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Determine the law governing the capacity foreigners residing in
countries, is one of the most important issues of private international law
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determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To
achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the
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exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the
aliens named.
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چکیده
تعيي قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان مقيم در خاک كشورها ،در زمره مهم تري مسائ) حقوق بي
المل) خصوصي قرار دارد كه مقام رسيدگي كننده با آن رو به رو ميباشد .مقاله حاضر كوشيده است
تا با بهره گيري از اصول حاكم بر مباحث تعارض قواظي  ،راهكار مناسب جهت تعيي قاظون حاكم بر
اهليت بيگاظگان مقيم در خاک ايران را ارائه ظمايد .براي دستيابي به اي امر ،پيشنهاد شده تا از تقسيم
بيگاظگان به سه دستهي دارظدگان تابعيت يک كشور خارجي ،دارظدگان تابعيت مضاعف و بي تابعيت
ها استفاده شود .آن گاه با بهره گيري از مفاد ماده  7قاظون مدظي -به عنوان قاعده اي كلي -و ظيز با
توجه به استثنائات وارده بر آن ،به تعيي قاظون حاكم بر اهليت هريک از بيگاظگان مزبور اقدام گردد.

واژگان کلیدی :اهليت ،بيگاظگان ،قاظون حاكم ،تابعيت خارجي ،تابعيت مضاعف ،بي تابعيتي.
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مقدمه
اگرشه از مادهي  7قاظون مدظي كه مقرر ميدارد" :اتباع خارجه مقيم در خاک
ايران از حيث مسائ) مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و هم شني از حيث
حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قواظي

و مقررات دولت متبوع خود خواهند

بود"؛ از يكسو شني استنباط ميشود كه موضوع اهليت بيگاظگان در حقوق ايران ،در
ذي) آن دسته از حقوق خصوصي است كه به موجب قاظون و در حدود معاهدات به

يک فرد بيگاظه اعطاء ميشود(ظصيري ، 116-117 ،1392 ،و از سوي ديگر فهم
مي گردد كه قاظون حاكم بر اهليت اي بيگاظگان ،قاظون دولت متبوع آظان ميباشد .ولي با
وجود اي  ،هرگز ظبايد شني تصور كرد كه همهي مسائ) مربوط به تعيي قاظون حاكم
بر اهليت بيگاظگان مقيم در خاک ايران ،بر اساس مادهي مزبور از قاظون مدظي قاب) ح)
و فص) است ،شرا كه اوالً اي مادهي قاظوظي تنها بياظگر يک قاعدهي كلي در مورد
اهليت بيگاظگان مقيم ايران بوده و توسط ساير مواد قاظوظي بر آن استثنائاتي وارد گرديده
است و ثاظياً بيگاظگان داراي اقسام متعددي هستند كه تعيي

قاظون حاكم بر اهليت

هركدام از آنها ظيازمند بررسي مواد قاظوظي مختلف و همشني

بهرهگيري از آراء

دكتري مي باشد .بنابراي در بحث از اهليت بيگاظگان مقيم در خاک ايران ،جاي طرح
اي سوال وجود دارد كه قاظون حاكم بر اهليت اقسام سه گاظهي بيگاظگان -كه عبارت
اظد از :بيگاظگان داراي تابعيت يک كشور خارجي ،بيگاظگان داراي تابعيت مضاعف و
بيگاظگان بدون تابعيت -كدام است و اي قاظون شگوظه تعيي خواهد شد؟
براي دستيابي به پاسخ سوال فوق ،ظوشتار حاضر بارويكرد توصيفي-تحليلي و با

تكيه بر روش كتابخاظه اي ،پس از بررسي دو مفهوم "اهليت" و "بيگاظه" از منار
حقوقي ،مطابق تقسيم بندي فوق الذكر از بيگاظگان ،اقدام به تعيي
اهليت هركدام از آظان ميظمايد.

قاظون حاكم بر
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 -1مفهوم اهليت و اقسام آن
اهليت در حقوق مدظي ،در دو معنا به كار برده شده است :ظخست در معناي صفت
كسي كه داراي جنون ،سفه ،صغر ،ورشكستگي و ساير مواظع محروميت از حقوق به
طور كلي يا جزئي مي باشد ،دوم در معني صالحيت شخص براي دارا شدن حق و
تحم) تكليف و به كار بردن حقوقي كه به موجب قاظون دارا شده است( .جعفري
لنگرودي ،1374 ،ص  97پيرامون معناي دوم اهليت ،حقوقداظان تعاريف ديگري ظيز
ارائه داده اظد .بدي

ترتيب كه برخي در تعريف آن گفته اظد" :اهليت بطور مطلق

عبارتست از تواظايي قاظوظي شخص براي دارا شدن يا اجراي حق"(صفايي،1387 ،
ص 113و بعضي ديگر ،اهليت را عالوه بر شايستگي اجراي حق ،شايستگي اجراي
تكليف ظيز داظسته و در تعريف آن گفته اظد كه "اهليت عبارت است از شايستگي اظسان
براي دارا بودن يا اجراي حق و تكليف( ".شهيدي ،1377 ،ج ،1ص  246برخي از
حقوقداظان خارجي هم از اهليت به شايستگي شخص براي دارا شدن حقوق و اجراي

آن تعبير ظموده اظد)La Morandière,1947,p.10( .

در مورد اقسام اهليت بايد گفت كه مولفان اهليت را بر دو قسم ميداظند .يكي اهليت
تمتع -كه عبارت است از تواظايي قاظوظي براي داراشدن حق -و ديگري اهليت استيفاء
كه عبارت است از تواظايي قاظوظي براي اعمال و اجراي حق( -بهرامي احمدي:1390 ،ص . 260در ميان مواد قاظوظي موجود در ظاام حقوقي ايران ،در موارد متعددي اقسام
اهليت (اعم از اهليت تمتع و اهليت استيفاء مورد بحث قرار گرفته است .كه در اي

بي  ،مادهي  958قاظون مدظي ايران كه مقرر ميدارد" :هر اظسان متمتع از حقوق مدظي
خواهد بود ليك هيچ كس ظميتواظد حقوق خود را اجراء كند مگر اي كه براي اي امر

اهليت قاظوظي داشته باشد ".بياظگر هر دو قسم از اقسام اهليت ميباشد .شه اي كه
صدر اي ماده به اهليت تمتع اشاره دارد و ذي) آن بياظگر اهليت استيفاء است .عدهاي

از حقوقداظان فراظسوي گفتهاظد كه درصورت استعمال اصطالحات "اهليت" " ،عدم

اهليت" و" بدون اهليت" بي هيچ قيدي ،معموالً شني
استيفاء خواهد بود(Mazeud,1987,V.2,p.704).

