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 ت و اقامتگاهتعيين تابعي  

 از ديدگاه تعارض قوانين
 

 دكتر نجادعلي الماسي

 

 

 مهمقد  

ّیت صالالٍٍ     اصول و قواعد موجببههرگاه 

بین المللی محاکم، صٍحّیت دادگاه ایرانی 

نسبت به دعوائی کاله دااا  عصرالر رالااجی 

است احراز شود، دادگاه باید ابتدا مشخّص 

ا  حقالوقی نماید که کدام نظام یا نظامهالال

ا  مزبالوا وممکن است و یا بایالد بالر دعال

 حکومت داشته باشد.

مسئله انتخاب قانون صالٍحّیت داا کاله 

داا دا  معموالً پس از تشخیص دادگاه صٍحّیت

مقابل قاضی مأموا اسیدگی به دعو  قالراا 

یالالرد، یکالالی از مسالالائل اساسالالی تعالالاا  گمی

ّیت داا قوانین است. دا انتخاب قانون صٍح

د رودسرانه تواناد  ندااد و نمیقاضی  آز

عمل کصد، زیرا دا سیستم حالّل تعالاا  هالر 

 کشوا قواعد  وجود دااد که قاضی اا موّظف

دااد که پس از تشخیص نوع دعو ، قانون می

معّیصی اا اعمالال کصالد. ایالن قواعالد کاله 
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نامیالده   1«قواعالد ااتبالا » اصطٍحًا    

کصالد تالا از شود قاضی اا ااهصمالائی میمی

قوانین کشواها  مختلف که ممکن اسالت  بین

ت و صالال  بدانصالالد، قالانون بمصاس رود اا

 2و اصل  اا انتخاب نماید. انسب

نکتۀ قابالل توجاله آنکاله دا قواعالد  

کاله عوامل و عصاصر  وجود دااند ااتبا ، 

نامصالد. از می  3«عوامل ااتبا »آنها اا 

جملۀ این عوامل، یکالی تابعّیالت و دییالر  

 اقامتیاه است.

مسئلۀ تابعّیالت و دقیق ل از براسی قب

اقامتیاه از دیدگاه تعاا  قوانین، تذّکر 

مالالوااد  کاله  این نکتۀ کّلی الزم اسالت کاله

داا مصو  باله تعیالین ّیتانتخاب قانون صٍح

و اقامتیالاه اسالت  تابعّیالتعامل ااتبالا  

بایالد تکلیالف  نخسالتدادگاه مرجع اسیدگی 

تابعّیت و اقامتیاه اا مشخص نماید و سپس 

                                                           

1. regles de rattachement 

البته باید توجاله داشالت کاله قبالل از اعمالال قاعالد   .2

ادگاه مرجع اسیدگی انتخاب قانون الزم اجراء، د ااتبا  و

ها  باید جالا  مسالئلم مالواد دعالو  اا دا یکالی از دسالته

دارل کالردن مسالئله دا  ااتبا  معّین نماید، زیرا پیش از

ها  ااتبا ، قانون صٍحّیت داا هصالوز معلالوم یکی از دسته

( یالا characterisationنیست. این موضوع که تحالت عصالوان توصالیف 

عات مهّم تعالاا  وشود از موض( مطرٍ میclassificationبصد   طبقه

 قوانین است.

3. Connecting factors  
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 انون صٍحّیت داا اا بموقع اجرا گذااد.ق

الالاله ابتالالدا تابعّیالالت و دا ایالالن مق

 ااتبالا عصوان دو عامل عمد  اقامتیاه به

شالود و سالالپس قالانون مطالعه واقع میمواد 

حاکم بر تعیین آنها مالواد براسالی قالراا 

 رواهد گرفت.

 

1 

عنوان دو تابعي ت و اقامتگاه به

 عامل عمدۀ ارتباط

 

مالالل ا مفهالالوم عامبحالالا ابتالالد دا ایالالن

دهیم، سپس ااتبا  اا مواد براسی قراا می

با توّجه به ایصکاله تابعّیالت و اقامتیالاه 

 4ااتبا  کامل با تعالاا  قالوانین داانالد

ا  اسیسالالتم تعال دااهمّیت متقابل آنها اا 

قوانین مطالعه رواهیم کرد و پالس از آن، 

ااتبالا  اا تالا آن الا کاله  عواماللتعاا  

اه است، مالواد مربو  به تابعّیت و اقامتی

  مطالعه قراا رواهیم داد. 

 

                                                           

زیالالرا بالالرا  تعیالالین قالالانون مّلالالی افالالراد، دا مالالواد  .4

دانصالد ال شخرّیه اا تابع قانون مّلالی میکشواهائی که احو

نخسالالت بایالالد تابعّیالالت فالالرد اا معالالّین نمالالود و دا مالالواد 

وال شخرالّیه امتیاه اا حاکم بر احالکشواهائی که قانون اق

 دانصد ابتدا باید اقامتیاه اا معّین کرد.می
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1 

 مفهوم عامل ارتباط

 

المللی دااا  عوامل و بین دعوایيهر 

بالا سیسالتم  عصاصر  اسالت کالاله دا ااتبالا 

کصد که مرکز ثقالل تعاا  قوانین تعیین می

اابطۀ حقوقی مواد دعو  بیشالتر دا کالدام 

کشوا قالراا گرفتاله اسالت. عالاملی کاله دا 

فته و قاضالی مالأموا قاعد  ااتبا  بکاا ا

اسیدگی به دعو  باید قالانون صالٍحّیت داا 

عامل ااتبا  » کصد،  اا برحسب آن انتخاب

  اوشن شدن مطلب به شود. برانامیده می« 

 پردازیم:ذکر مثالی می

و  مقیم ایتالیالا فر  کصیم یک فرانس

اش کصد، دا حالی که ترکهدا ایران فوت می

وامالل دا انیلیس اسالت. دا ایالن مثالال، ع

ااتباطی که باله صالوات نقالا  تٍقالی بالین 

صٍحّیت داا  حقوقينظام  واقعّیتها  قضّیه و

شالالوند عبااتصالالد از: تابعّیالالت، ظالالاهر می

اقامتیاه و محّل وقوع ترکه. هر کالدام از 

سیستمها  مّلی حّل تعاا  نیالز ممکالن اسالت 

حکمی جداگانه داشته باشد. مثًٍ ممکن است 

اا واجالد  قالانون مّلالی متالوّفی یک سیسالتم
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بدانالالد، سیسالالتم دییالالر قالالانون  صالالٍحیت

داا بشصاسالد و صالٍحیتاقامتیاه متوّفی اا 

سیستم سّوم هم قانون محّل وقوع مالاتر  اا 

 واجد صٍحّیت بداند.

