
  تشريفات شناسايي و اجراي...  512 

ی و اجرای تشريفات شناساي

 داوری در ياحکام خارجی و آرا

 الملل خصوصی فرانسه حقوق بین

 

آندره هووه

  

ANDRE HUET 
 دکتر ربیعا اسکینی: ترجمه

 

مقدمه


 

این یک واقعیت است که کشور فرانسه، 

به نحو نسبتًا وسیعی، آثار تصمیماتی را 

اند، در سرزمین  ادر نشدهکه به نام او ص

این اقدام فرانسه البته و . پذیرد خود می

ق کنوانسللیونیا  قبللا از هللر میلل  م للاب

گیرد که کشور  ا  صورت می المللی عدیده بین

م بور با کشورها  بسیار گوناگون منعقد 

نملللوده و میمتلللرین آنیلللا، در عملللا، 

 8691سلتتامبر  72کنوانسیون بروکسا مورخ 

ست عام ا. ا قوق  با ح بور  قدام م  ین ا

ق نی  شور، یع ضایک یه ق ی آن، وانین و رو

اما قبا از هر می  در . نی  م ابقت دارد

                                                           

.  3استاد دانشگاه استراسبورگ شماره. 

. قع، گ ارشي است كه كشور فرانسه به این مقاله، در وا

كه  مود  سلیم ن مدني ت سي  یین دادر یاني آ گره ج شتمین كن ه

برگ ار گردیلد و  8612اوت  71تا  72در او ترخت از تاریخ 

نی  بله ملار رسلیده  Journal du droit International / No. 1/ 1988در مجله 

 .است
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احکام راب ه با نکته اخیر الزم است بین 

شویم خارجی و آراي ئا  فاوت قا . داور  ت

در راب لله بللا احکللام خللارجی، قواعللد و 

بًا وجود خارجی ندارند مقررات نوشته تقری

ون مدنی قان 7873توان به ماده  و تنیا می

ین دادرسلی قلانون جدیلد آیل 906و ماده 

موجب آنیا یک حکم  همدنی اشاره کرد که ب

توان در فرانسه اجرا نمود  خارجی را نمی

گللاه فرانسللو  حکللم مگللر آنکلله یللک داد

. کرده باشداالجراء اعالم  موردنظر را الزم

به بیش از این، یعنی در خصوص شرایط  راجع

سائی  با شنا ی  در راب ه  عالم و ن ین ا ا

خارجی کم  صرًا ح سه منح عام فران قوق  ، ح

. و نه قانون حاصا کار رویه قضائی است

برعکس، در مورد آراي داور  باید گفت که 

سای سه، از شنا یا در فران جرا  آن ی و ا

بله ایلن  8618مله  87زمان تصویب قلانون 

طرف، موضوع مقررات قانونی مشخصی است که 

ین یللد آیللقللانون جد 8902تللا  8261مللواد 

.دهند تشکیا می دادرسی مدنی را
1
 

 ما تفکیک میان احکام خارجی و آرايا

س وح  ج  در  ی ،  گر  ن س وح دی داور  در 

                                                           

تند که ی قابا اجرا هسمواد م بور تنیا در مورد آرای .1

، یعنی بعد از تلاریخ انتشلار قلانون 8618مه  82بعد از 

 .مورد بحث، صادر شده یا می شوند
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شود می  مال  با اع قوق، قا نابع ح در . م

با  صمیمات قا ظر ت له اول، از نق ه ن وه

سا فت یشنا ید گ سه، با جرا در فران ی و ا

که، اگر صحبت از احکام باشد، این احکام 

شن کامی با نی اح خارجی یع ید  که در با د 

صادر  خارجی  یت  یک حاکم نام  به  خارج و 

شده اند؛ بعالوه، این احکام باید راجع 

به یک راب ه تابع حقوق خصوصی باشند
2
 - 

پاره ا  از  یرا  عام، ز قوق  قا در ح الا

المللی این قاعده نقض  یا  بینکنوانسیون

خارجی صادره در ؛ مرا که احکام -می کنند

نه یا  زمی یاتی  یی را ها  ادار ، مال ج ا

می کردتوان در فر ن قی  مؤثر تل سه  در . ان

لت د مورد آراي یک دو نام  به  که  اور  

شللوند بلکلله اسللاد قللرارداد   صللادر نمللی

قلانون جدیلد  8902تلا  8261مواد  دارند،

ین دادرسللی مللدنی نلله تنیللا امکللان آیلل

                                                           

ا  باشد،  که حکم خارجی راجع به منین راب هاما همین  .5

قام  یک م سط  موردنظر تو کم  که ح ست  ست و الزم نی کافی ا

شود  مداد  مؤثر قل تا  شد  شده با صادر  مدنی  ضائی  مثالً )ق

صاد خارجی  کام  شی از اح مدنی نا عوا   یک د ساد  شده برا ر 

بعالوه، (. شوند یک تخلف ج ائی نی  مؤثر تلقی می ارتکاب

شد  کرده با صادر  مذهبی  قام  بک م کم را  که ح ست  یم نی م

صادره از ) مت  به قیمو جع  صمیم را یا ت طالق  کم ا مثالً ح

خارجی  کم  ی  ح خارجی ن مذهبی  یا  قام ادار   یک م یه  ناح

میم نیست که تصمیم خارجی ترافعی  باالخره(. تلقی می شود

 .باشد یا غیرترافعی
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جرا  آر سائی و ا خارجی را شنا اء داور  