اصطالحاتي ظاظر به اهليت
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شايان ذكر است بنا بر صحت اي فرض كه ،مسأله تعارض قواظي تنها زماظي طرح
مي گردد كه شخص داراي حقي باشد (اهليت تمتع و بخواهد آن را اعمال و اجرا
ظمايد (اهليت استيفاء و در صورتي كه شخصي در روابط بي المللي اصالً داراي حقي
ظباشد تعارض قواظيني ظيز وجود ظخواهد داشت (الماسي ،1392 ،ص ، 153آن گاه
اهليتي كه در ظوشتار حاضر بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد ،اهليت براي اجراي
حق (اهليت استيفاء است.
 -2مفهوم بيگانه و اقسام آن
در حقوق بي المل) خصوصي ،بيگاظه كسي است كه فاقد تابعيت كشور معيني
است و ظسبت به دولت آن كشور و افراد آن ،بيگاظه محسوب ميشود( .جعفري
لنگرودي ،1374 ،ص  14در قواظي ايران ،در هيچ ماده اي صراحتاً از بيگاظه تعريفي

ارائه ظشده است ،ولي عده اي از ظويسندگان در تعريف بيگاظه گفته اظد" :در اصطالح

حقوقي ،بيگاظه در مقاب) تبعه است .يعني بيگاظه كسي است كه تابعيت ايران را ظدارد،
خواه تابعيت دولت ديگري را داشته باشد و خواه تابعيت هيچ كشوري را ظداشته

باشد( ".متولي ،1378 ،ص  25البته برخي از حقوقداظان فراظسوي ظيز در تعريفي
مشابه ،بيگاظگان را شني تعريف كرده اظد كه" ،بيگاظگان كليهي اشخاصي هستند كه
تابعيت فراظسوي ظدارظد ،خواه تابعيتي خارجي داشته باشند ،خواه هيچ تابعيتي ظداشته

باشند Depiter,1964,p.55-56( ".به اعتقاد صاحب ظاران ،از ديدگاه تعارض

قواظي هيچ تفاوتي ميان اشخاص بيگاظه به اعتبار دي و مذهب شان وجود ظدارد و
مفهوم بيگاظه در اي ديدگاه شام) هر فرد غير ايراظي با هر مذهبي ميگردد ،بنابراي
گفته شده است كه مناور از اتباع خارجه در مادهي  7قاظون مدظي ايران ،اعم است از
اه) كتاب و غير اه) كتاب خارجي -كه به صورت مستأم  ،مقيم دائم يا موقت در
ايران باشند -و حتي بيان شده است كه بودايي و برهمايي ظيز مشمول ماده مزبور
خواهد بود( .جعفري لنگرودي ،1379 ،ص6
پيرامون اقسام بيگاظگان هم بايد گفت كه آظان در يک ديدگاه ،به اعتبار تابعيت به
سه گروه قاب) تقسيم ميباشند :ظخست افرادي كه تنها تابعيت يک كشور خارجي را
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دارا هستند  .دوم افرادي كه حداق) تابعيت يک كشور خارجي ديگر را ظيز دارا ميباشند.
و سوم افرادي كه تابعيت هيچ كشوري را دارا ظيستند .البته برخي از مولفي  ،تقسيم
بندي ديگري از بيگاظگان ارائه داده وگفته اظد كه ميتوان آظان را بدي ترتيب تقسيم
ظمود :بيگاظگاظي كه مأموري سياسي و كنسولي كشورها و همچني ظمايندگان ظهادهاي
بي المللي در كشورهاي ديگر اظد ،بيگاظگاظي كه داراي اقامت موقت در كشور ديگر
ميباشند (ماظند بازرگاظان و جهاظگردان ،بيگاظگاظي كه مشغول به كار در بخ
خصوصي يا دولتي كشور ديگر هستند  ،و در ظهايت بيگاظگان بدون تابعيت ،پناهندگان
و مهاجران( .متولي 27 :1378 ،عده اي ديگر ظيز بيگاظگان را به صورت زير در ش
دسته طبقه بندي كرده اظد :بيگاظه عادي(اعم از مقيم و مسافر  ،بيگاظه مجرم فراري،
ب يگاظه مهاجر(اعم از مهاجر فردي و گروهي ،مهاجر اجباري و اختياري ،مهاجر قاظوظي و
ظامنام  ،بيگاظه پناهنده ،بيگاظه مأمور(اعم از مأمور سياسي و غيرسياسي و بيگاظه آواره.
(آل كجباف ،1390،ص 171-166البته قاب) ذكر است كه در ظوشتار حاضر تقسيم
بندي ظخست ،كارآمد تر از سايري خواهد بود.

