تعيين تابعيت و اقامتگاه
از ديدگاه تعارض قوانين
دكتر نجادعلي الماسي

مقدمه
الٍٍ ّ
یت
هرگاه بهموجب اصول و قواعد صال
ّت دادگاه ایرانی
بین المللی محاکم ،صٍحی
نسبت به دعوائی کاله دااا عصرالر رالااجی
است احراز شود ،دادگاه باید ابتدا مشخّص
الا
نماید که کدام نظام یا نظامهال

حقالوقی

ممکن است و یا بایالد بالر دعالوا

مزبالوا

حکومت داشته باشد.
ّت داا کاله
مسئله انتخاب قانون صالٍحی
ّت داا دا
معموالً پس از تشخیص دادگاه صٍحی
مقابل قاضی مأموا اسیدگی به دعو

قالراا

الاا
الی تعال
الائل اساسال
الی از مسال
الرد ،یکال
میگیال
ّت داا
قوانین است .دا انتخاب قانون صٍحی
قاضی آزاد ندااد و نمیتواند رودسرانه
ّ تعالاا هالر
عمل کصد ،زیرا دا سیستم حالل
کشوا قواعد

ّف
وجود دااد که قاضی اا موظ

میدااد که پس از تشخیص نوع دعو  ،قانون
ّصی اا اعمالال کصالد .ایالن قواعالد کاله
معی

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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ً
اصطٍحا

« قواعالد ااتبالا

»1

نامیالده

میشود قاضی اا ااهصمالائی میکصالد تالا از
بین قوانین کشواها

مختلف که ممکن اسالت

رود اا مصاسبت و صالال
انسب و اصل

اا انتخاب

الد ،قالانون
بدانصال
نماید2.

نکتۀ قابالل توجاله آنکاله دا قواعالد
ااتبا  ،عوامل و عصاصر

وجود دااند کاله

آنها اا «عوامل ااتبا » 3مینامصالد .از
ّالت و دییالر
جملۀ این عوامل ،یکالی تابعی
اقامتیاه است.
ّالت و
قبل از براسی دقیق مسئلۀ تابعی
ّر
اقامتیاه از دیدگاه تعاا قوانین ،تذک
این نکتۀ ّ
الوااد
کلی الزم اسالت کاله مال
ّتداا مصو باله تعیالین
انتخاب قانون صٍحی
ّالت و اقامتیالاه اسالت
عامل ااتبالا تابعی
کاله

دادگاه مرجع اسیدگی نخسالت بایالد تکلیالف
ّت و اقامتیاه اا مشخص نماید و سپس
تابعی

1. regles de rattachement
ّاله داشالت کاله قبالل از اعمالال قاعالد
 .2البته باید توج
ااتبا و انتخاب قانون الزم اجراء ،دادگاه مرجع اسیدگی
باید جالا مسالئلم مالواد دعالو اا دا یکالی از دسالتهها
ّن نماید ،زیرا پیش از دارل کالردن مسالئله دا
ااتبا معی
ّت داا هصالوز معلالوم
یکی از دستهها ااتبا  ،قانون صٍحی
نیست .این موضوع که تحالت عصالوان توصالیف  )characterisationیالا
ّ تعالاا
 )classificationمطرٍ میشود از موضوعات مهم
طبقهبصد
قوانین است.
3. Connecting factors

6



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

ّت داا اا بموقع اجرا گذااد.
قانون صٍحی
ّالالت و
دا ایالالن مقالالاله ابتالالدا تابعی
اقامتیاه بهعصوان دو عامل عمد

ااتبالا

الپس قالانون
مواد مطالعه واقع میشالود و سال
حاکم بر تعیین آنها مالواد براسالی قالراا
رواهد گرفت.

1
تابعيت و اقامتگاه بهعنوان دو
عامل عمدۀ ارتباط
الل
الوم عامال
الدا مفهال
الا ابتال
الن مبحال
دا ایال
ااتبا اا مواد براسی قراا میدهیم ،سپس
ّالت و اقامتیالاه
ّه به ایصکاله تابعی
با توج
کامل با تعالاا

قالوانین

داانالد4

ااتبا
التم تعالاا
ّت متقابل آنها اا دا سیسال
اهمی

قوانین مطالعه رواهیم کرد و پالس از آن،
تعاا
مربو

اا تالا آن الا کاله

عوامالل ااتبالا
ّت و اقامتیاه است ،مالواد
به تابعی

مطالعه قراا رواهیم داد.

ّالالی افالالراد ،دا مالالواد
 .4زیالالرا بالالرا تعیالالین قالالانون مل
ّالی میدانصالد
ّه اا تابع قانون مل
کشواهائی که احوال شخری
ّن نمالالود و دا مالالواد
ّالالت فالالرد اا معالالی
نخسالالت بایالالد تابعی
ّه
کشواهائی که قانون اقامتیاه اا حاکم بر احالوال شخرالی
ّن کرد.
میدانصد ابتدا باید اقامتیاه اا معی

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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1
مفهوم عامل ارتباط
هر دعوایي بینالمللی دااا
اله دا ااتبالا
اسالت کال

عصاصر
تعاا

عوامل و

بالا سیسالتم

قوانین تعیین میکصد که مرکز ثقالل
بیشالتر دا کالدام

اابطۀ حقوقی مواد دعو

کشوا قالراا گرفتاله اسالت .عالاملی کاله دا
قاعد ااتبا بکاا افته و قاضالی مالأموا
ّت داا
اسیدگی به دعو باید قالانون صالٍحی
اا برحسب آن انتخاب کصد « ،عامل ااتبا
» نامیده میشود .برا

اوشن شدن مطلب به

ذکر مثالی میپردازیم:
فر

کصیم یک فرانسو

مقیم ایتالیالا

دا ایران فوت میکصد ،دا حالی که ترکهاش
دا انیلیس اسالت .دا ایالن مثالال ،عوامالل
ااتباطی که باله صالوات نقالا تٍقالی بالین
ّت داا
ّه و نظام حقوقي صٍحی
ّتها قضی
واقعی
ّالالت،
ظالالاهر میشالالوند عبااتصالالد از :تابعی
ّ وقوع ترکه .هر کالدام از
اقامتیاه و محل
ّ
ّ تعاا نیالز ممکالن اسالت
ملی حل
سیستمها
حکمی جداگانه داشته باشد .مثًٍ ممکن است
یک سیسالتم قالانون ّ
ّی اا واجالد
ملالی متالوف
8



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

صالالٍحیت بدانالالد ،سیسالالتم دییالالر قالالانون
ّی اا صالٍحیتداا بشصاسالد و
اقامتیاه متوف
ّ وقوع مالاتر
ّم هم قانون محل
سیستم سو
ّت بداند.
واجد صٍحی