شود دا این مثال از چصانچه مٍحظه می

مانصالالد  ااتبالالا یالالک طالالرج، وجالالود عوامالالل 

اقامتیاه و محّل وقوع مالاتر ، و  ،تابعّیت

، وجود قواعد ااتبا  مانصالد از طرج دییر

قاعد  تبعّیت حقوق ااثیه از قالالانون مّلالی 

 متوّفی یا قانون اقامتیالاه متالالوّفی و یالا

هد کرد قانون محّل وقوع ماتر ، تعیین روا

حقالالوقی  نظامهالالا کالاله کالالدام نظالالام و یالالا 

سران ام باید بر این دعوا  ااثی حکومالت 

 داشته باشد.

دا مسالالالائل مربالالالو  بالالاله تعّهالالالدات 

     عامالالل ااتبالالا  ممکالالن اسالالت  ،قالالرااداد 

را  محالالّل اجالال»یالالا  5«محالالّل انعقالالاد عقالالد»

مالالات ادا الزباشالالد، همچصانکالاله   6«تعّهالالد

(، عامالالل  شالالبه جالالرم دادرالالااا از قالالراا

  7«محّل ان ام عمل» ااتبا  عباات است از 

و دا مسائل مربو  به اژیم اموال، عامالل 

                                                           

5. Locus contractus. 

6. Locus solutionis. 

7. Locus delictli. 
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 8.«محّل وقوع مال»ااتبا  عباات است از

تمها  حقالوقی ا  سیسالدّقت دا ویژگیهال

سالازد کاله عوامالل اا اوشالن می نكتالهاین 

ااتبا  دا کشواها  مختلف آثاا متفالاوتی 

دااند و ایصکاله دا مسالئلۀ بخرالود کالدام 

 عامالالل ااتبالالا  قطعّیالالت دااد، بالاله قواعالالد

ااتبا  یا قواعد حالل تعالاا  وشالوا  واله 

بسالالتیی  دعالالو  دا دادگالالاه آن مطالالرٍ اسالالت

للی ایالن الماگر دا زندگی بین مثًٍ اد. دا

فالرد واا   سئوال مطرٍ باشد که آیا فالٍن

 جالواببرد یا نه، است و از ماتر  اا  می

مسالالئله مصالالو  اسالالت بالاله ایصکالاله دعالالو  دا 

باشالد و قاعالد   دادگاه کدام کشوا مطالرٍ

ااتبا  کدام کشالوا اجالرا شالود.اگر ایالن 

مسئله دا دادگاه ایران مطرٍ باشد، چالون 

قاضی ایرانی بایالد طبالق قاعالد  ااتبالا  

یران به مسئله اسیدگی نماید، پس بالرا  ا

 تشخیص ایصکه فرد مزبوا واا  است یا نه،

باید به قالانون مّلالی متالوّفی اجالوع کصالد              

( و باله همالین قانون مدنی 967و  7 موادّ  

جهت، عامالل ااتبالا  تابعّیالت اثالر قطعالی 

رواهد داشت؛ دا حالی که اگر همین مسئله 

(  انیلالیسادگاه کشالوا دییالر   مالثًٍ دا د

                                                           

8. Situs. 
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مطالالرٍ باشالالد، قاضالالی آن کشالالوا هالالم بایالالد 

قاعد  ااتبا  کشوا رود به مسئله  موجببه

 اسیدگی نماید.

به این ترتیب، اگر یک دعوا  مربالو  

به حقوق ااثّیه دا دادگالاه کشالالوا  مطالرٍ 

باشد که طبالق قاعالد  ااتبالا  آن کشالوا، 

ااثّیۀ مصقول تابع قانون اقامتیاه متوّفی 

تابع قانون محّل وقالوع  وااثّیۀ غیر مصقول

ماتر  است، دا آن صوات، بر حسالب ایصکاله 

مصقول دا بالین ماترك مصقول یا غیر موضوع

یالا  9«اقامتیالاه » باشد، عامل ااتبالا  

 10«محالالّل وقالالوع مالالاتر  » عامالالل ااتبالالا  

قطعّیت رواهد داشت، همچصانکه اگر مسالئلۀ 

تشالالخیص اهلیّتالالت فالالرد بالالرا  ازدواا مطالالرٍ 

به ایصکه دعالو  دا باشد، پاسخ مصو  است 

و کالدام  ددادگاه کدام کشالوا مطالرٍ باشال

اگالر ایالن  قاعد  ااتبالا  اعمالال گالردد.

موضوع دا دادگاه ایران یا فرانسه مطالرٍ 

ثر   11«تابعّیالت » باشد، عامل ااتبا ت  ا

قطعی رواهد داشت، حال آنکاله دا دادگالاه 

انیلیس نسبت به این موضوع عامل ااتبالا  

زیالالرا  ت؛اقامتیالالاه قطعّیالالت رواهالالد داشالال

                                                           

9. Domicile. 

10. Situation of property. 

11. Nationalité. 
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سیستمها  حقوقی ایران و فرانساله قالانون 

ت بالاله اهلّیالالت افالالراد صالالٍحّیت داا اا نسالالب

دانصد، دا حالی کاله سیسالتم قانون مّلی می

 حقوقی انیلیس قانون صٍحّیت داا اا نسالبت

 داند.به این مسئلۀ قانون اقامتیاه می

 
2 

اهمي ت متقابل تابعي ت و اقامتگاه 

 در سيستم تعارض قوانين

 

تمها  مّلالی تعالاا  سی اجمالی سیسبرا

سالازد کاله دا وضالع فعلالی قوانین اوشن می

الملل رروصی عامل اصلی ااتبالا  حقوق بین

دا سیستم حقوقی انیلیس و امریکالا نسالبت 

احالالوال شخرالالّیه،  هبالاله مسالالائل مربالالو  بالال

دا حالی که عامالل مزبالوا  اقامتیاه است؛

کشواها  ااوپا     دا سیستم حقوقی ایران و 

  نسالبت باله ایالن مسالائل، تابعّیالت اقاّاه

 باشد.می

توان گفت که تالا قالرن به طوا کّلی می

نالالوزدهم اکثالالر کشالالواها  جهالالان قالالانون 

اقامتیاه شخص اا اه عصوان قالانون حالاکم 

بر وضالعّیت و اهلّیالت اشالخاد قبالول کالرده 

بودند و داست از این قرن به بعد است که 
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که  1804با تدوین قانون مدنی فرانسه دا 