 -3راهکار تعيين قانون حاکم بر اهليت بيگانگان در ايران
برخي از مولفي معتقدظد كه تابعيت بر سه اص) استوار است :اول ،لزو ِم داشت
تابعيت براي افراد و ظفي بيتابعيتي .دوم ،لزوم وحدت تابعيت و ظفي تابعيت مضاعف و
سوم ،لزوم تغييرپذيري تابعيت (ارفع ظيا ،1374 ،ج ،1ص 43؛ آل كجباف،1390 ،
ص 59كه در اثر عدم اجراي كام) اصول فوق ،همواره در كشورهاي مختلف از جمله
ايران ،عالوه بر وجود اشخاص داراي تابعيت واحد ،شاهد حضور اشخاص بيتابعيت و
هم شني داراي تابعيت مضاعف بوده و خواهيم بود .بنابراي در اي مجال براي بررسي
وضع اهليت بيگاظگان و تعيي قاظون حاكم بر اهليت آظان ،بايد هر سه قسم بيگاظگان -
اعم از بيگاظگان داراي تابعيت يک كشور خارجي ،بيگاظگان داراي تابعيت مضاعف و
بيگاظگان بدون تابعيت -را مورد مطالعه قرار داد.
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 -3-1بيگانگان داراي تابعيت يك کشور خارجي
از آن رو كه در ميان اقسام بيگاظگان ،آن دسته از آظان كه تنها داراي تابعيت يک
كشور خارجي اظد ،عادي تري و متعارف تري قسم از اقسام بيگاظگان به شمار ميآيند،
لذا به ظار ميرسد كه بهتر آن است در وهلهي ظخست به بررسي شيوهي تعيي قاظون
حاكم بر اهليت اي ق بي) بيگاظگان پرداخته شود و سپس در ادامه ساير اقسام بيگاظگان
مورد بررسي قرار گيرد.
 -3-1-1اصل کلي
ماده ي  7قاظون مدظي كه مقرر مي دارد" :اتباع خارجهي مقيم در خاک ايران از
حيث مسائ) مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و هم شني از حيث حقوق ارثيه
در حدود معاهدات مطيع قواظي

و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود ".بياظگر

قاعده اي كلي پيرامون احوال شخصيه و اهليت بيگاظگان مقيم در خاک ايران است.
شايان ذكر است در مواردي كه هيچ حكم قاظوظيِ صريحِ مخالف ماده مزبور وجود
ظدارد ،در مسأله ي تعيي قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان بايد به آن تمسک ظمود.
اگرشه مادهي  7قاظون مدظي در مورد قاظون حاكم بر احوال شخصيه و اهليت
بيگاظگان مقيم در خاک ايران ،اقدام به تأسيس قاعده اي كلي ظموده است .امّا به اعتقاد
حقوق داظان ،همي قاعده خود به عنوان استثنايي بر يک قاعده كلي تر و عام تر ديگر به
حساب مي آيد .آن قاعده عبارت است از اي كه اص) بر اجراي قواظي مملكتي -يعني
قواظي مقر دادگاه -ميباشد مگر در مواردي كه اجازه ي رجوع به قواظي بيگاظه داده
شده است( .عالمي ،1345 ،ص 13كه قاعده مزبور برخاسته از مفاد ماده  5قاظون مدظي
ايران مي باشد.
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 -3-1-2استثنائات وارد بر اصل کلي
دربارهي شرايي وضع مادهي  7قاظون مدظي پيرامون احوال شخصيه و اهليت
بيگاظگان مقيم خاک ايران بايد گفت :عالوه بر امكان استفاده از منطق استدالل برخي از
حقوقداظان خارجي مبتني بر اي كه مسأله ي عدم اجراي اظحصاري قاظون مقر دادگاه در
تمامي موارد ،به منزله ي تماي) به سمت رعايت عدالت ظسبت به طرف هاي درگير در
يک اختالف خصوصي محسوب مي شود( .الفورس ،1379 ،ص 17بايد افزود كه
وضع ماده مزبور جهت كمک به ثبات اركان خاظواده بوده است؛ شه اي كه "قواظي

شخصي ،اصوالً براي حمايت افراد وضع شده و بايستي جنبه ي دوام و استقرار داشته
باشد ،يعني با جا به جا شدن اشخاص ظبايستي اي قبي) حقوق ،دستخوش تغيير و
تبدي) قرار گيرد و از اي طريق تزلزلي در اركان خاظواده و ثبات و استقرار آن كه هدف
اساسي قواظي شخصي است روي دهد(".ظصيري ،1392 ،ص116

با بررسي مواد قاظون مدظي ميتوان دريافت كه مادهي  7اي قاظون ،كه بياظگر اصلي
مبتني بر تبعيت بيگاظگان از قاظون دولت متبوع خود در مسألهي احوال شخصيه و
اهليت است  ،در مواردي به وسيله برخي ديگر از مواد قاظون مدظي تخصيص خورده و
در ظتيجه ،از دايرهي شمول آن كاسته شده است .كه از جملهي آن موارد ميتوان به
مصاديق زير اشاره كرد:
 -3-1-2-1اهليت براي معامله
در بحث از قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان بايد گفت كه مادهي  962قاظون مدظي

كه شني مقرر ميدارد" :تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قاظوندولت متبوع او خواهد بود معذالک اگر يكي ظفر تبعهي خارجه در ايران عم) حقوقي
اظجام دهد در صورتي كه مطابق قاظون دولت متبوع خود براي اظجام آن عم) واجد
اهليت ظبوده و يا اهليت ظاقصي داشته است آن شخص براي اظجام آن عم) واجد
اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع ظار از تابعيت خارجي او مطابق قاظون
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ايران ظيز بتوان او را براي اظجام آن عم) داراي اهليت تشخيص داد -".به عنوان
استثنايي بر حكم مذكور در مادهي  7قاظون مدظي به حساب ميآيد.
از جمله سواالتي كه ممك است پس از مالحاهي ماده  962قاظون مدظي مطرح
شود اي است كه در فرض معكوس مفاد مادهي  962قاظون مدظي يعني :در صورتيكه
فرد خارجي مطابق قاظون ايران فاقد اهليت بوده ولي براساس قاظون دولت متبوع خود
واجد اهليت است ،وضعيت اهليت او براي اظجام معامله شگوظه خواهد بود؟ كه در
پاسخ به اي پرس  ،صاحب ظاران گفته اظد كه در فرض عكس مادهي  962قاظون
مدظي كه شخص بيگاظه برابر قاظون ايران اهليت ظدارد ولي مطابق قاظون ملي خود اهليت
دارد ،بايد او را داراي اهليت داظست(.جعفري لنگرودي ،1370 ،ص23
سوال ديگر قاب) طرح در مورد ماده  962قاظون مدظي اي است كه آيا استثناي
مذكور در اي ماده فقط مربوط به حالتي است كه يک طرف معامله اي كه در ايران
منعقد شده ،تبعهي خارجي است ،يا اي كه اي استثناء شام) معامله اي كه هر دو طرف
آن بيگاظه اظد ظيز ميشود؟ در اي باره برخي از مولفان گفته اظد علي رغم اي كه سابقهي
استثناي مزبور در ماده  962قاظون مدظي ،ظشاظگر اي است كه تنها معامالتي كه فقط يک
طرف آن شخصي بيگاظه است مشمول حكم ماده مورد ظار خواهد شد ،ولي از عبارت
قاظونگذار شني بر ظمي آيد كه ظتوان در حالتي كه هر دو طرف معامله خارجي اظد اي
ماده را در مورد آنها اجراء كرد ،مگر اي كه هر دو طرف معامله ،خارجياظي داراي
تابعيت يكسان باشند كه در اي حالت از آن رو كه اص) بر اطالع طرفي ظسبت به
قاظون دولت متبوع شان است بنابراي منطقاً ظبايد استثناء مذكور در مادهي  962قاظون
مدظي را دربارهي معامالتي كه آظان در ايران منعقد ميكنند قاب) اعمال داظست.
(سلجوقي ،1386 ،ص 309كه البته به ظار ميرسد بتوان گفت با توجه به اي كه در
مورد اجراي مفاد ماده  962قاظون مدظي ظميبايست فقط به مصلحت فردي متعاملي

