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 خالصه

بررسي  .شودشوند موضوع تعارض قوانين مطرح ميعنصر خارجي وجود دارد مواجه ميحقوقي كه در آن يك ي هنگامي كه دادگاههاي يك كشور با رابطه

توجيه  ي مبنا وقوقر سيستم حرا مورد بحث قرار مي دهد.قواعد تعارض هموضوع نوشتار حاضر تعارض قوانين در روابط خانوادگي و قانون قابل اعمال بر آن 

را  ن متبوع شوهربينند و قواعدي نظير قانون متبوع پدر يا قانومي« دولت متبوع شخص»خود را اصل  برخي از سيستمها مبناي قواعد خاص خود را دارند؛

: روابط اند.موضوع تعارض قوانين در روابط خانوادگي در دو مبحث قابل بررسي استارزش بيشتري قائل« قانون اقامتگاه»گزينند و برخي از سيستمها به برمي

 اوالد و والدين.زوجين با يكديگر و روابط 

 

 ، قانون متبوع شخص، قانون اقامتگاهروابط خانوادگی قواعد حل تعارض،تعارض قوانین،کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

يژه واراي اهميت دغرنج و تعارض قوانين به طور كلي يكي از مباحث مهم و پيچيده حقوق است و تعارض قوانين در روابط خانوادگي به طور خاص موضوعي ب

گي موضوع تعارض قوانين در روابط خانواد ع دولتها دستخوش تحوالت عميق شده است.المللي، روابط بين اتباه با گسترش روابط بينكباشد. به خصوص مي

ك ينابراين، در بجود داشته باشد. يك عنصر خارجي در قضيه و، بوط به مصاديق روابط خانوادگي باشددر مساله حقوق خصوصي كه مرشود كه زماني مطرح مي

وانين در سأله تعارض قمافتد و محل اجراي آن نيز همان كشور است، آشكار است كه دعواي مربوط به روابط خانوادگي داخلي كه بين اتباع يك كشور اتفاق مي

صر خارجي ه يكي از عناچگرديد. اما چنان  هاي اين كشور وجود نخواهد داشت، بلكه قواعد و قوانين داخلي همان كشور بر چنين دعوايي اعمال خواهنددادگاه

ين سوأل ادگي همواره ط خانواموجود باشد، مسائل متعددي مطرح خواهند شد كه قانون كشور خاصي بايد آنها را حل نمايد. در مسأله تعارض قوانين در رواب

طه تعارض قوانين ) ط قاعده مربوانون حاكم يا قابل اعمال در هر مورد، توسبر مسأله متنازعٌ فيه حاكم خواهد بود. ق شود كه كدام قانون ) سيستم حقوقي(مطرح مي

 تم را تشكيلآن سيس قاعده حل تعارض( مشخص خواهد شد. مجموعه اين قواعد در هر سيستم حقوقي قواعد حل تعارض قوانين مربوط به روابط خانوادگي

 ك كشور است يرد روابط خانوادگي شامل آن دسته از قواعد قانون ملي بنابراين، قواعد تعارض قوانين يك سيستم حقوقي در مو دهد.مي
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ب موضوع انتخا مايند.نبرند تا دعوايي را كه در آن عنصر خارجي وجود دارد، حل و فصل گاهها) به خصوص دادگاههاي همان كشور( آنها را به كار ميدكه دا

ديق ر تك تك مصادوانين را تا به قدر وسع، تعارض ق كه هدف صورت پذيرفته در راستاي اين «ر روابط خانوادگيتعارض قوانين د»نوشتار حاضر تحت عنوان 

 پژوهان داريم.روابط خانوادگي به بحث كشانده و ماحصل اين تالش را تقديم دانش

 

 مفاهیم .1

 و قاعده حل تعارض مفهوم تعارض قوانین( 1-1

ضعيت حقوقي قوانين آن كشورها در خصوص آن و دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور مرتبط وي ي حقوقي به واسطههنگامي كه يك رابطه

حل و اجراي قانون مناسب، اهرشود كه براي يافتن احكام متفاوتي داشته باشد، به طوري كه در نهايت آثار مختلفي از خود توليد نمايند، تعارض قوانين مطرح مي

انون را به عنوان قانون تنها يك ق نگوناگو وين اين قوانين خواهيم بود. بنابراين، بايد ابزاري در اختيار داشته باشيم تا از ميان قوانين مختلف مجبور به انتخاب ب

 كنيم:بسنده مي ر يك مثالبراي درك بهتر مطلب، به ذكمي گويند. «قواعد حل تعارض»قرراتي صالحه انتخاب و بر دعوا حاكم نماييم. به چنين قواعد و م

ه هستيم زيرا اجرض قوانين موخواهند در كشور ما ازدواج كنند. در اين جا ما با يك مسأله تعافرض كنيد يك زن و يك مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند مي

ختلف راي قوانين ميران و فرانسه كه دااكشور )ازدواج( مواجه هستيم كه به واسطه دخالت عامل خارجي )كشور فرانسه( به دو  ي حقوق خصوصيبا يك رابطه

قانون مدني ايران  7اده ا توجه به مبرانسه. هستند مرتبط شده است. حال در اين فرض بايد ديد شرايط و آثار اين ازدواج تابع چه قانوني است: قانون ايران يا قانون ف

هدات در حدود معا ربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيهماتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل »دارد: كه مقرر مي

(خالصه كالم 5-4صص  1390ي، . )الماسبنابراين، در اين مثال بايد تعارض را به نفع قانون فرانسه حل كرد« مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

هاي مربوطه، قوانين كشور باشد تا از ميانتلفيق و تركيب مصالح و منافع متعارض در مورد انتخاب قانون صالحيتدار مياينكه، مطالب اصلي در تعارض قوانين، 

با اعمال  ور خارجي كهن يك كشقانون كشوري كه با آن رابطه تناسب بيشتري دارد انتخاب گردد. اين قانون ممكن است قانون كشور مقر دادگاه باشد يا قانو

، 1382يا، ناسي قرار بگيرد. ارفع كه ممكن است تحت تأثير قواعد حقوق عمومي و مصلحت سي برخي مسايل خاصآيد؛ برخالف تعارض بدست ميقاعده حل 

يم ض مفاهارمخفي و تع ، تعارض) مثبت و منفي ( تعارض صريحتعارض قوانين انواع مختلفي دارد: ( 17، ص 1382، ؛ الماسي23-22، صص 1379؛ ارفع نيا، 3ص 

 له بحث خارج است.ارتباط كه توضيح و تفسير هريك از آنها از حوصعامل 

 

 ( احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن2-1

به طور  الملل، براي تعيين قانون حاكم بر قضيه مطروحه، موضوع متنازع فيه را بايددسته هاي ارتباطي مواجه هستيم.در روابط بينبحث در بحث تعارض قوانين با 

هاي حقوقي هستند كه هاي ارتباطي در واقع دستهدسته صحيح درك كرد و هر مسأله را داخل در يك دسته حقوقي هم جنس و هم نوع به نام دسته ارتباطي كرد.