اا

چصانچه مٍحظه میشود دا این مثال از
الد
مانصال

الا
الل ااتبال
الود عوامال
الرج ،وجال
الک طال
یال
ّ وقوع مالاتر  ،و
ّت ،اقامتیاه و محل
تابعی
از طرج دییر ،وجود قواعد ااتبا مانصالد
الانون ّ
ملالی
ّت حقوق ااثیه از قال
قاعد تبعی
ّی و یالا
الوف
ّی یا قانون اقامتیالاه متال
متوف
ّ وقوع ماتر  ،تعیین رواهد کرد
قانون محل
الا
الا نظامهال
الام و یال
الدام نظال
اله کال
کال
سران ام باید بر این دعوا

الوقی
حقال

ااثی حکومالت

داشته باشد.
دا مسالالالائل مربالالالو

بالالاله تعّ
هالالالدات

قالالرااداد  ،عامالالل ااتبالالا ممکالالن اسالالت
الرا
ّ اجال
الل
الا «محال
الد» 5یال
الاد عقال
ّ انعقال
الل
«محال
تعّ
الات
اله دا الزامال
الد ،همچصانکال
الد» 6باشال
هال
رالالااا از قالالرااداد شالالبه جالالرم) ،عامالالل
ّ ان ام عمل»7
ااتبا عباات است از « محل
و دا مسائل مربو

به اژیم اموال ،عامالل

5. Locus contractus.
6. Locus solutionis.
7. Locus delictli.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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ّ وقوع
عباات است از«محل

ااتبا
ّت دا ویژگیهالا
دق

سیسالتمها

مال»8.

حقالوقی

این نكتاله اا اوشالن میسالازد کاله عوامالل
ااتبا

دا کشواها

مختلف آثاا متفالاوتی

دااند و ایصکاله دا مسالئلۀ بخرالود کالدام
الد
اله قواعال
الت دااد ،بال
ّال
الا قطعی
الل ااتبال
عامال
ااتبا

یا قواعد حالل تعالاا

وشالوا

واله

التیی
الت بسال
الرٍ اسال
الاه آن مطال
الو دا دادگال
دعال
دااد .مثًٍ اگر دا زندگی بینالمللی ایالن
سئوال مطرٍ باشد که آیا فالٍن فالرد واا
است و از ماتر
الو
الئله مصال
مسال

اا

میبرد یا نه ،جالواب

الو
اله دعال
اله ایصکال
الت بال
اسال

دا

دادگاه کدام کشوا مطالرٍ باشالد و قاعالد
ااتبا

کدام کشالوا اجالرا شالود.اگر ایالن

مسئله دا دادگاه ایران مطرٍ باشد ،چالون
قاضی ایرانی بایالد طبالق قاعالد

ااتبالا

ایران به مسئله اسیدگی نماید ،پس بالرا
است یا نه،

تشخیص ایصکه فرد مزبوا واا
باید به قالانون ّ
ّی اجالوع کصالد
ملالی متالوف
مواّ
د  7و  967قانون مدنی) و باله همالین
جهت ،عامالل ااتبالا

ّالت اثالر قطعالی
تابعی

رواهد داشت؛ دا حالی که اگر همین مسئله
مالثًٍ انیلالیس)
دا دادگاه کشالوا دییالر
8. Situs.

10



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

الد
الم بایال
الوا هال
الی آن کشال
الد ،قاضال
الرٍ باشال
مطال
بهموجب قاعد

ااتبا

کشوا رود به مسئله

اسیدگی نماید.
به این ترتیب ،اگر یک دعوا
الوا
ّه دا دادگالاه کشال
به حقوق ااثی

مربالو
مطالرٍ

باشد که طبالق قاعالد ااتبالا آن کشالوا،
ّی
ّۀ مصقول تابع قانون اقامتیاه متوف
ااثی
ّ وقالوع
ّۀ غیر مصقول تابع قانون محل
وااثی
ماتر

است ،دا آن صوات ،بر حسالب ایصکاله

موضوع ماترك مصقول یا غیرمصقول دا بالین
»9

یالا

باشد ،عامل ااتبالا « اقامتیالاه
»10
ّ وقالالوع مالالاتر
عامالالل ااتبالالا « محالالل
ّت رواهد داشت ،همچصانکه اگر مسالئلۀ
قطعی
ّ
الرا
الرد بال
الت فال
تال
الخیص اهلی
تشال
باشد ،پاسخ مصو است به ایصکه دعالو

الرٍ
ازدواا مطال
دا

دادگاه کدام کشالوا مطالرٍ باشالد و کالدام
قاعد

ااتبالا

اعمالال گالردد .اگالر ایالن

موضوع دا دادگاه ایران یا فرانسه مطالرٍ
ّالت » 11ا ثر
باشد ،عامل ااتبا ت « تابعی
قطعی رواهد داشت ،حال آنکاله دا دادگالاه
انیلیس نسبت به این موضوع عامل ااتبالا
ّالالت رواهالالد داشالالت؛ زیالالرا
اقامتیالالاه قطعی
9. Domicile.
10. Situation of property.
11. Nationalité.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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سیستمها حقوقی ایران و فرانساله قالانون
الراد
الت افال
ّال
اله اهلی
البت بال
ّت داا اا نسال
الٍحی
صال
قانون ّ
ملی میدانصد ،دا حالی کاله سیسالتم
ّت داا اا نسالبت
حقوقی انیلیس قانون صٍحی
به این مسئلۀ قانون اقامتیاه میداند.

2
اهميت متقابل تابعيت و اقامتگاه
در سيستم تعارض قوانين
براسی اجمالی سیستمها

ّ
ملالی تعالاا

قوانین اوشن میسالازد کاله دا وضالع فعلالی
حقوق بینالملل رروصی عامل اصلی ااتبالا
دا سیستم حقوقی انیلیس و امریکالا نسالبت
ّه،
بالاله مسالالائل مربالالو بالاله احالالوال شخرالالی
اقامتیاه است؛ دا حالی که عامالل مزبالوا
دا سیستم حقوقی ایران و کشواها ااوپا
ّالت
ّها نسالبت باله ایالن مسالائل ،تابعی
قاا
میباشد.
به طوا ّ
کلی میتوان گفت که تالا قالرن
نالالوزدهم اکثالالر کشالالواها

جهالالان قالالانون

اقامتیاه شخص اا اه عصوان قالانون حالاکم
ّالت اشالخاد قبالول کالرده
ّت و اهلی
بر وضالعی
بودند و داست از این قرن به بعد است که
12



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

با تدوین قانون مدنی فرانسه دا  1804که
ُد نالاپلئونی » مینامصالد عامالل
آن اا « ک
ّالت جالاییزین عامالل ااتبالا
ااتبا تابعی
اقامتیاه مالی

شالود12

بالهنحو

کاله تمالام

کشواهائی کاله بالهطوا مسالتقیم ویالا غیالر
مستقیم از قانون مالدنی فران سه اقتبالا
ّت قانون ّ
ملی اا نسالبت
کردهاند ،اصل صٍحی
ّه
الی
الوال شخرال
اله احال
الو بال
الوعات مربال
اله موضال
بال
ّل مزبالوا
پذیرفتهاند .ولی علی اغالم ت حو
الوق
الاه دا حقال
الانون اقامتیال
ّت قال
الٍحی
الل صال
اصال
انیلالالیس و ممالالالک اسالالکاندیصاو

ابقالالا

گردیالالده و نسالالبت بالاله مسالالائل شخرالالی و
رانوادگی ،عامل اقامتیاه بهعصوان عامالل
اصالاللی ااتبالالا بالالاقی مانالالده اسالالت و دا
ّت
بسالالیاا از موضالالوعات مانصالالد « وضالالعی
ّالت
اشخاد» « ،13حقوق ااثیاله » 14و « اهلی
بالالرا
کشواها

ازدواا

»15

نقطالالۀ اصالاللی تٍقالالی دا

کامنال بهشماا میاود.

