
  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /358 

 

 کلرادو التیا داگالس دادگاه از شده صادر طالق حکم ياجرا و ییشناسا
  کایامر کشور

 1انیصانع اصغر یعل

 :دهیچک
 گذارقانون يسو از یمدنقانون 972ماده در رانیا حقوق در یخارجيدادگاهها احکامياجرا امکان
 مصوب یمدناحکامياجرا قانون نهمفصل در آن بهراجع فاتیتشر و موانع ط،یشرا اما شده،زیتجو

هم و یحقوق پژوهشگران آثار در مزبور قواعد يریگکار به و ریتفس در. است شده نییتع 1356
 و يوجود فلسفه درنظرگرفتن باآنها به توجهکه دارد وجود یتأملقابل نکات یقضائ هیرو نیچن
 کمک آن شتریب شناختبه تواندیم ،یخارج احکام ياجرا و ییشناسا نهاد يکارکردها نیچنهم
 خیتار به که يادادنامه در. شود برداشته آن يایمزا از يمندبهره و توسعه يراستا در یگام و کرده

 13 شعبه از کایامر کشور داگالسدادگاه ازشده  صادر طالقحکم ياجراموضوع با 03/03/1400
 نکات به یالمللنیب و یداخل یحقوق منابعبه استناد با شده، صادر مازندراناستان دنظریتجد دادگاه

 است، استواریدادخواه نیادیبنحق بر یمبتنکه خواهانمکتسب حقبه احتراملزوم رینظ يارزشمند
 وندیپ نیهمچن و قانونبه نسبت تقلب حکم، کنندهصادر دادگاهتوسط دعوا بر حاکم قانون انتخاب

 است؛ ریتقد سزاوار و رینظکم خود نوع در که پرداخته، یحقوق قواعد و یاجتماعيرخدادها انیم
 مزبور يرأ در که موضوع يایزوا از یبرخ به پرداختن کنار در آن یمعرف و نقد ن،یا وجود با

 احکامياجرا و ییشناسا نهاد تحققلیتسه و توسعهبه تواندیم ،استگرفته قرار اشاره مورد
 .کند کمک کشور یحقوق نظام يارتقا جهینت در و ایدن یحقوق شرفتهیپينظامها با همسو یخارج

 قانون مکتسب، حق ،یدادخواه حق ،یخارج حکم ییشناسا ،یخارج حکم ياجرا: هادواژهیکل
 .قانون به نسبت تقلب دعوا، بر حاکم

                                                           
 Email: alisaneian@ut.ac.ir تهرانخصوصی دانشگاهتخصصی حقوقموخته دکتريآ. دانش1
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 مقدمه
است  داشته اعالم يسار شهرستان دادگاه به یدادخواست میتقد با... يآقا وکالت با... خانم
 و درآمده خوانده میدا عقد به 06/09/1388 خیتار در ازدواج، یرسم سند داللت به که
 به انفاق، ترك و زوج رفتار سوء اثر در. اندکرده مهاجرت کایآمر کشور به ازدواج از پس

 کرده متارکه کایآمر کشور نیقوان برابر نیزوج داگالس، شهر ازشده  صادر حکم موجب
 طالق ۀواقع اثبات و احراز ت،یزوج ۀرابط فقدان به توجه با اند،شده جدا گریکدی از و

 لیوک. است کرده درخواست رانیا مقررات وفق را طالق یشرع غهیص ياجرا جهت
 زوجه يسو از طالق دادخواست که داشته اظهار خود موکل از دفاع در(زوج)  خوانده

 موکل شود، اجرا طالق کا،یامر در يکار روز نود ظرف دیبا واست  شده داده کایامر در
 فقط طالق نیا است؛ نداشته حضور هم جاآن دادگاه در و نکرده امضاء را سند لیذ اصالً
 .ستین استفاده قابل رانیا محاکم در و بوده استفاده قابل کایآمر در

 يوکال اظهارات استماع و یدادرس جلسه لیتشک از پس يسار خانواده دادگاه اول شعبه
 30/11/1399 مورخ 99-2102 شماره دادنامه شرح به مشاور، یقاض نظر اخذ و نیطرف
 درخواست آن اثبات تا است نشده واقع نیزوج نیب یشرع طالق اساساً که استدالل نیا با

 بطالن به حکم یمدن یدادرس نییآ قانون 197 ماده و یمدن قانون 6 مواد به مستند شود،
 .است کرده اعالم و صادر خواهان يدعوا
 شعبه به یپژوهش یدگیرس جهت موضوع و شده یخواه دنظریتجدشده  صادر حکم از

 آن دانشمند و محترم قضات واست  شده ارجاع مازنداران استان دنظریتجد دادگاه 13
 دادنامه شرح به بند ده در یحقوق مختلف قواعد و اصول به استناد و استدالل با شعبه
 یدادرس نییآ قانون 358 و 351 مواد به مستند اعتراض، رشیپذ با 03/03/1400 مورخ
 تبصره و 1030 ماده به مستند و است کرده نقض را خواسته دنظریتجد دادنامه ،یمدن
 به توجه با 1391 مصوب خانواده تیحما قانون 26 و 15 مواد و یمدن قانون 1133 ماده
 حکم اصالح با ن،یزوج یعاطف طالق و یجسمان مفارقت و مَهر کل از سکه 1295 بذل
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 از صادره طالق ذیتنف به حکم خلع، طالق به کایامر کلرادو التیا ازشده  صادر طالق
 . است داشته اعالم و صادر کلرادو التیا داگالس دادگاه

 و ییشناسا یمبان به پرداختن کنار در1مازنداران استان دنظریتجد محترم دادگاه ،يرأ در
 قرار یبررس مورد را آن تحقق موانع و الزم طیشرا ،یخارج يدادگاهها احکام ياجرا
 لیذ در موصوف دادنامه در مندرج مستندات و استداللها اساس، نیهم بر که است داده
 یبررس و نقد از هدف رایز گرفت؛ خواهد قرار نقد و مطالعه مورد و يبند دسته عنوان سه
 یخصوص المللنیب حقوق منظر از موضوع مختلف يهاجنبه به پرداختن موصوف، يرأ

 خواهد پرداخته یخارج دادگاه احکام ياجرا و ییشناسا یمبان به نخست رو، نیا از است،
 یخارج دادگاه حکم ياجرا و ییشناسا نهاد تحقق موانع فقدان و طیشرا وجود سپس شد،
 موصوف، يرأ در مندرج عبارات نیع. گرفت خواهد قرار یبررس و بحث مورد بیترت به
 مورد، حسب آن، يانتها و ابتدا در» "« نشانه با گرفته، صورت يبند دسته به توجه با

 .آمد خواهد ابتدا در زین يرأ متن کهنیا ضمن شود؛یم آورده

 دنظریتجد دادگاه 13 شعبه ازشده  صادر 03/03/1400 مورخ دادنامه متن
 مازندران استان

 »هدادگا يرا«

 تیبطرف ………………… يآقا وکالت با.. ………………… فرزند ………………پرونده خانم  نی[در ا
 واقعه اثبات( طالق، خواسته به یدادخواست.. ……………………… فرزند.. ……………… يآقا

 به موکل که جاآن از شرح، نیبد است، کرده يسار شهرستان يدادگستر میتسل) طالق
 یخوانده درآمده که پس از مدت میدا عقد به 06/09/1388 خیتار در هینکاح سند شرح
جا که اختالفات تا آن کنندیمهاجرت م کایمتحده آمر االتیبه شهر داگالس ا نیزوج
ترك انفاق بوده و موکل را رها،  نیاز قصور خوانده به سوء رفتار و همچن ی، ناشنیزوج

                                                           
 . زین پس جهت رعایت اختصار: دادگاه1
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با حضور در  نیکه زوج يشده است به طور آنان ییجدا ساختنباعث فراهم  نیکه هم
 .کنندی، اقدام به طالق مکایدادگاه شهر داگالس آمر

و با  اند کردهاقدام به متارکه  گانهیکشور ب نی، برابر قواننیزوج کهنیحال با توجه به ا
 ياحراز و اثبات واقعه طالق جهت اجرا ي، تقاضاتیتوجه به عدم هرگونه رابطه زوج

را خواستار شده است.  رانیا یاسالم يجمهور يجار نیوفق قوان یطالق شرع غهیص
محترم شعبه  استیارجاع، که ر يدادخواست به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سار

 02/04/1399 خیاست که در تار کردهرا صادر  یدگیوقت رس نییشده، دستور تع ادی
 ي، آقازیزوج ن کهنیزوجه (خواهان) حاضر شده است ضمن ا لی، وکیدگیجلسه رس

 داشته است. لیبه جلسه دادگاه گس لیوک عنوان به را …………………

، کندمی یزندگ کایدر آمر 97: موکله (زوجه) از سال است داشتهخواهان اظهار  لیوک
اند که در رفته کایبه آمر 03/04/1397 خیخوانده (زوج) در تار زیگرفتند و ن میاقامتگاه دا

با مراجعه به  97زوجه از آذر ماه  کهنیبا اختالفات شروع کردند تا ا یهمان آغاز زندگ
کند. و و شوهرش قبول می دهدیو دادگاه شهر دنور، دادخواست طالق م يکالنتر
 .انداثبات واقعه طالق را خواستار ي. تقاضارندیگیطالق م 1398 نیردفرو

جا : دادخواست طالق را آنداردیاظهار م شیخوانده (زوج) در دفاع از موکل خو لیوک
حکم طالق اجرا شود. موکل  کایدر آمر دیبا يداده است ظرف نود روز کار شانیموکل ا
طالق فقط  نیجا هم حضور نداشته است. اسند را امضاء نکرده و در دادگاه آن لیاصالً ذ
خواهان،  نیهم يو برا ستیقابل استفاده ن رانیقابل استفاده بوده و در محاکم ا کایدر آمر

