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 مقدمه

قانون یك   ، الملل خصوصي بين ةحل تعارض مقر دادگاه در موردي واجد خصيصة زماني كه قاعد

قاضي مقر دادگاه باید با مراجعه  ،(Clavel, 2010, p.9)كند  دار اعالم ميكشور خارجي را صالحيت

گكايي اجكراي قكانون    به عالوه،  .بيابد و رأي صادر كندحل موضوع را  به قانون خارجي مذكور راه

این موارد ممكن است ناشي از احراز مخالفت قانون خكارجي بكا    .شود خارجي با موانعي مواجه مي

یا به علت ، (781ص، 7711، نصيري)نظم عمومي مقر دادگاه یا احراز تقلب نسبت به قانون باشند 

،  ودن محتكواي قكانون خكارجي   بك  تعيكين  از جملكه ييرقابكل  ، 7وجود موانع موسوم بكه موانكع مكادي   

 ةشده در این قانون در حكوز  یا مقام تعيين نبود فراینداجراي قانون خارجي به لحاظ  7بودن ييرعملي

نبكودن اجكراي قكانون    منطقكي ، يمچنكين ، از دخالكت در موضكوع   یادشكده مقر دادگاه یا امتناع مقام 

، مانع اثبكاتي : كنيم يموان بررسي عن سهرا تحت  یادشدهحاضر موضوعات  ةدر مقال .باشد   خارجي

 .مانع عملي و مانع عقلي

  مانع اثباتی

قكانون قابكل اجكرا بكر     ، حل تعكارض مقكر دادگكاه    ةزماني كه با جایابي عامل ارتباط مقرره در قاعد

 .حل موضوع را یافكت  شود باید با تعيين محتواي قانون خارجي راه مشخص مي شده رحموضوع مط

یابكد و سك      مكي  ابتدا مواردي را كه چنين مكانعي امككان بكروز    .پذیر نيست این امر يميشه امكان

 .كنيم مي چگونگي احراز این موانع را بررسي

                                                           
1. L  impossibilité matérielle 

داند كه آن   دار مي توان به موردي اشاره كرد كه قانون مقر دادگاه قانون كشوري را صالحيت  از موانع دیگر مادي مي

كشور مورد شناسایي كشور مقر دادگاه قرار نگرفته است یا در زمينة موضوع احوال شخصي ی  فرد كه به موجب 

 .تابعيت است نفع رسيدگي شود در حالي كه وي بي قانون مقر دادگاه باید به موجب قانون متبوع ذي
2. L’ impossibilite de preuver une loi etrangere 

3. L  impossibilité de la mise en oeuvre de la loi étrangere 

4. L  impossibilité logique 
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 موارد

 : است معموالً موارد زیر موانع تعيين محتواي قانون خارجي قلمداد شده

  خكارجي گزاف اثبات قانون  ةيزین، 7بودن قانون خارجي در قانون خارجي یا ناقصحل  نبود راه

 .7بودن قانون خارجين دسترسدرو 

 در قانون خارجیحل  نبود راه

 ةبه موجكب قاعكد   ،شود نسب یا مسئوليت مدني ی  خارجي مطرح مي بارةزماني كه موضوعي مثالً در

اگر با بررسكي قكانون یادشكده     .شودحل تعارض مقر دادگاه حسب قانون كشور متبوعش باید رسيدگي 

در قكوانين   طكور معمكول   ؟ بكه ككرد  باید چه ندارد، وجود موضوع رةدربا وقيحق قاعدة ييچشود  معلوم

باید بكا   ،ي در قوانين نيافتحل راه شود اگر قاضي در ارتباط با موضوعي مي بيني كشورياي مختلف پيش

كشكف نقكص در    بكارة آیا در .رأي صادر كندو بر اساس آن  بيابدموضوع را حل  راه توجه به سایر منابع

دار قاضي مقر دادگاه باید فرض كند كه اگر موضوع نكزد قاضكي كشكور     صالحيت ر خارجيقانون كشو

ي خكود  أرا مبنكاي صكدور ر  حل  راه و يمان كرد مي ي را اتخاذحل راه شد چه مي مطرح یادشدهخارجي 

 قرار ديد؟

كه  امعن به این .سازي انجام ديد دادگاه در چنين مواردي باید نوعي شبيه قاضي مقر ،به نظر باتيفول

مقر دادگاه فرض كند در كشور خكارجي مربوطكه در صكورت بكروز وضكعيت یادشكده چكه        قاضي 

اي معتقدند قاضكي مقكر دادگكاه     در مقابل، عده(. Batiffol, 1954, p.410)حلي اتخاذ خوايد شد  راه

م ایشان ایكن از مكوارد عكد    حق ندارد به این ترتيب از قانون كشور خارجي رفع نقص كند و به نظر

را  آیكا قاضكي فرانسكوي حكق دارد قكانوني     ». شكود  مكي قابليت اجراي قانون كشور خارجي بایكد تلقكي   

بایكد شكبيه   ایكن مكورد   . منطقاً پاسخ منفي اسكت ؟ كه جزء سيستم حقوقي فرانسه نيستكند سازي  يني

دان  وقحق ،مایر (.Holleux et al., 1987, p.302)« وجود نداردحقوقي  نظامموردي تلقي شود كه ييچ 

                                                           
1. System juridique lacunaire 

2. La recherche couteuse du contenu de la loi étrangère 

3. La loi étrangere inaccessible 
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قاضكي فرانسكوي مثكل مكورد      ةتفسكير قكانون خكارجي بكه وسكيل     » نيكز معتقكد اسكت    ،دیگر فرانسكوي 

« كردن قانون فرانسه با قانون خارجي مبهم، از اینكه ييچ اقدامي انجكام نشكود، بهتكر اسكت     جانشين

(Mayer, 1994, p.136.) 

اجكراي قكانون خكارجي     موضع رویة قضایي فرانسه این بوده است ككه در چنكين مكواردي بایكد از    

 7881ژوئكن     در این زمينه توجه به رأي مكور   . نظر كرد، زیرا شرایط اجراي آن وجود ندارد صرف

 .دادگاه پاری  ايميت دارد

مسئوليت مجرمانه  موضوع 7اي به نام آندور در این پرونده متعاقب وقوع تصادف رانندگي در منطقه

حكل تعكارض فرانسكه قكانون محكل وقكوع تصكادف         ةدبكه موجكب قاعك    .در محاكم فرانسه مطرح شد

مقامات فرانسه در آندور را مبني بكر اینككه در    7811مارس  7 يا گوايي  لذا خوايان ،دار بود صالحيت

حقكوق   ،در واقكع  .، ارائكه كردنكد  مسئوليت مدني وجود ندارد بارةاي در نوشته ةمذكور ييچ قاعد ةمنطق

كلي مسئوليت شخصي  ةوق رم و حقوق مسيحيت است كه قاعدملهم از اصول حق زمينهآندور در این 

دادگكاه ضكمن اعكالم     .داننكد  مكي  خسكارت را مسكئول جبكران خسكارت     ةپذیرند و واردكنند مي فرد را

اطالعكات دقيكق از قكانون     ةبا عنایت به موارد یادشده و عدم ارائ»: مقرر كرداطالعي از قانون آندور  بي

یعني جانشيني  «جانشين قانون آندور اجرا نمود ه عنوان قانون مقر دادگاه وآندور باید قانون فرانسه را ب

 .(1 7ص، 7711، نيا ارفع) خودي قانون داخلي خودبه

بكين یك    ( ميكوه ) المللكي ككاال   در مورد دیگري در دیوان عالي فرانسه موضوع ی  قرارداد بيع بين

راي آن گشایش شده بود و خریدار مدعي تونسي و ی  خریدار قطري كه اعتبار اسنادي نيز ب ةفروشند

در این پرونكده دیكوان بكا احكراز     . شدمطرح ، مبيع مقرر در قرارداد بود شده با كاالي تحویلعدم تطابق 

یافته ( حل تعارض فرانسه ةدار به موجب قاعد صالحيت) موضوع در قانون تجارت تون حل  راه اینكه

  7.كردقانون فرانسه را اجرا شود،  نمي

                                                           
1.  alles d  andorre 

2. Tib.gr.inst.Paris(ch4), 22juin 1970., J.D.I., 1972, p.11., note M.Kahn, R.C.1973, somm. 

763:J.CL.dr, int, Fasc.539, no.137. 

