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فصل اول
کلیات

تعريف: زندگی بین المللی مانند زندگی در داخل یک سیستم حقوقی )یک دولت( نیازمند 
به قواعد و مقرراتی است که این وظیفه را حقوق بین الملل خصوصی بر عهده دارد. به عبارتی 
در یک تعریف کلی، حقوق بین الملل خصوصی را می توان چنین تعریف نمود »حقوق بین الملل 
خصوصی عبارت است از: رشته ای از علم حقوق که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث 

می کند.«

مشخصات حقوق بين الملل خصوصی
1- بین المللی بودن آن- عده ای از دانشمندان چون »دو وری سومیر« این رشته را فاقد جنبة 
بین المللی و شعبه ای از حقوق داخلی می دانند. ولی باید اذعان داشت چون هر دولتی 
در وضع و اجرای قواعد و مقررات راجع به آن برای اینکه منصفانه باشد ناگزیر است که 

حاکمیت سایر دول را نیز رعایت کند لذا وجهه بین المللی دارد.
2- خصوصی بودن آن- در مورد اینکه آیا این رشته از حقوق، خصوصی است یا عمومی یعنی 
جزء حقوق خصوصی است و یا حقوق عمومی،  اختالف نظر وجود دارد. اگر چه از تعریفی که 
عنوان شد خصوصی بودن آن استنباط می شود، لذا با ذکر نکاتی که ذیاًل عنوان می شود، 

جنبه خصوصی بودن حقوق بین الملل خصوصی را ضعیف می کند:
اوالً: دولت ها با دخالت روز افزونی که در روابط حقوقی افراد می کنند،  حقوق مربوط به افراد و 
مالکیت و قراردادها را تحت تأثیر خود قرار داده و این نفوذ قواعد عمومی در حقوق خصوصی 

خواه ناخواه، حقوق بین الملل خصوصی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
ثانیًا: حقوق بین الملل خصوصی از جملة حقوق موضوعه بوده. یعنی دولت ها در احکام و قوانین 
آن مصالح سیاسی و اجتماعی خود را در نظر می گیرند، لذا با این تعابیر مشکل بتوان گفت 

این رشته، رشته ای از حقوق خصوصی است.

فوائد حقوق بين الملل خصوصی
1- فوائد عملی: توسعة روابط بین المللی در عصر حاضر به اندازه ای وسعت یافته که باعث رشد 
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با مشاهدة جابه جا شدن اشیاء، اشخاص،  و پیشرفت در زمینه های مختلف شده است و 
افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر، مسائل بین المللی بی شماری مطرح می شود از 

جمله جابه جایی:
را  المللی  بین  به کشور دیگر، یک مسألة  از کشوری  انتقال کاال  و  نقل  هر گونه  الف( اشیاء: 
قوانین  اینکه  و  قرارداد است  افراد مطرح می سازد. ورود و خروج کاال مستلزم  روابط  در 
کدام کشور بایستی حاکم بر قرارداد باشد؟ این مسأله را حقوق بین الملل خصوصی مطرح 

می سازد.
المللی  اقامت در کشور دیگر توسط اشخاص، مسائل بین  از کشوری و  ب( اشخاص: عزیمت 
مربوط به اشخاص را مطرح می کند و در این زمینه مسأله توریسم و مهاجرت قابل توجه 

است.
ج( افکار و عقايد: امروزه با وجود وسائل ارتباط جمعی چون رادیو و تلویزیون افکار و عقاید 
اقشاری چون مصنفین، مخترعین، علما، و هنرمندان با سرعت زیادی از کشوری به کشور 
دیگر منتقل می شود در این رابطه باید این مسأله را مطرح کرد که تا چه اندازه می توان این 

موضوعات بین المللی را حمایت کرد.
2- فوائد علمی: از لحاظ علمی نکات زیر مد نظر است:

الف( تازگی موضوعات آن: به دلیل اینکه این رشته از علم حقوق مستقل بوده و از شعب دیگر 
حقوق به وجود نیامده دارای احکام و قواعد مخصوص به خود بوده، لذا در این رشته مسائل 