دادگاه خانواده تهران، حکم طالق رد شده  269داده در شعبه  یسابقًا درخواست طالق
 کند.می یگزند کایاست. موکل هم در آمر

به خواسته خواهان را،  یدگیرس 02/04/1399 -460دادنامه شماره  ی] طنیدادگاه [نخست
، به را خود تیمحاکم خانواده تهران دانسته است و قرار عدم صالح تیدر صالح

تهران  یدادگاه عموم 254آن، شعبه  یو در پ کردهمحاکم خانواده تهران صادر  یستگیشا
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ضمن  06/04/1399 -409دادنامه شماره  ی، طشیخو تیصالح رشی(خانواده) با عدم پذ
 وانیکشور ارسال شده و شعبه اول د یعال وانیپرونده به د تیصدور قرار عدم صالح

 است. کردهحل اختالف  يدادگاه خانواده شهرستان سار تیکشور به صالح یعال

به  15/09/1399-1654دادنامه شماره  ی، طیدگیشده، پس از ختم رس ادیدادگاه  استیر
 یدنظرخواهیصادر کرده که پس از تجد ا، قرار رد دعوادر طرح دعو لیلحاظ نداشتن وک

مورخ  992459دادنامه شماره  یارجاع که ط دنظریدادگاه تجد 13پرونده به شعبه 
 یدگینقض، پرونده در جهت رس نی، قرار صادر شده از شعبه دادگاه نخست30/10/1399
اما در  ،ارجاع کرده يشود. دادگاه موضوع را به داوریبه آن دادگاه، بازگردانده م یتیماه
و  نیطرف ي، پس از استماع اظهارات وکاللیتشک یدگیجلسه رس 28/11/1399 خیتار

-2102دادنامه شماره  یرا اعالم و ط یدگیمحترم مشاور، ختم رس یاز قاض هیاخذ نظر
صورت نگرفته  نیزوج انیم یاساساً طالق شرع هکنیا لیبه دل 30/11/1399مورخ  99

 یدادرس نییقانون آ 197و ماده  یقانون مدن 6تا اثبات آن خواسته شود. مستنداً به ماده 
 خواهان صادر و اعالم نموده است.] ي، حکم به بطالن دعویمدن
استان  دنظریخواهان (زوجه)، به دادگاه تجد لیوک یدنظرخواهیگاه پرونده پس از تجدآن

به  ستنیبا نگر نکی. [اتارجاع شده اس دنظریشعبه تجد نیکه به ا شدهمازندران ارسال 
برخالف استدالل  رای. زددانیوارد م ریز لیرا به دال یدنظرخواهیپرونده، تجد اتیمحتو

است  یبشر، حق دادخواه نیادیاز حقوق بن یکی کهنی، نخست انیو استنباط دادگاه نخست
صالحه  يفصل خصومت به دادگاهها ایتوانند در جهت احقاق حق و یکه اشخاص م

قانون  34حقوق بشر از جمله اصل  یالمللنیو ب یمراجعه کنند آنچنان که در اسناد داخل
ماده  2و بند  1948حقوق بشر  یجهان هیاعالم 10و ماده  رانیا یاسالم يجمهور یاساس

 یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم 14ماده  1قاهره و بند  1990حقوق بشر  یاسالم هیاعالم 19
آن را  1354در سال  رانیسازمان ملل متحد که دولت ا یمجمع عموم 1966 یاسیو س

که وفق  دیوقت رسان یمل يمجلس شورا بیتصو به يریتفس هیاعالم ایبدون حق شرط 
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شده  دیو تاک حیاست، بدان حق تصر یدر حکم قانون داخل رانیا یقانون مدن 9ماده 
هر  ی، حق مراجعه به محاکم قضائیهمانند اتباع داخل زین گانگانیاست. همچنان که ب

 یقضائ ، در جهت فصل خصومت به محکمهزی(زوجه) ن دنظرخواهیرا دارند، تجد يکشور
و فصل خصومت اقدام  یحق دادخواه يمراجعه نموده و در راستا کایمتحده آمر االتیا

 .نموده است

از جمله  هی، درباره احوال شخصنیتعارض قوان یرانیاگرچه بر اساس قاعده ا کهنیدوم ا
که در همان کشورها  گانهیب يکشورها می، مقیرانیا يطالق زن و شوهرها يجهات ماهو
) است. چرا که رانی. تابع قانون کشور متبوع آنها (اکنندیطالق مبادرت م يبه طرح دعو

قانون دولت متبوع هر کس را درباره او اعالم  تی، صالحرانیا یخصوص المللنیحقوق ب
 انریقانون ا عیطالق مط ثیخارجه را از ح میمق انیرانی، ایقانون مدن 7و  6نموده و مواد 

 .قانون دولت متبوع خود شناخته است عیرا، مط رانیا میمق گانگانیو ب

 میمق انیرانیا هینسبت به احوال شخص یقاعده اعمال قانون مل رانیا یقانون مدن 6ماده 
نکاح و  لیاز قب هیمربوط به احوال شخص نیقوان«: داردینموده و مقرر م دییخارجه را تا

 يدر خارجه باشند، مجر میولو مق رانیاتباع ا هیو ارث در مورد کل هیطالق و احوال شخص
در  هی، نسبت به احوال شخصیکه در اصل اعمال قانون ملناهمچن» خواهد بود.
قرار  یالمللنیجامعه ب رشیالهه، مورد پذ 1905و  1902چند جانبه  یاسیس يقراردادها

قانون  969شده در ماده  ینیب شی، براساس قاعده پزیآن ن یگرفته است و جهات شکل
محل همان  نیطالق است که ا یو قضائ يادار فاتیتشر يتابع قانون محل اجرا یمدن

) است که در آن به طرح دعوى طالق مبادرت کایمتحده آمر االتیاقامتگاه آنان (کشور ا
 اند.جسته

حاکم است که ، قاعده اعمال قانون اقامتگاه کایمتحده آمر التیا یاگرچه در نظام حقوق
کلرادو را اجراء نموده، اما با مالحظه  التی، قانون ایدادگاه خارج یاساس قاض نیبر هم

ژوئن  12مورخ  000942208DRکلرادو، شماره پرونده  التیدادگاه داگالس ا يرأ
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 رانیا يماهو نیبا قوان ینتیتعارض و مبا چیآن دادگاه، ه يصادره از سو ي، رأ2019
(دادگاه داگالس)، با عدم حضور خوانده (زوج) در  یدادگاه خارج یندارد، چرا که قاض

رو در خصوص  نینمود، از ا يکه خوددار يو يجلسه دادگاه و عدم ارائه مدرك از سو
 يعبارت از سو نیا دینمود و ق می، اتخاذ تصمنیزوج یمراودات مال يسر کیاموال و 

دنبال  زین رانیدهد که طالق را در ایخواهان (زوجه) نشان م« کهنیبر ا یآن دادگاه، مبن
 لیوک یدگیمرحله از رس نیبا حکم صادره ندارد چرا که در ا یمنافات زین» خواهند نمود

موکل خود و نحوه متارکه  یکل تیوضع ی(زوجه)، درخصوص چگونگ دنظرخواهیتجد
 .زوجه رفع ابهام نموده است یآنها، از جمله حقوق مال

 رایبودن آن است. ز ی، قطعیاحکام خارج يجهت اجرا یاصل طیاز شرا یکی کهنیسوم ا
دارد، حکم در  حیتصر 1356 یاحکام مدن يقانون اجرا 169ماده  4که در بند ناآنچن

 فتادهیاز اعتبار ن یاالجرا بوده و به علت قانونو الزم یقطع دیکه صادر شده با يکشور
دگاه داگالس) و مدارك ارائه شده از (دا یدر متن دادنامه دادگاه خارج کهنیباشد. کما ا

حکم دادگاه  ياعتباردال بر بی ياادله زیحکم محرز بوده و زوج ن تیزوجه، قطع يسو
 یمشورت هیدر نظر هیقوه قضائ یاداره کل حقوق ییارائه ننموده است. از سو یخارج

گاه که نسبت به حکم داد یدارد که در صورت حیتصر 23/08/1360مورخ  713319شماره 
 .باشد، ثبت آن بالاشکال است دهینرس یاعتراض ی، در مورد طالق در مهلت قانونیخارج

، مفاد حکم مخالف با 1356 یقانون احکام مدن 169ماده  2بر اساس بند  کهنیچهارم ا
اخالق حسنه نباشد، که حکم صادره از دادگاه داگالس  و یمربوط به نظم عموم نیقوان
 .باشدینم رانیاخالق حسنه ا ای یبرخالف نظم عموم زی) نکای(آمر

قانون  15بر اساس ماده  یستیبای(زوجه) م دنظرخواهیتجد لیگرچه وک کهنیپنجم ا
در دادخواست،  يو کهنیحال ا کردیطالق را م ذی، درخواست تنفرانیخانواده ا تیحما

و  یمیاثبات طالق اعالم نموده اما با توجه به مفاد دادخواست تقد دیاش را تائخواسته 
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-یشود که در واقع زوجه خواسته واقعیاستنباط م نیچن ،زوجه لیاز وک حاتیاخذ توض
موکل از همسرش در آن کشور اتفاق  ییجدا یحکم طالق بوده که در پ ذیاش، همان تنف

کلرآدو، زوج  التیدادخواست طالق، بر اساس قانون ا میچرا که پس از تقد افتاده است.
خواهان (زوجه) سکونت داشته باشد که نشان دهنده آن است  کیمتر نزد 300حق ندارد 

شده  ختهیگس تیواقع شده است و عمالً در آن کشور رابطه زوج یجدائ نیطرف نیکه ب
 .تاس

 »همکتسب حق«، یو خصوص یعموم المللنیاز اصول مهم حقوق ب یکی کهنیششم ا
معناست که دادگاه  نیرا صادر کرده بد ی، حکمیکه دادگاه خارج یاست، چرا که هنگام