توجه داشت و از مصلحت اجتماعي ظاظر به اي ماده –يعني ايجاد امنيت و ثبات در

معامالت منعقد شده در ايران -ششم پوشيد ،پس بهتر آن است كه براي تحقق
مصلحت اجتماعي مزبور ،استثناي مذكور در مادهي  962قاظون مدظي را دربرگيرظدهي
حالتي ظيز داظست كه هر دو طرف معامله بيگاظه اظد و داراي تابعيت مشترک ميباشند.
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مطلب ديگري كه پيرامون مفاد مادهي  962قاظون مدظي قاب) بحث ميباشد ،اي
ماده شيست؟ كه در جواب به اي

است كه فلسفهي وضع استثناء مذكور در اي
پرس  ،عل) زير قاب) طرح ميباشد:

الف از بروز تقلب و حيله احتمالي جلوگيري شود .در توضيح دربارهي اي مورد

گفته شده است " :شه ممك

است شخصي خارجي با علم بر اي

كه طبق قاظون

مملكت خود داراي اهليت الزم براي اظجام معامله اي ظيست ،قراردادي با شخص ايراظي
منعقد ظمايد و سپس براي فرار از اظجام تعهد به عدم اهليت خود استناد ظمايد.
قاظون گذار براي جلوگيري از شني امري پي

بيني كرده است كه در صورتي كه شني

شخصي به موجب قواظي ايران واجد اهليت تشخيص داده شود ملزم به اظجام تعهد

خود خواهد بود( ".ارفع ظيا ،1375 ،ج ،2ص52

ب به اص) حس ظيت در معامالت احترام گذاشته شود .بيراي روشي تير شيدن ايي
مورد بايد بيان كرد از آن روي كه غالباً در شني معامالتي اشخاص بيا اتكياء بير اصي)
حس ظيت ،فرض را بر اي ميگذارظد كه طرف خارجي شان در معامليه ،داراي اهلييت
بوده و از همي جهت اقدام به اظعقاد معامله ظموده است .و كمتر بيه ذهي شيان خطيور
خواهد كرد كه او مطابق قاظون كشور متبوع خود فاقد اهليت براي معامله باشد .بنيابراي
بايد براي احترام به اص) حس ظيت در معامالت ،در اي قبيي) ميوارد طيرف خيارجي
معامله را -ولو اي كه مطابق قاظون دولت متبوع

داراي اهليت ظيست -براساس قاظون

مح) اظعقاد قرارداد ،واجد اهليت به حساب آورد و معامليهي او را صيحيح داظسيت .در
ظاام حقوقي فراظسه ظيز در صورت بروز شني حالتي ،صرفاً كافي است كيه در قيرارداد
منعقد شده حس ظيت وجود داشته باشد و خبري از غفلت و بي احتياطي ظيز ظباشيد تيا
معاملييه صييحيح تلقييي شييده و آثييار حقييوقي بيير آن بييار گييرددMayer et (.
)Heuzé,2001,p.349
ج از ورود ضرر به يک تبعه ي ايراظي جلوگيري شود .در تشريح اي مورد بايد گفت
كه منطق اي استدالل مقتبس از برخي از آراء در رويهي قضايي فراظسه و هم شني
ديدگاه بعضي از دكتري فراظسوي است كه معتقدظد ظبايد اجراي يک قاظون خارجي
موجب ورود ضرر ظسبت به منفعت يک فراظسوي شودLoussouarn et Bourel, (.

 14آموزههاي حقوقي گواه ،سال چهارم ،شماره دوم (پياپي ،)7پاييز و زمستان 1397

 1988, p.443به هر صورت ممك است در ظاام حقوقي ايران ظيز در مقام حمايت
از شهروظدان ايراظي در برابر بيگاظگان ،شني منطقي را به كار گرفته شود.
د دادرس ايراظي وظيفه ظدارد كه از قواظي كشورهاي بيگاظه آگاهي داشته باشد .در
توضيح بيشتر دربارهي مورد حاضر ،برخي از حقوقداظان شني گفته اظد :از آن رو كه
قواظي كشورهاي بيگاظه از ظار ما عنوان قاظوظي ظداشته و فرض قاظوظي هم براي اطالع
از آنها وجودظدارد پس دادرس ايراظي مكلف به داظست