الملل خصوصي هر كشور، بين ( در حقوق18، ص 1390گيرند تا برآنها قانون واحدي حاكم باشد.)الماسي، روابط و موضوعات حقوقي متجانس در آن قرار مي

( كه بررسي هر يك از اين 12، ص 1379نيا، هاي ارتباطي بسيار متنوعي نظير احوال شخصيه، اموال، قراردادها، اسناد، وقايع و اعمال حقوقي وجود دارند )ارفعدسته

شود. احوال خصيه مهمترين بحث عملي تعارض قوانين تلقي ميالملل خصوصي، احوال شهاي مذكور، نياز به تحليل جداگانه دارد. از لحاظ حقوق بيندسته

كند، اين اوصاف شخصيه امور و اوصاف مربوط به شخصي است كه وضع و حالت او را صرف نظر از شغل و مقام خاص او در خانواده، اجتماع و كشور معين مي
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دهم و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصطالح احوال شخصيه شامل در اصول دواز باشد.جنبه شخصي داشته و قابل تقويم و مبادله به پول نمي

خواندگي، اهليت، بلوغ، واليت و قيمومت، حجر، حق وراثت، وصايت، تصفيه و تقسيم ازدواج، ترتيب اموال زوجين، طالق، افتراق، جهيزيه، ابوت، نسب، فرزند

  است.دگي دانسته شدهما ترك و كليه مسائل و امور مربوط به حقوق خانوا

گيرد: يكي عامل اقامتگاه و ديگري هاي مختلف، معموالً دو عامل مورد توجه قرار ميي كشوربراي تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه در حقوق موضوعه

عكس، از آنان به نحو كاملتري تحقق يابد و برگونه حمايت دانند تا بدينرا تابع قانون ملي مي القاعده احوال شخصيهست، عليهاي مهاجر فرتابعيت. كشور

حوال هايي كه قانون ملي را در مورد ابر اين، در برخي از كشورعالوه. دانندقانون محل اقامت اشخاص را حاكم بر احوال شخصيه مي پذير هاي مهاجرركشو

تابعيت مختلف  باشد، مثل طالق و نسب، اگر طرفين داراي دوبه روابط دو نفر مي دانند، مثل فرانسه، در بعضي مسايل خانوادگي كه مربوطالرعايه ميشخصيه الزم

قانون مدني  6ده بع قانون ملي شخص است. ما( در حقوق ايران نيز احوال شخصيه افراد تا161، ص1382نيا، شود. )ارفعباشند، قانون اقامتگاه مشترك آنها اجرا مي

 است: مقرر داشتهدر خصوص احوال شخصيه ايرانيان  ايران

 «بود.قوانين مربوط به احوال شخصيه .... در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد»

 است: چنين مقرر داشته قانون مدني 7ر خصوص احوال شخصيه در ماده فاصله تكليف خارجيان را دو بال 

 « بود.د خواهندتبوع خومئل مربوط به احوال شخصيه .... در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسا»

 و مصادیق آن خانوادگی( مفهوم روابط 3-1

دانند كه از راه خون، زناشويي و يا افراد مي خانواده را گروهي ازاست. از جمله ريف كردهتع هاي مرتبط با خانواده در علوم انساني، خانواده راهر يك از حوزه

كنند. اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، خانواده را واحد مشخص با هم زندگي مييابند و طي يك دوره زماني ناپذيري با يكديگر ارتباط ميفرزند

به قواعد و مقررات  است. در عين حال، با توجهف روشني ارائه نشدهدر قانون مدني ايران براي خانواده تعري است، اما نه در فقه و نهبنيادي جامعه اسالمي خوانده

فرزندان  واند. اين گروه شامل زن، شوهر توان آن را گروهي دانست كه اعضاي آن به دليل قرابت يا زوجيت، همبستگي حقوقي و اجتماعي يافتهحقوق مدني، مي

پدر و  -2همسري  -1يابند:دار شدن، دو عنوان حقوقي ميكنند. مرد و زن پس از تشكيل خانواده و سپس فرزندشوهر در كنار هم زندگي مي است كه با رياست

يان والدين و فرزندان م ظر بر روابطحكام ناامادر بودن. قواعد حاكم بر ايجاد يا انحالل رابطه ميان زن و شوهر و آثار آن كه عمدتاً بر پايه قرارداد نكاح است، با 

قرار گر برر مقابل يكديدگذار يا شارع است، تفاوت دارد. پس از واقع شدن نكاح صحيح، حقوق و تكاليف زوجين كه مشمول قواعد امري و قوانين حمايتي قانون

مراهي و معاونت ا يكديگر و هبند لزوم حسن معاشرت زوجين ا جنبه مالي دارد )مثل مهريه و نفقه( و شماري ديگر جنبه غير مالي دارد )مانشود كه برخي از آنهمي

ل اين نكاح باشند. ثمره و محصو قراري رابطه زوجيت، اين امكان وجود دارد كه فرزند يا فرزندان مشتركيآن دو در تحكيم مباني خانواده و تربيت فرزندان(. با بر

عد مناسب ار و وضع قواكرد. حمايت از صغه، اين وضعيت براي زوجين تكاليفي را ايجاد خواهدداشتن فرزند مشترك حق زوجين است، ليكن به مجرد انعقاد نطف

فته بودند كه ه درستي دريااست. چرا كه ببراي مواظبت و تعليم و تربيت شخص و اداره اموال آنان از روزگاران قديم مورد توجه صاحبنظران دلسوز جوامع بوده

ن يكي از ايت از كودكاتوان گفت، حمهاي اجتماع فردايند و نبايد در هيچ صورت از سرنوشت آنان غافل شد. از اين روي مياطفال هر جامعه گردانندگان چرخ

 شود يكياعث ميبباشد. اتحاد زن و شوهر و وابستگي خوني و اخالقي فرزندان خانواده به آنان، گذاري در روابط پدر، مادر و فرزندان ميمباني مهم سياست قانون

آيد. قانون مدني ايران در مقام بيان هاي اجتماعي به نحوي كه هر يك از اعضاي آن در مقابل هم داراي حقوق و تكاليف باشند، به وجود ميترين واحداز طبيعي

 است: ق.م مقرر داشته 1178همين رابطه است كه در ماده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

4 
 

 « حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذراند.يش برابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خو»

نمايد. ي آنها نه تنها ضرورتي ندارد بلكه ما را از بحث اصلي دور ميگيرد كه بيان همهمياي داشته و موضوعات متنوعي را در بري گستردهروابط خانوادگي دايره

 ه تا راه را براي بحث تعارض قوانين در روابط خانوادگي باز نماييم. ها اشاره كرداين به مهمترين موارد آنبنابر

 

             روابط خانوادگی و قانون حاکم بر آنها  .2

 نکاح ( 1-2

محسوب  رغم اينكه نكاح عقدهاي جهان، نكاح يا عقد ازدواج است. علييكي از مصاديق مهم دسته ارتباطي احوال شخصيه، در حقوق ايران و حقوق اكثر كشور