حکم قابل احترام و مستلزم اجرا  نیا جهیکرده در نت جادیا یشخص يرا برا ی، حقیخارج
توجه به اصل ، با نفعيعنوان ذبه زین دنظرخواهیباشد که تجدیم گرید يآن در کشورها

 .نموده است نیاراده، چن يآزاد

 يو اجرا یی، در شناسارانیا یخصوص المللنیاگرچه بر اساس قواعد حقوق ب کهنیهفتم ا
احکام  يقانون اجرا 169محدود استفاده نموده، از ماده  ییاز روش شناسا یاحکام خارج

احکام  ياجرا تی، اصل بر عدم قابل1391از خانواده  تیقانون حما 15و ماده  1356 یمدن
و اثبات وقوع امر طالق را بخواهد. با توجه  ذیدرخواست تنف کهنیاست. مگر ا یخارج

 يرا برا رانیا نیحکم مطابق قوان يکه صدور دستور اجرا رانیا یقانون مدن 972به ماده 
 یدگیدر مواقع رس یرانیادگاه اد یشد که قاض لیقا دیداند، بایالزم م یاجرا حکم خارج

را، مطابق  يدعو تیقانون حاکم بر ماه تیصالح دی، بایحکم خارج ياجرا يبه تقاضا
 احراز کند. رانیا یخصوص المللنیقواعد حقوق ب

، زن و مرد کایمتحده امر االتیدر ا کهنیو ا نیمابیبا توجه به اختالفات ف کهنیهشتم ا
 کیتواند به آن نزدیبر اساس قانون آن کشور زوج نم یاز هم متارکه نمودند و حت یرانیا

اصرار بر عدم وقوع طالق داشته  کهنیاست که زوج برخالف ا نیشود که نشان دهنده ا
ندارد، چرا که خود  یادامه زندگ يبرا یباشد، اراده واقعیبا همسرش م یو خواهان زندگ
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فاصله  کهنیوجود ندارد. ضمن ا یو عاطف یرابطه جسم چیا هآنه نیآگاه است که عمالً ب
 نیا دیجداگانه (کلرادو و تگزاس)، مو التیمحل اقامت آنها در دو ا يلومتریدو هزار ک

 يبنديسوء استفاده از حق و عدم پا ی، نوعیبر ادامه زندگ يموضوع است و اصرار و
الضرر در اسالم، موضوع اصل  یکه بر اساس قاعده فقهنابوده، آنچن تیبه اصل حسن ن

اعمال  کهنیدارد، کما ا دیبر عدم سوء استفاده از حق تاک رانیا یاسالم یقانون اساس 40
حقوق بشر از جمله بند  یالمللنیاز سوء استفاده از حق، در تمام اسناد ب تیقاعده ممنوع

سازمان  یمجمع عموم 1948حقوق بشر مصوب  یجهان هیاعالم 30و ماده  29ماده  3
 ی، اجتماعيو حقوق اقتصاد یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب نیثاقیم 5ملل متحد و ماده 

 .تقرار گرفته اس دیمورد تاک 1966 یو فرهنگ
 یعنوان اصلاست که به یقاعده عموم کیسوء استفاده از حق،  تیممنوع کهنیضمن ا

همه ملتها،  ییمتمدن شناخته شده که وجدان قضا ي، مورد قبول ملتهایاز اصول عموم
حق خود (حق طالق)،  ي. اما زوج در جهت سوء استفاده از اعمال و اجراندارفتهیآن را پذ
هستند و امکان  کایمتحده آمر االتیهمچنان ساکن ا نیکند. اگرچه زوجمی يخوددار

آنها  ياز وکال حاتیدادگاه با اخذ توض نیا کنیدادگاه نبوده ول نیحضور آنها در ا
حسب  یسال از هم جدا و حت کیاز  شیب نیکه زوج ابدییزوج در م لیبخصوص وک

کلرادو  التیا يلومتریتگزاس که در فاصله دو هزار ک التیزوجه، زوج در ا لیوک يادعا
 ییندارند. از سو یو عاطف یرابطه جسم چیه نیرو زوجنیقرار دارد سکونت دارد، از ا

 1365دادگاه حاضر شده که از  نی، در اهیزوجه هم با داشتن وکالت در بذل مهر لیوک
طالق  غهیص يعدد سکه را در قبال اجرا 1295، تعداد هیبابت مهر يعدد سکه بهار آزاد
 ییحقوق هم ادعا گریکند. و در خصوص د افتیعدد سکه را در 70بذل نموده و فقط 

، به یقطع یرو حکم صادره از دادگاه خارج نیز اندارند. ا یفرزند مشترک نیندارد. زوج
 تیقانون حما 15ماده  يزوجه در راستا جهیعدم امکان سازش است. در نت یمنزله گواه

 .تآن را نموده اس ذیدر خواست تنف یبه نوع 1391از خانواده مصوبه 
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 رانیمدت به ا نیدر ا کی چیبوده و ه کایمتحده آمر التیا میسالها مق نیزوج کهنینهم ا
اقتضا دارد که ارتباط هر فرد  نیحقوق، چن انهیمصلحت گرا يهانموده، جنبهنمراجعت 
باشد، یخود م یاو با کشور اصل از ارتباطِ شیجا اقامت دارد، بکه در آن يبا کشور

را به همراه خواهد  یسردرگم ی، نوعکایکردن حکم طالق صادره از آمر یاعتبار تلقبی
طالق واقع  یصورت قطعبه نیزوج نیکلرادو، ب التیاز نظر قانون ا کهنیداشت حال ا

، مصلحت یاسیاز مصالح س شی، بنیشده است، پس اقتضا دارد که در تعارض قوان
 نی، زوجستین نیکه مصلحت ا رد،یمدنظر قرار گ ،و منافع اشخاص یو اجتماع یحقوق

بر درخواست طالق  یاقدام زوجه مبن کهنیدهم ا .دباشن فیبالتکل گانهیسالها در کشور ب
فرار از قانون متبوع خود نبوده، چرا که  ي، تقلب نسبت به قانون و برایاز محکمه خارج

مطرح که در صورت وجود  تواندی، مرانیزنان هم در دادگاه ا ياز سو یدرخواست نیچن
و عسر و حرج،  یو طالق عاطف ی، از جمله مفارقت جسمانرانیمندرج در قانون ا طیشرا

 نیو دکتر تی. افزون بر آن اقدام زوجه بر اساس اصل حسن نردیطالق بگ تواندیزن هم م
به  ریوجود آمده، ناگزبه طیوده که با توجه به شراب (CLEAN HANDS)پاك يهادست

عمل آمده به در آن کشور جهت فصل خصومت شده است. با استدالالت به ياقامه دعو
خواسته  دنظریبا نقض دادنامه تجد یمدن یدادرس نییقانون آ 351 و 358استناد ماده 

از  تیقانون حما 15و  26و مواد  یقانون مدن 1133و تبصره ماده  1030مستنداً به ماده 
و طالق  یو مفارقت جسمان هیسکه از کل مهر 1395با توجه به بذل تعداد  1391خانواده 

طالق  ذی، به طالق خلع، حکم به تنفاکی، با اصالح حکم طالق صادره در آمریعاطف
صادره مستندًا به  يرأ. دگردیکلرادو را صادر و اعالم م التیصادره از دادگاه داگالس ا

روز پس از ابالغ قابل  20ظرف  یمدن یدادرس نییقانون آ 397و ماده  368بند الف ماده 
 .]دباشیکشور م یمحترم عال وانیدر د یخواهفرجام

مازندران استان دنظریتجد دادگاه 13 شعبه دادرسان أتیه  
درونکال یرستم حشمت: دادگاه مستشار ینیحس يمهد دیس: دادگاه سیرئ  
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 یخارج دادگاه احکام ياجرا و ییشناسا یمبان. 1

 یدادخواه حق -1-1

 اشخاص که است یدادخواه حق بشر، نیادیبن حقوق از یکی": نخست استدالل مطابق
آن کنند، مراجعه صالح يدادگاهها به خصومت فصل ای و حق احقاق جهت در توانندیم

 يجمهور یاساس قانون 34 اصل جمله از بشر حقوق یالمللنیب و یداخل اسناد در که چنان
 یاسالم هیاعالم 19 ماده 2 بند و 1948 بشر حقوق یجهان هیاعالم 10 ماده و رانیا یاسالم
 1966 یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم 14 ماده 1 بند و قاهره 1990 بشر حقوق
 ای شرط حق بدون را آن 1354 سال در رانیا دولت که متحد ملل سازمان یعموم مجمع
 یمدن قانون 9 ماده وفق که دیرسان وقت یمل يشورا مجلس بیتصو به يریتفس هیاعالم

 کههمچنان. است شده دیتاک و حیتصر حق بدان ،1است یداخل قانون حکم در رانیا
 دارند، را يکشور هر یقضائ محاکم به مراجعه حق ،یداخل اتباع همانند زین گانگانیب

 متحده االتیا یقضائ محکمه به خصومت فصل جهت در ز،ین) زوجه( دنظرخواهیتجد
 ."است کرده اقدام خصومت فصل و یدادخواه حق يراستا در و کرده مراجعه کایآمر

 ثاقیم در شده، اشاره یدرست به که گونههمان ن،یادیبن حق کی عنوان به »یدادخواه حق«
 عضو يکشورها شتریب در ثاقیم نیا و شده شناخته تیرسم به یاسیس و یمدن حقوق
 لیتکم در است؛ برخوردار یجهان تیمقبول از جهینت در و دهیرس بیتصو به ملل سازمان
 عضو يدولتها« ثاق،یم آن 2 ماده سوم قسمت ج بند مطابق که گفت دیبا دادگاه، استدالل