حقوقی تازه ای مطرح می گردد.
ب( فن اختصاصی بودن: این رشته دارای فن به خصوص »تطبین و انطباق« می باشد. یعنی با 
فراگیری آن، وجود افتراق و اشتراک آن را با سایر حقوق خارجی مورد مطالعه قرار می دهیم. 
یک عالم حقوق بین الملل خصوصی بایستی این قوانین را با یکدیگر تطبیق و بین آن ها 
سازش و هماهنگی ایجاد کند و معلوم سازد که هر کدام از قوانین تا چه حدودی باید به 

موقع اجرا درآید. این انطباق و تطبیق، خود یک ورزش فکری است.
ج( بهتر فهمیدن ساير رشته های حقوق- ابتدا الزم است که این عبارت را از نی بوآیه ذکر 
تأسیسات  و  موضوعات  به  که  است  نورافکنی  مثابه  به  الملل خصوصی،  بین  کرد »حقوق 
حقوق نورافشانی می کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند«. حقوق بین 
الملل خصوصی ما را به تعمق بیشتری درباره تأسیسات حقوق داخلی وادار می کند. مثاًل 
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در حقوق مدنی غالباً راجع به یک موضوع )با یک تأسیس قانونی(، مفصاًل بحث می شود، 
نظریات مختلف، دالیل له و علیه هر عقیده هم ذکر می شود و لیکن در آخر کار، نظر قطعی 
و جزمی اتخاذ نمی شود، این تفکیک در حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی می 
باشد، در اینجا باید منجزاً اظهار عقیده کرد. زیرا تفسیر یک موضوع و تفکیک آن صالحیت 
حکومت بر آن را مشخص می کند و معلوم می کند، که قواعد کدام حکومت باید به آن 

موضوع رسیدگی کند.
بايد امکانات را در نظر  المللی، هر دولتی  اين نکته که در روابط بین  به  د( پی بردن 
بگیرد و آن را به موقع اجرا درآورد- به عبارت دیگر، در تعارض قوانین دولت ها آنچه 
را که بر حسب تاریخ، مذهب، تمدن، آمال و آرزوهایشان ممکن می دانند مورد توجه قرار 

می دهند و به آن عمل می کنند.

منابع حقوقی بين المللی خصوصی
قواعد این رشته از حقوق، مانند سایر رشته های حقوق داخلی توسط قّوه حاکمه هر دولتی 
تعیین شده و اجرا می گردد. به دلیل ایجاد تناقض و برخورد با سایر حاکمیت ها دولت ها اغلب 
سعی در ایجاد توافق و عقد قراردادهای سیاسی و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی 

مسائل مطروحه را تعیین و تنظیم کنند و مشکالت را برطرف نمایند.
لذا حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی، و هم از منابع بین المللی متأثر می شود.

1- منابع داخلی )قانون و رویه قضائی(
الف( قانون- بدیهی است دادگاه هر کشوری قوانین وضع شده توسط قانونگذار همان کشور را 
اجرا خواهد کرد. مثاًل در موضوعاتی مانند: تابعیت، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین، قواعد 

حقوق بین الملل خصوصی را که قانون ایران اجازه داده است، اعمال می شود.
نکته: مقررات راجع به حقوق بین الملل خصوصی در مواد 5، 6، 7، 8 و 9 و همچنین مواد 961 

تا 990 قانون مدنی ذکر شده است.
دارا  زمینه  این  در  مهمی  نقش  که  محاکم هستند  آراء  قضائی همان  رویه  ب( رويه قضائی: 
می باشند و در رأس این محاکم دیوان عالی کشور می باشد که راجع به قواعد حقوق بین 
این رشته محسوب می شود.  منابع مهم  از  یکی  لذا  دارد،  نظارت کامل  الملل خصوصی، 
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آراء محاکم، علی الخصوص دیوانعالی کشور، رویه قضائی یا »عرف ملّی« حقوق بین الملل 
خصوصی را ایجاد می کند.