ها تمايل دارند شود و كشورهاي جهان، نكاح در دسته ارتباطي عقود توصيف نمياما در بين كشوربايست در دسته عقود توصيف شود، القاعده ميشود و عليمي

ه تابع قانون مصاديق احوال شخصي ( به همين دليل اين عقد خاص همانند390، ص1379نيا، بندي نمايند. )ارفعاين موضوع را در دسته ارتباطي احوال شخصيه طبقه

 . باشددولت متبوع افراد مي

حثي كه داري كرده و براي روشن شدن مطلب فقط به ذكر مباباشد خودبراي جلوگيري از طوالني شدن بحث از ورود در تمام مباحث نكاح كه موضوع ما هم نمي

 پردازيم.الملل خصوصي و تعارض قوانين مطرح است، ميدر حقوق بين

 شرایط شکلی و ماهوی نکاح  (2-2

ثبت رسمي  ائلي از قبيلباشد. ليكن مسطرفين، رضايت والدين، موانع نكاح، اجازه يا عدم ضرورت اجازه دولت از مسائل ماهوي نكاح ميدر حقوق ايران، رضاي 

در حقوق  اينشود. بنابريمح تلقي نكاح، دخالت يا عدم دخالت مقامات دولتي و مذهبي در نكاح و نيز انجام نكاح در مكان خاص از مسائل شكلي و تشريفاتي نكا

، تابع قانون محل تنظيم يا قانون مدني 969و مسائل شكلي مطابق ماده  ، مسائل ماهوي نكاح تابع قانون دولت متبوع افرادقانون مدني 963و  7و  6يران، مطابق ماده ا

اح، اعمال قانون باشد، در مسايل ماهوي نكز وجود داشتهگاه تابعيت متعاقدين واحد بوده و بين نامبردگان وحدت تابعيت نيبود. هرمحل انجام واقعه حقوقي خواهد

باشد، در اين اشتهگيرد. ليكن بايد توجه داشت در صورتي كه بين زن و مردي كه قصد ازدواج دارند وحدت تابعيتي وجود نددولت متبوع براحتي صورت مي

وهر محسوب هنوز زن و ش بود. زيرا: اوالً، نامبردگانشوهر( خالي از اشكال نخواهد ق.م ايران در مسائل ماهوي )اعمال قانون دولت متبوع 963صورت اعمال ماده 

ق.م ايران، در فرضي كه زن تبعه  963شوند تا بخواهيم در مبحث وقوع نكاح )نه آثار آن( قانون دولت متبوع شوهر را به مرحله اجرا بگذاريم. ثانياً اعمال ماده نمي

 شد. حال آنكه اين مواد از قواعد امري مربوط به نظم عمومي حقوق ايران محسوبق.م ايران خواهد 1060و  1059تن مواد ديده گرفايران باشد، باعث نا

ي خود دانسته و اين، ضروري است در هنگام طرح مسأله ازدواج بين زوجين با تابعيت مختلف در لحظه ازدواج هر كدام از زوجين را تابع قانون ملگردند. بنابرمي

-272، صص1382 ؛ الماسي،175-173، صص1390ق.م ايران، آثار نكاح را تابع قانون دولت متبوع شوهر بدانيم. )الماسي،  963از ازدواج، مستنبط از ماده  پس

  (60-58، صص 1379نيا، ؛ ارفع274

 

 ( آثار نکاح 3-2

اي با توجه به نوع نگرش خود چنين ليكن نه به وسيله متعاقدين بلكه هر جامعه ،شودايجاد ميها به مجرد انعقاد عقد ازدواج، آثار حقوقي نكاح در اكثر كشور

آور بوده و بر طرفين چه كه بعد از انعقاد عقد صحيحي به موجب قانون براي زوجين تكليفآثاري را ايجاد و بر عقد نكاح و متعاقدين تحميل مينمايد. پس هر آن
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توان به دو دسته شد. آثار نكاح را ميشود و بر عقد ازدواج غير صحيح هيچ آثار حقوقي بار نخواهددر اصطالح آثار نكاح ناميده مي شود،عقد يا ثالث تحميل مي

، باشد و روابط شخصي متضمن حقوق و تكاليف متقابل زوجينكلي روابط مالي و روابط شخصي تقسيم نمود. روابط مالي مشتمل بر مهريه، نفقه و جهيزيه مي

باشد. از ديگر ق.م ايران مي 963اختيارات ناشي از اداره خانواده، تكاليف مربوط به حسن معاشرت زوجين و وظايف زناشويي از جمله موارد اعمال موضوع ماده 

ك اشاره كرد. به عنوان يك قاعده توان به ايجاد حرمت با ثالث پس از نكاح، ارث بردن زوجين از يكديگر و ايجاد تكليف نسبت به فرزندان مشترآثار نكاح مي

گاه زن و شوهري داراي تابعيت واحد باشند )اعم از اينكه زن و شوهر ذاتًا داراي تابعيت يكسان باشند يا اينكه در اثر ها از جمله ايران، هركلي، در اكثر كشور

د تحميل گردد( اعمال قانون دولت متبوع زوجين با تشخيص عامل تحميل تابعيت به واسطه رابطه زوجيت، تابعيت زوج بر زوجه يا زوجه بر زوج حسب مور

بايست با گاه زن و شوهر داراي تابعيت يكساني نباشند، در اين صورت، به عنوان يك قاعده حقوقي ميارتباطي تابعيت، مشكل خاصي را در بر ندارد، ليكن هر

ولت متبوع ديگر( يا به وسيله اعمال قانون اقامتگاه مشترك زوجين و يا به وسيله اعمال قواعد توسل به قواعد ترجيحي )ترجيح يك قانون دولت متبوع بر قانون د

 است: ق.م ايران مقرر داشته 1102ماده   (274-250، صص1382ماهوي قانون مقر دادگاه، مسائل مربوط به آثار نكاح را حل و فصل نمود. )الماسي، 

 « شود.قرار ميابل همديگر بربط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقطور صحيح واقع شد، رواهمين كه نكاح به»

بايست پس از توصيف مسأله دار ايراني مطرح گردد قاضي ايراني ميگاه دعوا ناشي از آثار رابطه زوجين خارجي در دادگاههاي صالحيتدر حقوق ايران، هر

اي وحدت تداعيين دارمرتي كه راجعه نمايد. اگر موضوع مطروحه جزو دسته احوال شخصيه باشد، قاضي ايراني در صومتنازع فيه، به قواعد حل تعارض ايران م

ك قاعده م به عنوان يق. 963دارد و در صورت عدم وحدت تابعيت زوجين از مفهوم ماده تابعيت باشند قانون ملي زوجين را به عنوان قانون صالح اعالم مي

 د. نمايد و در خصوص تعيين مصاديق رابطه مالي و رابطه شخصي زوجين، به قانون دولت متبوع شوهر رجوع ميكنترجيهي استفاده مي

 :پردازيمپس از بيان اين قاعده كلي، به توصيف تك تك روابط و قاعده حل تعارض هر كدام مي

 

 (روابط مالی زوجین 1-3-2

ه نوع مال كه سق ايران از دهد. در حقومنظور از روابط مالي زوجين همانگونه كه از نام آن پيداست، آن دسته از روابطي است كه موضوع آنها را مال تشكيل مي

 پردازيم: مي تصار به توضيح هر يكاست. اين سه نوع عبارتند از: مهريه، نفقه و جهيزيه. كه به اخدهند، نام برده شدهموضوع رابطه مالي زوجين را تشكيل مي

 الف(مهریه 

ست كه زن اديگر، مالي  شود. به عبارتيمهريه در لغت به معناي كابين و صداق است و در اصطالح، مالي است كه زن به عقد و يا آميزش حقيقي، مستحق آن مي

مهر عبارت از مالي است »است: ق.م ايران، آمده 1087اده ( در م1996ص ،1388گردد. )انصاري و طاهري، پس از نكاح، مستحق دريافت آن از شوهر خويش مي

ريه، نسبت به توان گفت، در باب مهالملل خصوصي ميدر رابط با قانون حاكم بر مهريه در حقوق بين« كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.