 بیترت بشود، محرز آن تیحقان که یتظلمات به نسبت صالح مقامات که دهند نیتضم دیبا

                                                           
. براي مالحظه تفسیر و نظري متفاوت که مطابق آن معاهدات به علت تصویب در مجلس شوراي اسالمی مطابق 1

قانون مدنی که معاهدات را  9در معناي اخص محسوب شده و حکم مقرر در ماده » قانون«اساسی، قانون  77اصل 
: 1400قلمداد کرده، ناظر به یکسان بودن رتبه و درجه آنها با قوانین داخلی است، بنگرید: صانعیان، » در حکم قانون«

 به بعد 218
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تیصالح يدادگاهها ازشده  صادر احکام ياجرا يبرا الزم باتیترت دیتمه ؛1»بدهند اثر
 عضو يدولتها که شودیم محسوب »یدادخواه حق« تحقق يبرا ینیتضم قتیحق در دار

 یکاف ییتنها به »یدادخواه حق« شناختن تیرسم به نیبنابرا اند؛شده آن انجام به مکلف
 دادگاه از صادره) احکام تنها(نه  آراء ياجرا با که دارند فیتکل دولتها بلکه ست،ین

 مورد يرأ کهنیا ولو کنند، نیتضم خارج عالم در را آن تحقق و وجود دار،تیصالح
 .باشد شده صادر یخارج دادگاه از اجرا، درخواست

 مکتسب حق -2-1

 حق یخصوص و یعموم المللنیب حقوق مهم اصول از یکی": ششم استدالل مطابق
 که معناست نیبد کرده، صادر را یحکم یخارج دادگاه که یهنگام رایز است، مکتسبه
 و احترام قابل حکم نیا جهینت در کرده، جادیا یشخص يبرا را یحق یخارج دادگاه
 با نفعيذ عنوان به زین دنظرخواهیتجد که است گرید يکشورها در آن ياجرا مستلزم
 ."است کرده نیچن اراده يآزاد اصل به توجه

 يریجلوگ ،یخارج احکام ياجرا و ییشناسا یحقوق نهاد يکارکردها نیمهمتر از یکی
 گرفته قرار یدگیرس مورد دارتیصالح دادگاه در شتریپ که است يدعاو مجدد طرح از
 دادگاه ازشده  صادر حکم به دنیبخش اعتبار نیبنابرا است، شده حکم صدور به منجر و

 یناش يهانهیهز لیتحم و وقت صرف و دعوا همان مجدد طرح از ،یخارج دارتیصالح
 يریجلوگ متعارض احکام صدور نیهمچن و یقضائ دستگاه و دادبرده به یدادرس از

 کی عنوانبه -یدادخواه حق از يریگبهره با دادبرده که ییجا در ،یوانگه. کرد خواهد
 دادگاه به تظلم يبرا -دارد قرار ایدن متمدن يهادولت اتفاق رشیپذ مورد که نیادیبن حق

 موجب به له،محکومٌ به اختالف مورد يِماهو حق انتساب وکند می مراجعه دارتیصالح

                                                           
، »حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجرا گذارند«بوده است: . گویا ترجمه عبارات به کار رفته در متن اصلی چنین 1

 اما متنی که به تصویب مجلس ملی وقت رسیده است از جهت عبارات، کمی با آن تفاوت دارد.
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 که آمد خواهد وجود به یحق يو يبرا شود،یم اعالم و احراز یخارج دادگاه حکم
 جابیا را موصوف حکم ياجرا و ییشناسا مکتسب، حق کی عنوان به آن، به احترام
 .کندمی

 یخارج يدادگاهها احکام ياجرا و ییشناسا تحقق طیشرا -2

 نیقوان تعارض حل یرانیا قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس -2-1

 دوم بند در ن،یقوان تعارض حل یرانیا قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس لزوم در
 شده استناد یمدن قانون 972 ماده به هفتم بند در و یمدن قانون 6 ماده به مزبور دادنامه
 .شد خواهد یبررس جداگانه طور به کی هر ادامه در که است،

 یمدن قانون 6 ماده در مندرج تعارض حل قاعده به استناد -2-1-1

 احوال درباره نیقوان تعارض(حل)  یرانیا قاعده اساس براگرچه «: دوم استدالل مطابق
 که گانهیب يکشورها میمق یرانیا يشوهرها و زن طالق يماهو جهات جمله از هیشخص

آنها  متبوع کشور قانون تابع ورزند،یم مبادرت طالق يدعوا طرح به هاکشور همان در
 متبوع دولت قانون تیصالح رانیا یخصوص المللنیب حقوق که چرا. است) رانی(ا

 ثیح از را خارجه میمق انیرانیا ،یمدن قانون 7 و 6 مواد و کرده اعالم او درباره را هرکس
 شناخته خود متبوع دولت قانون عیمط را رانیا میمق گانگانیب و رانیا قانون عیمط طالق
 انیرانیا هیشخص احوال به نسبت یمل قانون اعمال قاعده رانیا یمدن قانون 6 ماده. است
 لیاز قب هیمربوط به احوال شخص نی: قوانداردیم مقرر و است کرده دییتا را خارجه میمق

در  میمق کهنیولو ا رانیاتباع ا هیاشخاص و ارث در مورد کل تینکاح و طالق و اهل
 احوال به نسبت یمل قانون اعمال اصل در کههمچنانخواهد بود.  يمجر ،خارجه باشند

 جامعه رشیپذ مورد الهه، 1905 و 1902 جانبه چند یاسیس يقراردادها در هیشخص
 ماده در شده ینیب شیپ قاعده اساس بر زین آن یشکل جهات و است گرفته قرار یالمللنیب
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 همان زین نیا که است طالق یقضائ و يادار فاتیتشر ياجرا محل تابع یمدن قانون 969
 مبادرت طالق يدعوا طرح به آن در که است) کایامر متحده التیا(کشور  آنان اقامتگاه
 حاکم اقامتگاه قانون اعمال قاعده کایامر متحده التیا یحقوق نظام در اگرچه. اندجسته
 با اما کرده، اجراء را کلرادو التیا قانون ،یخارج دادگاه یقاض اساس نیهم بر که است

 12 مورخ DR 000944208 پرونده شماره کلرداو التیا داگالس دادگاه يرأ مالحظه
 يماهو یقانون با ینتیمبا و تعارض چیه دادگاه آن يسو ازشده  صادر يرأ 2019 ژوئن

(زوج)  خوانده حضور عدم با) داگالس(دادگاه  یخارج دادگاه یقاض که چرا ندارد، رانیا
 نیا دیق و است کرده يخوددار که يو يسو از مدارك ارائه عدم و دادگاه جلسه در

 در را طالق که دهدیم نشان(زوجه)  خواهان« کهنیا بر یمبن دادگاه، آن يسو از عبارت
 مرحله نیا در که چرا ندارد،شده  صادر حکم با یمنافات زین »کرد خواهند دنبال زین رانیا
 موکل یکل تیوضع یچگونگ درخصوص(زوجه)  خواه دنظریتجد لیوک یدگیرس از

 ».است کرده ابهام رفع زوجه یمال حقوق جمله ازآنها  متارکه نحوه و خود
 در شده، صادر مازندران استان دنظریتجد دادگاه 12 شعبه از که يگرید مشابه يرأ در 
 تابع انیرانیا طالق ،یمدن قانون 6 ماده موجب به چهاگر «: است شده استدالل مورد نیا

 1391 مصوب خانواده تیحما قانون 15 ماده موجب به اما شده، داده قرار یمل قانون
 یضمن صورت به که شده رفتهیپذ ذیتنف و یبررس شرط با یخارج يدادگاهها احکام
 انیرانیهرگاه ا: داردیم مقرر خانواده تیحما قانون 15 ماده. است یمدن قانون 6 ماده ناسخ
 تداریخود را در محاکم و مراجع صالح یخانوادگ يخارج از کشور امور و دعاو میمق

 شود،یاجراء نم رانیمراجع در ا ایمحاکم  نیمطرح کنند، احکام ا شیمحل اقامت خو
 ازصادر کند.  يذیو حکم تنف یاحکام را بررس نیا یرانیدار اتیمگر آن که دادگاه صالح

 در میمق یرانیا شوهر و زن طالق يدعوا درخصوص دیبا یخارج يدادگاهها رو نیا
 )10: 1396 ،يباقر عتی(شر» باشد) رانی(ا آنان متبوع قانون تابع گانهیب يکشورها

 ماده و یمدن قانون 6 ماده حکم که دارند اعتقاد پژوهشگران از یبرخ استدالل نیا نقد در
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 تیحما قانون 15 ماده یوقت رایز هستند، جمع قابل هم با خانواده تیحما قانون 15
 بخش کی کند، یبررس را یخارج دادگاه حکم باید رانیا دادگاه کهکند می مقرر خانواده

 کرده حاکم موضوع بر را رانیا قانون یخارج دادگاه ایآ که باشد نیا تواندیم یبررس از
 در و بود خواهد ذیتنف قابل حکم گر،ید طیشرا وجود با و باشد نیچن اگر که نه، ایاست 

یم دادگاه آن، يجا به کهاند داده شنهادیپ زین ادامه در. شد نخواهد ذیتنف صورتنیا ریغ
 دیبا یدادگاه خارج که ستین نیا یمدن قانون 6 ماده مقصود که کند استدالل توانست
حاظ ل یخارج حکم در رانیا قانون يمحتوامقدار که  نیبلکه هم کند، اجرا را رانیقانون ا

چه در قانون را مانند آن یمقررات کایامر دادگاه چهچنان نیبنابرا کند؛می تیکفا ،شده باشد
 و است رانیا قانون تیرعابه معناي  ،اجرا کرده باشد دعوا تیماه دروجود دارد  رانیا