ّه ایصکه هم اک صون دا
نکتۀ قابل توج
اله
الواهائی کال
اله و کشال
الوقی فرانسال
التم حقال
سیسال
بهطوا مستقیم و غیرمستقیم قالانون مالدنی
12. H.BATIFFOL:Droit international privé, 4e éd,1967 , p. 428.
13. Status.
14. Succession.
15. Capaticity to marry.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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پذیرفتهاند ،تمایل بر ایالن
فرانسه اا
است که م ّ
ً به اصل اقامتیالاه بازگشالت
ددا
نمایصالالد و بالاله همالالین جهالالت ،اقامتیالالاه
بهعصوان عاملی عمده دا حقوق بین الملالل
هروصی مطرٍ گردیده است .دا نتی الۀ ایالن
ّل جدید بالین سیسالتم حقالوقی ایالران و
تحو
سیسالالتم حقالالوقی فرانسالاله ،دا مالالواد نقالالش
ّت و اقامتیاه ،تفالاوت عمالدها باله
تابعی
وجود آمده استّ .
علت تفاوت این اسالت کاله
ّ
دا سیستم ایرانی حل
ّت اشخاد و همچصین نسبت باله
ّت و اهلی
وضعی
تعاا

نسبت باله

حقوق ااثیه ،قانون دولالت متبالوع واجالد
ّت است مالواّ
د  6و  7و 962 963و و964
صٍحی
و  965و  967قانون مالدنی ) و دا مالوااد
که قانون دولت متبالوع فالرد قابالل اجالرا
الانون
الهعصوان قال
الران بال
الانون ایال
الد ،قال
نباشال
ّدادگاه ،یعصی قانون دادگاهی که دعو
مقر
الالردد و
الالرا میگال
الالت ،اجال
الالرٍ اسال
دا آن مطال
بصابراین نقشی برا
تعاا

اقامتیاه دا سیسالتم

قوانین ایران پیشبیصي نشده اسالت؛

حال آنكه دا سیستم تعاا
قاعد

اعمال قانون اقامتیاه بهعصوان یک

قاعده ثانو
توضی
14



قوانین فرانسه

مواد قبول واقع شالده اسالت.

آنکه سیستم فرانسو

اگرچه مانصالد

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

الل
الر عامال
الی بال
الوالً مبتصال
الی اصال
التم ایرانال
سیسال
ّت است و بالهموجب آن قالانون
ااتبا تابعی
ّۀ او
الرد بالر احالوال شخرالی
دولت متبالوع فال
حکومت دااد ،معذلک دا مالوااد از قبیالل
ّالت واحالد
طٍق نسب وقتی کاله طالرفین تابعی
ندااند ،بررٍج احکام مصداا دا مواّ
د 963
و  964قانون مدنی ایران که قالانون ّ
ملالی
ّت
اا الزماالجراء میدانصد ،قائل باله صالٍحی
قانون اقامتیاه

است16

و دا ررالود ترکالۀ

مصقول نیز بررٍج ماّ
د  967قالانون مالدنی
ایران کاله قالانون ّ
ّی اا واجالد
ملالی متالوف
ّت قالانون
ّت میداند ،قائالل باله صالٍحی
صٍحی
اقامتیاه

است17.

3
تعارض عوامل ارتباط
.16

ّد نریر
دکتر محم

 :حقوق بیين الملیل وصو،ی

د 72و

.73
ّ
 .17تفاوت بین سیستم ایرانی و سیستم فرانسو حل تعاا
ّت  )Apatridesنیالز قابالل مٍحظاله
دا مواد افراد بدون تابعی
ّۀ ایالن
است ،زیرا دا سیستم فرانسو نسبت به احوال شخری
قبیل افراد ،قاعده ثانو وه همان پذیرفته قاعد اعمال
قانون اقامتیاه است اعایت میگردد؛ حال آنکه دا سیسالتم
ّت ایصکه قاعد ثانو مزبوا پذیرفته نشالده
ایرانی به عل
ّت ،به استصاد ماّ
د 5
است باید دا مواد افراد بدون تابعی
قانون مدنی ،قالانون ایالران اا بالهعصوان قالانون متبالوع
محکمه اعمال نمود.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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ّالت دا
ّالت تابعی
پس از اوشن شالدن اهمی
ّت اقامتیاه دا
سیستم حقوقی ایران و اهمی
سیستمها

حقوقی کشالواها

دییالر ،اکصالون

ّه داشته باشیم کاله
باید به این نکته توج
الن مطلالب کاله عامالل اصاللی
ترج دانستن ایال
ص
ّالت و
ااتبا دا سیستم حقوقی ایران تابعی
دا سیستم حقالوقی رالااجی اقامتیالاه اسالت
ّ مسائل مطروحه کالافی نیسالت،زیرا
برا حل
عامل ااتبا

واحد ممکن است دا سیستمها

مختلف تفسیرها

مختلف داشته باشد .مالثًٍ

عامل اقامتیاه دا حقوق انیلیس با آنچاله
از آن دا حقالالوق ایالالران و یالالا کشالالواها
ّها اسالتصبا میشالود تفالاوت
ااوپا قالاا
دااد .نتی الالۀ تفالالاوت سیسالالتمها
داباا عوامل ااتبا  ،حدو
ً « تعالاا
است کاله آن اا اصالطٍحا

رقالالوقی

نوعی تعالاا

ااتبا

»18

عوامالل

مینامصد.

مقایسالالالۀ اجمالالالالی عامالالالل ااتبالالالا
اقامتیالالاه دا سیسالالتمها حقالالوقی مختلالالف
ّالر مختلالف
معلوم مینمایدکه ساله طالرز تفک
ااجع به اقامتیاه مدنی وجود دااد:
 .1ماّ
د

 1002قانون مدنی ایالران کاله
18. Conflits de fateors de rattachement.