انون ق»بايست مي حق حبس، ارتباط مهر با تمكين، وجود يا عدم وجود حق حبس براي شوهر و در مواردوجود يا عدم وجود مهريه، نحوه تسليم و تملك آن، 

 ( 277 ، ص1385) فدوي، را به موقع اجرا گذارد. « دولت متبوع شوهر

 ب( نفقه 

هاي ي نيازنفقه عبارتست از همه»است: م ايران و در مورد نفقه مقرر داشتهق. 1107( ماده 2068، ص1388باشد )انصاري و طاهري، نفقه به معناي هزينه و خرج مي 

ي زندگي چه را به صورت عادت يا احتياج الزمههاي درماني و بهداشتي و هر آنمتعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه

مندي از نفقه، ميزان و موارد نفقه و حدود الزام شوهر به لق نفقه براي زن، تأثير شاغل بودن يا نبودن زن در ميزان بهرهدر باب نفقه، بحث تعلق يا عدم تع« وي باشد.
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ه تواني شوهر از پرداخت نفقه، وجود يا عدم وجود نفقه پس از انحالل نكاح، از جملداري يا ناپرداخت آن، رابطه نفقه و تمكين زن از شوهر، ضمانت اجراي خود

 ( 278 ، ص1385) فدوي، باشد. مي« قانون دولت متبوع شوهر»مواردي است كه تابع 

قرار است و به مجرد انحالل رابطه زوجيت، مبحث قرار است، نفقه نيز بري آخر، نفقه زوجه مطلقه است. شايد اينگونه به نظر برسد مادام كه رابطه زوجيت برنكته

يه بر عهده مرد نفقه مدت عده مطلقه رجع شود، اماشود اما اينگونه نيست. در طالق رجعي، هر چند اين نوع طالق باعث زوال رابطه زوجيت مينفقه نيز مختومه مي

كه از رجوع به اين مردي كه همسر خود را به طالق رجعي مطلقه نمايد، اعم از اينكه در دوره عده رجوع نمايد يا اينبايست پرداخت نمايد. بنابربوده و وي مي

 نمسقط نفقه ز ق رجعي،عدم رجوع به زن به عنوان حق زوج در طال مطلقه رجعيه خود امتناع ورزد، مكلف است نفقه وي را پرداخت نمايد. به عبارتي،

ين فسخ نكاح اكره( و همچنببود مگر اينكه طالق در حال نشوز باشد، زيرا در حكم زوجه است. در طالق بائن )اعم از خلع و مبارات و طالق زن يائسه و نخواهد

مسر مطلقه رداخت نفقه هتوان مرد را مكلف به پشود، هر چند كه زن بايد عده نگهدارد اما نمي)منوط به عدم وجود حمل در مطلقه( چون رابطه زوجيت قطع مي

راي ترك نفاق يژه اينكه بواست به  در زمان رابطه زوجيت يا دوره عده مطلقه رجعيه، از موارد مربوط به نظم عموميخود كرد. پرداخت نفقه از جانب مرد به زن 

گاه بخواهيم خالف چنين امري را به موجب قواعد و مقررات الملل خصوصي در محاكم ايران هراين، در حقوق بيناست. بنابريين كردهقانونگذار ايران مجازات تع

ظر رف نصانون خارجي قز اجرا اخارجي پذيرا باشيم، اعمال قواعد ماهوي قانون خارجي با مقررات مربوط به نظم عمومي و اخالق حسنه منافات داشته و بايد 

  (136-135، صص 1390؛ الماسي، 191-190، صص 1382كرده و قانون ايران را اجرا نماييم. )الماسي، 

 ج(جهیزیه

زيه با بقاي رابطه توان به وجود يا عدم وجود جهيزيه، نحوه مالكيت جهيزيه، ارتباط جهيبرد. در باب جهيزيه ميجهيزيه عبارتست از اثاثي كه زن به خانه شوهر مي

نون ، تابع قاق.م 963اده ن، وفق ماشاره كرد. موارد فوق، از جمله اموري است كه در صورت بروز اختالف زوجين و اقامه دعواي متداعيين خارجي در ايرازوجيت 

 ( 279 ، ص1385بود.) فدوي، دولت متبوع شوهر خواهد

 

 ( روابط غیر مالی زوجین2-3-2

، حق باني خانوادهمتوان به مواردي چون، حسن معاشرت با يكديگر، معاضدت آنان با يكديگر در تشييد در خصوص روابط غير مالي زوجين )روابط شخصي( مي

ترك، رزندان مشف ر تربيتسكونت براي زن در مسكن جداگانه، سكونت مشترك، رياست خانواده، تمكين زن از شوهر، مخالفت شوهر با اشتغال زن، معاضدت د

يان در دادگاه ه دعواي خارجمندي زن از نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه شوهر، واليت و قيمومت بر فرزندان نام برد كه در صورت بروز اختالف و اقامبهره

عمومي و  قانون ياد شده با نظم رت عدم مغايرتق.م، مكلف به اعمال قاعده ماهوي قانون دولت متبوع شوهر، در صو 963ايران، قاضي ايراني با توجه به ماده 

، 1370قي، ي اجرا نگذارد. )سلجوباشد و ممكن است قاضي ايراني از باب پذيرش احاله درجه اول، قانون دولت متبوع شوهر را به مرحلهاخالق حسنه ايران مي

اهوي چه قاضي خارجي قواعد مدگاههاي خارجي اقامه دعوا نمايند، چنانسايل فوق، در دامگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور در خصوص ( همچنين، هر254ص

خصلت  ر ايران واجدباشد، حكم صادره از جانب محاكم خارجي دايران را به اجرا بگذارند و بين دادگاه خارجي و دادگاه ايران وحدت توصيف وجود داشته

ايران، حق تشكيل شده در خارج از  ق.م 6قانون ايران را به اجرا بگذارد در اين صورت به استناد ماده  ارجي، قانوني غير ازگاه دادگاه خبود.ليكن هراجرائي خواهد