 باشددار تیصالح رانیا قانون کا،یامر نیقاعده حل تعارض قوان يمبنا برکه  ستیالزم ن
 ).19 و 18: 1396 ،يباقر عتی(شر
 در خصوص به تعارض حل یرانیا قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس لزوم

 یمل قانون تابع یمدن قانون 6 ماده مطابق که انیرانیا هیشخص احوال به مربوط موضوعات
 طرفداران یخصوص المللنیب حقوق سندگانینو و پژوهشگران آثار در ،است شده قلمداد

 قاطع طور به کشور یعال وانید و یتال يدادگاهها زین یقضائ هیرو در و دارد ياریبس
 در تواندیم یصورت در انیرانیا طالق موضوع در یخارج دادگاه حکم که دارند اعتقاد

 و باشد شده صادر رانیا يماهو نیقوان مطابق که ردیگ قرار اجرا و ییشناسا مورد رانیا
 شده استناد یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده 7 و 3 بند و یمدن قانون 972 و 6 مواد به

 را یمدن قانون 6 ماده در مندرج قاعده تیرعا ضرورت تینها در دادگاه چه اگر ؛1است
 ینتیمبا و تعارض چیه کایامر کشور کلرداو التیا داگالس دادگاه يرأ که هیتوج نیا با
 دادگاه حکم ییشناسا عدم از یناش فاسد یتال از تا نهاده کنار ندارد، رانیا يماهو قانون با

 دو یحقوق نظام مورد در کم دستِ تواندینم هیتوج نیا اما باشد، کرده اجتناب یخارج

                                                           
 به بعد 151، 1400. براي مالحظه تفصیل بحث، نظریات و نقد آنها بنگرید: صانعیان، 1
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 یحقوق قواعد و یمبان جهت از یتوجه قابل و فاحش تفاوت که کایامر و رانیا کشور
 مخاطب يبرا يجد صورت به پرسش نیا و سازد متقاعد را ذهن و باشد درست دارند،

 نیقوان با طالق، موضوع در کایآمر کشور يماهو نیقوان واقع به ایآ که شودیم جادیا
 ینتیمبا و تعارض ،یحقوق قواعد و یمبان در اختالف و تجانس عدم به توجه با رانیا

 طالق به مربوط یحقوق قواعد اختالف که است دشوار زین نظر نیا رشیپذ یحت ندارد؟
 نیهم به کرد؛ اغماض و گرفت دهیناد را آن توانیم که است يقدر به کشور دو در

 .1داد قرار لیتحل مورد يگرید جهت از دیبا را موضوع جهت
 ییاجرا ،ینیتقن جهت از دولتها تیحاکم استقالل اصل به توجه با که ندارد وجود يدیترد 
 تنها کشور هر نیقوان در مندرج تعارض حل قواعد و يماهو قواعد ياجرا ،یقضائ و
 ياجرا به یفیتکل کشورها ریسا يدادگاهها و بوده آورالزام کشور همان يدادگاهها يبرا
 نیقوان در مندرج تعارض حل قواعد موجب به یخارج يدادگاهها کهنیا مگر ندارند، آن
 که داشت توقع دیبا نه و توانیم نه نیبنابرا. باشند برخوردار يااجازه نیچن از خود مقر

 ان،یرانیا طالق موضوع در) کایامر کشور يدادگاهها مثال عنوان(به  یخارج يدادگاهها
 اساس بر و میمستق صورت به خود، کشور نیقوان تعارض حل قواعد به مراجعه بدون
 تیرعا. کنند اجرا و اعمال را رانیا يماهو قانون ،یمدن قانون 6 ماده در مندرج قاعده
 قانون نییتع يبرا رانیا دادگاه فیتکل تنها ران،یا قانون در مندرج تعارض حل قواعد
 یخارج عنصر کی کمدست که ی استخصوص يدعاو به یدگیرس مقام در دعوا بر حاکم
 يبرا تعارض، حل یرانیا قواعد تیرعا فیتکل گرفتن نظر در و دارد، دخالت آن در

 به و است یقضائ و ینیتقن امور در کشورها آن تیحاکم با ریمغا ،یخارج يدادگاهها

                                                           
قانون مدنی  6قانون حمایت خانواده نیز قابل دفاع نیست، زیرا ماده  15 قانون مدنی با ماده 6. اعتقاد به نسخ ماده 1

قانون  15در مقام بیان قاعده حل تعارض و تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان است، در صورتی که ماده 
هها و مراجع قانون مدنی در مورد آرائی است که دادگا 972حمایت خانواده در حقیقت تکرار حکم مقرر در ماده 

اند و بنابراین نه دار در محل اقامت ایرانیان خارج از کشور در امور و دعاوي خانوادگی ایشان صادر کردهصالحیت
 کند، بلکه تعارضی نیز با آن ندارد و هر یک در جاي خود قابلیت اعمال و اجرا خواهد داشت.تنها آن را نسخ نمی
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 تیحاکم در دولتها دخالت منع ترروشن عبارت به ندارد؛ رشیپذ تیقابل سبب نیهم
 و تیرعا به یفیتکل یخارج يدادگاهها که دارد اقتضاء کشورها، گرید یقضائ و ینیتقن
 .باشند نداشته تعارض حل یرانیا قواعد از تیتبع

 یمدن قانون 972 ماده به استناد -2-1-2

 المللنیب حقوق قواعد اساس براگرچه ": است آمده هفتم استدالل در و ادامه در
 استفاده محدود ییشناسا روش از یخارج احکام ياجرا و ییشناسا در رانیا یخصوص
 خانواده تیحما قانون 15 ماده و 1356 یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده از است، کرده

 و ذیتنف درخواست کهنیا مگر است، یخارج احکام ياجرا تیقابل عدم بر اصل 1391
 دستور صدور که رانیا یمدن قانون 972 ماده به توجه با. بخواهد را طالق امر وقوع اثبات
 شد لیقا دیبا داند،یم الزم یخارج حکم ياجرا يبرا را رانیا نیقوان مطابق حکم ياجرا
 تیصالح دیبا یخارج حکم ياجرا يتقاضا به یدگیرس موقع در یرانیا دادگاه یقاض که

 ".کند احراز رانیا یخصوص المللنیب حقوق قواعد مطابق را دعوا تیماه بر حاکم قانون
 مطرح زین یخصوص المللنیب حقوق استادان از یبرخ يسو از که دادگاه استدالل نیا

 به عبارات رایز ست،ین رشیپذ قابل و بوده انتقاد مورد ،)213: 1384 ،یاست (الماس شده
 رانیا نیقوان با اجرا دستور صدور مطابقت به ناظر 1یمدن قانون 972 ماده در رفته کار

 ندارد، رانیا قانون با یخارج دادگاه حکم مطابقت لزوم به یضیتعر ای حیتصر و است
 ياجرا قانون 169 ماده در که زین یخارج احکام ياجرا دستور صدور موانع و طیشرا

 تعارض حل قواعد و يماهو قواعد از(اعم  رانیا نیقوان تیرعا لزوم به آمده، یمدن احکام
 نکرده اشاره اجرا و ییشناسا يبرا الزم شرط عنوان به یخارج دادگاه توسط) نیقوان
 ،1356 سال در یمدن احکام ياجرا قانون بیتصو زمان در که است یحال در نیا. است

                                                           
االجرا تنظیم احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم دارد:قانون مدنی مقرر می 972. ماده 1

 مطابق قوانین ایران امر به اجراي آنها صادر شده باشد. کهتوان در ایران اجرا نمود، مگر اینشده در خارجه را نمی
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 صادر 1964 هیژانو هفتم خیتار در که کشور آن یعال وانید يرأ مطابق فرانسه، حقوق در
 قواعد مطابق دعوا، بر حاکم قانون نییتع یبررس لزوم است، معروف 1مونزه يرأ به و شده
 و شدیم محسوب یخارج احکام ياجرا طیشرا از یکی کشور، آن نیقوان تعارض حل
 .است نکرده اشاره شرط نیا به آگاهانه رانیا گذارقانون بسا چه

 دادگاه حکم ياجرا دستور صدور يبرا مزبور، يرأ صدور از شیپ تا فرانسه يدادگاهها
 منع کار نیا از آن موجب به اما دادند،یم قرار يماهو دنظریتجد مورد را آن یخارج
 شرط چهار تنها یخارج يدادگاهها آراء ياجرا دستور صدور يبرا که شد مقرر و شدند
 مطابق دعوا بر حاکم قانون تیصالح یبررسآنها  از یکی که ردیگ قرار یبررس مورد
 مقدمه عنوان به فرانسه يدادگاهها آن مطابق بود؛ فرانسه کشور نیقوان تعارض حل قواعد
 تعارض حل قواعد يمبنا بر که کردندیم یبررس دیبا یخارج آراء ياجرا دستور صدور
 را یقانون چه ،يرا کنندهصادر دادگاه و بوده حاکم دعوا بر یقانون چه فرانسه، نیقوان

 يماهو ثیح از ایآ ست،ین منطبق هم بر جهینت دو نیا اگر واست  کرده اعمال و انتخاب
 . ندارد ای دارد وجود یتفاوتآنها  نیب
 مطرح کشور آن مشهور دانحقوق 2هیپ يسو از که فرانسه حقوق درمزبور  هینظر ریتأث

 یخارج احکام ياجرا و ییشناسا موضوع در کرده، دایپ رسوخ زین رانیا حقوق در و شده
 فرانسه نیقوان تعارض حل قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس لزوم و است مشهود

 آن بر یمبتن توانیم را مونزه يرأ مطابق یخارج حکم ياجرا طیشرا از یکی عنوان به
 سندگانینو انتقاد مورد مکتسب حق کیکالس هینظر که است یحال در نیا. دانست هینظر
 دادگاهِ  مقر کشور از خارج در که یحق امروزه ؛3است شده لیتعد مرور به و گرفته قرار
 کامل طور به و یدرست به تحقق، مکان و زمان در حاکم قانون مطابق درخواست، مورد
 منظر از کهنیا ولو شود، شمرده محترم دیبا و شده محسوب مکتسب باشد، شده لیتحص