3. C.Cass.comm.2 mars1993., J.D.I., 1993, III, p.626, note M.Kahn.F. 
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 مسكئوليت  ككرد  يم مقرر كهرا  تالي دادگاه يأر ، 781 يم 8  رأي در فرانسه عالي دیوان نين،يمچ

 مكدلل  را آن محتواي وي آنكه لحاظ به اس انيا قانون به خوانده استناد ريم به اس انيا، در گرفته انجام بزه

 بكار  دادگكاه  آن ككه  اللاستد این با .است دانسته نقض قابل باشد، يم فرانسه قانون مشمول كرده است،ن

 طور به زييتمي يأر این در .است داده قرار خوانده ةعهد بر بداند خوايان ةعهد بر اینكه جاي به را دليل

، بكود  نشكده  معلكوم  دادگاه براي آن محتواي كه خارجي قانون جاي به دادگاه مقر قانون به استناد ضمني

 آنچكه  اسكت  محتمكل  و طبيعي اینكه به توجه با به عالوه،. (11 ص ،7781 ،يسلجوق)تأیيد شده است 

 مطكرح  اصالً دیگر كشور در ،است شده مند قاعده آن آثار و شرایط و بوده، رایج و مطرح كشور ی  در

 خكارجي  قكانون  جكایگزین  را دادگاه مقر قانون امر این با شدن مواجه محض به، باشد ناشناخته و نشده

 اي قاعكده  حقكوقي  نظكام  ير» است معتقد مایر راستا این در .درس نمي نظر به منطقي كنيم دار صالحيت

 قواعكد  ةمجموع از متشكل ، ير نظام حقوقيبنابراین.... ديد يم خوانده ای خوايان به را حق كه دارد

« دارد را يحقكوق  يكاي  يمكة موضكوع   بكراي حكل   راه ةارائك  توانكایي  بالقوه كه است كاملي و مستقل

(Mayer, 1994, p.65).  

 محتكواي  اینككه  حسكب  بر كه شود يم مشايده آرایي بعضاً فرانسه قضایي ةروی در است ذكر نشایا

 قكانون  ةمحكدود  و دامنه تعيين در تفسيري مشكل كه حالتي و نباشد تشخيص قابل خارجي قانون كلي

 نونقا اجراي اول مورد در طور كه اند، يمان كرده اتخاذ متفاوتي ياي تصميم باشد، داشته وجود خارجي

  7.اند كرده مقرر را ادعو رد دوم مورد در و خارجي قانون جاي به دادگاه مقر

 گزاف اثبات قانون خارجی ةهزین

سسكات حقكوقي تخصصكي در كشكور     ؤم ككارگيري  بكه طور معمول تعيين محتواي قانون خارجي بكا   به

سكت مسكتلزم   ایكن امكر ممككن ا   . گيكرد  وسيلة ایشان انجام مكي صادره به   خارجي مربوطه و گوايي

 یادشكده ياي  به عالوه يزینه ،(Batiffol, 1954, p.386)نفع خارج باشد  ياي زیاد و از عهدة ذي يزینه

                                                           
1. C.cass.15 juin 1982, R.C.1982, p.300, NOTE Bishoff.J.M., J.D.I.1983, p.595, note Lehmann. R.; 

Dalloz, 1983, p.43, note Agostini.E.;Dalloz, 1983, I.R.151, note Audit.B. 

2. Certificat  de coutume 
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بكا تحمكل    اگيكري دعكو   كه پكي  طوري به ،العاده زیاد باشد فوق وادع ةممكن است نسبت به مبلغ خواست

یككي از طكرفين در   ، از ی  سو احتمال دارد در چنين شرایطي .صرفه نباشد به ياي مربوطه مقرون يزینه

از  اسكت،  دار اعكالم شكده   تحل تعارض مقر دادگاه صكالحي  ةقاعد ةموردي كه قانون خارجي به وسيل

بكودن اثبكات قكانون     پريزینكه ، قاضكي بكه دليكل    و از سوي دیگر كنداستناد به قانون خارجي خودداري 

آن را ، ه نيسكت شكد  حي مطكر ادعكو  ةسكت ميزان خوا امتناسب ب یادشدهياي  اینكه يزینه بيانو با  خارجي

 .نكنداجرا 

 :كنيم بررسي مي در فرانسه زمينه رادر این  شده طرحم ةدو پروند در ادامه،

 فركان ةپروند

در  بودنكد و الجزایكر   ي ير دو تبعكه  .مربوط بود پرونده به آقاي ارسكي فركان و خانم زيرا مجايد

مكذكور را در   ةزوجك   781شوير در ژانویكه   .ودندكرده بالجزایر ازدواج و س   در فرانسه اقامت 

اول در فرانسه دعواي طالقي  ةزوج .كرده بوددیگري در الجزایر اختيار ة الجزایر طالق داده و زوج

در حكالي ككه شكوير     ،با توجه به قانون فرانسه به موضوع رسيدگي شكود  كردمطرح و درخواست 

 (.حكل تعكارض وقكت فرانسكه     ةه موجب قاعكد دار ب صالحيت)مدعي صالحيت قانون الجزایر بود 

طالق نداشت و طرفين نيز در بارة دادگاه پژويشي پاری  ييچ اطالعي از محتواي قانون الجزایر در

ي بكه طكالق بكه علكت     أدادگاه به موجب قانون فرانسكه ر  ،ر نتيجهد. كردندمدركي ارائه ن زمينهاین 

 وماييانه  ةپرداخت نفق در الزام بهشوير را در ضمن و  ،صادر 7818 ةقصور شوير را در اول فوری

 .كردپرداخت خسارت به زوجه محكوم 

نبكودن   بكه علكت مشكخص    الجزایكر قانون در حالتي كه  ي معتقد بودأشوير با اعتراض به این ر

قكانون مكدني    7771 مكادة زوجه را به موجب  طالق امحتواي آن اجراشدني نيست، باید دادگاه دعو

بكه عكالوه،   . نكدارد  تكوجيهي فرانسه در این مورد ييچ  قانونمبناي  بر رأي ورصد و كندفرانسه رد 

ي حق داشته زماني ككه  أر ةدادگاه صادركنند كردرا رد و اعالم  یادشدهفرانسه اعتراض  دیوان عالي
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 7.كنكد گيري  به موجب قانون فرانسه تصميم است، دار معلوم نبوده محتواي قانون خارجي صالحيت

زیكاد بكود و    بسيارياي اثبات قانون الجزایر براي ير دو طرف  ین پرونده تحمل يزینهدر ا ،در واقع

