غیرمنقول 
ایرانیان است و منظور از عبارت از هر جهت، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است مانند 
مالیات و تشریفات انتقال یا ادارة آن اما آنچه که مربوط به احوال شخصیه مالک مال باشد تابع 

قانون دولت متبوع خود است مثل وصیت و ارث. 
2. اتباع خارجی نمی توانند در ایران زمین زراعتی بخرند.6

1- ماده 963 ق.م
2- ماده 974 ق.م
3- ماده 973 ق.م
4- ماده 975 ق.م

5- آپاترید
6- قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی 1310



3535ی لود قلوح ا  وربلیو هموقم :لوا لصفو اوربلیودقا:ف

ماده 9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در 
حکم قانون است. 

البته  انعقاد یک معاهده است۱،  ۱. امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی 
رئیس جمهور می تواند از امضای آن خودداری نماید. 

باید به تصویب مجلس  نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی  2. عهدنامه ها، مقاوله 
شورای اسالمی برسد.2

3. در روابط بین المللی اعتبار عهدنامه بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع 
قانون معارض با آن محدود می کند. 

4. عهدنامه ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است.
5. در محاکم داخلی هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود دادگاه باید قانون مخالف را 

رعایت کند که آخرین ارادة قانونگذار است. 
6. اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است ولی در روابط بین المللی پس از 

تصویب مجلس اعتبار عهدنامه کامل است و باید بی درنگ رعایت شود. 
7. مهلت اجرای قانون در اجرای عهدنامه در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان باید رعایت 

شود.

ماده 961- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 
1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتًا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتًا از اتباع 

خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.

3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفًا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

1. این ماده به اصل بهره مندی اتباع خارجه از حقوق مدنی و استثنائات آن اشاره می نماید.
2. بنابر وحدت مالک تبصره 2 از ماده 98۷ ق.م می توان گفت خارجیان حق داشتن اموال 

غیرمنقول را در صورتی ندارند که موجب سلطة اقتصادی خارجی گردد.  
۳. در خصوص مصداق بند ۳ برخی حقوق دانان حق شفعه را نام برده اند. 

1- اصل 125 ق.ا
2- اصل 77 ق.ا
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بود  او خواهد  متبوع  دولت  قانون  بر حسب  معامله کردن  برای  اهلیت هر کس  تشخیص  ماده 962- 
مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت 
متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام 
آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون 

ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. 
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به 

نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد، شامل نخواهد بود. 

۱. اگر تبعه خارجی مطابق قوانین ایران رشید محسوب شود معامله او نافذ است هر چند که 
مطابق قانون دولت متبوع خود صغیر باشد. 

2. وصیت نیز در زمرة اعمال حقوقی مربوط به حقوق ارثی است. 
۳. اگر قانون دولت متبوع خارجی اهلیت را تابع قانون اقامتگاه بداند خارجی مقیم ایران تابع 

قوانین داخلی است. 
4. این ماده به قانون حاکم بر اهلیت معامله اشاره دارد و شرط اعمال ماده وقوع معامله در 

ایران است؛ ولی ایرانی بودن طرف معامله شرط نیست. 

ماده 963- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع 
شوهر خواهد بود. 

طالق در زمرة روابط شخصی و مالی زوجین نیست؛ بلکه سبب انحالل رابطه زوجیت است نه 
از آثار نکاح، با این حال باتوجه به اختیار بیشتر شوهر در طالق و مستنبط از بند 1 ماده واحده 
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه طالق تابع قانون دولت متبوع شوهر است اعم از 

اینکه شوهر ایرانی یا خارجی باشد. 

ماده 964- روابط بین ابوین و اوالد، تابع قانون دولت متبوع پدر است؛ مگر اینکه نسبت طفل فقط به 
مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. 

1. این ماده به قانون حاکم بر روابط ابوین و اوالد اشاره دارد. 
2. انتساب اوالد به ابوین باید مشروع باشد و اال ماده فوق اجرا نخواهد شد.1  

1- ماده 1167 ق.م
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ماده 967- ترکة منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از 
قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم االرث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته 

است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. 

این ماده به قانون حاکم بر ترکه اشاره دارد و غیر از قوانین اصلیه حاکم بر ترکه خارجیان سایر 
مسائل مربوط به ترکه طبق ماده 8 ق.م تابع قانون ایران است و این ماده، ماده 8 را تخصیص 

زده است. 