                                                           
1. Monzer 
2. A. Pillet 

 به بعد 57: 1400. براي مالحظه تفصیل بحث ر.ك. صانعیان، 3
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 گرفته، قرار استناد مورد آن در موصوف حق که یدادگاه مقرِ نیقوان تعارض حل قواعد
 .باشد نداشته را موضوع بر حکومت تیصالح حق، نیتکو مکان و زمان در حاکم قانون
 حقوق در یخارج احکام ياجرا يبرا دعوا بر حاکم قانون نییتع یبررس ضرورت شرط
 در و قرار داشت کشور آن یخصوص المللنیب حقوق سندگانینو انتقاد مورد فرانسه
 مصوب 1کی بروکسل مقررات و لوگانو 1988 ونیکنوانس مطابق اروپا هیاتحاد حقوق
 نشد اشاره یخارج احکام ياجرا يبرا الزم طیشرا از یکی عنوان به شرط نیا به ،2000

. شد رییتغ دستخوش ه،یاتحاد عضو يکشورها با رابطه در فرانسه حقوق بیترت نیبد و
 فرانسه کشور وانید یمدن کمی شعبه يرأ موجب به سرانجام که شد سبب راتییتغ نیا
 که شد حیتصر مزبور يرأ در شود، داده انیپا هیرو نیا به 2007 هیفور ستمیب خیتار به
 که یقانون شود، یبررس ستین الزم ،یخارج يدادگاهها آراء ياجرا و ییشناسا يبرا

 تعارض حل قواعد يمبنا بر که است یقانون همان شده، اعمال یخارج دادگاه توسط
 يبرا فرانسه يدادگاهها که یطیشرا و 2شودیم محسوب دعوا بر حاکم فرانسه نیقوان
 منحصر موارد نیا به و افتی لیتقل شرط سه به رند،یبگ نظر در دیبا یخارج آراء ياجرا
 :شد
 يرا کنندهصادر دادگاه میمستق ریغ تیصالح -کی

  فرانسه یالمللنیب یعموم نظم با مخالفت عدم -دو
 قانون به نسبت تقلب فقدان -سه
 فرانسه کشور نیقوان تعارض حل قواعد يمبنا بر دعوا بر حاکم قانون یبررس ب،یترتنیبد
 شده اشاره آن به مونزه يرأ در که یخارج آراء ياجرا يبرا الزم طیشرا از یکی عنوان به
 . 3شد حذف زین اروپا هیاتحاد عضو ریغ يکشورها با ارتباط در فرانسه حقوق از بود

                                                           
1. Brussels I Regulation 
2. … le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge 
étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française  
3. Mais attendu que, pour accorder l’exequatur hors de toute convention 
internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à 
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 ران،یا نیقوان تعارض حل قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس لزوم به اعتقاد نیبنابرا
 موانع و طیشرا انیب مقام در که یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده در کهنیا از نظر قطع
 فلسفه و یمبان با ،است نگرفته قرار حیتصر و اشاره مورد بوده، یخارج احکام ياجرا
 دهیناد منزله به رایز دارد، رتیمغا زین یخارج احکام ياجرا و ییشناسا نهاد يوجود
 دادگاه به مراجعه و یدادخواه حق از يریگبهره با دادبرده که است یحق گرفتن
 .شود شمرده محترم دیبا »مکتسب حق« کی عنوان به و کرده لیتحص دارتیصالح

 یحقوق) رمنعطفیغ و(خشک  قواعد با آن وندیپ و یاجتماع مصالح به توجه -2-2

 یاسیس برخورد از اجتناب و حقوق یاجتماع کارکرد و هدف به ژرف ینگاه با دادگاه
 قواعد انیم وندیپ جادیا با نهم استدالل در است، یقضائ استقالل با متناسب که موضوع به

 و هستند کایامر کشور میمق سالهاست نیزوج«: است آورده یاجتماع مصالح و یحقوق
 نیچن حقوق انهیگرامصلحت يهاجنبه اند،نکرده مراجعت رانیا به مدت نیا در کی چیه

 با او ارتباط از شیب دارد، اقامتجا آن در که يکشور با فرد هر ارتباط که دارد اقتضاء
 یسردرگم ینوع کایامر از صادره طالق حکم کردن یتلق اعتبار. بیباشد خود یاصل کشور

 صورت به نیزوج نیب کلرادو التیا قانون نظر از کهنیا حال داشت، خواهد همراه به را
 مصالح از شیب ن،یقوان تعارض در که دارد اقتضاء پس. است شده واقع طالق یقطع
 مصلحت که ردیگ قرار نظر مد اشخاص منافع و یاجتماع و یحقوق مصلحت ،یاسیس
 .»باشند فیتکل بال گانهیب کشور در سالها نیزوج که ستین نیا

 کنندهصادر قضات درست و قیعم شناخت دهنده نشان یخوب به یدگاهید نیچن ابراز
به - کشور از خارج میمق هموطنان و شهروندان که است یتیوضع و جامعه از يرأ

                                                           
savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige 
au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et 
l’absence de fraude à la loi, …, que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que 
critique le moyen, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié. Avalible at:  
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret
_n_9829.html 
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 دکتر استاد دهیعق به زین یفلسف نظر از. هستند مواجه آن با -کایامر کشور خصوص
 دارند موثر سهم حقوق جادیا در یمذهب و یاخالق و ياقتصاد و یاسیس عوامل« انیکاتوز

 حقوق یول شناخت، را ضرورتها نیا یشناسجامعه ياری به و تجربه لهیوس به دیبا و
 عقل يترازو در کاوشها نیا جهینت ست؛ین تهایواقع احراز یپ در تنها یتجرب علوم مانند
 یعموم نظم و ابدیب انیم نیا در را قواعد نیبهتر تا کوشدیم گذارقانون و شودیم دهیسنج
 قاعده وضع آن دنبال به دولت که یهدف پس کند، تیرعا شتریب چه هر را عدالت و
 نیهم به و اوست يراهنما و رهبر واقع در و است موثر آن یچگونگ و جادیا درکند می

 »ندارد امکان آن غرض صیتشخ با جز حقوق، یمبان شناختن که کرد اعتراف دیبا جهت
 مقام در که دارد قرار دادگاهها و دانانحقوق عهده بر فهیوظ نیا). 12: 1348 ان،ی(کاتوز
 از گذارقانون غرض و هدف موضوع، بر حکم قیتطب و یحقوق قاعده ياجرا و اعمال
 منافع و اشخاص یخصوص منافع يراستا در را آن و دهند قرار توجه مورد را قانون وضع
 مالحظات از فارغ دادگاهها کهکند می حکم عدالت. رندیبگ خدمت به جامعه یعموم

 که یحقوق قواعد وضع از هدف تا کنند، توجه موضوع به انصاف بر یمبتن و یاسیس
 یتمدن يسو به ملت يرهبر و انصاف و عدل هیپا بر جامعه، در آرامش و نظم حفظ همانا
 حیتشر در. شود محقق ،)143: 1379 ان،ی(کاتوز باشدیم ترمحکم ياقتصاد و تریعال

یبا توجه به اختالفات ف": است آمده هشتم بند در دعوا نیطرف مشترك یزندگ تیوضع
بر اساس  یو حت اندکردهمتارکه  یرانی، زن و مرد اکایمتحده امر االتیدر ا کهنیو ا نیماب

است که زوج  نیشود که نشان دهنده ا کیتواند به آن نزدیقانون آن کشور زوج نم
باشد، یبا همسرش م یق داشته و خواهان زندگاصرار بر عدم وقوع طال کهنیبرخالف ا
رابطه  چیآنها ه نیندارد، چرا که خود آگاه است که عمالً ب یادامه زندگ يبرا یاراده واقع

 آنانمحل اقامت  يلومتریفاصله دو هزار ک کهنیوجود ندارد. ضمن ا یو عاطف یجسم
بر ادامه  يموضوع است و اصرار و نیا دیجداگانه (کلرادو و تگزاس)، مو التیدر دو ا
که آنچنان، بوده تین حسن اصل به يبنديپا عدم و حق از استفاده سوء ی، نوعیزندگ
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 یاسالم يجمهور یقانون اساس 40، موضوع اصل اسالم در الضرر یفقه قاعده بر اساس
 سوء از تیممنوع قاعده اعمال کهنیا دارد، کما دیبر عدم سوء استفاده از حق تاک رانیا

 30و ماده  29ماده  3حقوق بشر از جمله بند  یالمللنی، در تمام اسناد بحق از استفاده
 ثاقیم 5سازمان ملل متحد و ماده  یمجمع عموم 1948حقوق بشر مصوب  یجهان هیاعالم

مورد  1966 یو فرهنگ ی، اجتماعيو حقوق اقتصاد یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب
 یعموم قاعده کی حق، از استفاده سوء تیممنوع کهنیضمن ا .قرار گرفته است دیتاک

 که شده شناخته متمدن يملتها قبول مورد ،یعموم اصول از یاصل عنوان به که است
. اما زوج در جهت سوء استفاده از اعمال ندارفتهیپذ را آن ها،ملت همه ییقضا وجدان
 . "کندمی يحق خود (حق طالق)، خوددار يو اجرا
 اصرار ن،یزوج نیب یعاطف و یجسمان مفارقت احراز و موضوع لیتحل با دادگاه نیبنابرا
 یتلق یراده واقعا راهمسرش  با یزندگ ادامه درخواست وعدم وقوع طالق  بر زوج