16



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

الیدااد« :
ّا مال
الر
الاه مقال
الف اقامتیال
دا تعریال
ّ
محلی است کاله
اقامتیاه هر شخص عباات از
ّ
شخص دا آن ا سکونت داشالته و مرکالز مهالم
اموا او نیز دا آن ا باشد »...از مالاّ
د
 102قانون مدنی فرانسه اقتبا شده است.
ّ
ّر که اقامتیاه اا مرکز مهالم
این طرز تفک
اموا شخص میداند دا بسالیاا از کشالواها
ً یالا
التقیما
که از قانون مدنی فرانساله مسال
غیرمسالالتقیم تالالأثیر پذیرفتهانالالد ،دیالالده
میشود19.

 .2دا قالالوانین بعضالالی از کشالالواها
ااوپایي دا تعریالف اقامتیالاه عالٍوه بالر
ّ اموا ،عصرر معصو یعصی « قرالد
مرکز مهم
اقامت» 20نیز گص انده شده است .مالاّ
د
ّل مالاّ
د 23
قانون مدنی آلمالان و بصالد او
ّ
الوئیس غیالر از مرکالز مهالم
قانون مالدنی سال
ّالق
الرا تحق
اموا؛ قرالد اقامالت اا نیالز بال
7

اقامتیاه مالدنی الزم میدانصالد .اوّ
یالهها
قضائی نروژ و دانماا

هم سیستم مشالابهی

 .19ماّ
د  43قانون مدنی  1942ایتالیالا نیالز همالین طالرز
ّر اا پذیرفته است .اجوع شود به:
تفک
F . RIGAUX: «la theorie des qualifications en droit international privé» 1956. p. 283 Paris.

دکتر سید علی شاییان :حقوق میدن
 1339ص 192

ايیران لدلید او،
20. Animus manendi.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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اا اعمال میکصصد.
 .3دا سیسالالالتم حقالالالوق انیلالالالیس و
کشالالواهائی کالاله از ایالالن سیسالالتم متالالأثر
شدهاند ،عامل ااتبا

اقامتیاه پیچیالدگی

بیشتر دااد به نحو کاله ااائاله تعریالف
ً غیرممکن است.
مطلقی از اقامتیاه تقریبا
دا این سیستم حقوقی برا

به دسالت آوادن

الی «
الود دااد :یکال
اله وجال
الاه دوطریقال
اقامتیال
ّ
محلی که شالخص
اقامتیاه انتخابی» 21یعصی
به قرد اقامت دائمي دا آن ا مستقر شالده
است ،و دییر
محّ
لی کاله پالدا

« اقامتیاه

اصلی»22

یعصالی

الادا) شالخص
و احتمالاالً مال
ّ
تولد و دا آن الا مسالتقر
ذیصفع دا زمان
ّل بهدسالت
بوده اسالت .دا ررالود طریقالۀ او

آوادن اقامتیاه ،دادگاهها
اقامت دائمی اا دا مواد

انیلیس قرالد
کاله اقامتیالاه

قبلی هم یک اقامتیاه انتخابی باشالد بالا
میپذیرنالد ،ولالی دا مالواد

سهولت بیشتر
ّم ال یعصالی اقامتیالاه اصاللی کاله
طریقۀ دو
دااا

ثبالالاتی فوقالعالالاده اسالالت

ال قرالالد

جاییزین کردن اقامتیاه با سهولت کمتالر

21. Domicile of choice.
22. Domicile of origin.

18



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

پذیرفته میشود.
چصانکه مٍحظاله میشالود دا سیسالتمها
حقوقی مختلف اصطٍٍ حقوقی اقامتیاه معصی
واحد نالدااد .بخرالود کاله اقامتیالاه دا
ّها با اقامتیاه دا
سیستمها ااوپا قاا
سیستم حقوقی انیلیس کامًٍ مت فاوت اسالت.
زیالالرا همالالانطوا کالاله اکثالالر حقوقالالدانان
راطرنشان کردهاند ،دا واقالع ،آنچاله کاله
ّ سالکونت عالاد
حقوقدانان انیلیسی « محالل
» 23مینامصد با مفهوم اقامتیالاه مالدني
ّها بیشالتر
دا سیستم حقوقي ااوپایي قالاا
مطابقالالت دااد و آنچالاله والاله دا سیسالالتم
انیلیسي ،اقامتیاه نامیده ميشود بیشالتر
ّت دا سیستم حقوقی ایالران
به مفهوم تابعی
ّها شباهت دااد تالا مفهالوم
و ااوپا قاا
اقامتیاه.
بصابراین صرج ایصکه قواعالد ااتبالا
واحالد

اا بکالاا

دو کشوا عامالل ااتبالا
الانون اقامتیالاه اا حالاکم
برند و مالثًٍ قال
بدانصد ،کافی نیست بلکاله با ید بالدانیم
التم
الر سیسال
الاه دا هال
الوقی اقامتیال
الطٍٍ حقال
اصال
حقوقی به چه معصی بکاا افته است .همالین
ّت هم
امر با داجۀ رفیفتر دا مواد تابعی

23. Habitual residence.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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ّت بسیاا
صادق است .از این او حایز اهمی
است که معلالوم شالود بالرا
ّت و اقامتیالاه
ااتبا تابعی
باید مصا

تعیالین عامالل
چه قالانونی

اعتباا باشد.

2
قانون حاکم بر تعيين تابعيت و
اقامتگاه
چصانکه دا مب حا گذشالته اشالااه شالد
یکسالالان بالالودن عامالالل ااتبالالا
ااتبا

دا قواعالالد

دو یا چصد کشوا ،تعالاا

قالوانین

اا مصتفي نمیسازد ،زیرا ممکن است عامالل
ااتبا مزبوا داکشواها مختلف تفسیرها
متفاوت داشالته باشالد .مالثًٍ اگالر موضالوع
ّصی بهموجب قواعد ااتبا کشوا «الالف»
معی
و کشوا «ب» تابع قانون ّ
ملی و یا قالانون
اقامتیاه باشد ،ممکن است بواسطۀ ایصکاله
ّت و یالا اقامتیالاه دا
اصطٍٍ حقوقی تابعی
کشوا «الف» به یک معصالی و دا کشالوا «ب»
به معصی دییر
عوامل ااتبا

بکااافتاله باشالد ،تعالاا
بوجود آید.

دا مواد ایصکه تعاا

20



عوامل ااتبا

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

توصالیفها»24

یکی از مرادیق «تعاا

الها
التقل و جداگانال
الم مسال
الا قسال
یال

اسالت

الد،
میباشال

نظالالرات مختلفالالی وجالالود دااد .بعضالالی از
ّ
مولفان مانصد بارتن 25و نی بوايیه 26بالر
این عقیدهاند که تعیین عامالل ااتبالا
تعیین مرادیق دستهها

ااتبا

و

یکسانصد و

الد
الیف و طبقاله بصال
تحت عصوان توصال

قضالائی

قراا میگیرند .باله اعتقالاد بعضالی دی یر
مانصد کان

27

و و لف

28

از مرادیق تعالاا

تعاا

عوامل ااتبا

توصالیفها نیسالت بل که

مسئلۀ مستقل و جداگانها

است کاله بهتالر

است رااا از مسئلۀ تعاا

توصیفها مالواد

مطالعه قراا گیرد.