در مورد منابع داخلی ذکر مطالب زیر الزم به نظر می رسد:

حقوق نوشته
رویه قضایی

عرف
اوالً: بعضی از علما حقوق، منابع داخلی را به سه قسمت تقسیم کرده اند 

و گاهی منشأ چهارمی به نام دکترین را نیز به منابع داخلی افزوده اند. منظور از حقوق نوشته 
همان است که تحت عنوان قانون از آن یاد می شود. اما عرف و رویه قضایی را ما تحت عنوان 
»رویه قضایی« در آورده ایم و دلیل آن وابستگی است که بین عرف و رویه قضائی وجود دارد. 

ثانیاً- عرف یک طریقة وضع حقوق به صرافت طبع است.

یکی آنکه، عادت قدیمی و مستمر باشد. )عنصر مادی(
دیگر آنکه وجدان عمومی جنبة الزامی بودن آن را احساس کند. )عنصر روانی(

تحقق عرف به دو شرط است

در صورت فقدان شرط دوم عرف ایجاد نمی گردد بلکه در حد یک رسم و عادت باقی می ماند.

نکاتی چند راجع به عرف:
نکته اول: برای هر عرفی، امکان تغییر و تبدیل به عرف دیگر و حتی عرف خالف آن موجود 
می باشد. خصیصة »تغییر پذیری« عرف است که مبنای دکترین مکتب تاریخی است. زیرا 
این مکتب مخالف با تدوین حقوق است و آن را مانع پیشرفت حقوق می داند. )ساوینی 

حقوقدان آلمانی(
نکته دوم: با وجود اینکه اکثر قواعد ریشه در عرف دارند )خصوصاً این رشته از حقوق(، مع ذلک 
مّدت های مدیدی است که عرف جنبة پویایی خود را از دست داده و دیگر جنبة دینامیک 

ندارد، لذا دیگر امروزه نمی توان آن را یکی از منابع تشکیل حقوق دانست.

2- منابع بين المللی )عهدنامه ها و عرف بين المللی(:
الف( نفوذ و تأثیر عهدنامه ها- با توجه به مفاد ماده 9 قانون مدنی ایران، »مقررات عهودی 
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که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است«، 
منظور از عهود هر گونه توافق بین دولت ایران با یک یا چند دولت دیگر، راجع به منافع 
اختصاصی )اعم از سیاسی، اقتصادی و ...( و قطع نظر از شرایط صوری و یا اهمیت تعهدات 

ناشی از آن می باشد.
عهدنامه ها را می توان از منابع مختلط )داخلی- بین المللی( دانست زیرا طبق اصل 77 قانون 
اساسی عهدنامه ها، و مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی می بایست به 

تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
آثار وصف بین المللی عهدنامه- نکات زیر از وصف بین المللی عهدنامه ها منتج می شود:

اوالً: عهدنامه های منعقده، طبق مقررات قانون اساسی، قادرند قانون داخلی را نقض کند در 
حالی که قانون بعدی نمی تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد.

ثانیًا: تغییر مواد،  تعلیق، نسخ و تفسیر بین المللی عهدنامه ها، با موافقت سایر دول امضاء کننده 
ممکن می باشد.

ثالثًا: در صورت وجود »شرط رفتار متقابله« در عهدنامه ای، مشخص انجام شرط، دولت است نه 
قاضی دادگاه، که دولت در صورت لزوم می تواند عهدنامه را فسخ نماید.

آثار وصف داخلی عهدنامه
اوالً: در صورت وجود اختالف بین متن ایران و خارجی عهدنامه، در صورتی که تصمیمی بین 

طرفین اتخاذ نشده باشد،  متن ایرانی سندیت دارد.
ثانیًا: مادام که عهدنامه، طبق مقررات قانون انتشار نیافته است، دادگاه نمی تواند مقررات آن 

را اجرا کند.
ثالثًا: تفسیر متون عهدنامه، مانند قانون داخلی، تحت نظارت دیوان عالی کشور انجام می گیرد.

عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه:
تأمین منافع اختصاصی دو کشور منعقد  بین دو دولت و جهت  عهدنامه های دو جانبه: 
می شود و نسبت به طرفین الزام آور است. مانند: عهدنامة اقامت که دو کشور امور حقوقی اتباع 

خود را در قلمرو یکدیگر تنظیم می کنند.
عهدنامه چند جانبه: اونیون )اتحادیه( و یا »عهدنامه های اونیون« و یا »قراردادهای اونیون« 
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نیز می گویند. قراردادهای سیاسی هستند که الاقل بین سه دولت منعقد می شوند. مانند قرارداد 
چند جانبه حمایت »مالکیت ادبی« که در شهر برن )سویس( منعقد شده. قرارداد چند جانبة 
»مالکیت صنعتی« )شامل عالیم کارخانه، نقشه ها، طرح های تجارتی، ورقه اختراع( در پاریس 

از جمله قراردادهای چند جانبه می باشد.
ب( عرف بین المللی: قاعده ای حقوقی که دولت ها طی مدت مدیدی در روابط بین خود آن 
را رعایت کرده اند به طوری که در وجدان عمومی آن ها به تدریج جنبه الزامی پیدا کرده 

است. مانند در نظر گرفتن حداقل حقوق برای اتباع سایر کشورها.

دکترین:
دکترین منشأ و منبع حقوق نیست، ولی به صورت غیر مستقیم در ایجاد، تفسیر و اعمال 
قواعد حقوق نقش اساسی دارد. این تأثیر یا به صورت آموزش و یا به صورت کتبی )تفسیر و 

گزارش ها( و یا تحقیقات و تتبعات انجمن های علمی انجام می گیرد.
آموزش- یک قانونگذار چیزی را از خود اختراع نمی کند، بلکه نظری از نظریه های آموختة 

قبلی را اجرا می کند 
در  کشور  دیوان  مستشاران  های  گزارش  زمینه  این  در  کتبی-  های  گزارش  و  تفسیرها 

موضوعات مطروحه بیشتر نمود دارد و خود را نشان می دهد.
تحقیقات و تتبعات انجمن های علمی- نتیجه تحقیق غالب انجمن ها و مؤسسات است که در 
مسائل مختلف، به صورت گزارشات علمی در مجالت حقوق بین الملل خصوصی درج می گردد. 

مانند کوشش های کنفرانس های حقوق بین الملل الهه و مؤسسه رم.

مسأله تقسیم جغرافیای اشخاص )تابعیت و اقامتگاه(
مسأله وضع بیگانگان
مسأله تعارض قوانین

مباحث حقوق بین الملل خصوصی: این رشته دارای سه موضوع می باشد.

تابعیت
اقامتگاه

مبحث اول: تقسیم جغرافیایی اشخاص: شامل دو موضوع است
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فصل دوم
تابعیت و اقامتگاه

مباحث این فصل 
ایران«  اقامتگاه در  و  اقامتگاه« و سپس »تابعیت  تابعیت و اصول  شامل »کلیات و اصول و 

می شود.

گفتار اول: کليات و اصول تابعيت
1- کلیات: بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی )سیاسی( اشخاص، موضوع تابعیت می باشد که 
عبارت است از رابطة سیاسی، معنوی و حقوقی که شخص را به دولت معینی مرتبط می 

سازد.
اوالً: این رابطه سیاسی است، زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش 

می داند.
ثانیًا: معنوی است، زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد. فرضاً ایرانی هر 
جا که سکونت کند ایرانی است. کسی که تابعیت کشوری را دارد، »تبعه«، می گویند. یعنی 
فردی که تابعیت دولت معینی را داراست و در مقابل آن شخص بی تابعیت را »آپاترید« 

می نامند.
ثالثًا: تابعیت یک رابطه حقوقی شخص با دولت نیز هست. بدین مفهوم که امروزه داشتن تابعیت 
حق مسلّم افراد و یکی از مقوالت حقوق بشری محسوب می شود. ضمن اینکه وقتی افراد 
حق داشتن تابعیت، حق تغییر تابعیت را دارند پس تعیین حدود و ثغور این حق باید در 

روابط حقوقی بین دولت و فرد تبیین شود.