نامصالد عامالل می« ُکد نالاپلئونی » آن اا 

ااتبا  تابعّیالت جالاییزین عامالل ااتبالا  

نحو  کاله تمالام باله 12اقامتیاه مالی شالود

طوا مسالتقیم ویالا غیالر کشواهائی کاله باله

سه  اقتبالا  مستقیم از قانون مالدنی فران

حّیت قانون مّلی اا نسالبت اند، اصل صٍکرده

ت مربالالو  بالاله احالالوال شخرالالّیه عابالاله موضالالو

حّول مزبالوا اند. وپذیرفته لی علی اغالم ت

اصالالل صالالٍحّیت قالالانون اقامتیالالاه دا حقالالوق 

انیلالالیس و ممالالالک اسالالکاندیصاو  ابقالالا 

رالالی و گردیالالده و نسالالبت بالاله مسالالائل شخ

عصوان عامالل رانوادگی، عامل اقامتیاه به

اصالاللی ااتبالالا  بالالاقی مانالالده اسالالت و دا 

وضالالعّیت » بسالالیاا  از موضالالوعات مانصالالد 

ت اهلّیال» و  14«حقوق ااثیاله » ، 13«اشخاد

ی دا نقطالالۀ اصالاللی تٍقالال 15«بالالرا  ازدواا 

 اود.شماا میال بهکشواها  کامن

صون دا  نکتۀ قابل توجّه ایصکه هم اک

م حقالالوقی فرانسالاله و کشالالواهائی کالاله سیسالالت

قالانون مالدنی  مستقیمطوا مستقیم و غیربه

                                                           

12. H.BATIFFOL:Droit international privé, 4e éd,1967 , p. 428. 

13. Status. 

14. Succession. 

15. Capaticity to marry. 
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اند، تمایل بر ایالن فرانسه اا   پذیرفته

که م ّددًا به اصل اقامتیالاه بازگشالت  است

و بالاله همالالین جهالالت، اقامتیالالاه صالالد نمای

عصوان عاملی عمده دا حقوق بین الملالل به

هروصی مطرٍ گردیده است. دا نتی الۀ ایالن 

تحّول جدید بالین سیسالتم حقالوقی ایالران و 

 سیسالالتم حقالالوقی فرانسالاله، دا مالالواد نقالالش

ا  باله تابعّیت و اقامتیاه، تفالاوت عمالده

وجود آمده است. عّلت تفاوت این اسالت کاله 

نسبت باله  تعاا     ّل دا سیستم ایرانی ح

وضعّیت و اهلّیت اشخاد و همچصین نسبت باله 

قانون دولالت متبالو واجالد  عحقوق ااثیه، 

 964و و 962 963و 7و  6 مالواّد  صٍحّیت است

و دا مالوااد   قانون مالدنی ( 967 و 965 و

که قانون دولت متبالوع فالرد قابالل اجالرا 

قالالانون  عصوانبالالهنباشالالد، قالالانون ایالالران 

قانون دادگاهی که دعو   مقّردادگاه، یعصی

گالالالردد و ا میمطالالالرٍ اسالالالت، اجالالالر دا آن

بصابراین نقشی برا  اقامتیاه دا سیسالتم 

بیصي نشده اسالت؛ ایران پیش تعاا  قوانین

ه فرانس حال آنكه دا سیستم تعاا  قوانین

عصوان یک قاعد  اعمال قانون اقامتیاه به

ت. شالده اسال واقعمواد قبول  قاعده ثانو 

چه مانصالد تم فرانسو  اگرتوضی  آنکه سیس
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 عامالاللسیسالالتم ایرانالالی اصالالوالً مبتصالالی بالالر 

آن قالانون  موجببالهااتبا  تابعّیت است و 

احالوال شخرالّیۀ او دولت متبالوع فالالرد بالر 

حکومت دااد، معذلک دا مالوااد  از قبیالل 

ه طالرفین تابعّیالت واحالد نسب وقتی کال طٍق

 963مصداا دا مواّد  رٍج احکامندااند، بر

ه قالانون مّلالی ک ی ایرانقانون مدن 964و 

دانصد، قائل باله صالٍحّیت االجراء میاا الزم

و دا ررالود ترکالۀ  16قانون اقامتیاه است

قالانون مالدنی  967رٍج ماّد  مصقول نیز بر

 ایران کاله قالانون مّلالی متالوّفی اا واجالد

داند، قائالل باله صالٍحّیت قالانون صٍحّیت می

  17.اقامتیاه است

 

3 

 ارتباط عواملتعارض 

 

                                                           

و 72د  حقوق بیين الملیل وصو،ی  دکتر محّمد نریر  :  .16

73. 

تفاوت بین سیستم ایرانی و سیستم فرانسو  حّل تعاا   .17

( نیالز قابالل مٍحظاله Apatridesدا مواد افراد بدون تابعّیت  

به احوال شخرّیۀ ایالن  است، زیرا دا سیستم فرانسو  نسبت

مال قاعد  اعقاعده ثانو  وه همان پذیرفته قبیل افراد، 

گردد؛ حال آنکه دا سیسالتم قانون اقامتیاه است اعایت می

نشالده  فتهایرانی به عّلت ایصکه قاعد  ثانو  مزبوا پذیر

 5است باید دا مواد افراد بدون تابعّیت، به استصاد ماّد  

قالانون متبالوع  عصوانبالهاا قانون مدنی، قالانون ایالران 

   محکمه اعمال نمود.                
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اوشن شالدن اهمّیالت تابعّیالت دا پس از 

سیستم حقوقی ایران و اهمّیت اقامتیاه دا 

ها  دییالر، اکصالون اسیستمها  حقوقی کشالو

باید به این نکته توّجه داشته باشیم کاله 

صترج دانستن ایالالن مطلالب کاله عامالل اصاللی 

بعّیالت و ااتبا  دا سیستم حقوقی ایران تا

دا سیستم حقالوقی رالااجی اقامتیالاه اسالت 

زیرا ائل مطروحه کالافی نیسالت،برا  حّل مس

مکن است دا سیستمها  عامل ااتبا  واحد م

مختلف تفسیرها  مختلف داشته باشد. مالثًٍ 

با آنچاله عامل اقامتیاه دا حقوق انیلیس 

شالالواها  دا حقالالوق ایالالران و یالالا ک از آن

شالود تفالاوت ا  اسالتصبا  میااوپا  قالاّاه

دااد. نتی الالۀ تفالالاوت سیسالالتمها  رقالالوقی 

ااتبا ، حدو  نوعی تعالاا  داباا  عوامل 

تعالاا  عوامالل » است کاله آن اا اصالطٍحًا 

 نامصد.می 18«ااتبا  

مقایسالالالۀ اجمالالالالی عامالالالل ااتبالالالا  

ا سیسالالتمها  حقالالوقی مختلالالف اقامتیالالاه د

 مختلالفنمایدکه ساله طالرز تفّکالر معلوم می

 ااجع به اقامتیاه مدنی وجود دااد:

 

یالران کاله قانون مدنی ا 1002ماّد  . 1

                                                           

18. Conflits de fateors de rattachement. 
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» دااد: تیالالاه مقالالّرا  مالالیدا تعریالالف اقام

اقامتیاه هر شخص عباات از محّلی است کاله 

شخص دا آن ا سکونت داشالته و مرکالز مهالّم 

از مالاّد  « اموا او نیز دا آن ا باشد...

