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 اول بخش
 کلیات 

 قوانین تعارض کلیات

 قوانین تعارض مفهوم

 یا دو هب خارجی عامل چند یا یک وجود دليل به خصوصی حقوق در حقوقی يرابطه یک اگر

 از یک کدام هک این در بحث. شودمی مطرح قوانين تعارض مساله کند، پيدا ارتباط کشور چند

 در اتریشی دمر یک و آلمانی زن یک اگر: مثال براي. بود خواهد حاکم حقوقی رابطه بر قوانين

 حاکم نآ بر قانون کدام صورت این در است این ما بحث دهند، طالق تقاضاي ایران دادگاه

 موضوعی ها؟آن اقامت محل قانون هم شاید یا زوجه؟ ملی قانون زوج؟ ملی قانونی بود؟ خواهد

 حق اجراي يرحلهم در تنها قوانين تعارض مسأله که است این کرد اشاره آن به باید جا این در که

 گونه همان است، عتمت اهليت یا حق داشتن به مسبوق منطقاً آن وجود و شودمی مطرح آن اعمال و

 اقعو در و شود محروم حقی از ايبيگانه چنانچه بنابراین است، تابعيت به مسبوق نيز تمتع اهليت که

 مطرح آن وردم در حاکم قانون تعيين و قوانين تعارض بحث دگير باشد نداشته را آن تمتع اهليت

 دندارن طالق حق اصالً هاآن ندهد، طالق اجازه آنها به زوجين ملی قانون اگر: مثال براي. شودنمی

 زا را طالق حق که ااسپاني کشور مثل) کرد تعيين را طالق بر حاکم قانون ایران دادگاه در بتوان تا

 (است نموده سلب خود اتباع
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 ایران کشور در خواهندمی دارند اقامت ایران در که فرانسوي مرد و زن یک کنيد فرض: مثال

 به مسئله، سوي از چون هستيم مواجه قوانين تعارض مسئله یک با ما جا این در. کنند ازدواج

 بطمرت ایران به دیگر سوي از و کندمی پيدا ارتباط فرانسه کشور به مرد و زن بودن فرانسوي واسطه

 باید فرض این در کنيدمی مالحظه که طور همان. دارند اقامت ایران در مرد و زن زیرا شود،می

( مرد و زن اقامتگاه ونقان عنوان به) ایران قانون: است قانونی چه تابع ازدواج این آثار و شرایط دید

 یرانا مدنی قانون 7 دهما به توجه با است بدیهی ؟(آنها متبوع کشور قانون عنوان به) فرانسه قانون یا

 و شخصيه احوال هب مربوط مسائل حيث از ایران خاک در مقيم خارجه اتباع»: داردمی مقرّر که

 دولت مقررات و قوانين مطيع معاهدات حدود در ارثيه حقوق حيث از همچنين و خود اهليت

 .دکر حل فرانسه قانون نفع به را تعارض باید مثال این در «بود خواهند خود متبوع

 در صوصیخ الملل بين حقوق در قوانين تعارض مفهوم: گفت توانمی بحث این پایان در

 :آیدمی وجود به شرط 4 تحقق صورت

... و خارجی تابعيت همچون خارجی عامل یک که معنا بدین: خارجی عنصر یک وجود( الف

 .باشد مطرح حقوقی موضوع یک در

 رد خاص موضوع یک حکم که ترتيب بدین: متبوع کشور دو قوانين در تفاوت وجود( ب

 .باشد متفاوت کشور دو قوانين

 صوصیخ حقوق در صرفاً  داخلی قانونگذار که صورت بدین: خارجی قانون اجراي امکان( ج

 با خارجی قوانين رسای اجراي و دهدمی را خارجی قانون اجراي ياجازه مدنی يرشته در هم آن

 حقوق لمث ندارد را کشورها سایر در اجرایی قابليت است حاکميتی موضوعی اینکه به توجه

 .جزا حقوق اداري،

 آنکه دليل به عتمت اهليت در که مفهوم بدین: باشد آمده وجود به استيفاء اهليت در تعارض( د

 .آیدنمی وجود به تعارض است بحث مورد حق از برخورداري ميزان و چگونگی

 قوانین تعارض پیدایش علل

 المللیبين مباالت و روابط يتوسعه.1

 کشورها داخلی قوانين بين تفاوت وجود.2

 خارجی قانون اجراي امکان و ملی قانونگذار اغماض.3
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 (اقتصادي شرط)المللیبين مبادالت و روابط يتوسعه(1

 چند یا دو هب حقوقی رابط یک که شود مطرح تواندمی صورتی در قوانين تعارض يمسئله

 مربوط وجه هيچ به حقوقی يرابطه چنانچه شد مالحظه که گونه همان زیرا. کند پيدا ارتباط کشور