و بكه تشكخيص دادگكاه از     اند هياي مربوط نبود ایشان به دليل عدم تمكن مالي قادر به تحمل يزینه

به دليكل   شده طرحدر چنين شرایطي رد درخواست طالق م. معاضدت قضایي برخوردار شده بودند

 تلقكي   دار از مصادیق استنكاف قاضكي از احقكاق حكق    محتواي قانون خارجي صالحيت ةعدم ارائ

 7.شود مي

 فاورو ةپروند

مكارس   1 مكور    (Illes Vierge) ي صادره از ی  دادگكاه محلكي آمریككایي   أدرخواست اجراي ر

مبني بر طالق آقاي يرمكان لئونكارد و خكانم ژرنكت ویلككف يكر دو تبعكه و مقكيم آمریككا            781

آقكاي لئونكارد ككه قكبالً بكا یك         7811 ةژویيك  1 در  در واقكع  .در فرانسه مطرح شكد ، (یوركنيو)

متعاقباً بكا یك  زن فرانسكوي بكه نكام       ،طالق گرفته بود یادشدهي أمریكایي ازدواج و به موجب رآ

مدعي شد كه ازدواج دوم   با استناد به بيگامي 781ژوئن  1 و پ  از مدتي در  كردفاورو ازدواج 

وي  .ي طالق فاقد صكالحيت در ایكن مكورد بكوده اسكت     أر ةزیرا دادگاه صادركنند ،باطل بودهوي 

دادگكاه نيویكورك    ،مدعي بود به موجب قوانين صالحيتي و يمچنين قواعد حكل تعكارض فرانسكه   

 بكه در مقابكل خكانم فكاورو     صالحيت رسيدگي به طالق بر مبناي قانون نيویورك را داشته است و

قضكایي   ةبه موجب روی كردو اعالم  اعتقاد داشتي طالق و صحت ازدواج دوم أبودن ر شدنياجرا

توانند بكه عكدم صكالحيت     نمي كنند مي خارجي مراجعه ةنيویورك كساني كه به ميل خود به محكم

 .كنندي استناد أبراي صدور ر یادشده ةمحكم

و را به دليكل عكدم   نظر خانم فاور 78871نوامبر  1 ي صادره در أدادگاه پژويشي پاری  طي ر

                                                           
1. Areski.Ferkane/Zahra Mojahed. C.Cass.civ.1.22oct.1980, R.C.1981, note.Lagarde.P. 

2. Deni du justice 

3. Lagarde.P., note precite. 

4. Bigamie 

5. Paris.27 Nov.1981, Dalloz 1983, p.142, note. M.Panre 
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خكانم   .رد ككرد قضكایي نيویكورك در فرانسكه را     ةمستندات ن ذیرفت و درخواست لحاظ روی ةارائ

دليكل وضكعيت    به و مدعي شد تحت پوشش معاضدت قضایي بوده خوداعتراضي  ةفاورو در الیح

تي ككه  مسكتندا اسكت    مستندات مورد نظر دادگاه پژويشكي نبكوده   ةمالي نامناسب خود قادر به ارائ

 .بوده استیادشده يایش خارج از پوشش معاضدت قضایي  مين يزینهأت

دادگكاه  ، رأي بكه نظكر دیكوان   . را تأیيكد ككرد  دیوان عالي تصكميم دادگكاه پژويشكي    در نهایت، 

تعيين حل تعارض فرانسه  ةقاعد ةآمریكایي باطل است زیرا قانون مورد استناد در آن قانون به وسيل

 يمچنكين،  7.ككرد دادگاه عالي آمریكا آن را خالف قانون اساسي تلقي خوايكد   ،به عالوه نشده بود،

مسكتندات   ةدوم مبني بر ارائك  ةدیوان استدالل دادگاه پژويشي مبني بر ایراد عدم ایفاي تكليف زوج

طور ضمني وجود مكانع   كه به این ترتيب دیوان به را گيري بعضي این نتيجه. را نادیده انگاشته است

   .دندي مي مورد تردید قرار، مستندات موجه دانسته ةنفع براي ارائ مالي ذيعدم امكان 

 قانون خارجی نبودن دردسترس

حقوقي و زمان  ةزماني زیاد بين زمان وقوع رابط ةدليل فاصل گايي دستيابي به محتواي قانون خارجي به

ت با مقكر دادگكاه و لكزوم    جغرافيایي محلي كه قانون مورد نظر در آن حاكم اس ةیا فاصل ،طرح موضوع

قكانون   ، یكا (Ancel, 1987, p.465)باشكد   پكذیر نمكي   امككان ، احراز محتواي قانون در آن زمان یا مكان

 .آید به دست نمياي از آن  خارجي متعلق به كشور دوري است كه اطالعات قابل استفاده

ایي به نكام زیگمكان و یك     آمریك ةدر محاكم فرانسه بين ی  تبع شده رحبه دعواي مط زمينهدر این 

شده در منچوري سابق به نام شركت صنعتي منچكوري   سي أشركتي ت بارةلهستاني به نام لوپاتو در ةتبع

 .شود مي شمال اشاره

                                                           
1. Madame Favreau/Leonard, C.CASS.civ.1.2Oct.1984, R.C.1986., p.92, note.Jolard-Buchellier.N. 

2. Jolard-Buchellier, note precitè. 

ماورد   ،گيرناد  اضدت قضایي قرار نماي های مربوطه تحت پوشش مع مبني بر اینكه هزینه را همچنين ادعای خانم فاورو این نویسنده
 كارده مساتندات ززم باه دادگااه اقادام ن     ةتحقيقات و ارائ زمينةكه خانم فاورو عمداً در  كرده تردید قرار داده و این احتمال را مطرح

 .است
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درصكد     در شكرایطي ككه    و 7،اشغال شوروي بود دریعني زماني كه منچوري  1 78در سال 

درصكد سكهام متعلكق بكه      1گكروه ژاپنكي و   درصد سهام متعلق به ی    1، سهام متعلق به زیگمان

و بكه لوپكاتو ككه     ككرده  يكا را ضكبط    مقامات شوروي سهام ژاپنكي ، اشخاص وابسته به زیگمان بود

زیگمكان در   .كردنكد واگكذار   ،دار بكود  یعني زمان انحالل شركت عهده 1 78مدیریت شركت را تا 

یت خود منافع سكهامداران را تضكييع   مدیر در فرانسه مدعي بود كه لوپاتو با سوء شده طرحدعواي م

حكل تعكارض فرانسكه     ةقاعكد  بكر اسكاس  به موجب قكانون منچكوري ككه     كرد و تقاضا كرده است

 اسكت  در مقابكل لوپكاتو مكدعي بكود زیگمكان نتوانسكته       .رسيدگي شود ادار است به دعو صالحيت

 .عوایش رد شودلذا باید د كند،محتواي قانون حاكم بر زمان مورد نظر در منچوري را ارائه 

 ،تعيين قانون حاكم نه ی  موضوع مقكدماتي »د كراعالم  7817نوامبر  1 رأي  دادگاه پاری  در

قاضكي   .باشد مي بلكه ی  موضوع مايوي است كه مستقيماً منوط به ارزیابي اوضاع و احوال قضيه

از ، ليل پيچيكدگي اوضكاع  د اند یا به تواند به این دليل كه طرفين متن قانون حاكم را ارائه ننموده نمي