ر اثر تحميل زن ايراني د شد. )فقط در صورتي كهايران به لحاظ عدم رعايت قواعد ماهوي ايران در مرحله تشكيل حق، توسط محاكم ايران معتبر شناخته نخواهد

 بود.( ق.م ايران خارج خواهد 6باشد، موضوع از شمول ماده خارجي يافته تابعيت شوهر، تابعيت
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هبي هستند ت ديني و مذاي اقلينكته قابل توجه ديگر در رابطه با اشخاص داراي اقليت ديني و مذهبي است. به اين صورت كه، اگر زن و شوهر ايراني كه دار

حده رعايت احوال نون ماده واد به قاده در دادگاههاي ايراني بكنند، در اين صورت قاضي ايراني به استنامبادرت به اقامه دعواي آثار نكاحي كه صحيحاً واقع ش

در صورتي ين و مذهب شوهر )دمكلف است در دعاوي ناشي از روابط مالي و شخصي نامبردگان، قواعد متداوله و مسلمه  1312شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 

است كه زوجه  ح قابل تصوراز نكا مذهب جداگانه باشند( را به موقع اجرا بگذارد. البته بايد توجه داشت كه اين مورد در مصاديقي كه زن و شوهر پيرو دين و

ه واحده نون ماداي بند يك قااست و به عنوان يك نظم عمومي، مانع بزرگي بر سر راه اجرمسلمان نباشد. زيرا قانون ازدواج مسلمه با غير مسلم را تجويز نكرده

گاه زن و شوهر اقليت ايراني بخواهند دعوايي در خصوص مسائل مربوط به روابط اين، هرشد. بنابرخواهد 1312رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 

م را بر رجي بايد حكشود، قاضي خاشخصي و مالي خود در دادگاههاي خارجي مطرح نمايند، براي اينكه حكم صادره در دادگاه خارجي در ايران معتبر شناخته

 اساس قواعد و مقررات مربوط به دين و مذهب متداول مرد ايراني صادر كند. 

  

 انحالل نکاح  (4-2

كثر در ا گردند. انحالل عقدباشد و اسباب انحالل نكاح همگي استثناي بر بقاي رابطه زوجيت تلقي مياصل بر استمرار رابطه زوجيت ناشي از نكاح صحيح مي

 بصورت طالق، فسخ نكاح، بذل مدت )در نكاح منقطع(، فوت، لعان و كفر ميباشد. موارد

 

 فسخ نکاح ( 4-2- 1

قوقي يك جانبه سخ يك عمل حباشيم. فبراي اينكه قاعده تعارض قوانين درباره فسخ نكاح را بيابيم ابتدا بايد اشاره مختصري بر جهات مؤثر در فسخ نكاح داشته

مسرش را منحل يان خود و هم، نكاح تواند با اعمال آندر اختيار مرد يا زن است كه با احراز هر يك از جهات تعيين شده از سوي قانونگذار، دارنده اختيار مي

بايست در صورت وحدت تابعيت زوجين الملل خصوصي )در خصوص فسخ نكاح( مطرح شود، قاضي ايراني ميگاه در حقوق ايران دعواي حقوق بينكند. هر

ي كه قانون د و در صورتا بگذارع شوهر را به اجرقاعده ماهوي قانون دولت متبوع طرفين و در صورت عدم وحدت تابعيت زوجين، قاعده ماهوي قانون دولت متبو

كند كه م ميسب مورد اعالحآورد و قواعد ماهوي قانون ايران صالح خارجي توليد احاله كند، در صورت احاله درجه اول، قاعده ماهوي ايران را به اجرا در مي

توانند با استناد باشد، زوجين نميبيني نشدهزوجين يا قانون داخلي دولت متبوع شوهر پيشگاه فسخ نكاح در حقوق مدني اين، هرآيا حق فسخ وجود دارد يا نه. بنابر

 مند گردند. هبيني شده از تسهيالت آن بهربه اينكه فسخ نكاح در قانون محل اقامه دعوا پيش

باشند، قاضي و دعواي فسخ نكاح در دادگاه ايران مطرح كردهباشد چه زن و شوهر دين و مذهب واحدي داشتهدر مورد اتباع ايراني داراي اقليت مذهبي، چنان

گذاشت و اگر دين و مذهب زن و شوهر با هم مغاير باشند، به صراحت بند اول ماده واحده ايراني قواعد و مقررات مذهبي مشترك زوجين را به موقع اجرا خواهد

آورد. )كاتوزيان، وظف است قواعد مسلمه مربوط به دين و مذهب شوهر را به اجرا در، قاضي مذكور م1313رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 

 ( 431، ص1381

 

 (طالق 2-4-2
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خواست شوهر يا زوجه يا زوجين يا توسط دادگاه صورت گيرد، طالق است طور صحيح واقع شده، اعم از اينكه به دريكي از طرق پايان دادن به نكاح دائمي كه به

چه اتباع خارجي بخواهند در ايران از يكديگر بايست با به كار بردن صيغه خاص در حضور دو مرد عادل صورت بگيرد. چنانالزاماً مي براساس حقوق ايران كه

و در صورت عدم  ق.م ايران، مسائل ماهوي طالق در صورت وحدت تابعيت زوجين تابع قانون ملي زوجين 963و  7طالق بگيرند در اين صورت طبق مادتين 

قانون مدني ايران تابع قانون ايران )قانون محل تنظيم سند(  969وحدت تابعيت زوجين تابع قانون دولت متبوع زوج است و مسائل شكلي طالق وفق ماده 

بايست قانون مدني ايران را به اجرا اني ميبود. در مواردي كه قواعد حل تعارض قانون صالح بر قضيه ايجاد احاله درجه اول نمايد، در اين صورت قاضي ايرخواهد

مذهبي ايرانيان را بر آنها اعمال كند. زيرا مقررات مسلمه دين و مذهب زوجين مندرج در  –تواند قاعده اختصاصي طالق اقليتهاي ديني القاعده نميبگذارد و علي

مذهبي  بخواهند در  –چه اتباع ايراني اقليتهاي ديني باشد و چنانمذهبي ايراني مي –ي ماده واحده رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه فقط مختص اقليتهاي دين

مومي ايران نباشد ايران از يكديگر طالق بگيرند، قاضي ايراني در صورت واحد بودن دين و مذهب زوجين، قواعد مسلمه مذهب زوجين تا جايي كه مغاير با نظم ع

مذهبي كه شوهر پيرو آن است را  –كه دين و مذهب زوجين با هم مخالف باشد، قاضي ايراني قواعد و مقررات مسلمه ديني  گذارد و در صورتيبه مقطع اجرا مي

 گذاشت. به اجرا خواهد

 

 (عده 3-4-2

وت )واقعي يا ح منقطع( و فشود كه پس از واقعه طالق يا فسخ نكاح )در نكاح دائم( و فسخ نكاح و بذل مدت يا انقضاي آن )در نكاعده به مدت زماني اطالق مي

تواند است نميوي منحل شده احق.م، عده عبارتست از مدتي كه تا انقضاي آن، زني كه عقد نك 1150فرضي( زوجه حق اختيار همسر ديگري را ندارد. طبق ماده 