و بهكار بردن اي

قواظي

ظيست( .عالمي ،1345 ،ص78
ه اطالع يافت اتباع ايراظي از س اهليت در قاظون كشور متبوعِ شخص خارجيِ طرف
معامله ،امري دشوار است .در توضيح مورد مزبور بايد متذكر شد با توجه به اي كه ،س
رشد در كشورهاي مختلف متفاوت است -براي مثال س رشد در سوئيس 20سال
است ،در هلند  23سال ،در اتري  24سال و در داظمارک  25سال -امكان اطالع از
قواظي كشورهاي مختلف در مورد س رشد توسط اتباع ايراظي ،بعيد و دور از ذه به
ظار ميرسد( .ارفع ظيا ،1375 ،ج ،2ص52
براي تبار شناسي ريشهي وضع استثناي مذكور در ماده  962قاظون مدظي ايران،
بايد به ظاام حقوقي فراظسوي مراجعه كرد و مفاد پروظده اي معروف كه متعلق به يک
تبعهي مكزيكي به ظام ليزاردي( (Lizardiاست را مرور ظمود .شرا كه مسأله مزبور با
اي پروظده گره خورده است .پروظدهي ليزاردي از اي قرار بود كه او در زماظي كه هنوز
به س  25سالگي -كه س رشد در قاظون مكزيک است -ظرسيده بود و مطابق قاظون
مكزيک صغير محسوب مي شد به خريد جواهري از يک جواهر فروشي پاريسي اقدام
كرد و درصدد برآمد كه با استناد به عدم اهليت خود از اظجام تعهدات قراردادي در قبال
جواهر فروش پاريسي شاظه خالي كند .بنابراي او از دادگاه مدظي خواست تا به بطالن
معامله ي منعقد شده ميان او و جواهر فروش پاريسي حكم ظمايد ولي دادگاه ،با استناد
به مواردي از قبي) :حس ظيت جواهر فروش و همشني كبير محسوب شدن ليزاردي بر
اساس قاظون فراظسه ،ادعاي او را رد كرد و ديوان تميز كشور فراظسه ظيز در تاريخ 16
ژاظويه  1861حكم دادگاه تالي را ابرام ظمود(Ancel et Lequette,1987,p.17-.
)18
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به هر ترتيب ،برخي از ظويسندگان بر ماده  962قاظون مدظي اشكالي عملي گرفته
و گفته اظد شنان شه يک شخص خارجي در ايران معامله اي كند و مطابق قاظون
كشورش فاقد اهليت باشد ولي از سوي قاظون ايران داراي اهليت شناخته شود و در
دادگاه ايراظي ،حكم به جبران خسارت عليه او صادر گردد ولي او اموالي در ايران
ظداشته باشد تا بتوان از مح) آن خسارت وارده را جبران كرد ،دست طرف مقاب) او از
دريافت مبلغ خسارت كوتاه خواهد ماظد .زيرا كشور متبوع اي شخص خارجي به دلي)
بي اعتبار داظست قرارداد منعقد شده توسط او -با توجه به بي اهليت داظست وي-
شني حكمي را اجراء ظخواهد كرد( .ارفع ظيا ،1375 ،ج ،2ص 53كه در اي صورت
كارآمدي مادهي  962قاظون مدظي زير سوال خواهد بود.
در اظتهاي اي بخ

ميتوان به راه ح) ارائه شده از سوي ماده  11كنواظسيون

اروپايي رم مصوب  19ژوئ ( 1980پيرامون قاظون حاكم بر تعهدات قراردادي  ،كه
براي رفع اختالفات قراردادي ظاشي از اهليت طرفي

قرارداد ارائه شده اشاره كرد.

مطابق ماده مزبور ،مالک اهليت يا عدم اهليت متعاقدي  ،قاظون مح) اظعقاد قرارداد
است ،و ادعاي عدم اهليت يكي از طرفي با استناد به قاظون ديگر ،تنها در صورتي
پذيرفته مي شود كه طرف مقاب) در هنگام اظعقاد قرارداد از عدم اهليت او آگاه بوده و يا
اي كه با و جود امكان آگاهي از وضعيت اهليت وي ،به دلي) غفلت ورزي ،از اي
موضوع بي اطالع ماظده است.

 -3-1-2-2اهليت براي تبديل تابعيت
مطابق قواظي

موجود در ظاام حقوقي ايران تنها از سه طريق تابعيت ايراظي

حاص) ميشود :اول به وسيلهي اجراي سيستم خون يا سيستم خاک .دوم به وسيلهي
ازدواج .و سوم به وسيلهي درخواست و پذيرش به تابعيت ايراظي (سهرابي،1385 ،
ص 52كه در ذي) طريقهي سوم ،بحث پيرامون اهليت بيگاظگان براي تبدي) تابعيت
مطرح ميگردد.
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مادهي  979قاظون مدظي كه شرايط الزم براي تحصي) تابعيت ايراظي را بر شمرده
در بند ظخست خود ،رسيدن به س هجده سال تمام را در زمره ي شروط تحصي)
تابعيت ذكر كرده است .با توجه به وجود شني شرطي در مادهي مذكور ،بايد گفت كه
بند يكم مادهي  979قاظون مدظي درصدد وارد كردن استثناء بر مادهي  7قاظون مدظي (كه
بياظگر اي

اص) است كه احوال شخصيه و اهليت بيگاظگان تابع دولت متبوع شان

است بر آمده است ،زيرا مطابق اي ماده به جاي اي كه اهليت يک شخص بيگاظه تابع
قواظي دولت متبوع

باشد ،تابع قواظي ايران محسوب گرديده است.

با تأم) در بند اول مادهي  979قاظون مدظي ميتوان استنباط كرد كه قاظونگذار
ايراظي در اي ماده ،ظه تنها به س كبر در قاظونِ دولت متبوعِ شخص بيگاظهيِ خواهانِ
تحصي)ِ تابعيت ايراظي اعتنايي ظكرده است ،بلكه حتي س كبر در ظاام حقوقي ايران را
ظيز مالک عم) خود قرار ظداده ،و از ظزد خود سني را براي اي امر تعيي ظموده است.
كه يكي از آثار حقوقي ظاشي از اي عم) قاظون گذار اي خواهد بود كه شنان شه يک
فرد بيگاظه قب) از رسيدن به س  18سال تمام از دادگاه حكم رشد ظيز بگيرد ،باز هم از
تحصي) تابعيت ايراظي محروم خواهد بود( .ارفع ظيا ،1374 ،ج ،1ص98
امّا دربارهي فلسفهي وضع مادهي  979قاظون مدظي به عنوان استثنايي بر حكم
مذكور در مادهي  7قاظون مدظي بايد گفت از آن رو كه مسألهي تابعيت يكي از
موضوعات مهم حقوق عمومي بوده و يک عام) تقسيم افراد بي