با احراز اینكه محتواي قانون مكورد اسكتناد قابكل احكراز و ارائكه       در نهایت،. «رسيدگي امتناع ورزد

 ةدينكد  اتخاذ چنين مواضكعي نشكان  »به نظر بعضي   .رأي صادر كردبه موجب قانون فرانسه  ،نيست

توانكد   شمار نمي شكالت بيدليل م حقوق تعارض قوانين شكننده است و به این است كه تا چه حد

 7.«يميشه به ايداف مورد نظرش نائل شود

توان به موارد بسياري اشاره كرد كه مثالً به علت وجود حالت جنگي  يمچنين، در این زمينه مي

بين دو كشور مقر دادگاه و كشور خارجي مورد نظر، امكان دسكتيابي بكه محتكواي قكانون خكارجي      

. دانان اسكت  كردن قانون مقر دادگاه مورد پذیرش اكثر حقوق جایگزینگر چه در این موارد   نيست،
                                                           

 .يا از منچوري خارج شدند و ی  حكومت واحد چيني مستقر شد در نهایت، ژاپني.  7
2. Zikman c/Lopato, Tr.gr.inst.Paris(5 ème ch.), 25 nov.1971, R.C.1973.p.499, note Gerard 

de Geouffre de la Pradelle. 
3. Ibid., note précite 

شده در محاكم ایران دربارة اتباع عراقي در زمان جنگ تحميلي اشاره كرد كه اعالم  توان به موارد مطرح در این زمينه مي.   
 .شود عات الزم دربارة قانون عراقي ممكن نيست به موجب قانون ایران رسيدگي ميشد چون دسترسي به اطال مي

 17 1/ 7/1 يمان دادگاه به شمارة  7 رأي شعبه : 71 7/ 71/1دادگاه حقوقي تهران به شمارة  71رأي شعبة 
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ترین قانون  به عالوه، نظرياي دیگري يم در این زمينه مطرح شده است، مثالً بعضي اجراي نزدی 

 (.Dolle, 1995, p.243)دانند  به قانون مورد نظر قاعدة حل تعارض را قابل قبول مي

 اثبات قانون خارجی

، الماسكي )كنكد   مي ن ادعایي را مطرحآطرفي است كه بر مبناي  ةقانون خارجي به عهد اصوالً اثبات

این تكليف ناممكن باشد كه در این صكورت   اجرايالبته ممكن است در مواردي   (717ص، 7787

زیكرا يكيچ كك  مجبكور بكه       ،رسد مي شد اجراي قانون مقر دادگاه موجه به نظر بيانكه  طور يمان

این امر صرفاً در مكواردي جكایز    به عالوه، .(1 7، ص7711، نيا ارفع) ناممكن نيستامر  دادن انجام

تالش خود را براي تعيين محتواي قانون خارجي  يمةو  كند مي است كه مكلف با حسن نيت عمل

ممككن اسكت   . ولي احراز محتواي قانون خارجي به كلي نشدني باشكد  گيرد، ميكار  دار به صالحيت

وي بكه اجكراي قكانون     ،در نتيجكه  كنكد، مين نأنفكع را تك   قانون خارجي منافع ذي در مواردي اجراي

كنكد،   مكي  نداشته باشد و اگر در این حالت قانون مقر دادگاه كه منافع او را تضكمين تمایل خارجي 

 گذاشكته شكده و راه فكرار از قكانون گشكوده      دار كنكار  اجرا شود به ناحق قانون خارجي صكالحيت 

بر اساس منافع خود نسبت به تعيين یا عدم تعيين محتكواي قكانون خكارجي     اوشود و طرفين دع مي

 .دكردار اقدام خوايند  صالحيت

نبایكد بكه صكرف ایكن ادعكا از       ،زماني كه مكلف مدعي عدم امكان اثبات قانون خارجي اسكت 

. ككرد بلكه بایكد ابتكدا از وي دالیكل ادعكایش را درخواسكت       كرد،نظر  اجراي قانون خارجي صرف

كه اثبات قانون خكارجي نيكاز بكه زمكان دارد      كنداگر احراز  شده، مطرحاضي با رسيدگي به دالیل ق

و اگر عدم امكان واقعي اثبات قانون خارجي را احراز  كند اعطا ميبه مكلف  زمينهمهلتي را در این 

نظر خكود   ایدزمينه ببه ير حال قاضي در این . دكرجاي آن قانون مقر دادگاه را اجرا خوايد  د بهكن

بكه نظكر اكثكر     ،كنكد  مكلف عمداً به اثبات قانون خارجي اقكدام نمكي   كندو اگر احراز كند را مدلل 

ير چند بعضي مثل موتولسكي بكا ایكن امكر    . باید دعواي وي رد شود ،دانان از جمله باتيفول حقوق

  .(Motulsky, 1961, p.367) مخالفند

مومي و آمره كه قاضي باید خود در راستاي احراز ذكر است در موارد موصوف به نظم ع شایان
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اطالعكات   كارگيري بهیا با  ا،وي باید با درخواست از طرفين دعو كند،محتواي قانون خارجي اقدام 

با توجه به این كه قضات معموالً به قكانون خكارجي    به عالوه، .شخصي خود به این مهم نایل شود

يایشان براي تعيين محتواي قكانون خكارجي لزومكاً     تالش ،قانون كشور خود تسلط ندارند ةبه انداز

را نبایكد   نشكدني  قانون خكارجي در صكورت وجكود موانكع رفكع      نشدناجرا .ثمربخش نخوايد بود

بكه   .پكذیر اسكت   و اجراي قانون مقر دادگاه در این حالت توجيكه  كرداستنكاف از احقاق حق تلقي 

 یادشكده و وي باید عدم امكان  كند ع تكليف نميصرف ادعاي قاضي در این مورد از وي رف عالوه،

مكثالً در مكوردي ككه دو     .كنكد را مدلل و دیوان عالي كشور نيز باید بر این امر كنترل كامل اعمكال  

 محتواي قانون خارجي در ی  پرونده ارائه رةدربا اطرفين دعو ةگوايي با محتواي متفاوت به وسيل

مواجكه   نشكدني  رفكع يت به كارشناس متوسل شود و با مانع تواند براي احراز واقع مي شود قاضي مي

  7.نيست

در این پرونكده   .شود مي اشاره 7818نوامبر  1صادره در رم ایتاليا به تاریخ رأي  به زمينهدر این 

وي  .ككرد در یونان با ی  زن عثماني به موجب قانون اسالم ازدواج ، مردي پ  از ازدواج در ایتاليا

مكاه حكب  بكه علكت ازدواج      77از دادگاه كنسولي ایتاليایي در اسكندریه به  صادرهرأي  به موجب

وجود و اعتبار ازدواج دوم  كردمقرر رأي  متعاقباً دادگاه پژويشي انكون با رد این .دوم محكوم شد

در این مورد اطالعكات ككافي   ، براي وي قابل احراز نيست، زیرا نآبه موجب احكام قر گرفته انجام

 ككرد ایكن اسكتدالل را ن كذیرفت و اعكالم      7818نكوامبر   1رأي  دیوان عالي رم در عالوه،به  .ندارد

و باید بكه تكليكف   اند  امكانات الزم را براي احراز قانون ترك در اختيار داشته يمةقضات پژويشي 

  .كردند مي عمل زمينهخود در این 

ین اختيكار بكراي عكدم اجكراي     احتمالي از ا دةاستفاءمهم این است كه براي اجتناب از سو ةنكت

تا حد امكان از پذیرش ادعايكاي مربكوط    باید حق قانون مقر دادگاه يير قانون خارجي و اجراي من
                                                           
1. C.Cass.civ.1.19.oct.1971., Darmount, Dalloz1972, p.633, note Malaurie, R.C.1973, P.70, note 

Simon.Depitre, Clunet , 1972, p.828, note Nisard. 