 دو مثالً اشد،ب گرفته قرار واحد کشور یک قلمرو در آن عناصر تمام و نباشد خارجی کشورهاي به

 يمسئله باشد، یرانا نيز قرارداد اجراي و سند تنظيم محل و کنند منعقد قراردادي ایران در ایرانی

 و است اخلید حقوق قلمرو در مسئله فرض، این در که چرا. آمد نخواهد وجود به قوانين تعارض

 در یحقوق رابطه یک عناصر تمام گاههر بنابراین. شناخت خواهيم االجرا الزم را ایران قانون تنها

 .آمد نخواهد وجود به قوانين تعارض يمسئله باشد، کشور یک صالحيت حيطه

 (حقوقی شرط) کشورها داخلی قوانين بين تفاوت وجود(2

 دخالت المللینبي موضوع در که حقوقی هاينظام بين است الزم قوانين تعارض پيدایش براي

 بحث مورد يمساله در کشور دو مقررات و قوانين گاههر زیرا باشد، داشته وجود اختالفی دارند،

 تر؛ ساده بيان به. شودنمی مطرح قوانين تعارض يمساله باشد، یکسان و نداشته اختالفی گونه هيچ

 کشورهاي نقواني در موجود حل راه ولی باشد مرتبط کشور چند یا دو به موضوع یک گاههر

 این قوانين از کدام هر انتخاب که چرا ندارد، معنا قوانين تعارض دیگر باشد یکسان قضيه درگير

 .بود خواهد فایده بی کشورها

 (سياسی شرط) خارجی قانون اجراي امکان و ملی قانونگذار اغماض(3

 اجراي و نندبدا الزم را خود قانون اجراي بخواهند همواره قاضی و قانونگذار که صورتی در

 شرایط نشد جمع و تعارض شدن مطرح با حتی ننمایند، تجویز خود قلمرو در را خارجی قانون

. شودمی اجرا داخلی قانون هميشه و یافت تواننمی قوانين تعارض براي حلی راه گفته، پيش

 مواردي در مقنن طرف از باید حقوقی هايسيستم اختالف و الملل بين روابط يتوسعه با بنابراین

 مجاز واردم در خارجی، قانون اجراي حق از نيز قاضی و شود داده خارجی قانون اجراي اجازه

 .کند استفاده

 باشد، نداشته تساهل خارجی قانون اجراي و انتخاب در ملی قاضی و مقنن گاههر دیگر بيان به

 تعارض که چرا شد، نخواهد مطرح تعارض مسأله دیگر( 2 و 1 موارد) فوق شرط دو وجود با حتی
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 ندهد، قاضی به را حق این مقنن گاههر و است قانون چند بين از صالح قانون انتخاب امکان قوانين،

 صورت به احتماالً که قوانين از ايپاره داشت نخواهد وجود قوانين تعارض مسئله طرح امکان

 :از عبارتند آید عمل به انتخاب آنها بين از باید و شوندمی گر جلوه متعارض

 شخص متبوع دولت قانون

 اقامتگاه قانون

 شیء وقوع محل قانون

 عقد انعقاد محل قانون

 جرم وقوع محل قانون

 سند تنظيم محل قانون

 تعهد اجراي محل قانون

 .کندمی رسيدگی دعوا به که دادگاهی متبوع کشور قانون

 یا کی دخالت واسطه به که قانونی اعمال صالحيت بررسی از است عبارت :قوانین تعارض

 .راستدا را موضوع یک به رسيدگی صالحيت کشورها سایر قوانين به نسبت خارجی عامل چند

 مثال این در. ارندد ازدواج قصد پاکستان در ایتاليایی مرد یک با فرانسوي زن یک: مثال عنوان به

 آنهاست؟ ازدواج عقد بر حاکم مذکور کشور سه قوانين از یک کدام

 یا یک دخالت واسطه به که دادگاهی صالحيت بررسی از است عبارت :هادادگاه تعارض

 دارا را وعموض یک به رسيدگی صالحيت کشورها سایر هايدادگاه به نسبت خارجی عامل چند

 منعقد فروش و خرید قرارداد آمریکا در هندي تاجر یک با بلژیکی تاجر یک مثال عنوان به. هست

 به آنها ميان یاختالف اجراء زمان در و آورند می در اجرا به را قرارداد آن سوئيس در و نموده

 الحيتص داراي فوق چهارگانه کشورهاي از یک کدام دادگاه مثال این در آیدمی وجود

 .است اختالف بدین رسيدگی

 ها؛دادگاه تعارض و قوانین تعارض بین یرابطه

 تعارض بحث است ممکن حاکم، قانون تعيين یعنی قوانين، تعارض بر عالوه المللیبين روابط در

 به رسيدگی براي ایران دادگاه آیا که کنيممی تعيين نمونه، براي یعنی شود، مطرح نيز هادادگاه