دولتها است،

بنابراي با توجه به جايگاه ويژه ي موضوع تابعيت ،لزوماً بايد اهليت الزم براي تبدي)
تابعيت ،به موجب قاظون دولتي تشخيص داده شود كه مسأله ي به دست آوردن و يا از
دست دادن تابعيت آن دولت مطرح است( .الماسي ،1390 ،ص 246و عم) كردن
برخالف اي روش ،ظقض اختيارات دولت اعطاء كنندهي تابعيت محسوب خواهد شد.
فارغ از مباحث فوق پيرامون ماده  979قاظون مدظي ،بعضي از حقوقداظان بر آن

خرده گرفته و گفته اظد از آن رو كه قاظوظگذار در اي ماده در بحث "شرط اهليت براي

تحصي) تابعيت ايران"  ،تنها به موضوع س شخص بيگاظه اشاره كرده و از ساير جهات
و ابعاد اهليت همچون :عدم جنون و عدم سفه بيگاظه غفلت ورزيده ،عملكرد او قاب)
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اظتقاد است .اي دسته از حقوقداظان با استدالل بر اي كه تحصي) تابعيت يک كشور
جديد ،شرايط حقوقي جديدي را براي شخص بيگاظه ايجاد خواهد كرد و حقوق و

تكاليف تازه اي را بر وي بار خواهد ظمود ،احراز ديگر شرايط اهليت – عالوه بر شرط
سني -را ظيز براي موافقت با درخواست شخصِ بيگاظهيِ خواهان تحصي) تابعيت
ايراظي ،ضروري داظسته اظد( .سلجوقي ،1370 ،ج ،1ص216-215
-3-2وضع بيگانگان داراي تابعيت مضاعف
براي تعيي قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان داراي تابعيت مضاعف ابتدا بايد مشك)
تابعيت اي افراد ح) شود .براي ح) مشك) مزبور ،ظخست بايد به بررسي تفصيلي عل)
پيداي

پديده ي تابعيت مضاعف بپردازيم .موارد بروز تابعيت مضاعف را ميتوان به دو

دستهيِ موارد بروز تابعيت مضاعف در زمان تولد و موارد بروز تابعيت مضاعف بعد از
تولد تقسيم كرد.
دربارهي حالت بروز تابعيت مضاعف در زمان تولد بايستي گفت كه اي پديدهي
حقوقي از اي رو به وجود ميآيد كه دولتها راجع به تحصي) تابعيت به يک صورت
عم) ظميكنند ،و برخي از آنها تابعيت طف) را براساس سيستم خون كه مطابق تابعيت
والدي او است مشخص ميكنند ،و برخي ديگر تابعيت طف) را بنا بر سيستم خاک كه
بر اساس مح) تولد او ميباشد تعيي ميظمايند .بنابراي اگر طفلي در كشوري غير از
كشور متبوع والدي خود متولد گردد و از يكسو طبق قاظون دولت متبوع پدر و مادرش،
وي در هر كشوري متولد شود تبعه ي كشور والدين

محسوب گردد ،و از سوي ديگر

براساس قاظون مح) تولدش به دلي) اي كه اطفال تابع كشور مح) تولد خود محسوب
ميگردظد ،تبعه ي كشور مح) تولد خود به حساب آيد ،در شني صورتي طف) مزبور،
داراي تابعيت مضاعف خواهد شد .در مورد ظحوهي ايجاد تابعيت مضاعف براي يک
طف) ايراظي در زمان تولدش ظيز بايد گفت كه شني طفلي در صورتي داراي تابعيت
مضاعف خواهد شد كه از والديني ايراظي در كشوري همچون آمريكا كه سيستم خاک
را براي تعيي تابعيت پذيرفته است متولد گردد ،زيرا در اي حالت از يكسو مطابق
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مادهي  976قاظون مدظي ايران و بر اساس سيستم خون ،شني طفلي ايراظي محسوب
ميشود و از سوي ديگر طبق قاظون آمريكا ،او تبعهي آمريكا به حساب مي آيد.
امّا دربارهي حالت بروز تابعيت مضاعف بعد از تولد بايستي گفت كه اي
رخداد حقوقي فقط در صورتي به وقوع ميپيوظدد كه شخصي كه واجد تابعيت يک
كشور است بدون از دست دادن تابعيت خود ،تابعيت جديدي را تحصي) ظمايد .براي
مثال وقتي كه يک زن فراظسوي با مردي ايراظي ازدواج ظمايد ،اي زن داراي تابعيت
مضاعف فراظسوي-ايراظي خواهد شد زيرا در اي صورت از يک طرف مطابق قاظون
تابعيت فراظسه (مصوب1945ميالدي  ،او پس از ازدواج با يک مرد غير فراظسوي،
همشنان تبعهي كشور فراظسه محسوب ميشود و از طرف ديگر وي براساس بند ششم
مادهي  976قاظون مدظي ايران ،ايراظي به شمار مي آيد( .الماسي ،1390 ،ص240-241
 -3-2-1راه حل عملي تابعيت مضاعف
در گذشته حقوقداظان معتقد بودظد كه در صورت وجود تعدد تابعيت ،قاضي بي
المللي حق ظدارد كه هيچ يک از تابعيت ها را بر ديگري ترجيح دهد كه ظتيجهي اي
اعتقاد شيزي جز بالتكليفي و سردرگمي قاضي در امر دادرسي ظبود .ولي امروزه اعتقاد
مذكور مردود تلقي ميشود ،بنابراي هرگاه در دعوايي مسألهي احوال شخصيه و اهليت
شخصي مطرح باشد كه وي داراي تابعيت مضاعف است ،قاضي (اعم از قاضي ملي و
بي المللي خود را ظاگزير از اي ميداظد كه يكي از تابعيتهاي او را بر ديگري ترجيح
دهد ،زيرا در شني حالتي قاضي براي مشخص كردن تكليف خود شاره اي جز اي
ظدارد كه در وهلهي ظخست مسألهي تعارض تابعيتها را ح) ظمايد و سپس بر اساس
ظتيجهي حاص) از اي كار ،قاظون حاكم را شناسايي ظموده و مطابق آن رأي صادر ظمايد.
براي تعيي ضابطه اي كه براساس آن ،قاضي بتواظد مسأله ي تعارض تابعيتها را
ح) ظمايد و مطابق آن يک تابعيت را بر تابعيت ديگر ترجيح داده و در ظهايت قاظون
حاكم بر اهليت شخص داراي تابعيت مضاعف را معي كند ،بايد ميان دو حالت زير
تفصي) قائ) شد:
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 -3-2-1-1اشتراک يکي از تابعيتهاي فرد بيگانه با دولت قاضي
اگر در پروظده اي ،قاضي ايراظي با فردي مواجه شود كه عالوه بر دارا بودن
تابعيت ايراظي ،داراي تابعيت كشور ديگري ظيز ميباشد ،قاضي بايد تابعيت ايراظي شني
فردي را ترجيح داده و تابعيت خارجي او را بي اثر تلقي ظمايد و در ظتيجه اهليت وي
را تابع قاظون ايران بداظد .در مورد علت شني حكمي بايد گفت :بدان جهت كه از
يكسو هر دولتي در تعيي اتباع خود استقالل و حاكميت دارد ،و از سوي ديگر تابعيت
ايراظي براي قاضي ايراظي جنبهي حكمي دارد -در حاليكه قواظي تابعيت خارجي براي
او امري موضوعي تلقي ميگردد -پس قاضي ايراظي در شني حالتي بدون ترديد بايد
قاظون ايران را در مسألهي تعيي