2. Clunet, 1911, p.337. 
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ژوئن  1ون يكنوانس ةدر كشورياي امضاكنند ویژه ، بهبه عدم امكان اثبات قانون خارجي احتراز شود

بكا ابتككار شكوراي اروپكا ابكداع      تبادل اطالعات قوانين كشكورياي عضكو را    نظامكه نوعي  78187

 شود كه درخواست اطالعكات الزم بكه آن منتقكل    مي سي أی  نهاد مركزي ت نظامدر این  .اند كرده

 ،اي در يكر یك  از كشكورياي عضكو اسكت      شده كه در تماس با مقام تعيين یادشدهشود و نهاد  مي

چنكدان   نظكام البته این  .ديد مي كننده قرار و در اختيار درخواست كند مي اطالعات مورد نظر را اخذ

دليكل آن ككه    اند بكه  كه بعضي مطرح كرده طور يمانیا  ،ناشناخته مانده است زیرا كار گرفته نشده، به

 ,Audit, 1991)كنكد  ورده آرا بكر  نظكام كنندگان  آن نتوانسته انتظارات ابداع كاربرانضعف اطالعات 

p.232). 

زیاد از مشكالت تعيكين   يتواند تا حد مي يایي ين شيوهاتخاذ چن بارةتردید تعامل كشوريا در بي

االصول باید امكانكات الزم   ياي مختلف بكايد و كشوريا علي محتواي قوانين خارجي در در دادگاه

در این راسكتا   .(Arminjon, 1974, p.403)كنند را براي قضات و طرفين دعوي در این راستا فرايم 

توان اطالعات مورد نظكر   مي يا كه با استعالم از آن اند كردهعيين يایي ملي را ت بعضي كشوريا ارگان

در یوگسكالوي  ، مثالً در اتریش وزارت دادگسكتري كرد، محتواي قوانين خارجي را تحصيل  رةدربا

با توجكه   ،در مجموع. سسات تخصصي مثل ماك  پالنگؤسابق وزارت امور خارجه و در آلمان م

قوانين كشورياي مختلف ایجكاد   زمينةبراي كسب اطالعات در  به امكانات و ابزارياي جدیدي كه

حل به نظكر   بودن محتواي قانون خارجي چندان ييرقابل تعيين مشكالت ناشي از ييرقابل است، شده

 .(71 ص، 7787، نصيري) رسد نمي

 مانع عملی

ولكي   ،شكود  طور معمول با مشكالت زیادي مواجكه نمكي   اجراي قانون ی  كشور در يمان كشور به

                                                           

این كنوانسيون بين كشورياي اتریش، بلژی ، دانمارك، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتاليا، لوكزامبكور،، مالكت، يلنكد، نكروژ،     . 7

 .پرتقال، اس انيا، سوئد، سوئي ، تركيه و انگلي  امضا شده است
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 ياحتمال بروز مشككالت اجرایك   شود،يمين كه قرار باشد قانون ی  كشور در كشور دیگري اجرا 

يا نسكبت بكه    ياي آن علت این امر تفاوت حقوق كشوريا و تفاوت دیدگاه .شود مي مراتب بيشتر به

 .است مختلف ياي در موضوعیادشده ياي  حل ياي اجرایي راه ياي مناسب و روش حل اتخاذ راه

اگكر كشكور ب قكانون     ،كشور الكف در كشكور ب   ةتعيين قيم براي ی  شخص تبع رةمثالً دربا

دار بداند ككه بكه موجكب آن بایكد      یعني قانون كشور الف را صالحيت یادشدهكشور متبوع شخص 

در كشكور ب چنكين مقكام مكذيبي      مبادرت كند، در صورتي كهی  مقام مذيبي خاص به این امر 

شده نباشد و با توسل به مقامات كنسولي كشور الف نيكز نتكوان بكه چنكين      تهوجود نداشته یا شناخ

 .شكود  مكي  اجراي قانون كشور الف در كشور ب با مانعي جدي مواجه ،مقام مذيبي دسترسي یافت

در این حالت معموالً صالحيت عمومي قانون مقر دادگاه مطرح و اجكراي ایكن قكانون بكراي حكل      

 . شود بيان ميقضایي كشور فرانسه  ةموردي از روی مونهبراي ن .شود مي موضوع توصيه

 روس یهكودي مطكرح   ةزوجكين تبعك   توسطياي طالق زیادي در فرانسه  درخواست 78در قرن 

شد و به موجب قانون فرانسه قانون متبوع مشكترك زوجكين خكارجي بكر روش اجكراي طكالق        مي

  788در كه یهودي بودنكد  رانسوي لوونسو ی  زن روس و ی  مرد ف ةدر پروند .ایشان حاكم بود

بودند  كردهازدواج  ،مور ثبت احوالأو يم در مقابل م Rabbinدر فرانسه يم در محضر مقام مذيبي 

بكين    711 ةپ  از چند سال زوجه بكا اسكتناد بكه معايكد     7.و متعاقباً مرد به تابعيت روسيه در آمد

 .ككرد  درخواست طكالق  ،داد مي فرانسه راروسيه و فرانسه كه به اتباع روس حق مراجعه به محاكم 

 1دادگكاه سكن مكور      ةصادره به وسيلرأي  با رد  781مارس  71مور  رأي  دادگاه پژويشي طي

موضكوع   ككرد مقرر كند، كه به زوجه اجازه داده بود دالیل مربوط به ادعایش را ارائه  7817مارس 

مكي   8 مكور   رأي  یيكد تألي كشور در دیوان عا . دار مذيبي ارجاع شود باید به مقامات صالحيت

طالق اتباع روس یهودي مانند ازدواج ایشان از نظر شكلي و كرد ي دادگاه پژويشي مقرر أر 7811 

                                                           

 7888قانون مدني روسيه  8جلد ( 1تيتر ) 811به موجب مادة . 7
2. Paris.15 Mars 1902, Dalloz.pr.1903(III), p.49. 
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مقامكات مكذيبي مربوطكه     ةبكه وسكيل  انحصاراً ياست و باید  مايوي انحصاراً تابع قوانين مذيبي آن

شكده در قكانون روسكيه     و مقام تعيين ستا فرانسه شناسایي نشده نظامآیيني كه در ، 7رسيدگي شود

لذا قاضكي فرانسكوي را    7.در كشور فرانسه وجود ندارد  طالق مذيبي یعني خاخام دادن براي انجام

 .توان الزام به ييرممكن كرد نمي

انون قك جكاي   باید بكه  يمين استدالل معتقدند در چنين مورديداناني مثل مایر با توجه به  حقوق

ایكن امكر    دادن قانون فرانسه كه اختيار انجام كند مي نوط به دخالت مقام مذيبيروسيه كه طالق را م

دیكوان عكالي كشكور     به عالوه،. (Mayer, 1994, p.138)شود اجرا كند،  مي را به دادگاه فرانسه اعطا

 ككرد عدم صالحيت خود را براي رسكيدگي بكه موضكوع اعكالم و مقكرر       یادشده ةفرانسه در پروند