29

این نکته قابل توجه

است که صالرج نظالر از ایصكاله کالدام نظالر
الا
ّه از لحال
الی
ّ قضال
الل
الود ،ااه حال
اله شال
پذیرفتال
قانون حاکن یکسان است .یعصالی اصالل ایالن
است که برا

تعیین عامالل ااتبالا

تعیین نوع دعو
دادگاهی که دعو

لتوصیف

و یالا

باید به قالانون

دا آن مطرٍ اسالت اجالوع

نمود.
24. Conflit des qualification.
25. Bartin.
26. Niboyet.
27. Kahn.
28. Wolff.
29. DICETY and MORRIS: The Conflist of Laws, London, 1980, p. 27.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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دا این مبحا از لحا

نقش عمدها

که

عامل تابعیت دا سیستم ایراني حل تعالاا
دااد ،ابتالالدا قالالانون حالالاوم بالالر تعیالالین
تابعیت اا مواد براسالی قالراا مالیدهیم و
سپس قانون حاکم بر تعیالین اقامتیالاه اا
مطالعه رواهیم کرد.

1
قانون حاکم بر تعيين تابعيت
دا مواد عامل ااتبا
که نسبت به مسئلها

ّت مالوقعی
تابعی

قانون دولالت متبالوع

شخص واجد نسبت بوده و ذیصفع یک تابعیالت
ّت
داشته باشد ،مشکل تعریف و تعیین تابعی
پیش نخواهد آمد ،زیرا ذیصفالع یالا تالابع
دولت ایران است و یا تابع دولت رااجي .
دا صوات نخست ،طبق ماّ
د  6قالانون مالدنی
ّالۀ او
ّت و حقالوق ااثی
ّت و اهلی
ایران وضعی
تابع قانون ایران رواهد بود ،و دا صوات
ّد  7قالانون مالدنی ،احالوال
ّم ،طبق مالا
دو
ّه و حقوق ااثیۀ او مطیالع قالوانین و
شخری
ّاات آن دولت رااجی رواهد بود.
مقر
ّالت بیشالتر
مشکل تعریف و تعیین تابعی
دا موااد
22



الع بالیش از
پیش میآید که ذیصفال

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

الته باشالد .دا ایالن قبیالل
ّت داشال
یک تابعی
ّالت ذیصفالع ،گالاه
موااد برا تعیین تابعی
ّ دادگالالاه» 30و یالالا قالالانون
«قالالانون مقالالر
دادگاه مرجع اسیدگی اا باید اعمال کالرد
و گاه نیز باید به «قالانون

البب»31
سال

یالا

قانون رااجی اجوع نمود.
 .1قلمرو اعما ،قانون دادگاه مردع رسيدگ

هرگاه دادگاه مرجع اسیدگی با فالرد
ّالت دااد
مواجه باشد که بیش از یالک تابعی
ّتها
ولی یکی از تابعی

او تابعیالت دولالت

متبوع قاضالی اسالت ،دادگالاه بایالد او اا
الوع رالود محسالوب نمایالد و
تبعۀ دولت متبال
ّالی
ّت رااجی او اا کان لالم یکالن تلق
تابعی
کصد؛ زیرا مطابق اصول حقوق بینالملل هر
دولتی دا تعیین ایصکه چه کسالانی اتبالاع
اسالتقٍل و

آن دولت محسوب میشالوند دااا
ّت است .بصالابراین هرگالاه دا مالواد
حاکمی
ّۀ فرد که هم تالابع ایالران و
احوال شخری

دا

هم تابع دولالت رالااجی اسالت مسالئلها

دادگاه ایران مطرٍ شود ،دادگاه باید او
اا تبعم ایران بشصاسد و قانون ایران اا

30. Lex fori.
31. Lex causae.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...



23

اعمال نماید .مثًٍ شخری که مطابق قالانون
ایتالیا به علت ایصکه از پدا ایتالیائی
م ّ
تولد شده تابع ایتالیا محسوب میشالود و
مطابق فقر

چهاام ماّ
د

 976قانون مالدنی

ایالالران بواسالالطۀ ایصکالاله رالالود و یکالالی از
ّ
متولالد شالدهاند
والدیصش دا رالا ایالران
تبعۀ ایران بهشالماا میآیالد ،دا دادگالاه
ایران تبعۀ ایران شالصارته میشالود و باله
ّت ایتالیالائی او ترتیالب اثالر داده
تابعی
نخواهد شد.
ّت
ّر که برا تعیین تابعی
این طرز تفک
ّتهالا او
اله یکالی از تابعی
تبعۀ مضاعفی کال
تابعیت دولت متبوع قاضی اسالت بایالد باله
ّ دادگاه یا قانون دادگاه مرجع
قانون مقر
اسیدگی اجوع نمود ،ااه ّ
حلی اسالت کاله دا
همۀ کشواها پذیرفته شده است؛ زیرا ایالن
ّ
ّ
مسلم هرکشوا است که تعیالین کصالد چاله
حق
کسانی برحسب قانون آن کشوا تبعه او باله
ّالی
حساب میآیصد و چه کسالانی بییاناله تلق
میشوند .این ااهحالل ناله تصهالا دا مالواد
ّتهالا
ّتها مضاعف تولد یعصی تابعی
تابعی
مضاعف ناشی از تعاا

اصل

رالون32

و اصالل

ّت
 .32اصل رون  ) jus sanguinisاصلی است که بهموجب آن تابعی
ّ
ّت پالدا و مالاداش تعیالین
تولد از او تابعی
طفل دا زمان

24



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

را  33اعمال میگردد بلکه داموااد مربو
ّتهالالا مضالالاعف اکتسالالابی یعصالالی
بالاله تابعی
ّتها مضاعف ناشی از ازدواا یا کسب
تابعی
ّالت سالابق نیالز
ّت جدید با حفظ تابعی
تابعی
قابل اعمال است ،چصانکه ماّ
د
ّا مالیدااد« :هالر تب عۀ
مدنی ایالران مقالر
ّاات قانونی...
ایرانی که بدون اعایت مقر
 989قانون

ّت رااجی تحریل کالرده باشالد تبعی ّت
تابعی
رااجی او کان لم یکن بوده و تبعم ایران
شصارته میشود.»...
اله «
الوم بال
اله موسال
الرااداد  1930الهال
دا قال
به تعالاا

قرااداد ااجع به مسائل مربو
ً
ّت » 34نیالز صالریحا
قوانین نسبت به تابعی
الئله
اله مسال
اله هرگونال
الت کال
الده اسال
الی شال
پیشبیصال
ّالت دو لت
داباا ایصکه آیالا فالرد تابعی
ّصی اا دااد یا نه ،برطبق قانون همان
معی
ّ و فرل رواهالد شالد مالواّ
د  1و 2
دولت حل
قرااداد  1930الهه).
برا