1- وجود دولت
2- وجود فرد یا تبعه

شرایط تحقق تابعیت- دارای دو شرط می باشد

رسمی  نماینده  را  آن  عمومی  الملل  بین  حقوق  در  که  است  حقوقی  یک شخصیت  دولت 
گروهی از اشخاص می شناسند. در مقابل دولت، ملّت وجود دارد که گروهی از مردم می باشند، 

که در سرزمینی سکونت دارند.
شرط دوم آن است که تبعه ایی موجود باشد، در واقع برای اشخاص حقیقی وضع شده است 
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زیرا آنها تشکیل دهنده دولت می باشند، رابطه بین تبعه و دولت سیاسی است و تنها عامل اعطا 
کنندة تابعیت، دولت می باشد.

نکته: در اینجا الزم است متذکر شویم که به مرور زمان دولت ها این اصل را پذیرفته اند که 
تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک »رژیم حقوقی« یعنی دارای حقوق مساوی باشند.

2- اصول و مبانی تابعیت: شامل سه اصل است

اصل اول: هر فرد می بایستی تابعیت داشته باشد.
اصل دوم: هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.

اصل سوم: تابعیت امری همیشگی و زوال ناپذیر است.

اصل اول: هر فرد بایستی تابعيت داشته باشد
با توجه به وابستگی و نیاز بشر به اجتماع، این مسأله روشن می شود که بشر به تابعیت نیاز 
مبرم دارد تا حقوق و تکالیف آن مشخص شود و معلوم شود که طبق قوانین کدام کشور این 
حقوق و تکالیف باید منطبق شود. ولی با این حال، خصوصاً پس از جنگ جهانی اول، افراد فاقد 
تابعیت )آپاترید( رو به فزونی است. در ذیل مواردی که شخص بدون تابعیت )آپاترید( می شود 

را بیان می کنیم:
1- در اثر مهاجرت: مانند روس های سفید که پس از انقالب روسیه به کشورهای خارجی پناه 

بردند و دولت جدید روسیه و سایر دولت ها آنها را تبعه خود ندانستند.
2- در اثر مجازات: شخص در حالی که به تابعیت کشوری دیگر در نیامده است بر اثر مجازات 

تابعیت کشور خود را از دست می دهد.
3- در اثر قانون خاص: چنانچه کسی به قصد جالء وطن، به کشور دیگر برود و مدتی در آنجا 
بماند تابعیت از او سلب می شود حال اگر، تابعیت کشور محل سکونت را نپذیرفته باشد،  

فرد بدون تابعیت می ماند.
4- در اثر تخییر: مواردی که که قانون این حق را به شخص می دهد تا بین دو تابعیت یکی را 

انتخاب کند و او هیچ کدام را نپذیرد.
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هر فردی به محض تولد بایستی تبعة دولت معینی باشد.
هیچ فردی نمی تواند ترک تابعیت کند بدون پذیرفتن تابعیت دولت دیگر.

از اصل »هر فردی باید دارای تابعیتی باشد« دو قاعده اثبات می شود

قاعده اول: با تولد یک طفل، تابعیت دولتی به او تحمیل می شود. این یک قانون اجتماعی است. 
این تحمیل به دو طریق ممکن است:

1- سیستم خون- سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود 
تابعیت«  نژادی  با »مفهوم  پیدا می کند. سیستم خون  را  مادر خود  و  پدر  تابعیت  یعنی 
کاماًل متمایز است. بخواهد تبعه ایرانی باشد(. سیستم خونی مبتنی بر نیت احتمالی افراد 
است )یعنی مثاًل فرزندی که از پدر و مادر ایرانی به وجود آمده بخواهد تبعه ایرانی باشد(. 
در صورتی که سیستم نژادی مبتنی بر مصالح سیاسی و منافع مشترک است. یعنی آنچه 

اهمیت دارد نژاد پدر و مادر است.