 .دكنه مقامات مذيبي كشور روسيه مراجعه نفع باید ب ذي

پك  از   7871ژوئكن   7 صكادره در  رأي  مشابه دیگري دادگاه پژويشي پاری  طي ةدر پروند

در حكالتي ككه بكه موجكب قكانون روس رعایكت        كردمقرر ، یيد ضرورت دخالت مقامات مذيبيأت

ساسكي و مكايوي بكراي    بلكه به عنوان قواعد ا ،تشریفات مذيبي نه به عنوان ی  امر شكلي صرف

نكين درخواسكت طالقكي    بكه چ  تواننكد  چگونه مكي ياي فرانسه  دادگاه .طالق الزامي استدادن  انجام

قضات دادگاه بكدوي  » كردمتعاقباً دیوان عالي كشور فرانسه نيز در يمين راستا اعالم  رسيدگي كند؟

                                                           
1. Cass.civ.29 mai 1905, Levinson, Dalloz.pr.1905(1), p 353:S.1906(1), p.161, note M.Pillet, 

Revue critique de droit international privé.1905, p.518:J.D.I., 1905, p.1006. 

2. Rabbin 

تعارض  Caraslanisباتيفول به توصيف دیوان عالي كشور ایراد گرفته و معتقد است این رأي با رأي صادره در پروندة .  7

گرفته در فرانسه به وسيلة ی  یوناني را كه قانون  در پروندة یادشده دیوان عالي فرانسه ازدواج مدني انجام. دارد

شمرد، معتبر دانست و اعالم كرد  جراي تشریفات مذيبي حتي در خارج از یونان براي اتباعش اجباري ميمتبوعش ا

این موضوع كه آیا یكي از عناصر و عوامل ازدواج شكلي یا مايوي است باید به وسيلة قضات فرانسوي و به موجب »

ا الیي  ی  ازدواج جزء موضوعات قانون فرانسه تشخيص داده شود و به موجب قانون فرانسه خصيصة مدني ی

 .لذا ازدواج بر اساس تشریفات محلي یعني فرانسه انجام گرفته و صحيح است. «شكلي است
Cass.civ.12janv.1955.II, Dalloz., 1956, p.73., note.Chavrier., R.C.1955., P.793. note. Batiffol. 
H.;J.C.P.1955II(8927) 
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ز اعكالم عكدم صكالحيت    اي جك  لكذا چكاره  ، انكد  نبكوده قادر به انجام تشریفات مقرر در قانون روس 

چنكين   ،دان فرانسكوي  حقكوق  ،به نظكر بيشكاف   به عالوه، .«اند نداشته به درخواست طالق رسيدگي

 .اسكت  دسترسكي  اي قابل بحث است زیكرا كشكور خكارجي مربوطكه معمكوالً دور و ييرقابكل       احاله

 ,Bischoff, 1959)انكد   ككرده طور قطعي كشور متبوع خكود را تكرك    خصوصاً براي اشخاصي كه به

p.200).  

قكانون مقكر    ةشكده بكه وسكيل    ممكن است در مواردي به موجب قانون خارجي تعيكين  ،يمچنين

تعيين قيم براي ی  مهجور مقرر شده باشكد ككه در    رةتشریفات خاصي مثالً دربا دادن دادگاه انجام

امكات  طلبكد ولكي بكه دليلكي مق     مكي  نفع را شرایط معمول دخالت مقامات كنسولي كشور متبوع ذي

موضكوع تعيكين قكيم     رةاین امر در موارد متعددي دربا .كنند مي از دخالت در موضوع امتناع یادشده

 .براي اتباع صغير افغانستان در ایران مطرح شد

نفكع انجكام    قانون مدني ایران این امر باید به موجب قانون كشور متبوع ذي 811 ةبه موجب ماد

مقامات كنسولي افغانسكتان  ، قامات كنسولي این كشور در ایرانپيرو درخواست از م به عالوه،. دگير

خكارج شكده و بكه     یادشده بدون مجوز دولت وقت افغانستان از كشور یادشدهبه این دليل كه اتباع 

دليكل   در این گونه موارد دادگاه ایراني بكه  .كردنداز دخالت در موضوع خودداري ، ایران آمده بودند

ایكن   7.ككرد تعيكين  قكيم  به موجب قانون ایران  ،نفع ممكن نبود متبوع ذياینكه اجراي قانون كشور 

 يمكة است كه قانون مقر دادگاه صالحيت عام بكراي رسكيدگي بكه     پذیر حل از این جهت توجيه راه

حكل تعكارض مقكر     ةقاعكد  ةشده بكه وسكيل   زماني كه قانون تعيين ،بنابراین  .موارد مطروحه را دارد

 .شود مي صالحيت اصلي قانون مقر دادگاه مطرح ،مال نيستدادگاه به دليلي قابل اع

                                                           

  718، 1/71- 1مارة ش. دماوند  دادگاه حقوقي .  7
2. Vocation subsidiaire de la Lex fori 

قانون فرانسه بكراي   Vocation generalدادگاه پاری  اشاره كرد كه صالحيت عام  7811توان به رأي  در این زمينه مي

 .طور قانوني به قاضي فرانسوي را تصدیق كرد شده به اعمال بر يمة روابط حقوق خصوصي ارجاع
26Janv.1965.R.C.1965.359.note.Francescakis.Ph. 
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جاي قانون خارجي در  كه اعمال قانون مقر دادگاه به است ذكر است عموماً پذیرفته شده شایان

 طور موقت انجكام  قانون خارجي در تعيين قيم براي ی  صغير خارجي به نبودن یيموردي مثل اجرا

مسكير بكه موجكب قكانون      ةادامك  ،قانون خارجي فرايم شد د و به محض اینكه امكان اجرايگير مي

تكوان تعيكين    چون نمكي  ،به عبارت دیگر .(Loussuarn, 2007, p.302)گرفت خارجي انجام خوايد 

بكه موجكب    ،خير انكداخت أقيم در این مورد را كه براي حفظ جان و مال صغير ضرورت دارد به ت

يمين قانون كه به ، ع موانع اجراي قانون خارجيولي در صورت رف .شود مي قانون مقر دادگاه عمل

اجرا و به موجب آن قيم مكورد   ه، بایدشد دار اعالم حل تعارض مقر دادگاه صالحيتة موجب قاعد

به موجكب   شده قيم تعيين ةاقداماتي كه به وسيل يمةطبيعي است كه در این حالت  .نظر تعيين شود

البتكه ممككن    .شكود معتبكر تلقكي    انجام گرفته است، بایدقانون مقر دادگاه تا زمان تعيين قيم جدید 

شكده بكه    يمان قيم تعيين فرايم نشود كه در این صورتاست ييچگاه امكان اجراي قانون خارجي 

 .دكرقانون مقر دادگاه انجام وظيفه خوايد  ةوسيل

دي بعضي علما براي توجيه عدم اجراي قانون خارجي و جایگزیني قانون مقر دادگكاه در مكوار  

به نظم عمومي توسل  ،شده در قانون خارجي ميسر نيست تعيين فرایندشده یا  كه دخالت مقام تعيين

ی  موضكوع تنهكا    دادن شده براي انجام سي  یا ی  مقام تعيينأبه نظر بارتن گايي ی  ت .اند جسته

م عمومي بر در كشور واضع آن وجود دارد و در چنين مواردي اجراي قانون فرانسه با استناد به نظ

كه لوسوارن معتقد است باید بكين   در حالي( Bartin, 1930, p.430)یابد  مي قانون خارجي ارجحيت

موردي كه اجراي قانون خارجي با موانع مادي مواجه است و جایي كه مخالف نظم عمومي بكودن  

ه مكورد اول توسكل بك   در . ، تفكاوت قائكل شكد   شكود  مكي  قانون خارجي مانع اجراي قانون خكارجي 

كنكد   مكي  خود قانون مقر دادگاه بدون لزوم ورود به موضوع نظكم عمكومي كفایكت    جانشيني خودبه

(Loussuarn, 2007, p.302). 