توجیه این ااه حالل از دیالدگاه

ّالت پالدا و مالاداش اا پیالدا
میشود؛ یعصی هر طفلالی تابعی
میکصد.
ّت طفل
 ) jus soliاصلی است که بهموجب آن تابعی
 .33اصل را
ّ
ّ
تولدش تعیین می شود؛ یعصی هر
دا زمان تولد از او محل
ّ
ّ
تولد رود اا پیدا میکصد.
ّت کشوا محل
شخری تابعی
34. Convention Concerning Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality
Laws.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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اله
الده کال
التدالل شال
الین اسال
الوانین چصال
الاا قال
تعال
ّت آن
ّت نظم حقوقی رالااجی کاله صالٍحی
حاکمی
ّت فرد ذیصفع محرز شالصارته
دانتی ۀ تابعی
شده است همیشه پس از یالک مرحلالۀ مصفالی،
ّت دولت متبوع دادگالاه،
یعصی فقدان تابعی
امكانپذیر رواهد بالود .باله دییالر سالخن،
قانوني وه بهواسطه تابعیالت شالخص ذ ن فع
بهعصوان قانون صٍحیتداا معرفالي ميگالردد
نميتواند قانون رااجي باشد میالر ایصكاله
دا مواد عامالل

اعمال قانون مقر دادگاه
ّت نشان داده باشد که دیصفع
ااتبا تابعی
فاقد تابعیبت کشوا متبوع محکمه
 .2قلمرواعما ،قانون وارد

است35.

يا قانون سبب

چصانکه قبًٍ اشااه شد هرگالاه ذیصفالع
ّت داشتع باشد ولالی یکالی
بیش از یک تابعی
الوع
الت متبال
الت دولال
الا او تابعیال
ّتهال
از تابعی
قاضی باشد ،بدون شک باید تابعیالت او اا
دا آن

مطابق قالانون دادگالاهی کاله دعالو
ّن نمالود .حالال ایالن سالئوال
مطرٍ است معی
مطالالرٍ میشالالود کالاله اگالالر هی کالالدام از
ّتها او تابعیت دولت متبوع دادگاه
تابعی

35. P.LEREBOURS-PIGEONNIÈRE:«Droit international privé» Dalloz,1962, p. 214; H
BATIFFOL: «Droit international prive»,Paris, 1967 ,p. 80.
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نباشد ،برا

تعیین تابعیت او باله کالدام

قانون باید اجوع نمود؟
فر کصالیم فالرد کاله مطالابق قالانون
ّ
الدا
الد از پال
تولال
الطۀ
اله بواسال
الت فرانسال
ّال
تابعی
فرانسو تبعالۀ فرانساله و مطالابق قالانون
ّ
تولالد دا قلمالرو انیلالیس
انیلیس بواسطۀ
تبعۀ انیلیس محسوب میشود ،دا ایران کاله
ّ اقامتش میباشد فوت میکصالد و مسالئلۀ
محل
الاه
اله دا دادگال
الین واثال
الۀ او بال
الیم ترکال
تقسال
ایران مطرٍ میگردد .میدانیم کاله مطالابق
مواّ
د  7و  967قانون مالدنی ایالران حقالوق
ّۀ بییانیان تابع قانون دولت متبالوع
ااثی
آنها است .ولی دا این فر

چالون متالوفي،

هم تابع فرانسه و هم تابع انیلیس اسالت،
الد
الال قاعال
الل از اعمال
الی قبال
الاه ایرانال
دادگال
الکل
الد مشال
الدا بایال
الاا ابتال
ّ تعال
الل
الی حال
ایرانال
ّت مضاعف اا حل کصد .به دییر سالخن،
تابعی
ّي
ّت متالوف
بحا بر سر تعریف و تعیین تابعی
ّالت
است و دادگاه باید یکالی از دو تابعی
ّالالت حقیقالالی او
ّی اا بالالهعصوان تابعی
متالالوف
ترجی

دهد .بصابراین ،دادگالاه بالا ا ین
تعیالین تابعیالت

سؤال مواجه است وه برا
ّی از بین قالوانین زیالر کالدام
حقوقي متوف
قانون اا باید مصا

الراا دهالد؟
اعتباا قال

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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الا
الیس ،و یال
الانون انیلال
اله ،قال
الانون فرانسال
قال
قانون ایران؟
بررٍج فر سابق ،یعصی فرضالی کاله دا
ّت دولت
ّتها ذیصفع تابعی
آن یکی از تابعی
بهتر اسالت

متبوع قاضی باشد ،دا این فر
ّ دادگالاه یعصالی قالانون
از امال قانن مقر
ّاات مواّ
د  976به بعالد
ّت ایران مقر
تابعی
تعیالین

قانون مدنی) صرجنظر کصیم و برا
ّی باله قالانون
ّت حقیقی متوف
و تعریف تابعی
رااجی اجوع نمائیم.
یۀ قضالائی بینالمللالی و اوّ
دا اوّ
یالۀ
قضائی اغلالب کشالواها و همچصالین دکتالرین
حقوقی 36ااهحّ
لی پذیرفتاله شالده اسالت که
بهموجب آن دادگاهها

کشالواها

ثالالا دا

مواد فرد که دو دولت رااجی او اا تبعۀ
رود میدانصد با توسّل به مٍ معمول بالین
المللالالی کالاله تالالرجی
مؤثر»37

است دعاو

ّالالت غالالالب و
« تابعی
بینالمللالی اا با ید

ّ و فرل کصصد.
حل
ماّ
د  5قرااداد  1930الهاله نیالز ضالمن
قبول همین ااهحل میگوید« :دا قلمرو یالک
الیش از یال
الا شخرالي واله بال
دولت ثالالا ،بال

36. H. BATIFFOL:op.cit., p. 86; P.LEREBOURS-PIGEONNIERE: op.cit.,p.81.
37. Nationalité effective (F.) =effective nationality (E.).
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ّت دااد مانصد شخري واله فقالد دااا
تابعی
ّت باشد افتاا رواهد شالد .دولالت
ی تابعی
ثالا بدون ایصکه به اعمال قالوانین رالود
ّه و یا هر عهدنامها
دا مواد احوال شخری
کالاله دا دسالالت اجالالرا دااد لطمالاله بزنالالد،
ّتها شخص بییا نه
میتواند از میان تابعی
ّت کشالوا
تابعی
ً دا آن ا سالكونت ميوصالد و
ً و اوثرا
عادتا
ّت وشوا اا وه اوضالاع و احالوال
یا تابعی
الخص مالذبوا
اا کاله طبالق شال

ظاهر حاکی از پیوند و عٍقۀ بیشتر شالخص
ً مالواد
مزبوا بالا آن دولالت اسالت مصحرالرا
شصاسائی قراا

دهد»38.