جنبه دفاعی
جنبه تعرضی )توسعه طلبی(

سیستم نژادی دارای دو جنبه می باشد

جنبة دفاعی: یعنی با این روش تمامیت ملّی را از اختالط نژادی مصون بداریم، زیرا افراد بیگانه 
که به رنگ تبعة دولت دیگر در می آیند بدون شک برای آن دولت ایجاد خطر می کنند. 
مثاًل دولت آمریکا تصمیم گرفته بود که تنها کسانی ممکن است به تابعیت آمریکایی در 

آیند که نژاد سفید هستند.
جنبة تعرضی: این جنبه در آلمان هیتلری وجود داشت. که در آن دولت آلمان بین نژاد آرین 
و غیر آرین و همچنین از حیث مذهب و نژاد قائل به تفکیک بود و به غیر نژاد آرین، حمله 
منظور  بلکه  نبود،  افراد  فکر حمایت  این  ترویج  از  آلمان  می توان گفت هدف  که  می کرد 
مطالبة اراضی محل سکونت افرادی بود که معموالً در سر حدات سکونت داشتند و در اثر 
انتزاع اراضی محل سکونت آن ها از خاک آلمان، تبعة چک اسلواکی و دیگر کشورها شده 

بودند.
انتقاد از تئوری نژادی: آنچه عناصر کشوری را به هم مرتبط می سازد، عاملی غیر از نژاد است. 
عامل نژاد ممکن است باعث ایجاد جنگ و تجزیه شود. سیستم نژادی هم بر خالف واقع 

و هم بر خالف جهت صلح پایدار می باشد و سیستم خون واقعی و مسالمت آمیزتر است.
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نکته: سیستم خون به تنهایی نمی تواند راهی برای تشخیص تابعیت افراد باشد، زیرا با وجود 
این سیستم گاهی مواردی یافت می شود که فرد بدون تابعیت می ماند مانند، به دنیا آمدن 

طفلی از والدین غیر معلوم.
2- سیستم خاک: روشی است که تابعیت افراد را از روی محل تولد آنها معلوم می کنند، یعنی 
هر شخصی تابعیت »کشور و محل تولد« خود را دارد. امروزه اکثر کشورها سیستم خاک 
را پذیرفته اند. بدیهی است هر کدام از دو سیستم طرفدارانی دارد که در ذیل هر یک را 

اجماالً توضیحی می دهیم.

دالیل طرفداران سيستم خون:
و  سیاسی  قدرت  باعث  تبعه  کثرت  چون  مهاجرفرست-  و  پرجمعیت  کشورهای  مصلحت   -1
نظامی دولت ها می باشد، بنابراین مصلحت کشورهایی که تبعیت زیاد و وسعت خاک کم 
دارند این است که این سیستم را اجرا کنند تا آنکه اهالی کشور را هر کجا باشند، تبعة 

خود بدانند.
2- دلیل احساساتی: این سیستم برای افزایش اعتبار و حیثیت دولتی بسیار مفید است. زیرا نام 
آن کشور بیشتر بر سر زبان ها می افتد و کثرت تبعه و داشتن افراد در خارج از کشور باعث 

نفوذ سیاسی و معنوی می شود.

دالیل طرفداران سيستم خاک
الف( دالیل عقلی

1- انتساب هر فرد به دولتی بیشتر مربوط به خاک است، زیرا قدرت دولت منحصراً و عماًل نسبت 
به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آنان هستند.

2- ویتوریا، که یکی از متشرعین مذهب کاتولیک و طرفدار سیستم خاک است معتقد است، 
»کسی که در مملکتی بوجود آمده، قهراً در کشور دیگری بوجود نیامده لذا اگر کسی تابعیت 

کشور خود را نپذیرد دولت دیگر یافت نمی شود که به او تابعیت بدهد.«
از دالیل ویتوریای اسپانیایی است و بین  اقامتگاه: این نظریه نیز برگرفته  تابعیت و  3- تشابه 
تابعیت و اقامتگاه تشابه برقرار می کند و برای آن دو رابطه ای تصور می کند. مثاًل ممالکی 
که احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه می دانند در تابعیت هم سیستم خاک را اعمال 