 جمله از مختلف منابع به استناد با و کرده یابیارز طالق حق از استفاده سوء بلکه نکرده،
 را يو يادعا باشد،یم حق از استفاده سوء منع قاعده انگریب که یاساس قانون 40 اصل
 . است کرده اعالم مردود
 اساس بر یستیبایم) زوجه( دنظرخواهیتجد لیوک اگرچه«: پنجم استدالل مطابق نیهمچن
 يو کهنیا حال کردیم را طالق ذیتنف درخواست ران،یا خانواده تیحما قانون 15 ماده
 مفاد به توجه با اما است، داشته اعالم طالق اثبات دیتائ را اشخواسته دادخواست، در

 واقع در که شودیم استنباط نیچن زوجه، لیوک از حاتیتوض اخذ و یمیتقد دادخواست
 از موکل ییجدا یپ در که است طالق حکم ذیتنف همان اش،یواقع خواسته زوجه

 بر طالق، دادخواست میتقد از پس که چرا. است افتاده اتفاق کشور آن در همسرش
 سکونت) زوجه( خواهان کینزد متر 300 ندارد حق زوج کلرآدو، التیا قانون اساس
 آن در عمالً و است شده واقع ییجدا نیطرف نیب که است آن دهنده نشان که باشد داشته
 هیقض اتیجزئ ذکر با یموضوع جهات به توجه. »است شده ختهیگس تیزوج رابطه کشور
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 دادگاه، يسو از آن با متناسب حکم قیتطب تینها در و نیزوج یزندگ بر حاکم طیشرا و
 یموضوع کند،می توجه جلبشده  صادر يرأ در که است يارزشمند و برجسته نکات از
 چشم به دادگاهها ازشده  صادر آراء در کمتر يدادگستر امروز زده آمار تیوضع در که
 .خوردیم

 یخارج دادگاه حکم بودن معتبر و االجراالزم ت،یقطع -2-3

 4 بند به مستند یخارج دادگاه حکم بودن االجراالزم و تیقطع لزوم به سوم استدالل در
 شده احراز دادگاه يسو از آن تحقق که شده اشاره یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده
 .است

 متقابل رفتار -2-4

 یخارج حکم ياجرا طیشرا از یکی عنوان به یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده 1 بند
 ایعهود  ایخود  نیصادر شده باشد که به موجب قوان يحکم از کشور«: داردیم مقرر

 يدر مورد اجرا ایدر آن کشور قابل اجراء باشد  رانیا يها احکام صادر از دادگاههاقرارداد
مقابل  فتار متقابل عملی درر پژوهشگران از یبرخ دهیعق به. »احکام معامله متقابل کند

 گذارقانون نظر از که ستین معنا بدان بند نیا در مندرجاي عهدنامه-رفتار متقابل قانونی
زیرا مطلوب  کند،می تیفاک دوتحقق هر یک از آن  ودو شکل از رفتار متقابل وجود دارد 

احکام  ،در عمل بلکه کنند، وانمود لفظ در فقط نهگذار آن است که کشورهاي دیگر قانون
شده  صادراحکام  ،اگر کشور خارجی نیبنابرا. کنند اجرا وایران را شناسایی  يههادادگا
نظر از مفاد قوانین آن کشور، شرط رفتار ایران را در عمل اجرا نکند، صرف يدادگاهها از

 خاستگاه کهنیا از نظر قطع)؛ 94: 1398 زاده، يجبار و زانلویمتقابل تأمین نشده است (ا
 امروزه، که است دولتها يبرابر بر یمبتن ياقاعده و یعموم المللنیب حقوق متقابل رفتار
 ياجرا و ییشناسا موضوع در ژهیبو یخصوص المللنیب حقوق در را خود گذشته گاهیجا
 قانون 169 ماده 1 بند ظاهر با شده ارائه ریتفس داده، دست از یخارج يدادگاهها آراء
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 ربط حرف با که شده لیتشک قسمت دو از مزبور بند دارد، رتیمغا یمدن احکام ياجرا
 چهآن برخالف بند نیا در رفته کار به بیترت و عبارات از است، خورده وندیپ هم به »ای«

 موجب به که یالمللنیب عهدنامه ای قانون وجود که شودیم استنباط گونهنیا شده، گفته
 تیکفا گذارقانون منظر از باشد، اجرا قابل رانیا يدادگاهها ازشده  صادر احکام آن
 صدور، محل کشور در منظور نیا يبرا يامعاهده ای قانون فقدان صورت در اما کند،می

 دیبا رانیا يدادگاهها احکام ياجرا بر یمبن یقضائ هیرو قالب در یعمل رفتار وجود
 احکام ياجرا دستور صدور درخواست گاهچیه دارد، امکان کهجا آن از اما شود، احراز

 رفتار و یقضائ هیرو از یروشن سابقه ای باشد نشده مطرح کشور آن در رانیا يدادگاهها
 دهیعق به نباشد، نیب در رانیا يدادگاهها ازشده  صادر احکام با کشور آن يدادگاهها
 يدادگاهها احکام ياجرا عدم بر ياهیرو که کند احراز رانیا دادگاه است یکاف نگارنده

 وجود صدور محل کشور در یرحقوقیغ و یاسیس يعلتها به 1مندنظام صورت به رانیا
 .ندارد
 ياجرا قانون 169 ماده 1 بند مطابق متقابل رفتار شرط بهخود  يرأ در دادگاه اگرچه
 ياجرا و ییشناسا به مربوط نیقوان وجود به توجه با اما است، نپرداخته یمدن احکام
 از رانیا يدادگاهها ازشده  صادر احکام که کایامر کشور در یخارج يدادگاهها احکام
 ،)یقانون متقابل(رفتار  است برخوردار اجرا تیقابل از آن مطابق و نشده مستثناء آن شمول
 به و است یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده 1بند نخست قسمت مشمول موضوع

 ازشده  صادر احکام با مواجهه در کشور آن يدادگاهها یعمل هیرو احراز سبب، نیهم
 يدادگاهها يمتعدد موارد در که رادیا نیا نیبنابرا. بود خواهد یمنتف رانیا يدادگاهها
 ییشناسا ،یرحقوقیغ يهابهانه به را رانیا يدادگاهها ازشده  صادر احکام کا،یامر کشور

 عدم بر مندنظام طور به کشور آن يدادگاهها یعمل هیرو نیبنابرا و اندنکرده اجرا و
 ست،ین مقام در مؤثر و بوده مردود دارد، قرار رانیا يدادگاهها ازشده  صادر احکام ياجرا

                                                           
1. Systematic 
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 نخست قسمت مطابق ،یقانون متقابل رفتار احراز صورت در شد، اشاره که گونههمان رایز
 دیرس نخواهد آن دوم قسمت ياجرا به نوبت ،یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده 1 بند
 با را مزبور بند يقسمتها گذارقانون که باشد موجه توانستیم یصورت در رادیا نیا و

 در کشور آن يدادگاهها يارحرفهیغ رفتار اضافه به داد،یم وندیپ هم به »و« ربط حرف
 يبرا يابهانه دینبا ،یخصوص حقوق خصوص به یحقوق موضوعات با یاسیس برخورد

 حق از يمندبهره با که باشد یرانیا شهروندان و افراد حقوق گرفتن دهیناد و عییتض
 لیتحص به موفق و کرده مراجعه خود اقامت محل دار تیصالح دادگاه به یدادخواه
 .اندشده خود نفع به حکم

 یخارج يدادگاهها احکام ياجرا و ییشناسا تحقق موانع -3

 حسنه اخالق و یعموم نظم با مخالفت -3-1

 تواندیم یصورت در یخارج دادگاه حکم یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده 2 بند مطابق
اخالق  ای یمربوط به نظم عموم نیمخالف با قوان آنمفاد  که د،یدرآ اجرا موقع به رانیا در

 در دادگاه ،است بوده طالق که داگالس دادگاه حکم موضوع به توجه با ؛حسنه نباشد
 .است نکرده قلمداد حسنه اخالق و یعموم نظم برخالف را آن چهارم استدالل

 قانون به نسبت تقلب -3-2

 ییشناسا موانع از یکی عنوان به قانون به نسبت تقلب موضوع به دادگاه دهم استدالل در
 طالق درخواست بر یمبن زوجه اقدام": آن مطابق است، پرداخته یخارج احکام ياجرا و
 است، نبوده خود متبوع قانون از فرار يبرا و قانون به نسبت تقلب ،یخارج محکمه از

 در که] شود[ مطرح تواندیم هم، رانیا دادگاه در زنان يسو از یدرخواست نیچن که چرا
 یعاطف طالق و یجسمان مفارقت جمله از ران،یا قانون در مندرج طیشرا وجود صورت

 اصل اساس بر زوجه اقدام آن بر افزون. ردیبگ طالق تواندیم هم زن حرج، و عسر و
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 طیشرا به توجه با که است )CLEAN HANDS( پاك يدستها نیدکتر و تین حسن
 . "است شده خصومت فصل يبرا کشور آن در دعوا اقامه به ریناگز آمده، وجودبه
 از یکی عنوان به یمدن احکام ياجرا قانون 169 ماده در قانون به نسبت تقلب چه اگر

 قواعد و اصول ریسا از اما ،است نگرفته قرار حیتصر مورد یخارج احکام ياجرا موانع
 اشاره مورد یاساس قانون 40 اصل در که حق از استفاده سوء منع قاعده مانند ،یحقوق
 »دادگاه به نسبت تقلب« و »قانون به نسبت تقلب«. است استنباط قابل یخوب به گرفته، قرار
 فرار و تقلب قصد به حاکم، قانون با دعوا موضوع ارتباط عامل ياراد رییتغ به توانیم را
 رییتغ با شخص مورد، دو هر در رایز کرد؛ فیتعر دارتیصالح اصوالً قانون حکومت از