قانون مدنی فرانسه اقتبا  شده است.  102

مهالّم  این طرز تفّکر که اقامتیاه اا مرکز

داند دا بسالیاا  از کشالواها اموا شخص می

ی فرانساله مسالالتقیمًا یالا انون مدنکه از ق

انالالد، دیالالده غیرمسالالتقیم تالالأثیر پذیرفته

  19شود.می

 

دا قالالوانین بعضالالی از کشالالواها  . 2

دا تعریالف اقامتیالاه عالٍوه بالر  ااوپایي

قرالد » مرکز مهّم اموا، عصرر معصو  یعصی 

 7گص انده شده است. مالاّد   نیز 20«اقامت

 23قانون مدنی آلمالان و بصالد اّول مالاّد  

مالدنی سالالوئیس غیالر از مرکالز مهالّم قانون 

اموا؛ قرالد اقامالت اا نیالز بالالرا  تحّقالق 

 ها دانصالد. اوّیالهمی الزماقامتیاه مالدنی 

اا  هم سیستم مشالابهی قضائی نروژ و دانم

                                                           

ایتالیالا نیالز همالین طالرز  1942قانون مدنی  43ماّد   .19

 تفّکر اا پذیرفته است. اجوع شود به:

F . RIGAUX: «la theorie des qualifications en droit international privé» 1956. p. 283 Paris. 

حقوق میدن  ايیران لدلید او ،    دکتر سید علی شاییان: 

 192  ص 1339

20. Animus manendi.  
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 کصصد.اا اعمال می

 

دا سیسالالالتم حقالالالوق انیلالالالیس و  .3

ئی کالاله از ایالالن سیسالالتم متالالأثر    کشالالواها

اند، عامل ااتبا  اقامتیاه پیچیالدگی شده

ف یشتر  دااد به نحو  کاله ااائاله تعریالب

ممکن است. مطلقی از اقامتیاه تقریبًا غیر

دا این سیستم حقوقی برا  به دسالت آوادن 

» اقامتیالالاه دوطریقالاله وجالالود دااد: یکالالی 

یعصی محّلی که شالخص  21«اقامتیاه انتخابی

دا آن ا مستقر شالده  ه قرد اقامت دائميب

یعصالی  22«اقامتیاه اصلی» است، و دییر  

و احتمالاالً مالالادا( شالخص  ّلی کاله پالدا  مح

دا زمان توّلد و  دا آن الا مسالتقر  ذیصفع

دسالت بوده اسالت. دا ررالود طریقالۀ اّول به

ها  انیلیس قرالد آوادن اقامتیاه، دادگاه

اقامت دائمی اا دا مواد  کاله اقامتیالاه 

انتخابی باشالد بالا قبلی هم یک اقامتیاه 

پذیرنالد، ولالی دا مالواد سهولت بیشتر  می

یعصالی اقامتیالاه اصاللی کاله  الۀ دّومطریق

قرالالد  ال العالالاده اسالالتدااا  ثبالالاتی فوق

متیاه با سهولت کمتالر  جاییزین کردن اقا

                                                           

21. Domicile of choice. 

22. Domicile of origin. 
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 .شودپذیرفته می

شالود دا سیسالتمها  چصانکه مٍحظاله می

قوقی اقامتیاه معصی حقوقی مختلف اصطٍٍ ح

امتیالاه دا بخرالود کاله اق واحد  نالدااد.

یاه دا ا  با اقامتسیستمها  ااوپا  قاّاه

فاوت اسالت.  سیستم حقوقی انیلیس کامًٍ مت

زیالالرا همالالانطوا کالاله اکثالالر حقوقالالدانان 

اند، دا واقالع، آنچاله کاله راطرنشان کرده

محالّل سالکونت عالاد  » حقوقدانان انیلیسی 

با مفهوم اقامتیالاه مالدني  نامصد می 23«

ا  بیشالتر دا سیستم حقوقي ااوپایي قالاّاه

مطابقالالت دااد و آنچالاله والاله دا سیسالالتم 

شود بیشالتر لیسي، اقامتیاه نامیده ميانی

 مفهوم تابعّیت دا سیستم حقوقی ایالران به

مفهالوم تالا  ا  شباهت داادو ااوپا  قاّاه

 اقامتیاه.

بصابراین صرج ایصکه قواعالد ااتبالا  

کشوا عامالل ااتبالا  واحالد  اا بکالاا  دو

برند و مالثًٍ قالالانون اقامتیالاه اا حالاکم 

ید بالدانی م بدانصد، کافی نیست بلکاله با

ٍٍ حقالالوقی اقامتیالالاه دا هالالر سیسالالتم اصالالط

افته است. همالین ی به چه معصی بکاا قوقح

  دا مواد تابعّیت هم ترامر با داجۀ رفیف

                                                           

23. Habitual residence. 
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اهمّیت بسیاا   حایزاین او  صادق است. از

عامالل  بالرا  تعیالیناست که معلالوم شالود 

چه قالانونی  ااتبا  تابعّیت و اقامتیالاه 

 باید مصا  اعتباا باشد.

 

2 

م بر تعيين تابعي ت و قانون حاک

 اقامتگاه

 

حا گذشالته اشالااه شالد  چصانکه دا مب

یکسالالان بالالودن عامالالل ااتبالالا  دا قواعالالد 

ااتبا  دو یا چصد کشوا، تعالاا  قالوانین 

سازد، زیرا ممکن است عامالل مصتفي نمیاا 

ااتبا  مزبوا داکشواها  مختلف تفسیرها  

 عمتفاوت داشالته باشالد. مالثًٍ اگالر موضالو

« الالف»ااتبا  کشوا  واعدق موجببهمعّیصی 

تابع قانون مّلی و یا قالانون « ب»و کشوا 

بواسطۀ ایصکاله  باشد، ممکن است اقامتیاه

دا  ٍٍ حقوقی تابعّیت و یالا اقامتیالاهطاص

« ب»به یک معصالی و دا کشالوا « الف»کشوا 

به معصی دییر  بکااافتاله باشالد، تعالاا  

  عوامل ااتبا  بوجود آید.