ماده 968- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه 
بوده و آن را صریحًا یا ضمنًا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. 

1. طبق ظاهر ماده فوق در صورتی حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون به تراضی یکدیگر 
مؤثر است که طرفین قرارداد هر دو خارجی بوده و انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار عقد 

باشد نه شرایط صحت آن. 
2. هرگونه تصرف حقوقی )مانند بیع و اجاره( نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران تابع 

قانون ایران است؛ ولو آنکه طرفین قراداد خارجی باشند.1 
۳. با توجه به پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری در ماده 2۷ 
قانون داوری تجاری بین المللی ایران به نظر می رسد که این ماده، ماده 968 ق.م را در این زمینه 

تخصیص زده است. 
4. این ماده ناظر بر تعهدات و آثار ناشی از عقد است و اال قانون حاکم بر انعقاد و شرایط صحت 
عقد اصوالً تابع ماده ۵ ق.م است، با این حال نتیجه اعمال هر دوی آنها تا حدودی یکسان است 
یعنی قانون حاکم بر ایجاد قرارداد هم تابع قانون محل انعقاد عقد است مگر در مورد اهلیت که 

طبق ماده 6 و ۷ ق.م تابع دولت متبوع معامل است. 
۵. قاعده فوق منحصر به تعهدات قراردادی نیست و تعهدات ناشی از ایقاع، وقایع حقوقی و 

ضمان قهری )الزامات خارج از قرارداد( نیز تابع قانون محل وقوع آن است. 

ماده 969- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند. 

1. چنانچه تشریفات تنظیم سندی مربوط به نظم عمومی  باشد، رعایت قوانین ایران ضروری 
است، مانند لزوم تنظیم سند رسمی در مورد انتقال امالک ثبت شده در دفتر امالک ایران.2

1- ماده 8 و 966 ق.م
2- ماده 22 قانون ثبت
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2. با توجه به ظاهر ماده فوق تفاوتی میان اسناد رسمی و عادی در خصوص حکم این ماده 
وجود ندارد. 

3. شکل تنظیم وصیت نامه اعم از عادی و رسمی تابع قانون محل تنظیم آن است؛ اما چنانچه 
وصیت نامه عادی در خارج از ایران مطابق قوانین ایران تنظیم شود در محاکم ایران قابل پذیرش 

است. 

نکاح  عقد  اجرای  به  وقتی می توانند  ایران  در  خارجه  قونسولی دول  یا  مأمورین سیاسی  ماده 970- 
مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعة دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را 

به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

1. عقد نکاح از لحاظ شرایط ماهوی تابع دولت خارجی است، مگر آنکه اجرای قانون خارجی با 
منع نظم عمومی مواجه باشد، مانند ازدواج دو هم جنس که مخالف اخالق حسنه است.1

2. عقد نکاح از لحاظ قوانین شکلی و تنظیم نکاح نامه می تواند بر طبق قانون ایران باشد.2
3. تبعیت ایرانیان مقیم خارج از قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح است و نسبت 

به شرایط صوری نکاح تبعیت از قانون ایران الزامی نیست. 

قانون محلی  تابع  به اصول محاکمات  راجع  قوانین  از حیث صالحیت محاکم و  ماده 971- دعاوی 
خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه 

ایرانی نخواهد بود. 

1. این ماده به قانون حاکم بر صالحیت محاکم و آیین دادرسی اشاره دارد. 
2. برخالف حقوق داخلی مطرح بودن دعوی در دادگاه دیگر )خارجی( رافع صالحیت و مانع 

رسیدگی دادگاه ایرانی نیست.3
3. برخی از حقوق دانان قواعد مربوط به صالحیت دادگاه ها را امری می دانند و توافق خالف آن 
اثری ندارد؛ اما اگر طرفین درباره ارجاع به داوری توافق نمایند، صحیح است و دادگاه باید به استناد 

قرارداد داوری دعوی را رد نماید.

ماده 972- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم االجرا تنظیم شده در خارجه را 
نمی توان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرا آنها صادر شده باشد. 