 مانع عقلی

 .منطقي و معقكول نيسكت   ،گايي اجراي قانون خارجي كه تعيين شده و محتواي آن مشخص است

 بكه عكالوه،  . گيرد انجامر متبوع ایشان به موجب قانون كشو باید مثالً در فرانسه ازدواج اتباع بيگانه
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تشریفات مذيبي خاصي را براي  دادن در مواردي كه متقاضيان ازدواج اتباع كشوري بودند كه انجام

صكادره  رأي  قضایي فرانسه از اواسط قرن بيستم و بكه موجكب   ةرویداند،  مي صحت ازدواج الزامي

بدون تشریفات مذيبي مقرر در كشكور متبكوع   داد  مي به این اشخاص اجازه 7كارازالني  ةدر پروند

 .انجام ديند (Niboyet, 1946, p.931) ازدواج فرانسوي یا به تعبيري  در فرانسه ازدواج مدني، خود

انكد   اي كه در آن زمان مطرح شد این بود كه اگر افكرادي ككه چنكين ازدواجكي را انجكام داده      مسئله

حل تعارض فرانسه طالق ایشان  ةقاعدبر اساس اینكه  بخوايند در فرانسه طالق بگيرند با توجه به

 گيرد كه تشریفات خاص مذيبي را در این مكورد مقكرر   انجامنيز باید به موجب قانون متبوع ایشان 

یا اینككه بایكد طكالق مثكل مكورد ازدواج       كنندياي فرانسه باید این مقرره را رعایت  دادگاهكند،  مي

 7؟گيرده و بدون رعایت تشریفات مذيبي در كشور متبوع انجام به موجب قانون فرانس گرفته انجام

در فرانسه را معتبكر   گرفته الزام زوجين به رعایت قانون كشور متبوعشان كه اساساً ازدواج انجام

رسد و به يمكين دليكل محكاكم فرانسكه در مكوارد بسكياري بكه         مي ييرمنطقي به نظر ،كند تلقي نمي

 ةاشاره بكه پرونكد   زمينهدر این . اند كردهرسيدگي  شده مطرحطالق موجب قانون فرانسه به موضوع 

Ghattas/Dame Ghattas مفيد است. 

در این پرونده زني فرانسوي در فرانسه به صورت مدني با مردي لبناني ازدواج و تابعيت لبناني 

 ایشكان  ازدواج ،بود در حالي كه به موجب قانون كشور متبوع زوجين یعنكي لبنكان   كردهرا تحصيل 

 بكه عكالوه   .و چنين ازدواجي يم قابل انحالل نبود گرفت مي بر اساس تشریفات مذيبي انجام باید

درخواسكت   ،و معتبكر اسكت   گرفتكه اینكه ازدواج تنها به موجب قانون فرانسه انجكام   بيانزوجه با 

ازدواج را  ككه قكانون لبنكان ككه     ككرد طالق خود را در فرانسه به استناد قانون فرانسه مطرح و ادعا 

                                                           
1. Caraslanis., Trib.gr.inst.Paris(ch.4), 22 janv.1969, R.C.1970, P.435, note Alexandre.D., J.D.I.1970, 

p.325, note Fauchard. 

2. La celebration civile du marriage 
طالق یا تفریق خارجياني ككه در فرانسكه اقامتگكاه قكانوني     اصوالً صالحيت محاكم فرانسه براي رسيدگي به درخواست .  7 

 .دادن اقامتگايشان در خارج از فرانسه در فرانسه اقامتگاه عملي دارند، پذیرفته شده است دارند، یا در صورت ازدست
Paris, 20 dec.1941, Gaz.pal.1942(1), p.230;Paris.21 Nov.1942, Gaz.pal.1942(2), p.263. 
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شوير مدعي بود ككه   ،در مقابل .به ييچ وجه نباید در این موضوع دخالت داده شود ،داند معتبر نمي

 زمينكه ه است و در این گرفتازدواج مذيبي بين زوجين دو سال قبل از ازدواج مدني در لبنان انجام 

 .دكنقرار شد وي در اسرع وقت مدارك مربوطه را ارائه 

 7 78دسكامبر    7رأي  دادگاه پژويشي تولكوز در  ،مدرك از سوي شوير ةائبا توجه به عدم ار

به نظر دادگاه زماني ككه   .كردطالق زوجين بر اساس قصور شوير را به موجب قانون فرانسه اعالم 

و ازدواج تنهكا بكه    گرفتكه شود در ازدواج تشریفات مذيبي قانون متبوع زوجكين انجكام ن   مي معلوم

گرچه بكه نظكر دیكوان     .اجرا شود نيز قانون فرانسه باید در طالق ،تبر استموجب قانون فرانسه مع

 دادن تواند اظهار نظر قطعكي مبنكي بكر انجكام     عالي كشور فرانسه ابهام در وجود ازدواج مذيبي نمي

ابهكام در   كرداعالم  1 78فوریه  1 رأي  دربه عالوه، . كندطالق به موجب قانون فرانسه را توجيه 

رسيدگي قطعي به موضوع طالق طبق قكانون فرانسكه    تواند مجوزي براي مذيبي نمي دواجوجود از

 ةمدارك به لحكاظ قطكع رابطك    ةتوجهي دادگاه به درخواست مهلت شوير براي ارائ گرچه بي .باشد

بكه عكالوه،    .اقكع شكده اسكت   ومورد انتقاد دیوان  ،كشور متبوع به علت وجود حالت جنگي اوي ب

مبني بر اینكه اگر ازدواج به موجب تشكریفات  را دادگاه پژويشي  توسطذه متخحل  راه اصل دیوان

تشریفات مذيبي نبایكد   مقرركنندةطالق نيز قانون متبوع در  گرفته است،مذيبي قانون متبوع انجام ن

 7.، پذیرفته استاجرا شود

بكه  محاكم فرانسه اسكتمرار یافتكه اسكت از جملكه      ةبه صورت مستمر به وسيل گيري این موضع

 سكال  اس انيا كه درة موضوع به دو تبع. 7818ژانویه    صادره مور  رأي  دادگاه پاری  در ةوسيل

سال بعد زوجه با ترك يمسر بكه اسك انيا    نه. دكرده بودند، مربوط بودر فرانسه ازدواج مدني 1 78

در دليكل عكدم رعایكت تشكریفات مكذيبي       مراجعت و درخواست اعالم بطالن ازدواج مذكور را به

مكايوي   يدر واقع به موجب قانون اس انيا این تشریفات بكه عنكوان شكرط    .كردقانون اس انيا مطرح 

                                                           
1. Cass.civ.25 fev.1947.Dalloz 1947.p.161, note Lerebours-Pigeoniere.P., R.C.1047, P.466, 

Niboyet.J-P. 
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لذا دادگاه مادرید بطكالن ازدواج را بكه    ،اتباعش رعایت شود ةحتي در خارج از اس انيا باید به وسيل