 مل ااتبا دا مواد ایصکه تعاا  عوا 



  ن تابعيت و اقامتگاهيتعي ...  21 

اسالت  24«تعاا  توصالیفها»یکی از مرادیق 

باشالالد، ا  مییالالا قسالالم مسالالتقل و جداگانالاله

نظالالرات مختلفالالی وجالالود دااد. بعضالالی از 

بالر  26نی  بوايیهو  25بارتنموّلفان مانصد 

ه تعیین عامالل ااتبالا  و اند کاین عقیده

ها  ااتبا  یکسانصد و ستهیق دتعیین مراد

ی توصالالیف و طبقاله بصالالد  قضالائتحت عصوان 

یر ند. باله اعتقالاد بعضالی گیرقراا می دی

لفو  27کانمانصد  تعاا  عوامل ااتبا   28و

که یق تعالاا  توصالیفها از مراد نیسالت بل

ا  است کاله بهتالر مسئلۀ مستقل و جداگانه

است رااا از مسئلۀ تعاا  توصیفها مالواد 

قابل توجه این نکته  29مطالعه قراا گیرد.

ه کالدام نظالر كالاست که صالرج نظالر از ایص

رفتالاله شالالود، ااه حالالّل قضالالّیه از لحالالا  پذی

قانون حاکن یکسان است. یعصالی اصالل ایالن 

و یالا  است که برا  تعیین عامالل ااتبالا 

باید به قالانون   توصیفلدعو  تعیین نوع 

دادگاهی که دعو  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. 



   22 دوازدهممجلة حقوقي / شمارة 

ا  که دا این مبحا از لحا  نقش عمده

تابعیت دا سیستم ایراني حل تعالاا  عامل 

د، ابتالالدا قالالانون حالالاوم بالالر تعیالالین داا

دهیم و براسالی قالراا مالی تابعیت اا مواد

سپس قانون حاکم بر تعیالین اقامتیالاه اا 

 مطالعه رواهیم کرد.

 

1 

 قانون حاکم بر تعيين تابعي ت

 

تابعّیت مالوقعی  ااتبا  عاملمواد  دا

ا  قانون دولالت متبالوع به مسئله نسبتکه 

 عیالتتاببوده و ذیصفع یک  نسبتشخص واجد 

و تعیین تابعّیت  تعریفداشته باشد، مشکل 

ذیصفالع یالا تالابع نخواهد آمد، زیرا  پیش

.  رااجيو یا تابع دولت دولت ایران است 

قالانون مالدنی  6، طبق ماّد  نخستدا صوات 

ت و اهلّیت و حقالوق ااثّیالۀ او ایران وضعیّ 

بود، و دا صوات  دقانون ایران رواه تابع

نی، احالوال قالانون مالد 7دّوم، طبق مالّاد  

شخرّیه و حقوق ااثیۀ او مطیالع قالوانین و 

 مقّراات آن دولت رااجی رواهد بود.

تابعّیالت بیشالتر  مشکل تعریف و تعیین

آید که ذیصفالالع بالیش از دا موااد  پیش می
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 یک تابعّیت داشالالته باشالد. دا ایالن قبیالل

، گالاه موااد برا  تعیین تابعّیالت ذیصفالع

و یالالا قالالانون  30«قالالانون مقالالّر دادگالالاه»

کالرد  گاه مرجع اسیدگی اا باید اعمالداد

یالا  31«قالانون سالالبب»و گاه نیز باید به 

 قانون رااجی اجوع نمود.

 

 قلمرو اعما، قانون دادگاه مردع رسيدگ  .1

گاه دادگاه مرجع اسیدگی با فالرد  هر

مواجه باشد که بیش از یالک تابعّیالت دااد 

دولالت  تابعیالتولی یکی از تابعّیتها  او 

او اا  ه بایالدامتبوع قاضالی اسالت، دادگال

نمایالد و  تبعۀ دولت متبالالوع رالود محسالوب

ی لالم یکالن تلّقال تابعّیت رااجی او اا کان

الملل هر کصد؛ زیرا مطابق اصول حقوق بین

اع دولتی دا تعیین ایصکه چه کسالانی اتبال

شالوند دااا  اسالتقٍل و آن دولت محسوب می

حاکمّیت است. بصالابراین هرگالاه دا مالواد 

و  م تالابع ایالراناحوال شخرّیۀ فرد  که ه

ا  دا هم تابع دولالت رالااجی اسالت مسالئله

، دادگاه باید او ددادگاه ایران مطرٍ شو

ایران بشصاسد و قانون ایران اا  تبعماا 

                                                           

30. Lex fori. 

31. Lex causae. 
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شخری که مطابق قالانون اعمال نماید. مثًٍ 

ایصکه از پدا ایتالیائی  علتایتالیا به 

شالود و توّلد شده تابع ایتالیا محسوب میم

قانون مالدنی  976ام ماّد  مطابق فقر  چها

ایالالران بواسالالطۀ ایصکالاله رالالود و یکالالی از 

اند ران متوّلالد شالدهوالدیصش دا رالا  ایال

دگالاه آیالد، دا داشالماا میتبعۀ ایران به

شالود و باله ایران تبعۀ ایران شالصارته می

تابعّیت ایتالیالائی او ترتیالب اثالر داده 

 نخواهد شد.

این طرز تفّکر که برا  تعیین تابعّیت 

عفی کالاله یکالی از تابعّیتهالا  او تبعۀ مضا

 دولت متبوع قاضی اسالت بایالد باله تابعیت

قانون مقّر دادگاه یا قانون دادگاه مرجع 

 کاله دا اسیدگی اجوع نمود، ااه حّلی اسالت

شده است؛ زیرا ایالن  همۀ کشواها پذیرفته

کصالد چاله  تعیالینکه  است کشواحّق مسّلم هر

او باله  تبعهانون آن کشوا انی برحسب قسک

تلّقالی  بییانالهانی سالآیصد و چه کمی بحسا

حالل ناله تصهالا دا مالواد شوند. این ااهمی

یعصی تابعّیتهالا   تولد تابعّیتها  مضاعف 

و اصالل  32مضاعف ناشی از تعاا  اصل رالون

                                                           

آن تابعّیت  موجببه( اصلی است که  jus sanguinisاصل رون   .32

و  تابعّیت پالدا و مالاداش تعیالین توّلد از ا زمانطفل دا 
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گردد بلکه داموااد مربو  اعمال می 33را 

بالاله تابعّیتهالالا  مضالالاعف اکتسالالابی یعصالالی 

 بتابعّیتها  مضاعف ناشی از ازدواا یا کس

فظ تابعّیالت سالابق نیالز حعّیت جدید با تاب

قانون  989  چصانکه مادّ  قابل اعمال است،

عۀ  هالر»دااد: مدنی ایالران مقالّرا مالی تب

که بدون اعایت مقّراات قانونی...  ایرانی

یل کالرده باشالد تبعیّت ی تحرتابعّیت رااج

یران ا تبعمرااجی او کان لم یکن بوده و 

 «.شود...شصارته می

» الهالاله موسالالوم بالاله  1930دا قالالرااداد 

قرااداد ااجع به مسائل مربو  به تعالاا  

نیالز صالریحًا  34«قوانین نسبت به تابعّیت 

گونالاله مسالالئله کالاله هر اسالالت بیصالالی شالالدهپیش

لت  تابعّیالتداباا  ایصکه آیالا فالرد   دو

طبق قانون همان معّیصی اا دااد یا نه، بر

 2و  1رواهالد شالد  مالواّد فرل دولت حّل و 

 الهه(. 1930قرااداد 

را  توجیه این ااه حالل از دیالدگاه ب

                                                                                                                             