2
قانون حاکم بر تعيين اقامتگاه
دا مواد عامل ااتبا

اقامتیاه ن یز
قالالانون

مالالوقعی کالاله نسالالبت بالاله مسالالئلها
ّت باشالد و وشالواها
اقامتیاه واجد صالٍحی

اا

ذ نفع دا مواد اقامتیاه تعریف واحد

38. Article 5: «Witthin a third state, a person havng more than one nationality shall be treated
as if he had only one. Without prejudice to the application of Law in matters of personal status
and of any convention in force, a third state shall, of the nationalities which any such person
possesses, recognize enclusively in its territory either the nationality of the country in with he is
habitually and principally resident, or the nationality of the country which in the circumstances
he appears to be in fact most closely connected. ».

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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پذیرفته باشصد ،دادگاه مرج

اسیدگی بالا

مشكل تعریالف و تعیالین اقامتیالاه مواجاله
نخواهد شد .مشکل تعیین اقامتیاه زمالانی
پیش ميآید که قوانین دو یا چصد وشوا دا
مواد اقامتیاه تفسیرها
الوااد
الین مال
الصد .دا چصال
باشال

متفاوتی داشالته
الرا
بال

الین
تعیال

اقامتیاه ذیصفع گاه قانون دادگاه مرجالع
ّ دادگاه و گاه نیالز
اسیدگی یا قانون مقر
قانون رالااجی یالا قالانون سالبب اا بایالد
اعمال نمود.
 .1قلمییرو اعمییا ،قییانون دادگییاه مردییع
رسيدگ
دا ررالالالود ایصکالالاله عامالالالل ااتبالالالا
اقامتیاه اا طبق چه قانونی باید تعریالف
ّ اصولی که دا سیسالتم
و تعیین نمود ااهحل
حقوقی کامن ال و سیسالتم حقالوقی کشالواها
ّها پذیرفته شده اعمال قانون
ااوپا قاا
ّ دادگاه است .دادگاه هها انیلیس دا
مقر
باله تعیالین عوامالل ااتبالا

مسائل مربو
معموالً همان اصلی ااکه دا مسالائل مربالو

بالاله توصالالیفها اعایالالت میکصصالالد ،اعمالالال
مينمایصد ،و به دییر سخن ،قانون انیلیس
اا بهعصوان قانون متبوع دادگالاه بمو قع
30
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میتتگذااند39.

اجرا ت
مثال :فر

کصیم دا دادگالاه انیلالیس

اعتباا ازدواا یک فرانسو
فرد مزبوا کاله از لحالا

مطالرٍ باشالد.

قالانون فرانساله

الاز
الدون اجال
الوده و بال
الریر بال
صال

الدین دا
والال

انیلیس ازدواا کرده مطابق قانون فرانسه
دااا

اهلیت برا

ازدواا نبوده است ،دا

حالی که مطابق قانون انیلیس واجد چصالین
ّت برا
ّتی بوده است .از آن اکه اهلی
اهلی
الهموجب
الاٍ بال
الاد نکال
الان انعقال
ازدواا دا زمال
الاه
الانون اقامتیال
الابع قال
الیس تال
الانون انیلال
قال
ّت نکالاٍ مصالو
میباشد ،پس حکم به عدم صح
است به ایصکه دادگاه انیلیس فرد مزبالوا
اا مقیم فرانسه بداند ،و برعکس ،حکم به
ّت نکاٍ مصو است به ایصکه دادگالاه او
صح
ّی کصد .دا این فر ال
اا مقیم انیلیس تلق
چصانکه مٍحظه میشالود
فرد مزبوا مصو

ال اعتبالاا ازدواا

است به انتخالاب قالانونی

که عامل ااتبالا اقامتیالاه اا تعریالف و
ّه اگر حقوق انیلالیس و
تعیین میکصد .البت
فرانسه دا مواد اقامتیاه تفسالیر واحالد
الود
الکلی بوجال
الواد مشال
الن مال
التصد دا ایال
میداشال

39. A.W.SCOTT: «Private International law», Conflict of laws, 1979. p. 22;DICEY and
MORRIS: op. cit.,p. 106-107.
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31

نمیآمد ،ولی ال همانطوا که قبًٍ هم اشااه
شد ال بواسطۀ تفاوت سیستم حقوقی کامنال و
ّها دا
سیستم حقوقی کشواها ااوپا قالاا
مواد مفهوم حقالوقی اقامتیالاه ،چاله ب سا
اّ
الا قالانون
تفاق میافتد که فالرد از لحال
الا
فرانسه مقیم انیلالیس و از لحال

قالانون

انیلیس مقیم فرانسه باشد.
همانطوا که دا مالواد عامالل ااتبالا
الل ااتبالا
ّت گفته شد ،دا مواد عامال
تابعی
اقامتیاه نیز مالوقعی کاله مسالئلم اجالرا
الرٍ
الران مطال
الوقی ایال
الات حقال
الد و تأسیسال
قواعال
باشد ،بالرا

تعیالین اقامتیالاه از لحالا

بینالمللی باید به قانون ایران بهعصوان
قانون دادگاهی که دعو

دا آن مطرٍ اسالت

اجوع کصیم .به دییر سالخن ،بالرا

ایصکاله

معلوم کصیم چه کسانی مقیم ایران هسالتصد
ّاات قانون ایران مواّ
د 1002
باید به مقر
به بعد قانون مدنی ) مراجعه
چرا که از لحا

نمالائیم؛40

بینالمللی کسی میتوانالد

مقیم ایران محسوب شود کاله شالراید آن اا
طبق قانون ایران داشته باشد .بصالابراین
اگر فی المثل بخواهیم معلوم کصیم که یک
آلمانی دا ایران اقامتیاه دااد یا ناله،
.40
32

ّد نریر  :همان مأرذ ،د  77و .78
دکتر محم


مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

نباید به قانون آلمان اجوع کصالیم بلکاله
باید شرایطی ااکاله قالانون ایالران مقالرا
ّه قالراا دهالیم .اگالر
داشته است مواد توج
مطابق قانون ایالران بتالوان او اا مقالیم
ایران محسوب نمود دییر به این مسئله که
ّالی اا بالرا او
آیا قانون آلمان چصین حق
ّهی کرد ،و بالر
قائل است یا نه نباید توج
عکس ،اگر مطابق قانون ایران مقیم ایران
محسوب نشود دییالر مطالابق قالانون آلمالان
نمیتوانالالد دا ایالالران اقامتیالالاه داشالالته
باشد.
این ااه حل وه دا دکتالرین ح قوقی و
اوّ
یۀ قضائی اکثر کشواها مواد قبول واقع
شده نتی ۀ اصلی است که به موجب آن برا
ایصکه بدانیم عامل ااتبا ال مثًٍ اصالطٍٍ
حقوقی اقامتیاه ال به چه معصی بکاا افته
ّه دا
است ،باید به قانون کشوا کاله قضالی
آن ا مطرٍ است و قاعالد
تعلق دااد اجوع نمود41.
ّ

الا
ااتبال

 .2قلمرو اعما ،قانون وارد

باله آن

يیا قیانون

سبب
ُپی داسی
 .41دکتر ن ادعلی الماسي :تعارض قوانين پلی ک
) ،انتشااات دانشالکد حقالوق و علالوم سیاسالی دانصشالیاه
تهران ،سال تحصيل  68-67ص .69