 .كرداعالم  7818دسامبر  71رأي  موجب

و مسكلماً اولكين موضكوع     ككرد فرانسه ارائه  شوير دادخواست طالقي به محاكم 7818 سال در

رأي  دادگاه پكاری  طكي   .در فرانسه به صورت مدني بود گرفته  رسيدگي احراز اعتبار ازدواج انجام

اعتبكار ازدواج مكدني    ،ككارازالني  رأي  بكا پيكروي از مواضكع متخكذه در     7818 ةژانویك    مور  

در فرانسكه را   گرفتكه  دليل اینكه ازدواج مدني انجام خارجي بهكرد رأي را احراز و اعالم  گرفته انجام

خكارجي را  رأي  تكوان  ، مكي در واقكع  7.شكود  مكي  خالف نظم عمومي فرانسه تلقكي  ،شمرد مي باطل

دادن  سككوالربودن ازدواج و امككان   ةمتضمن لطمه به مباني و مفاييم اساسي حقوق فرانسه در زمين

بكه نظكر الكسكاندر      .دانسكت داشته باشند، زدواج مدني حتي خارجيان براي اینكه بتوانند ا ،به يمه

نبودن اجراي قانون خارجي بر طالق در موردي كه ازدواج مربوطه را قانون خكارجي معتبكر    منطقي

طالق بكه موجكب قكانون     دادن داند دادگاه فرانسوي را به كنارزدن قانون اس انيا و پذیرش انجام نمي

تكوان آثكار یك  ازدواج را بكه      نمكي » معتقد است زمينهيمين  كان نيز در .است كردهفرانسه يدایت 

در مكوردي  »به نظكر اودي   7.«كردشناسد تعيين  موجب قانوني كه چنين ازدواجي را به رسميت نمي

طكور طبيعكي از بكه     مقام رسمي خارجي بكه  ،كه ازدواج به صورت مدني در فرانسه انجام شده باشد

طكالق چنكين    دربكارة ش  بكه يمكين دليكل محكاكم فرانسكه       بي .كند مي رسميت شناختن آن امتناع

  .(Audit, 1991, p.538)« اند كردهزوجيني قانون فرانسه را اجرا 

ذكر است طبعاً در مواردي كه ازدواج يم به موجب قانون مقر دادگاه به صورت مدني و  شایان

بكه موجكب قكانون    مقكر دادگكاه    ،گرفته باشكد  انجاميم به موجب تشریفات مذيبي قانون خارجي 

   .كردخوايد به موضوع طالق رسيدگي حل تعارض خود  ةقاعد بر اساسدار  خارجي صالحيت

                                                           
1. Roca/Gordo, Trib.gr.inst.Paris.22 janv.1969, R.C.1970, note Alexandre.D., J.D.I.1970, note 

Fouchard. 
2. Fouchard.ibid. 

3. Khan.Ph., note on arret du 28 Avril 1967, Trib.gr.inst.Paris(ch.4), J.D.I., 1968, p.353. 
4. Paris.9Janv.1943, Gaz.pal.1943.2, p.29, note Niboyet, J-P. 
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 نتيجه

 ،دانكد  مكي  حقوقي را تابع قانون كشور خكارجي  ةحل تعارض مقر دادگاه رابط ةدر مواردي كه قاعد

اني يكم  زمك ، ميسكر نيسكت   ،اجراي آن اسكت  ةكه الزم یادشدهگايي تعيين محتواي قانون خارجي 

دار خارجي ككه   یا مقام صالحيت ،اجرایي مقرر در قانون خارجي در مقر دادگاه وجود ندارد فرایند

یكا از مداخلكه در    ،شود باید تشریفات مقرر در قانون خارجي را انجام ديد در مقر دادگاه یافت نمي

قكوقي منطقكاً   ح ةاجراي قكانون خكارجي بكر رابطك     احتمال داردو باالخره  كند مي موضوع استنكاف

 .صحيح نباشد

گرچه در چنين مواردي جانشيني و اجراي قانون مقر دادگاه بكا توجكه بكه صكالحيت كلكي آن      

وجكود موانكع   در زمينكة  در زمان طرح ادعاي مربوطه ادله و مكدارك ككافي    باید، است شدني توجيه

دار بایكد   الحيتجكاي قكانون خكارجي صك     اجراي قانون مقر دادگكاه بكه   ،در واقع .ارائه شود یادشده

و نظارت كافي نيز بر اعمال يمين موارد استثنایي اعمكال   شدهاستثنایي تلقي  ييمواره به عنوان امر

 .دشو

 

 

 

 

 

 

 



  222                                                                                                 موانع اثباتی، عملی و عقلی اجراي قانون خارجی  

   

 

 

 منابع و مآخذ

 .ميزان رنش تهران، دوم، چاپ ،خصوصي المللبين حقوق ،(7787) نجادعلي الماسي، .7

 .هتابب نشر تهران، دوم، چاپ وم،د جلد ،خصوصي المللبين حقوق ،(7711) بهشيد نيا، ارفع . 

 نشكر  تهكران،  چهكارم،  چكاپ  ،خصوصي المللبين حقوق يايبایسته ،(7781) محمود سلجوقي، .7

 .ميزان

 اول، چكاپ  قكوانين،  تعكارض  دوم، جلكد  ،خصوصكي  المللبين حقوق ،(7711) -------------- . 

 .دادگستر انتشارات تهران،

 .نيل نشر تهران، پنجم، چاپ ،يخصوص المللبين حقوق ،(7711) محمد نصيري، .1

 تهكران،  اول، چكاپ  ،ایكران  حقكوق  نظكام  در الملكل بين تجارت حقوق ،(7787) مرتضي نصيري، .1

 .كبير امير انتشارات

7. Ancel, B.; Laquette, Y. (1987-1992), Grand Arrêts de la jurisprudence Francaise de 

Droit International Privé, Sirrey. 
8. Arminjon, P. (1974), Précis de Droit International Privé, Paris. 

9. Audit, B. (1991), Droit International Privé, Economica, Paris, 

10. Bartin, E. (1930), Principes de Droit International Privé Francais Selon la 

Jurisprudence Francais, t.1, Montchrestien, Paris. 

11. Batiffol, H. (1954), Droit International Privé, 5éme ed., L.G.D.J., Paris. 

12. Bischoff, J-M. (1959), La Compétence du Droit Francais Dans le Règlement du Conflit 

de Loi, Paris. 
13. Clavel, Sandrine (2010), Droit International Prive, 2ème ed, Dalloz,Paris. 

14. Dolle, H. (1955), L’ application de Droit Francais Par le Juge Interne, Revue Critique 

de Droit International Privé, 242. 
15. Holleux, D.; Foyer, J.; Gerarde de Geouffre de la pradelle (1987), Droit International 

Privé, Masson, Paris. 

16. Loussuarn, Y.; Bourel, P. (2007), Droit International Privé, 9ème éd., Dalloz, Paris. 

17. Mayer, P. (1994), Droit international Privé, 5ème ed., Montchrestien, Paris. 

18. Mayer, P. (1973), Distinction Entre Regles Des Decisions Et le Droit International 

Privé, Dalloz, Paris. 
19. Motulsky, H. (1961), Melanges Maury, t.1.Sirey-Dalloz, Paris. 

20. Niboyet, J-P (1946), Traité Du Droit International Privé Francais, t.III, Paris. 

 