هاي الملل خصوصي، كشورباشد: الف(عده طالق و فسخ نكاح ب(عده وفات . در حقوق بينشوهر ديگري اختيار كند. در حقوق ايران، عده در دو مورد مي

تواند شوهر اند و زن قبل از انقضاي عده نميهبيني كردزئيات، در قوانين داخلي خود پيشرغم اختالف در جاسالمي بدون استثنا تأسيس حقوقي عده را علي

ت. در هاي عربي و عدم وجود عده براي زن يائسه در ايران اشاره داشتوان به وجود عده در زن يائسه در كشورجديدي اختيار كند. در خصوص اختالفات مي

ر طالق باست كه، عده مبتني  نكته مهمي كه در عده بايد توجه داشت ايناست. ه مورد پذيرش قرار گرفتههاي اروپايي و آمريكا، تأسيس حقوقي عدحقوق كشور

است، گاه زن يا مردي اثبات كند كه قواعد و مقررات ماهوي در طالق رعايت نگرديده و طالق انجام شده، صحيحاً صورت نگرفتهاين، هربود. بنابرصحيح خواهد

 اي تصور نمود. توان براي زن، عدهدر اين صورت نمي

 وطالق )رجعي  هاي اسالمي كه دو نوعمبحث ديگر، حق رجوع مرد به زن مطلقه خود است. تأسيس حقوقي رجوع در طالق رجعي وجود دارد. زيرا در كشور

الق ارد )طجود ندهاي غير اسالمي كه اصواًل يك نوع طالق بيشتر وبائن( وجود دارد، در بحث طالق رجعي، حق رجوع براي مرد محفوظ است اما در كشور

باشد.)محقق داماد، اي در حقوق فرانسه، جلوگيري از اشتباه نسب اطفال ميبايست آن را رعايت نمايد.علت وضع چنين قاعدهمطلقه قبل از ازدواج مجدد مي

 ( 502-501و صص 484، ص1387

 روابط اوالد و والدین  .3

ره فل در اين دون را ملزم به دخالت اجباري در زندگي وي وضعيت خاص طكه والدي ترين دوره از زندگي اوالد يا فرزند مشترك استدوره صغارت، عمده

 پردازيم: گذاران تكاليفي بر عهده والدين بار گردد كه به ترتيب به شرح هر يك از آنها ميكند كه از جانب قانونايجاب مي
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 (حضانت  1-3

، حفظ و ق.م 1168است. وفق ماده قرار شدهو تربيت طفل كه بر حسب نظام طبيعت براي آنان برحضانت عبارتست از توانايي و سلطه والدين نسبت به نگهداري 

هاي مختلف ايجاد ورپرورش طفل هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. از مواردي كه ممكن است به لحاظ اعمال قواعد ماهوي مربوط به حضانت در كش

 تعارض قوانين 

 

مادام كه رابطه  ق.م ايران، وجود حق حضانت در سنين وضعي طفل، براي مادر وي 1170است. در مورد حق حضانت، وفق ماده « حق حضانت»ي نمايد، مسأله

است حق دهنكر ازدواج زوجيتش با پدر طفل استمرار دارد، قطعي است و حتي در صورتي كه رابطه زوجيت منحل شود، مادام كه مادر طفل با مرد ديگري

باشد، براي هپايان رسيد ه وي بهحضانت براي وي متصور است. يعني در صورت طالق يا فسخ نكاح، اعم از اينكه مادر طفل در دوره عده باشد يا اينكه دوره عد

ترين استنباطي كه از بررسي سادهبود. ق.م، فقط جنون باعث اسقاط حق حضانت مادر طفل خواهد 1170وي حق حضانت متصور خواهد بود و مستنبط از ماده 

شود و بالعكس، فوت توان كرد اين است كه با فوت مادر، حق حضانت وي نسبت به اطفال تبديل به تكليف پدر طفل به نگهداري وي ميق.م ايران مي 1171ماده 

، باشد. از آن جا كه هدف از حضانتش وصي تعيين شدهدري يا براي طفل توسط پدركند حتي اگر طفل داراي جد پپدر خللي به حق حضانت مادر وارد نمي

ورت عدم مواظبت و صق.م ايران، در  1173اين به حكم ماده جلوگيري از آسيب به تماميت جسمي و روحي در دوران صغارت و تربيت اخالقي طفل است، بنابر

راي حضانت يمي را كه بتوان هر تصمباي طفل يا قيم يا وصي و دادستان، ميانحطاط اخالقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، محكمه بنابه تقاضاي اقر

 باشد اتخاذ كند. بهتر طفل ضرورت داشته

ن اوالد و الملل ايران هر مبحثي كه داخل در رابطه بيگيرد. اما در حقوق بيندر حقوق داخلي ايران، مبحث حضانت جدا از بحث واليت مورد مطالعه قرار مي

ر موارد تعيين قيم ق.م ايران( اما در موارد استثنايي و د 964باشد )ماده اي مشمول قانون دولت متبوع پدر ميصيف شود، اصل بر اين است كه چنين رابطهوالدين تو

 بود. ق.م ايران( صالح بر قضيه خواهد 965و نصب ولي، قانون دولت متبوع مولي عليه )ماده 

 انفاق  (2-3

ه در مباحث است با توجه به اينكه نفقه زوجيحتاج زندگي كساني كه شرع يا قانون بر عهده شخص گذاشتهي، عبارتست از تأمين هزينه ماانفاق در اصطالح حقوق

 قبلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، اينك در اين مبحث صرفًا نفقه اوالد مورد بررسي قرار مي گيرد: 

گاه هر .است. در مرتبه نخست، تكليف پدر طفل است كه نفقه وي را پرداخت نمايدالزام پرداخت نفقه اوالد را معين نمودهق.م ايران صراحتًا تكليف به  1199ماده 

د. با بوباشد، انفاق اوالد وي، بر عهده جد پدري )پدر پدر يا پدر بزرگ پدر( خواهدباشد يا اينكه پدر وي توانايي پرداخت نفقه اوالد را نداشتهپدر طفل فوت شده

باشد. به عبارت بزرگ پدري طفل ابتدا و به عنوان منفق ثانويه ملزم به پرداخت نفقه وي نميشويم كه مادر طفل يا مادردقت در مواد قانون مدني ايران، متوجه مي

ي نوه خود نبودند، در اين صورت نفقه اوالد )طفل( به فاالقرب( وجود نداشتند يا اينكه قادر به پرداخت نفقه براگاه اجداد پدري )با رعايت قاعده االقربديگر، هر

باشد يا اينكه مادر طفل قادر به پرداخت نفقه طفل نباشد، در آن صورت، نفقه طفل بر عهده پدر بزرگ و مادر بود و اگر مادر طفل فوت شدهعهده مادر وي خواهد

و مالئت نامبردگان، نفقه به حصه مساوي بين آنان تقسيم شده و نامبردگان ملزم به  بود و در صورت وجود آنانبزرگ مادري و مادر بزرگ پدري طفل خواهد