اهليت شخصِ داراي تابعيت مضاعف ،اجرا كند.

(الماسي ،1370 ،ص162
 -3-2-1-2تفاوت تابعيتهاي فرد بيگانه با دولت قاضي
براي تعيي

تابعيت ارجح ،در حالتي كه يكي از تابعيتهاي شخصِ داراي

تابعيت مضاعف تابعيت دولت قاضي ظيست ،بهتري

راهكار اي

است كه "تابعيت

عملي يا موثر" فرد ترجيح داده شود و در ظتيجه براي تعيي وضعيت اهليت شخصِ
داراي تا بعيت مضاعف ،قاظون تابعيت عملي يا موثر او مالک عم) قرار گيرد ،زيرا اي
تابعيت بر اساس عاليق حقيقي و عملي شخص استوار است.
امّا دربارهي معيار تشخيص تابعيت عملي يا موثر فرد توسط قاضي بايد گفت
كه سنجيدن اوضاع و احوال شخص مورد ظار و به دست آوردن قرائني كه ظشان دهد
ميزان تعلق و وابستگي او به كداميک از تابعيتهاي خود بيشتر است ،ميتواظد ضابطهي
مناسبي براي تشخيص قاضي باشد .كه از جمله مهمتري قرائ ظشان دهندهي ميزان
تعلق و وابستگي فرد به تابعيت خود عبارت است از :مح) سكوظت فرد ،زبان فرد،
تابعيت همسر فرد ،گذرظامه ي مورد استفاده فرد و همشني اظتخاب خود فرد( .الماسي،
 ،1390ص 244-243بايد متذكر شد كه استفاده از راهكار ظاريهي تابعيت موثر ،مورد
استقبال برخي از ديوان هاي داوري بي

المللي ظيز قرار گرفته است كه براي مثال
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ميتوان به رأي صادر شده دربارهي پروظدهي الف 18/از سوي ديوان داوري دعاوي
ايران-اياالت متحده ،اشاره كرد( .صفايي ،1374 ،ص244
 -3-3وضع بيگانگان بيتابعيت
اصطالح بيتابعيت يا آپارتايد بر افرادي اطالق ميشود كه تابع هيچ دولتي ظبوده و
قاظون ملّي ظدارظد تا بر احوال شخصيه و اهليت آنها حاكم باشد .مهمتري عل) بروز
پديدهي بيتابعيتي را مواردي همچون :مجازات ،پناهندگي و مهاجرت ،اختالف قواظي
كشورهاي مختلف در شناسايي اشخاص به عنوان تبعه خود ،و ترک تابعيت داظسته اظد.
(ارفع ظيا ،ج ،1ص46-44
در سطح بي المللي ،براي ح) مشك) افراد بيتابعيت ،تدابيري همچون موارد زير
اظديشيده شده است :اظعقاد عهدظامهي كاه

موارد بيتابعيتي در سال 1961ميالدي

(ضيائي بيگدلي ،1387 ،ص 281تصويب پروتكلي راجع به موضوع بيتابعيتي در
كنگرهي تدوي قواظي الهه در سال  1930ميالدي ،تصويب قراردادي راجع به وضع
پناهندگان در ژظو در سال  1951ميالدي ،پيگيري طرح قراردادهاي كميسيون حقوق بي
المل) سازمان مل) متحد در سال  1953ميالدي در خصوص از بي بردن موارد فقدان
تابعيت و تقلي) بيتابعيتي ،تصويب معاهده اي راجع به وضعيت اشخاص بدون تابعيت
در ظيويورک در سال 1954ميالدي ،ايجاد تشكيالتي خاص در مورد ظاارت بر اجراي
قراردادهاي مربوط به پناهندگان و اشخاص بدون تابعيت از سال  1919ميالدي به بعد
(ماظند آژاظس بي المللي آوارگان فلسطيني كه تحت پوش

سازمان مل) متحد است

(ارفع ظيا ،1374 ،ج ،1ص 50-47ولي با وجود اي تدابير ،همشنان در دظيا با پديدهي
بيتابعيتي مواجه هستيم بنابراي بايد از منار تعارض قواظي  ،قاظون حاكم بر اهليت اي
اشخاص ظيز مورد بررسي قرار گيرد.
در مورد تعيي