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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تعیالین عامالل ااتبالا

اگر چه بالرا
اصوالً باید به قانون دادگاهی که دعو

دا

آن مطرٍ میشود احوع نمود ولی دا پااها
مالالوااد اّ
تفالالاق میافتالالد کالاله اقامتیالالاه
مصداا دا قاعد

بهعصوان یک عامل ااتبا
ّ دادگاه مطرٍ نمیشود بلکاله
ّ تعاا مقر
حل
مصداا دا قاعد

به صوات یک عامل ااتبا
ّ تعاا کشوا رااجی ظالاهر میگالردد .دا
حل
ررود ایصکه دا این قبیل موااد که قاضالی
الل
الت عامال
اله اسال
اله» 42مواجال
الر «احالال
الا فال
بال
ّن
ااتبا اا مطابق کدام قانون باید معالی
نماید ،نظرات متفاوتی وجود دااد.
به اعتقاد بعضی از حقوقالدانان چالون
دا این فالر نیالز تعیالین عامالل ااتبالا
ّت داا
اقامتیاه دا انتخالاب قالانون صالٍحی
تأثیر دااد ،طبالق اصالول ّ
کلالی حالاکم بالر
مسئلۀ توصالیفها بالرا تعیالین اقامتیالاه
ّ دادگالاه اجالوع
ذیصفع باید به قانون مقر
نمود .ولی به نظالر میاسالد کاله دا چصالین
موااد

بهتر است برا

تعیالین اقامتیالاه

به قانون سبب یا قانون رااجی اجوع شود.
الۀ
ّال
الئلۀ ااثی
الیس مسال
الاه انیلال
الثًٍ دا دادگال
مال
مصقول فرد

الق تفسالیر
مطرٍ میشود که طبال
42. Renvoi.
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کالاله حقالالوق انیلالالیس

از اقامتیالالاه دااد

اقامتیاهش دا فرانسه و طبق تفسالیر

کاله

الالالاه دااد
الالاله از اقامتیال
الالالوق فرانسال
حقال
ّی
الوف
الد .متال
الیس میباشال
الاهش دا انیلال
اقامتیال
اموال مصقولی دا انیلیس ب ا گذاشته است
و دادگاه انیلیس باید واثۀ او و میالزان
سهماالا آنها اامشخّص نماید .از آن ا که
طبق قاعد تعاا قالوانین انیلالیس تر کۀ
ّی
مصقول تابع قانون آررین اقامتیاه متوف
است ،پس قاضی انیلیسی بایالد باله قالانون
تعاا

قالوانین فرانساله )

فرانسه قاعد
اجوع کصد؛ اّ
ما چون مطابق قانون فرانساله
ّی دا انیلالیس قراا دااد،
اقامتیاه متوف
دادگاه انیلیس ممکن است دا این فر

باله

همان نحو که دادگاه فرانسه ترمیم رواهد
گرفت اأ

دهد ،یعصالی قالانون انیلالیس اا

ت نماید.
اعمال
برا توجیه این ااه حل چصین استدالل
ّ
میشود که هرگاه قاعد تعاا رااجی ،حالل
ّها
قضی

اا تابع قانون اقامتیاه بدانالد،

چون اقامتیاه به عصوان یک عامل ااتبالا
قانون رااجی مطرٍ میباشد ،پالس تعیالین و
تعریف آن باید بهموجب همان قانون رااجی

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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یعصی قانون احالهکصصده بعمل
از لحا

آید43.

سیستم حقوقی ایران نیز اگر

الداا دا
الا مصال
الل ااتبال
الین عامال
الئلۀ تعیال
مسال
ً
قاعد تعاا رااجی مطرٍ گالردد ،قاعالدتا
باید قانون احاله کصصده اا مصا اعتباا
ّالۀ یالک
دانست .مثًٍ اگر مسئلم حقالوق ااثی
انیلیسی که دا ایران فوت کالرده اسالت دا
دادگاه ایران مطرٍ گردد ،قاضالی ایرا نی
تعیالین اقامتیالاه

حسبالقاعده باید برا
ّی به قانون انیلیس اجوع نماید؛زیرا
متوف
مطابق مواّ
ت  7و  967قانون مالدنی ایالران
د
ّۀ بییانیان تابع قالانون دو لت
حقوق ااثی
ّی انیلیسالی
متبوع آنها است و چالون متالوف
است پس بایالد قالانون انیلالیس اا اعمالال
نمود ،ولی با اجوع به قانون بین المللی
انیلیس

قاعد

تعالاا

معلوم میشود که از لحا

قالوانین انیلالیس)
حقوق بین الملل

رروصی انیلیس ،ترکۀ مصقول تالابع قالانون
ّی اسالت .دا ایص الا قاضالی
اقامتیاه متالوف
ایرانی بهتر است برا

تعیالین اقامتیالاه

به قانون انیلیس اجوع نماید و از اجالوع
 .43اعمال قالانون رالااجی احالهکصصالده دا مالواد تعیالین
ّ
اقامتیاه مواد قبول اکثرّ
مولفالان بالوده و دا
یالت قالاطع
اوّ
ّا
یۀ قضائی فرانسه ،آلمان و سالوئیس نیالز بالهطوا مکالر
ًیید شده است .اجوع شود به :
تا
DICEY and MORRIS: op.cit.,p. 29; F. RIGAUX: op.cit.,p.292.
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الرا
الد؛ زیال
الرجنظر کصال
الران صال
الانون ایال
اله قال
بال
اقامتیاه بهعصوان یک عامل ااتبا
ایراني مطرٍ نیست بلكه بهعصوان ی
ااتبا

قاعد
عامل

قاعده رااجي مطرٍ است.

با این ترتیب ،دا مسئلۀ ترکۀ مصقول
یک انیلیسی که دا ایران فوت کالرده اسالت
ّی مقالیم
اگر مطابق قالانون انیلالیس متالوف
ایران محسوب شود ،دا نتی ۀ احالۀ قانون
انیلیس به قانون ایالران ،قاضالی ایرا نی
ّی و تشالخیص میالزان
برا تعیین واثۀ متوف
ّاات قالانون مالدنی
سهماالا آنها باله مقالر
ایران دا باب اا اجوع رواهد کرد؛ اّ
مالا
الیس
ّاات انیلال
الر
الوانین و مقال
الابق قال
الر مطال
اگال
ّی دا انیلیس باشالد ،دا آن
اقامتیاه متوف
صوات ،مسئلۀ احاله مطالرٍ نخواهالد شالد و
ّی و
قاضی ایرانی برا تعیین واثالۀ متالوف
ّاات
میزان سهماالا آنها به قوانین و مقر
دارلی انیلیس دا بالاب اا

الوع رواهالد
اجال

کرد.

تعيين تابعيت و اقامتگاه ...
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