حاصل شد، اين است كه در تمامي فروضي كه بر تابعيت  964بود. آن چه كه از بررسي ماده پرداخت نفقه نوه خود )حسب مورد نوه دختري يا نوه پسري( خواهند

اين اگر قواعد حل تعارض دولت بود. بنابرمتبوع پدر به عنوان قانون صالح در روابط ميان اوالد و والدين حاكم خواهد شويم، قانون دولتواحد متداعيين روبرو مي
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نمود و در صورتي كه قواعد حل تعارض قانون متبوع پدر، قواعد ماهوي خود را صالح بداند در آن صورت قاضي ايراني قانون دولت متبوع پدر را حاكم خواهد

م، قاضي ايراني بوع پدر ايجاد احاله درجه اول را بنمايد، قاضي ايراني مكلف است قانون مدني ايران را به اجرا بگذارد و در صورت ايجاد احاله درجه دودولت مت

بايست ابتدا قبل از هر چيز مي تواند قاعده ماهوي قانون دولت متبوع پدر را به موقع اجرا بگذارد و در صورتي كه با تابعيت مضاعف متداعيين روبرو باشيم،مي

يت متداعيين وضعيت تابعيت صاحبان تابعيت مضاعف را حل و فصل نماييم و سپس مطابق مطالب ذكر شده قبلي اقدام نماييم و در صورتي كه با حالت بي تابع

ق.م ايران به  5راني قانون مقر دادگاه را بر اساس قسمت اول ماده پذير نبوده و فقط در اين حالت كافي است قاضي ايق.م ايران امكان 964روبرو باشيم، اعمال ماده 

 موقع اجرا بگذارد. 

 والیت  (3-3

م در اين ق. 1180ماده كند.به شخص صالحيتداري اعطاء ميور محجور گذار به منظور اداره امواليت در اصطالح حقوقي عبارتست از، سلطه و اقتداري كه قانون

ه بباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون كه عدم رشد و جنون او متصل طفل صغير تحت واليت قهري پدر و جد پدري خود مي»دارد: زمينه مقرر مي

 « صغر باشد.

حجور را اداره كنند و قالً امور متوانند مستكه هر يك از آنان مي راز پدر قرار داده، به نحويهور فقهاي اماميه، جد پدري را همتقانون مدني به متابعت از نظر مش

باشد و طفل فاقد گاه پدر طفلي فوت نمودهق.م(. پس هر 1181اعمالي را به نمايندگي از آنان انجام دهند بدون اينكه نفوذ آن منوط به موافقت ديگري باشد. )ماده 

 بود. واهدجد پدري باشد در اين صورت طفل فاقد ولي قهري خ

 قیمومت  (4-3

ي و طاهري، است. )انصارقيمومت سازمان حقوقي است كه از سوي قانون براي حفظ و نگهداري خود و اموال محجوري كه ولي خاص ندارد، تأسيس يافته

يت قانوني و نصب قيّم بر ق.م ايران، وال 965 دانيم، در حقوق ايران مطابق ماده( و قيم كسي است كه اين سمت را بر عهده دارد. همانگونه كه مي1576، ص1388

 باشد. طبق قوانين دولت متبوع مولّي عليه مي

 خواندگی فرزند (5-3

» خوانده را و فرزند«  adattant» پرست راشود. اصطالحاً سرمل حقوقي است كه موجب رابطه فرزندي صوري بين دو شخص ميخواندگي يك عفرزند» 

adapte  »خواندگي يا ما بين را فرزند و رابطه في «adaption  »كند و خوانده در خانواده واقعي خود دارد نمينامند. اين عمل، سلب حقوقي را كه فرزندمي

دي در تعريف ( دكتر جعفري لنگرو497، ص1385)جعفري لنگرودي، « عمل مزبور نمونه يك عقد تشريفاتي است كه بايد به تصديق دادگاه برسد.

خواندگي بين اند. در رابطه با ماهيّت فرزندكه ذكر شد، رابطه صوري را عمل حقوقي تلقي نموده و آن را عقد تشريفاتي محسوب داشتهاندگي، آن چنانخوفرزند

باشد فرض عقد يا ه نميقراري اين رابطخوانده شرط برتوان گفت از آن جا كه رضايت فرزندنظر از ايرادات وارده، مياساتيد اتّفاق نظر وجود ندارد. صرف

اليف حقوقي ك از طرفين تكولي ايجاد رابطه حقوقي كه براي هر ي. ي است. فرض ايقاع بودن فرزندخواندگي نيز منتفي استدادي بودن رابطه مورد نظر منتفقرار

خواندگي نه عقد است نه شود كه فرزندها اين نتيجه حاصل ميبررسياين، با اين را در برابر هم ايجاد نمايد يا احتياج به حكم قانون دارد يا رضايت طرفين. بنابر

صوص، خي كه در اين سؤال بسيار مهم است. دهشپرستي ايجاد ايقاع بلكه تأسيس و نهادي است كه تحت شرايطي براي تأمين منافع مادي و معنوي طفل تحت سر

 خواندگي حاكم گردد. بايست بر ايجاد رابطه فرزندباشد اين است كه چه قانوني مييخواندگي در ايران مطرح مبه ويژه در لحظه تشكيل رابطه فرزند
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پرست طفل ايراني، اتباع خارجي باشند، شايد اعمال گاه سرتوان اينگونه گفت، هرالملل خصوصي ميخواندگي در حقوق بيندر رابطه با قانون حاكم بر فرزند

ارجي پرست طفل خارجي، اتباع ختر از ساير قواعد باشد و در صورتي كه سرقانون مدني ايران( مناسب 5و قسمت اول ماده  6قانون ايران )از باب رعايت ماده 

خوانده خوانده يا مادرخواندگي، اعمال قواعد و مقررات دولت پدرشود. با توجه به شخصي بودن موضوع فرزندباشند، ضرورتي به اعمال قانون ايران مشاهده نمي

خواندگي از طرف دولت متبوع پذيرندگان زندوانين مربوط به فراين، به مجرد وجود قبود. بنابرعليه )حسب مورد( مناسب خواهديا قانون دولت متبوع مولي

خواندگي از جانب ندثار فرزخارجي، اغماض قانونگذار ايراني نسبت به اعمال قواعد و مقررات ايران به منظور تسهيل در اعمال قوانين خارجي،  پذيرش آ

 3گذار ايران در بند بود. زيرا قانونخواندگي با نظم عمومي حقوق ايران، منطقي نخواهدتن فرزندشيعهو پذيرش تئوري منافات داشقانونگذار ايران براي ايرانيان غير

است. تهرانيان غير شيعه به رسميت شناخ، رابطه مذكور را با كليه آثار آن براي اي1312ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 

 ( 221، ص1378متولي، ق.م ايران، براي خارجيان در ايران نيز تصور كرد. ) 965، 964، 7ي را با توجه به مواد توان چنين حقپس مي