تابعّیالت پالدا و مالاداش اا پیالدا  شود؛ یعصی هر طفلالیمی

 کصد.می

آن تابعّیت طفل  موجببه( اصلی است که  jus soliاصل را    .33

از او  محّل توّلدش تعیین می شود؛ یعصی هر  زمان تولددا 

 کصد.کشوا محّل توّلد رود اا پیدا می شخری تابعّیت

34.  Convention  Concerning  Certain  Questions  Relating  to  the  Conflict  of  Nationality 

Laws.         
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تعالالاا  قالالوانین چصالالین اسالالتدالل شالالده کالاله 

حاکمّیت نظم حقوقی رالااجی کاله صالٍحّیت آن 

 دانتی ۀ تابعّیت فرد ذیصفع محرز شالصارته

پس از یالک مرحلالۀ مصفالی،  شده است همیشه

، یعصی فقدان تابعّیت دولت متبوع دادگالاه

پذیر رواهد بالود. باله دییالر سالخن، امكان

فع واسطه تابعیالت شالخص ذ ه بهقانوني و ن

گالردد داا معرفالي ميعصوان قانون صٍحیتبه

تواند قانون رااجي باشد میالر ایصكاله نمي

دا مواد عامالل  اعمال قانون مقر دادگاه 

ااتبا  تابعّیت نشان داده باشد که دیصفع  

 35فاقد تابعیبت کشوا متبوع محکمه است.

 

 قلمرواعما، قانون وارد  يا قانون سبب .2

چصانکه قبًٍ اشااه شد هرگالاه ذیصفالع 

بیش از یک تابعّیت داشتع باشد ولالی یکالی 

دولالالت متبالالوع  تابعیالالتاز تابعّیتهالالا  او 

او اا  تابعیالتقاضی باشد، بدون شک باید 

مطابق قالانون دادگالاهی کاله دعالو  دا آن 

ّین نمالود. حالال ایالن سالئوال مطرٍ است مع

کالالدام از شالالود کالاله اگالالر هی مطالالرٍ می

دولت متبوع دادگاه  تابعیت تابعّیتها  او

                                                           

35. P.LEREBOURS-PIGEONNIÈRE:«Droit international privé» Dalloz,1962, p. 214; H 

BATIFFOL: «Droit international prive»,Paris, 1967 ,p. 80. 
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او باله کالدام  تابعیتنباشد، برا  تعیین 

 قانون باید اجوع نمود؟

فر  کصالیم فالرد  کاله مطالابق قالانون 

تابعّیالالت فرانسالاله بواسالالطۀ توّلالالد از پالالدا 

فرانسو  تبعالۀ فرانساله و مطالابق قالانون 

انیلیس بواسطۀ توّلالد دا قلمالرو انیلالیس 

شود، دا ایران کاله تبعۀ انیلیس محسوب می

کصالد و مسالئلۀ باشد فوت میمی اقامتشمحّل 

ین واثالاله دا دادگالالاه تقسالالیم ترکالالۀ او بالال

دانیم کاله مطالابق گردد. میرٍ میطایران م

قانون مالدنی ایالران حقالوق  967و  7مواّد 

دولت متبالوع  قانونااثّیۀ بییانیان تابع 

، متالوفيآنها است. ولی دا این فر  چالون 

 هم تابع انیلیس اسالت، هم تابع فرانسه و

دادگالالاه ایرانالالی قبالالل از اعمالالال قاعالالد  

ایرانالالی حالالّل تعالالاا  ابتالالدا بایالالد مشالالکل 

تابعّیت مضاعف اا حل کصد. به دییر سالخن، 

 متالوّفي تابعّیتف و تعیین یبحا بر سر تعر

د یکالی از دو تابعّیالت است و دادگاه  بای

او  حقیقالالی تتابعّیالالعصوان متالالوّفی اا بالاله

ین  ترجی  دهد. بصابراین، دادگالاه بالا ا

مواجه است وه برا  تعیالین تابعیالت  سؤال

متوّفی از بین قالوانین زیالر کالدام  حقوقي

 ن اا باید مصا  اعتباا قالالراا دهالد؟قانو
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قالالانون فرانسالاله، قالالانون انیلالالیس، و یالالا 

 قانون ایران؟

رٍج فر  سابق، یعصی فرضالی کاله دا بر

ذیصفع تابعّیت دولت  ها تتابعیّ آن یکی از 

اسالت  تبوع قاضی باشد، دا این فر  بهترم

از امال قانن مقّر دادگالاه یعصالی قالانون 

به بعالد  976اات مواّد ایران  مقرّ  تابعّیت

نظر کصیم و برا  تعیالین ( صرجقانون مدنی

حقیقی متوّفی باله قالانون  تابعّیتو تعریف 

 رااجی اجوع نمائیم.

المللالی و اوّیالۀ دا اوّیۀ قضالائی بین

قضائی اغلالب کشالواها و همچصالین دکتالرین 

که  فتاله شالده اسالتّلی پذیرحهاا 36حقوقی

ها  کشالواها  ثالالا دا آن دادگاه موجببه

دو دولت رااجی او اا تبعۀ مواد فرد  که 

دانصد با توسّل به مٍ  معمول بالین رود می

و  تابعّیالالت غالالالب» المللالالی کالاله تالالرجی  

ید است دعاو  بین 37«ثرؤم المللالی اا با

 حّل و فرل کصصد. 