قاظون حاكم بر اهليت اشخاص بدون تابعيت در كشورهاي

مختلف ،راهكارهاي متفاوتي بهكار گرفته شده است .براي مثال در ظاام حقوقي فراظسه
احوال شخصيه ي اشخاص بدون تابعيت ،مشمول قاظون اقامتگاه داظسته شده است .زيرا
حقوق داظان فراظسوي بر اي باور اظد كه سيستم ح) تعارض فراظسه در مورد مسألهي
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احوال شخصيه دو قاعده دارد يكي قاعدهي اصلي است كه دربارهي اشخاص داراي
تابعيت كشور خارجي ميباشد و بر اساس آن ،قاظون دولت متبوع شخص بيگاظه صالح
است .و ديگري قاعده ي ثاظوي است كه در مورد اشخاص بدون تابعيت است و مطابق
آن ،قاظون اقامتگاه صالح ميباشد زيرا دربارهي شني اشخاصي إعمال قاظون ملّي غير
ممك است .امّا بايد ياد آور شد كه به دلي) اي كه در ظاام حقوقي ايران اجراي قاظون
اقامتگاه ظسبت به احوال شخصيه ،به عنوان قاعدهي ثاظوي ح) تعارض پذيرفته ظشده
است پس ظمي توان در ايران ظيز ماظند فراظسه براي تعيي قاظون حاكم بر اهليت اشخاص
بدون تابعيت ،عم) كرد( .الماسي ،1390 ،ص 250-249ولي با توجه به اي كه مادهي
 5قاظون مدظي ايران ،كليهي سكنه ي ايران اعم از ايراظي و خارجي را مطيع قواظي ايران
مي داظد مگر در مواردي كه قاظون استثناء كرده است ،پس مي بايست مطابق مادهي
مزبور ،مسألهي اهليت بيگاظگان بيتابعيت مقيم ايران را تابع قاظون دولت ايران داظست
زيرا با عنايت به اي كه درباره اي قبي) بيگاظگان هيچ استثنائي مبتني بر به شمار رفت
آظان در زمره ي تابعان قاظون دولت ديگري غير از دولت ايران وارد ظشده است ،بنابراي
بايد آن ها را مشمول مفاد مادهي  5قاظون مدظي ايران بداظيم .و البته اي امر واضح است
كه اي قبي) بيگاظگان بدون ترديد مشمول حكم مادهي  7قاظون مدظي ايران ظخواهند بود
زيرا با توجه به اي كه اي بيگاظگان ،دولت متبوعي ظدارظد تا بتواظند در بحث اهليت
تابع قاظون آن دولت باشند پس تخصصاً از شمول ماده ي  7قاظون مدظي خارج اظد.
ضمناً در اظتهاي اي بخ

بايد يادآور شد كه اگرشه در حقوق بي المل) عمومي

با استناد به اي مطلب كه افراد بيتابعيت ،در كشور پذيرظده عالوه بر اي كه تحتحمايت حقوق پناهندگي هستند ،خود ظيز بهطور مستق) تابع مقررات خاصي (ماظند

عهدظامهي ظيويورک مورخ  28سپتامبر  1954ميباشند -.ميان دو مفهوم "بي تابعيتي"

و "پناهندگي" فرق گذاشته شده و از ظار حقوقي ،آنها دو وضعيت جدا از يكديگر
داظسته شده اظد( .ضيائي بيگدلي ،1387 ،ص 281ولي از ديدگاه تعارض قواظي و براي
تعيي قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان ،هيچ تفاوتي ميان اشخاص بيتابعيت و پناهندگان
وجود ظدارد.
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نتيجهگيري
آن شه از بررسي و مداقه پيرامون مواد قاظون مدظي و اصول حقوقي حاكم بر
بحث اهليت بيگاظگان در زمينه تعارض قواظي به دست ميآيد مبي آن است كه:
 -1براي تعيي قاظون حاكم بر اهليت آن دسته از بيگاظگان مقيم در خاک ايران كه
تنها داراي تابعيت يک كشور خارجي هستند ،اص) بر اي است كه مطابق مفاد مادهي 7
قاظون مدظي عم) گردد و قاظون دولت متبوع شخص بيگاظه بر اهليت او حاكم داظسته
شود ،مگر در موارد زير كه قاظونگذار استثنائاً اص) مزبور را ظپذيرفته است:
الف اهليت بيگاظگان براي معامله در فرضي كه شخص بيگاظه ،مطابق قاظون دولت
متبوع خود فاقد اهليت است ولي مطابق قاظون ايران داراي اهليت محسوب مي شود.
(مطابق ماده ي  962قاظون مدظي
ب اهليت بيگاظگان براي تبدي) تابعيت (بر اساس بند يكم ماده ي  979قاظون مدظي
 -2جهت تعيي قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان داراي تابعيت مضاعف بايد
ميان دو فرض تفاوت قائ) شد .بدي ترتيب كه:
الف شنان شه يكي از تابعيت هاي شخص بيگاظه ،با تابعيت دولت متبوع قاضي
ايراظي رسيدگي كننده مشترک باشد ،قاضي پروظده بايد همي تابعيت را ترجيح داده و
اهليت شخص بيگاظه را تابعِ قاظون دولت ايران بداظد( .علت به كار گرفت شني روشي
را بايد در اي داظست كه اوالً دولت ها در تعيي اتباع خود حاكميت دارظد ،و ثاظياً
تابعيتِ دولتِ متبوعِ قاضي -بر خالف قواظي تابعيت دولت خارجيِ شخص بيگاظه-
براي قاضي جنبهي حكمي دارد.
ب در صورتي كه هيچ كدام از تابعيتهاي شخص بيگاظه ،با تابعيت دولت متبوع
قاضي ايراظي رسيدگي كننده به پروظده مشترک ظباشد ،قاضي بايد ابتدا بر اساس عاليق

حقيقي و عملي شخص بيگاظه" ،تابعيت عملي يا موثر" او را بر تابعيت ديگرش ترجيح
دهد و سپس قاظون دولت متبوع تابعيت موثر وي را مالک عم) بداظد.
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 -3پيرامون تعيي قاظون حاكم بر اهليت بيگاظگان بيتابعيت بايد گفت :با عنايت
به اي كه اي قبي) بيگاظگان دولت متبوعي ظدارظد تا در بحث اهليت بتوان آظان را تابع
قاظون دولت متبوعشان داظست پس عمالً اجراي مفاد مادهي  7قاظون مدظي دربارهي آظان
غير ممك خواهد بود .بنابراي در اي حالت بايد با رجوع به مادهي  5قاظون مدظي،
قاظون ايران را بر اهليت اي بيگاظگان حاكم داظست؛ زيرا مطابق مادهي مزبور كليهي
سكنه ي ايران اعم از ايراظيان و غير ايراظيان تابع قواظي ايران هستند مگر در مواردي كه
قاظون استثناء كرده است ،و با توجه به اي كه در اي مورد استثنائي وجود ظدارد ،لذا
آظان ظيز مشمول مفاد مادهي  5قاظون مدظي خواهند بود.
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