1- ماده 970 ق.م
2- ماده 969 ق.م
3- ماده 971 ق.م
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1. احکام ماده فوق مربوط به نظم عمومی است. 
2. دادگاه های ایران این اسناد و احکام را از لحاظ اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی 
می نمایند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نمایند نفوذ این اسناد منوط به همین بررسی 

است.1

ماده 973- اگر قانون خارجه که باید مطابق مادة 7 جلد اول این قانون و یا برطبق مواد فوق رعایت 
گردد به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست، مگر اینکه احاله به 

قانون ایران شده باشد.

مقصود از جملة »محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر در موردی که احاله به قانون 
ایران شده« این است که دادگاه باید بر طبق قواعد رفع تعارض قوانین در ایران، قانون خارجی را 

اعمال کند که البته بعضی از حقوق دانان نظری مخالف دارند. 

ماده 974- مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که 
مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. 

1. عهدنامه در حکم قانون است. عهدنامه مؤخر قانون مقدم را می تواند نسخ کرده یا تخصیص 
 زند، در واقع در تعارضات غیرقابل جمع محاکم ایرانی قانون مؤخر را اجرا می کنند.2

2. در فرضی که عهدنامه مقدم بر قانون است به عنوان قانون خاص با قانون عام جدید نسخ 
نمی شود، در مورد نادری هم که تعارض رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر است 
در حقوق داخلی دادگاه قانون جدید را اجرا می کند ولی در روابط بین المللی عهدنامه بر قانون 

مقدم است. 

ماده 975- محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه 
بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب 

می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرا قوانین مزبور اصواًل مجاز باشد.

1. قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و 
نقض آن نظم الزم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را برهم می زند. 
2. اخالق حسنه بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون در نیامده است و ضامن 

آن وجدان اجتماعی است.  

1- ماده 169 ق.ا.ا.م
2- ماده 9 ق.م
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3. قواعد آمره بخشی از نظم عمومی است که به صورت مدون در قانون آمده است.1
4. اخالق حسنه و قواعد آمره زیرمجموعة نظم عمومی محسوب شده و رابطة آنها عموم و 

خصوص مطلق است. اخالق حسنه و قواعد آمره، خاص و نظم عمومی، عام است. 
5. رعایت احوال شخصیه اقلیت های مذهبی و دینی در ایران منوط به عدم تعارض این قوانین 

با نظم عمومی است. 
* فرض کنید در کشوری ازدواج با خاله یا عمه مجاز باشد. اگر دربارة صحت نکاح در دادگاه 
ایران، دعوایی مطرح گردد، دادگاه ایران حکم به صحت آن نخواهد داد؛ زیرا حکم بر صحت آن، 

برخالف نظم عمومی است و باعث جریحه دارشدن احساسات عمومی می گردد.
* نظم عمومی بین المللی، مجموعه تأسیساتی و قوانینی است که آنچنان به تمدن یک کشور 
آمیخته شده اند که قضات آن کشور، ناگزیر، اجرای آن را بر قانون خارجی مرجح می داند، حتی 
اگر آن قانون خارجی، طبق قواعد حل تعارض واجد صالحیت شناخته شده باشد. اندیشمندانی 
مثل پیه و منچینی نظم عمومی را شامل تمام قواعد عمومی و درون مرزی می دانستند و برای نظم 
البته  بین الملل معنایی موسع همچون نظم عمومی داخلی در نظر می گیرند.  عمومی در روابط 
این است که هیچ مالزمه ای  ایراد گرفته شده  انتقاد واقع شده است. نخستین  آنان مورد  عقیدة 
بین درون مرزی بودن قوانین و نظم عمومی وجود ندارد و دومین ایراد این است که اگر نظر پیه و 
منچینی را بپذیریم، باید به اصل بودن نظم عمومی اعتقاد پیدا کنیم در حالی که نظم عمومی بیشتر 
به صورت استثنا جلوه می کند برخی دیگر از اندیشمندان برای نظم عمومی در سطح بین الملل، 

معنایی محدودتر قایل هستند و آن را استثنایی بر صالحیت داربودن قانون خارجی شناخته اند.

ماده 976- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: 
1( کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی 

مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2( کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 

3( کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4( کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند. 

5( کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن 
هجده سالگی تمام الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و اال قبول شدن آنها به تابعیت 

ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 
6( هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7( هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

1- ماده 190 ق.م