ن الهاله نیالز ضالم 1930قرااداد  5ماّد  

دا قلمرو یالک »گوید: حل میقبول همین ااه

، بالالا شخرالي واله بالالیش از یال  دولت ثالالا

                                                           

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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تابعّیت دااد مانصد شخري واله فقالد دااا  

ی  تابعّیت باشد افتاا رواهد شالد. دولالت 

بدون ایصکه به اعمال قالوانین رالود ثالا 

ا  اد احوال شخرّیه و یا هر عهدنامهدا مو

کالاله دا دسالالت اجالالرا دااد لطمالاله بزنالالد، 

نه می تواند از میان تابعّیتها  شخص بییا

شالالخص مالذبوا  تابعّیت کشالوا  اا کاله طبالق

وصالد و عادتًا و اوثرًا دا آن ا سالكونت مي

اوضالاع و احالوال  یا تابعّیت وشوا  اا وه

ظاهر  حاکی از پیوند و عٍقۀ بیشتر شالخص 

مزبوا بالا آن دولالت اسالت مصحرالرًا مالواد 

 38«.شصاسائی قراا دهد

 

2 

 تعيين اقامتگاهقانون حاکم بر 

 

یز دا مواد عامل ااتبا  اقام تیاه ن

ا  قالالانون مالالوقعی کالاله نسالالبت بالاله مسالالئله

ه واجد صالٍحّیت باشالد و وشالواها  اقامتیا

نفع دا مواد اقامتیاه تعریف واحد  اا ذ 

                                                           

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. ». 
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اسیدگی بالا  دادگاه مرج  پذیرفته باشصد،

تعریالف و تعیالین اقامتیالاه مواجاله  مشكل

اه زمالانی نخواهد شد. مشکل تعیین اقامتی

شوا دا آید که قوانین دو یا چصد وميپیش 

مواد اقامتیاه تفسیرها  متفاوتی داشالته 

باشالالصد. دا چصالالین مالالوااد  بالالرا  تعیالالین 

اقامتیاه ذیصفع گاه قانون دادگاه مرجالع 

اسیدگی یا قانون مقّر دادگاه و گاه نیالز 

قانون رالااجی یالا قالانون سالبب اا بایالد 

 اعمال نمود.

 

دادگییاه مردییع  قلمییرو اعمییا، قییانون .1

 رسيدگ 

دا ررالالالود ایصکالالاله عامالالالل ااتبالالالا  

ونی باید تعریالف اقامتیاه اا طبق چه قان

حّل اصولی که دا سیسالتم و تعیین نمود ااه

یسالتم حقالوقی کشالواها  حقوقی کامن ال و س

پذیرفته شده اعمال قانون ا  ااوپا  قاّاه

ها  انیلیس دا همقّر دادگاه است. دادگاه 

ن عوامالل ااتبالا  مسائل مربو  باله تعیالی

مسالائل مربالو  معموالً همان اصلی ااکه دا 

 اعمالالالکصصالالد، بالاله توصالالیفها اعایالالت می

ییر سخن، قانون انیلیس ، و به دنمایصدمي

قع اا به عصوان قانون متبوع دادگالاه بمو
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 39گذااند.اجرا میت ت ت 

یس مثال: فر  کصیم دا دادگالاه انیلال

اعتباا ازدواا یک فرانسو  مطالرٍ باشالد. 

وا کاله از لحالا  قالانون فرانساله فرد مزب

صالالریر بالالوده و بالالدون اجالالاز  والالالدین دا 

انیلیس ازدواا کرده مطابق قانون فرانسه 

برا  ازدواا نبوده است، دا  اهلیتدااا  

د چصالین س واجقانون انیلی مطابقحالی که 

اهلّیتی بوده است. از آن اکه اهلّیت برا  

 موجببالالهازدواا دا زمالالان انعقالالاد نکالالاٍ 

 یالالاهتیلالالیس تالالابع قالالانون اقامقالالانون ان

باشد، پس حکم به عدم صّحت نکالاٍ مصالو  می

است به ایصکه دادگاه انیلیس فرد مزبالوا 

اا مقیم فرانسه بداند، و برعکس، حکم به 

صّحت نکاٍ مصو  است به ایصکه دادگالاه او 

 ال اا مقیم انیلیس تلّقی کصد. دا این فر 

اعتبالاا ازدواا  ال شالودچصانکه مٍحظه می

مزبوا مصو  است به انتخالاب قالانونی فرد 

و که عامل ااتبالا  اقامتیالاه اا تعریالف 

کصد. البّته اگر حقوق انیلالیس و تعیین می

فرانسه دا مواد اقامتیاه تفسالیر واحالد  

ایالالن مالالواد مشالالکلی بوجالالود داشالالتصد دا می

                                                           

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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 اههمانطوا که قبًٍ هم اشا ال آمد، ولینمی

 ال وبواسطۀ تفاوت سیستم حقوقی کامن شد ال

ا  دا یستم حقوقی کشواها  ااوپا  قالاّاهس

سا مواد مفهوم حقالو قی اقامتیالاه، چاله ب

قالانون  لحالالا افتد که فالرد  از ق میاّتفا

فرانسه مقیم انیلالیس و از لحالالا  قالانون 

 انیلیس مقیم فرانسه باشد.

همانطوا که دا مالواد عامالل ااتبالا  

تبالا  تابعّیت گفته شد، دا مواد عامالالل اا

اجالرا   ی کاله مسالئلماقامتیاه نیز مالوقع

د و تأسیسالالات حقالالوقی ایالالران مطالالرٍ عالالقوا

بالرا  تعیالین اقامتیالاه از لحالا   باشد،

عصوان المللی باید به قانون ایران بهبین

قانون دادگاهی که دعو  دا آن مطرٍ اسالت 

اجوع کصیم. به دییر سالخن، بالرا  ایصکاله 

معلوم کصیم چه کسانی مقیم ایران هسالتصد 

 1002یران  مواّد باید به مقّراات قانون ا

 40؛به بعد قانون مدنی ( مراجعه نمالائیم

توانالد المللی کسی میز لحا  بینچرا که ا

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، 

                                                           

  .78و  77دکتر محّمد نریر : همان مأرذ، د  .40
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لمان اجوع کصالیم بلکاله نباید به قانون آ

 مقالراباید شرایطی ااکاله قالانون ایالران 

است مواد توّجه قالراا دهالیم. اگالر  هداشت

مطابق قانون ایالران بتالوان او اا مقالیم 

نمود دییر به این مسئله که  ایران محسوب

ین حّقالی اا بالرا  او آیا قانون آلمان چص

ه نباید توّجهی کرد، و بالر قائل است یا ن

ون ایران مقیم ایران عکس، اگر مطابق قان

نشود دییالر مطالابق قالانون آلمالان محسوب 

توانالالد دا ایالالران اقامتیالالاه داشالالته نمی

 باشد.

قوقی و  این ااه حل وه دا دکتالرین ح

ها مواد قبول واقع اقضائی اکثر کشواوّیۀ 

آن برا   بشده نتی ۀ اصلی است که به موج

مثًٍ اصالطٍٍ  ال ایصکه بدانیم عامل ااتبا 

چه معصی بکاا افته به  ال هحقوقی اقامتیا

است، باید به قانون کشوا  کاله قضالّیه دا 

آن ا مطرٍ است و قاعالد  ااتبالالا  باله آن 

 41تعّلق دااد اجوع نمود.