 موضوع تاکند می تالش دارتیصالح دادگاه با ای حاکم قانون با دعوا ارتباط عامل ياراد
 سازد مطرح يگرید دادگاه در را دعوا ای کند خارج دارتیصالح اصوالً قانون شمول از را
 نیبنابرا. برسد ابد،ی دست آن به تواندینم يعاد تیوضع در که خود مقصود به بتواند که
 :دارد ضرورت عنصر دو وجود دادگاه و قانون به نسبت تقلب تحقق يبرا
 قانون با دعوا موضوع ارتباط عامل ياراد رییتغ از است عبارت که يماد عنصر -کی

 شد؛ خواهد دعوا بر حاکم قانون رییتغ به یمنته که دادگاه با دعوا ارتباط عامل ای حاکم
 شود ارتباط عامل رییتغ به منجر که است یعمل انجام ازمندین تقلب، تحقق رو، نیا از
)Mayer, 1991, No. 270.( 
 قانون حکومت از فرار يبرا تقلب قصد از است عبارت که یروان عنصر -دو 

 فرد که است آن انجام قصد و عمد تقلب، یروان عنصر گرید عبارت به دار؛تیصالح
 جهینت اما ت،یتابع ای اقامتگاه رییتغ مانند ست،ین یرقانونیغ ذاتاً که دهدیم انجام را یعمل
 از فرد که معناست نیا به تقلب). قصد Mayer, 1991, No. 269(است  یرقانونیغ آن
 هر مثال عنوان به ست،ین قانون دیتائ مورد که باشد ياجهینت دنبال به ارتباط، عامل رییتغ
 که را یموضوعات بر حاکم قانون رییتغ نیا با و دهد رییتغ را خود تیتابع تواندیم فرد
 شود،یم یتلق مشروع یاقدام نیچن دیترد بدون دهد، رییتغ است اشخاص یمل قانون تابع



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /384 

 

 يبرا حاکمقانون  ت،یتابع مانند يعنصر رییتغ با فرد که دهدیم رخ تقلب یوقت اما
را که  يرتمهم و یعواقب اساس کهنیابدون  دهد،یم رییتغ رامطلوب  جهیبه نت یابیدست
گاه دشوار  يقصد نیچن اثبات اگرچه باشد؛ رایپذمعمول به آن وابسته است  طور به

که آن را آشکار  ینیع طیآن را با شرا توانیم رای، زستین رممکنیاما غ بود، خواهد
 بدون و دیجد تیطالق بالفاصله پس از کسب تابع مثال، عنوان به ؛کند، ثابت کردمی
 داللت تقلب قصد بر یکاف زانی، به مباشد داشته اقامت عمالً دیجد کشور در فرد کهنیا

  ).Mayer, 1991, No. 269کند (می
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 نتیجه:
 سمت به ایدن ۀشرفتیپ یحقوق ينظامها و کشورها یقضائ هیرو و يگذارقانون کرديرو

 کهيطوربه است، یخارج يدادگاهها آراء ياجرا و ییشناسا نهاد تحقق لیتسه و توسعه
 کا،یامر و فرانسه حقوق اروپا، هیاتحاد جمله از یحقوق ينظامها از ياریبس در اکنون هم

 يهایریگسخت و دهیرس خود زانیم نیکمتر به یحقوق نهادنیا تحقق موانع و طیشرا شمار
 نیهمچن و یعمل متقابل رفتار احراز شرط به توانیم جمله از. است شده نهاده کنار گذشته
 درخواست مورد دادگاه مقر نیقوان تعارض حل قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس
 کاستن. است شده حذف یخارج احکام ياجرا يبرا الزم طیشرا شمار از که کرد اشاره

 و ییشناسا تحقق لیتسه و بوده متداول حوزه نیا در گذشته در که ییهایریگسخت از
 کنار در تواندیم شهروندان،براي  یروان تیامن جادیا بر عالوه ،یخارج احکام ياجرا

 باشد مؤثر يدادگستر به هاپرونده يورود کاهش در متعارض، احکام صدور از اجتناب
 دادنامه مطابق. کند يریجلوگ زین یقضائ دستگاه و دعوا اصحاب بر نهیهز لیتحم از و

 داگالس دادگاه حکم مازنداران، استان دنظریتجد دادگاه زدهمیس شعبه ازشده  صادر
 اقامه و یدادخواه حق بر یمبتن و خواهان درخواست به که کایامر کشور کلرادو التیا

 قرار) ذی(تنف ییشناسا مورد شده، صادر يو اقامت محل دار تیصالح دادگاه در دعوا
 گرفته قرار توجه کانون در مقاله نیا در چهآن. است شده صادر آن ياجرا دستور و گرفته
 نیا با دادگاه که است یخارج دادگاه توسط رانیا يماهو قانون تیرعا عدم چالش
 آن از ندارد، رانیا يماهو نیقوان با ینتیمبا و تعارض یخارج دادگاه يرأ که استدالل
 یمدن قانون 7 و 6 مواد مطابق اگرچه نگارنده، دهیعق به که، یحال در. است کرده عبور
 که داشت توجه دیبا اما شده، داده قرار افراد متبوع دولت قانون تابع هیشخص احوال
 تنها ،یقضائ و ینیتقن امور در دولتها تیحاکم استقالل اصل به توجه با قواعد نیا تیرعا
 يدادگاهها که داشت توقع توانیم نه و د،یبا نه و است آورالزام یداخل يدادگاهها يبرا

 که ییجا در اضافه به باشند؛ داشته آن ياجرا به فیتکل ای کنند تیتبع آن از یخارج
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 به بیقر رشیپذ مورد که نیادیبن حق کی عنوان به یدادخواه حق به تمسک با دادبرده
 است کرده مراجعه دارتیصالح دادگاه به دارد، قرار ایدن متمدن يدولتها و کشورها اتفاق

 به) تعارض حل قواعد و يماهو مقررات از(اعم  مقر نیقوان مطابق زین دادگاه آن و
 است آمده وجود به یحق لهمحکومٌ يبرا کرده، صادر یمقتض يرأ و یدگیرس موضوع

 به زین حکم کنندهصادر دادگاه متبوع دولت تیحاکم قلمرو از خارج در تواندیم يو که
 تعارض حل قواعد مطابق دعوا بر حاکم قانون یبررس لزوم رو، نیا از. کند استناد آن
 نیقوان تعارض حل قواعد که يمورد در خصوص به– درخواست مورد دادگاه مقر نیقوان

 مورد دادگاه مقر قانون در مندرج قواعد با يرأ کنندهصادر دادگاه مقر قانون در مندرج
 نیهم به و بود خواهد تعارض در لهمحکومٌ مکتسب حق با -است متفاوت درخواست

 دادگاه حکم ياجرا دستور« یمدن قانون 972 ماده مطابق. دیپوش چشم آن از دیبا سبب
 در آن به راجع فاتیتشر و موانع ط،یشرا شود، صادر رانیا نیقوان مطابق دیبا »یخارج
 به يااشاره ر،یاخ مقررات مطابق واست  آمده یمدن احکام ياجرا قانون بعد به 169 مواد
 دادگاه توسط) نیقوان تعارض حل و يماهو قواعد از(اعم  رانیا نیقوان تیرعا لزوم
 تواندیم یصورت در یخارج دادگاه حکم یعموم قاعده کی عنوان به. است نشده یخارج

 تیرعا کنندهصادر دادگاه يسو از هیعلمحکومٌ  یدفاع حقوق که شود گذاشته اجرا موقع به
 لیتحص دادگاه ای قانون به نسبت تقلب جهینت درشده  صادر حکم نیهمچن و باشد شده
 احکام آن مطابق که حکم صدور محل کشور در معاهده ای قانون وجود صرف. باشد نشده

 169 ماده 1 بند نخست قسمت مطابق باشند، برخوردار اجرا تیقابل از رانیا يدادگاهها
 فقدان به تنها دادگاه ،يرأ در موارد، نیا از کهکند می تیکفا یمدن احکام ياجرا قانون
 .است پرداخته قانون به نسبت تقلب
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Recognition and Enforcement of a Divorce Judgment Rendered 
by the Court of Douglas, Colorado, USA; 

A Critique on a Judgment Rendered by Branch 13 of the Appellate Court of 
Mazandaran Province 

Ali A. Saneian1 

Abstract: 
In Iranian law, the possibility of enforcement of judgments made by 
foreign courts is allowed by the legislator in Article 972 of the Civil Code. 
However, its conditions, barriers and procedures are specified in the ninth 
chapter of the Enforcement of Civil Judgment Act, approved in 1977. 
There are thought-provoking points in the interpretation and application of 
the aforementioned rules in the writings of legal researchers and also in the 
judicial precedent that examining them while taking into consideration the 
rationale for their existence and also the functions of the institution that 
has the responsibility to recognize and enforce foreign judgments, can help 
us to know them better and to take steps towards developing them and 
benefiting from their advantages.In a judgment rendered on 24/05/2021 
regarding the enforcement of a divorce judgment issued by the Douglas 
Court of the United States of America, Branch 13 of the Appellate Court 
of Mazandran Province, referring to domestic and international legal 
sources, addressed points such as the need to respect the acquired rights of 
the claimant, based on the fundamental right of access to justice, the choice 
of law governing the dispute by the court rendering the judgment, fraus 
legis (fraud upon law) and also the connection between social events and 
legal rules, that is unique in its kind and deserves praise.However, its 
criticism and introduction, along with addressing some of the aspects of 
the issue mentioned in the aforementioned judgment, can help develop and 
facilitate the realization of the institution of recognition and enforcement 
of foreign judgments in line with the world’s advanced legal systems, and 
as a result, improve the country's legal system. 

KeyWords: enforcement of a foreign judgment, recognition of a foreign 
judgment, the right access to justice, the acquired right, the law governing 
the dispute, fraus legis.
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