 ارث( 6-3

بود، ارث هدنها خواآارث اصطالح حقوقی، به اموال بر جای مانده از میت و به حقوقی که وارث شرعی به موجب مرگ مورث نسبت به آن اموال مستحق 

شود، قاضی ایرانی بر اساس ی(  وقتی که موضوعی در حوزه ارث حقوق داخلی در دادگاه ایران مطرح م170، ص1388اری و طاهری، گویند. )انصمی

دینی  شود که موضوع، مربوط به اقلیتهایکند. زمانی در حقوق داخلی با پیچیدگی روبرو میقوانین داخلی به موضوع رسیدگی کرده به آسانی حکم صادر می

ل گاه یک اقلیت دینی ایرانی فوت کند و در خصوص موضوعات ارث اختالفی حاصل شود، وفق قانون ماده واحده رعایت احوااین، هری باشد بنابرو مذهب

موسعی  تواند با تفسیرمین، قواعد و مقررات متداول و مسلّم دین و مذهب متوفّی مالک عمل بوده و قاضی ایرانی 1312شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 

بر این موضوع، آن چه که در ه( عالو27، ص1381از انتظامات عمومی، مانع از جریان یافتن مقررات دینی و مذهبی اقلیتهای رسمی ایرانی شود. )کاتوزیان، 

بعیت بین وارث و مورث خوردار است، مسأله تاالملل، از اهمیت بسیاری برتعیین قانون حاکم بر موضوع ارث چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین

 پردازیم: ی دیگر خواهد بود که به بررسی آنها میباشد چرا که در صورت وحدت تابعیت و اختالف در تابعیت وضع قانون صالح به گونهمی

ضیه خارجی در ق چ عاملیدر یک حالت، بین وارث و مورث، وحدت تابعیت )تابعیت ایران( وجود دارد و هر دو تبعه ایران هستند. در این حالت، چون هی

د مسلّمه شود کامالً جنبه داخلی داشته و مطابق قانون ایران )چه قانون مدنی و چه قواعاین دعوای ارثی که در دادگاه ایران مطرح میدخیل نیست، بنابر

خارجی  ز نوع تابعیتوجود دارد اما این بار ا ث و مورث وحدت تابعیتباز بین وار شد. در حالت دیگر،مذهبی اقلیتها )چنان که بیان شد( رسیدگی خواهد

انون قود و در صورتی که بق.م ایران، قانون دولت متبوع وارث و متوفّی، هر دو صالح بر قضیه خواهد  967و  7است، در این حالت با وحدت مالک مواد 

ایرانی  ه دوم، قاضیحاله درجمدنی ایران( خواهد بود و در صورت اصالح، ایجاد احاله درجه اول بکند قاضی ایرانی مکلّف به اعمال قانون ایران )قانون 

ماده  ر این جا وفقتواند قاعده ماهوی قانون دولت متبوع خارجی را اجرا کند. در حالت بعدی، بین وارث و مورّث اختالف در تابعیت مطرح است که دمی

ولت دضی به قانون نون دولت متبوع متوفّی صالح بر قضیه خواهد بود و قاه ارث، قادانیم که در مسائل مربوط به احوال شخصیه بویژق.م ایران می 967

 کرد. در صورتی که قانون صالح ایجاد احاله درجه اول بکند، قاضی ایرانی مکلف به پذیرش احاله است والمجموع رجوع خواهدمتبوع متوفّی من حیث

ولت بایست قاعده ماهوی قانون دگذارد و در صورت ایجاد احاله درجه دوم، میبون حاکم به اجرا بایست مندرجات قانون مدنی ایران را به عنوان قانمی

، 1372؛ نصیری، 102-98، صص1390 ؛ الماسی،132-128، صص1382متبوع متوفّی را با در نظر گرفتن نظم عمومی به موقع اجرا گذارد. )الماسی، 

 ( 123-121، صص1382نیا، ؛ ارفع186-185صص
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 گیری نتیجه

 توان نتايج زير را استنباط نمود: با توجه به مطالب ارائه شده، مي

راد هم تابع ال شخصيه افه و احوبا وجود اينكه گفتيم، روابط خانوادگي )روابط زوجين با يكديگر، روابط اوالد و والدين( از مصاديق احوال شخصيه بود .1

ر طور جداگانه قانون حاكم بر هر يك از اين موضوعات را بيان و مقرق.م، به ترتيب به 965و  964، 963ر مواد باشد، قانونگذار ايران دقانون متبوع آنها مي

 است: داشته

 « بود.اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند، روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد»

 ....« بوع پدر است روابط بين ابوين و اوالد تابع قانون دولت مت»

 « واليت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه است.»

فق ماده وكاليف است و شود، گفتيم منظور از روابط خانوادگي، يكسري حقوق و تدر مورد رابطه زوجين با يكديگر روابط به مالي و غير مالي تقسيم مي .2

)الماسي،  شوهر است.بوع دارد و قانون حاكم بر آن در موارد تعارض قوانين، قانون متقانون مدني، طالق يك حق است و در شمار روابط خانوادگي قرار 1133

 ( 178، ص1390

است. انستهدعليه را حاكم بر قضيه  ق.م، به هنگام تعارض قوانين و دخالت عامل خارجي قانون متبوع موليّ 965در ارتباط با مسئله واليت و قيمومت، ماده  .3

 است. حكم اين ماده در راستاي حمايت از منافع كودك و رعايت غبطه او وضع گرديده

خواندگي در ايران باشد، رزندخواندگي، هيچيك از قوانين اقامتگاه متقاضيان سرپرستي و فرزندخوانده نمي تواند قانون صالح بر فبا مسأله فرزند در رابطه .4

، در صي ايرانالملل خصوشود كه بدانيم از ديدگاه حقوق بينترديدها كمتر است. عدم صالحيت قانون اقامتگاه بر فرزند خواندگي زماني بهتر روشن مي

باشد، به طريق خواندگي كه داخل در دسته ارتباطي احوال شخصيه ميبيني نشده و در مورد فرزندهاي ارتباطي، كاربردي براي اين عامل پيشهيچيك از دسته

واري بر حكومت بر قضيه ندارد. اي محكم و استق.م مبن 6پايه است. به همين ترتيب قانون مقر دادگاه هم با وجود ماده اولي حكومت قانون اقامتگاه منتفي و بي

حل مناسب انتخاب گردد. با توجه ماند كه الزم است يكي از ايندو به عنوان راهخوانده باقي ميپرستي و قانون متبوع فرزنددر اين بين، قانون متبوع متقاضيان سر

تواند با وحدت قانون مدني نمي 964باشد، قاعده مندرج در ماده يعي موجود نميپرستي هيچگونه رابطه خوني و طبپرست و كودك تحت سربه اينكه بين سر

ق.م معتقد باشيم كه قانون صالح نسبت به مسأله  6اي نيست جز اينكه با استفاده از عمومات ماده اين ، چارهخواندگي اعمال شود. بنابرمالك در مورد فرزند

 پرستي( او مطرح است. خواندگي )سرن، قانون كشور متبوع شخصي است كه فرزندخواندگي به هنگام بروز تعارض قوانيفرزند
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