 

قلمرو اعما، قانون وارد  يیا قیانون  .2

 سبب

                                                           

 پلی ُکپی داسی  قوانينتعارض : الماسيدکتر ن ادعلی  .41

(، انتشااات دانشالکد  حقالوق و علالوم سیاسالی دانصشالیاه 

 .69  ص 68-67تحصيل  تهران، سال 



   34 دوازدهممجلة حقوقي / شمارة 

اگر چه بالرا  تعیالین عامالل ااتبالا  

که دعو  دا اصوالً باید به قانون دادگاهی 

ا  دا پااه شود احوع نمود ولیآن مطرٍ می

افتالالد کالاله اقامتیالالاه د اّتفالالاق میمالالواا

 عصوان یک عامل ااتبا  مصداا دا قاعد به

شود بلکاله حّل تعاا  مقّر دادگاه مطرٍ نمی

دا قاعد  به صوات یک عامل ااتبا  مصداا 

گالردد. دا ّل تعاا  کشوا رااجی ظالاهر میح

ررود ایصکه دا این قبیل موااد که قاضالی 

جالاله اسالالت عامالالل موا 42«احالالاله»بالالا فالالر  

ید معالّین ااتبا  اا مطابق کدام قانون با

 ود دااد. نماید، نظرات متفاوتی وج

به اعتقاد بعضی از حقوقالدانان چالون 

دا این فالر  نیالز تعیالین عامالل ااتبالا  

داا  صالٍحّیت قالانوناقامتیاه دا انتخالاب 

تأثیر دااد، طبالق اصالول کّلالی حالاکم بالر 

مسئلۀ توصالیفها بالرا  تعیالین اقامتیالاه 

فع باید به قانون مقّر دادگالاه اجالوع ذیص

اسالد کاله دا چصالین نمود. ولی به نظالر می

اد  بهتر است برا  تعیالین اقامتیالاه امو

به قانون سبب یا قانون رااجی اجوع شود. 

مسالالئلۀ ااثّیالالۀ مالالثًٍ دا دادگالالاه انیلالالیس 

شود که طبالالق تفسالیر  مصقول فرد  مطرٍ می

                                                           

42. Renvoi. 
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دااد  اقامتیالالاهکالاله حقالالوق انیلالالیس  از 

ه کالهش دا فرانسه و طبق تفسالیر  اقامتیا

ااد د از اقامتیالالالالاه حقالالالالوق فرانسالالالاله

باشالالد. متالالوّفی اقامتیالالاهش دا انیلالالیس می

اموال مصقولی دا انیلیس ب ا گذاشته است 

و میالزان واثۀ او  دنیلیس بایاو دادگاه 

که  آن ااالا  آنها اامشخّص نماید. از سهم

کۀ  طبق قاعد  تعاا  قالوانین انیلالیس تر

قانون آررین اقامتیاه متوّفی مصقول تابع 

است، پس قاضی انیلیسی بایالد باله قالانون 

فرانسه  قاعد  تعاا  قالوانین فرانساله ( 

اجوع کصد؛ اّما چون مطابق قانون فرانساله 

قراا دااد،  اقامتیاه متوّفی دا انیلالیس 

انیلیس ممکن است دا این فر  باله  دادگاه

که دادگاه فرانسه ترمیم رواهد  همان نحو

  دهد، یعصالی قالانون انیلالیس اا گرفت اأ

  نماید. اعمالت 

وجیه این ااه حل چصین استدالل برا  ت

، حالّل شود که هرگاه قاعد  تعاا  رااجیمی

ابع قانون اقامتیاه بدانالد، ا  اا تهقضیّ 

مل ااتبالا  چون اقامتیاه به عصوان یک عا

باشد، پالس تعیالین و ی مطرٍ میقانون رااج

قانون رااجی  انهم موجببهتعریف آن باید 
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 43کصصده بعمل آید.یعصی قانون احاله

از لحا  سیستم حقوقی ایران نیز اگر 

مسالالئلۀ تعیالالین عامالالل ااتبالالا  مصالالداا دا 

قاعد  تعاا  رااجی مطرٍ گالردد، قاعالدتًا 

باید قانون احاله کصصده اا مصا  اعتباا 

ااثّیالۀ یالک  حقالوق مدانست. مثًٍ اگر مسئل

اسالت دا فوت کالرده  انیلیسی که دا ایران

نی  دادگاه ایران مطرٍ گردد، قاضالی ایرا

القاعده باید برا  تعیالین اقامتیالاه حسب

زیرا ؛متوّفی به قانون انیلیس اجوع نماید

قانون مالدنی ایالران  967و  7مطابق موادّت 

لت  حقوق ااثّیۀ بییانیان تابع قالانون دو

متبوع آنها است و چالون متالوّفی انیلیسالی 

ا اعمالال است پس بایالد قالانون انیلالیس ا

نمود، ولی با اجوع به قانون بین المللی 

(  قاعد  تعالاا  قالوانین انیلالیس انیلیس

ملل شود که از لحا  حقوق بین المعلوم می

ع قالانون رروصی انیلیس، ترکۀ مصقول تالاب

اقامتیاه متالوّفی اسالت. دا ایص الا قاضالی 

ایرانی بهتر است برا  تعیالین اقامتیالاه 

از اجالوع و  به قانون انیلیس اجوع نماید

                                                           

کصصالده دا مالواد تعیالین اعمال قالانون رالااجی احاله. 43

اقامتیاه مواد قبول اکثرّیالت قالاطع موّلفالان بالوده و دا     

وا مکالّرا ط، آلمان و سالوئیس نیالز بالهاوّیۀ قضائی فرانسه

 تًایید شده است. اجوع شود به :

DICEY and MORRIS: op.cit.,p. 29; F. RIGAUX: op.cit.,p.292. 
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نظر کصالالد؛ زیالالرا ن صالالرجبالاله قالالانون ایالالرا

عصوان یک عامل ااتبا  قاعد  اقامتیاه به

عصوان ی  عامل ایراني مطرٍ نیست بلكه به

 ااتبا  قاعده رااجي مطرٍ است.

، دا مسئلۀ ترکۀ مصقول این ترتیببا 

یک انیلیسی که دا ایران فوت کالرده اسالت 

نون انیلالیس متالوّفی مقالیم ااگر مطابق قال

ان محسوب شود، دا نتی ۀ احالۀ قانون ایر

نی انیلیس به قان ون ایالران، قاضالی ایرا

واثۀ متوّفی و تشالخیص میالزان  برا  تعیین

االا  آنها باله مقالّراات قالانون مالدنی سهم

ایران دا باب اا  اجوع رواهد کرد؛ اّمالا 

انیلالالیس اگالالر مطالالابق قالالوانین و مقالالّراات 

متوّفی دا انیلیس باشالد، دا آن اقامتیاه 

نخواهالد شالد و  مطالرٍات، مسئلۀ احاله صو

  تعیین واثالۀ متالوّفی و قاضی ایرانی برا

االا  آنها به قوانین و مقّراات میزان سهم

بالاب اا  اجالالوع رواهالد  دارلی انیلیس دا

   کرد. 
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