سه پیش می در فران نی  ند بی ک
3
عالوه   که،  بل

بلللله داور   راجع»راین، بلللله آرا بلللل

صادر می شوند  که در فرانسه« المللی بین

.دهند نی  امکان اجرا می
4
از سو  دیگر،  

خارجی و آراء  کام  یان اح گر  م فاوت دی ت

داور  از جیت شرایط مؤثر بودن آنیا در 

جود سه و مه . دارد فران گر  قع، ا در وا

تدریج به تشریفات اجرا و  هی، برویه قضای

ی احکام خارجی شکا بیتر  بخشیده شناسای

و احکام م بور را تحت رژیمی قرار داده 

نسللبتًا ( بللا وجللود  للاهر امللر)کلله 

و بعلد  8261پذیر است، ولی ملواد  انع اف

اء قانون جدید آئین دادرسی مدنی برا  آر

                                                           

الملللی  ها  بین ، هم راجع است به پروندهقاعده م بور .3

 .شود به پرونده ها  صرفًا داخلی هم مربوط می و

رویله قضلائی، آراء داور   8618درحالی که تا قبا از  .4

یا  صدور آن حا  قانون م ساد  نه برا خارجی را  سو  و  فران

که بر قانون بل ساد  خارجی]ا یا  سو   برآئین [ فران حاکم 

متون قانون جدید قرینه ساده تر . دادرسی تفکیک می نمود

با وجود این، در . محا صدور رأ  را مدنظر قرارداده اند

ید  عه کن حا مراج ین م یین ا شکالت در تع ضی م بروز بع مورد 

 :به

BELLET et MEZGER: Rev. Crit. dr. int. pr.  1981, p. 637.  

یا در در واقع، قاعده تفکیک آراء داور  صادره در خارج 

سای با شنا سه، در راب ه  حدود فران یا، م جرا  آن ی و ا

ت طرق اع با  یک در راب ه  ین تفک ما ا ست؛ ا به آراء ا راض 

ضای جع ق ن د مرا بور  ست م  شتر  ا یت بی در )ی، دارا  اهم

 .(این مقاله مراجعه شود« ب»این مورد به بخش اول، بند 
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پذیر در نظر  داور  سرنوشتی بازهم انع اف

ست ته ا ! گرف
5
ین انع اف  ید و  ا پذیر  جد

سریع حقوق عام فرانسه، در عین  بیش و کم

کند  ، این حقیقت غیرعاد  را آشکار میحال

خارجی و آ کام  ثر اح سائی ا راء که شنا

المللی گاه  داور  توسط کنوانسیونیا  بین

ی اثر آنیا به موجب حقوق عام از شناسای

این حقیقت را ما با ! اهمیت کمتر  دارد

و ستس حقوق ( بخش اول)م العه حقوق عام 

 .در خواهیم یافت( بخش دوم)هداتی معا

 

 

 

1 

 حقوق عام

 

عًا باید بین احکام  در این راب ه طب

 .خارجی و آراء داور  قائا به تفکیک شد

  

 ـ احكام خارجي الف

خارجی در  کم  یک ح به  ثر  اع ا  ا

که آن را در  ست  ین ا نی ا به مع سه  فران

                                                           

این امر بدون تردید به خاطر آن اسلت کله رأ  داور   .2

یک اساد صرفًا قرارداد  دارد و به نام یک حاکمیت دولتی 

 .صادر نمی شود
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جانیم سه بگن قوقی فران ظام ح ین . ن لذا ا

ت که حقوق عام همیشه واقعیت قابا فیم اس

تأثیر ق عی یک حکم خارجی را موکول به 

رل آن توسللط یللک دادگللاه فرانسللو  کنتلل

ترل موسوم است به کنترل این کن. کند می

بین» لی صحت  «المل
6
یه   خارجی، رو کم  ح

یی مار آ به نا ضایی  ترل را ق ین کن ن ا

سللازمان داده و موضللوع کنتللرل را معللین 

 .نموده است

 

 ن کنترل اول ـ آيی

ایللن کنتللرل جنبلله دوگانلله دارد و 

س عو  برح طرفین د کی از  که ی ثار   ب آ

خواهللد در فرانسلله بللرحکم بللار شللود  مللی

.متفاوت است
7
  از آثار ا از یک سو، پاره 

یه صدور اجرای به  کول  مورد  مو ثا  ند، م ا

که خارجی توسط مقات قضایی، اجرا  حکم 

امکان کی دهد مثالً یکی از اموال بدهکار 

                                                           

6. Regularite internationale. 

 Action)« دعوا  مستقیم براساد حکم خارجی»در اینجا به  .2

on Foreign Judgment )کنلیم ال اشاره نمی ول در کشورها  کامنمعم .

آن خواهللان، بلله جللا  دعللوا  اخیردعللوائی اسللت کلله در 

سای ست شنا عدرخوا جددًا د خارجی، م کم  جرا  ح یا ا و  را ی 

کند و حکم خارجی را به پیوست  ماهیتًا در فرانسه م رح می

به  عو ،  بات د یا اث کی از دال نوان ی به ع خود،  ست  دادخوا

   .دادگاه فرانسو  تقدیم می دارد
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ی شود  یف  خت توق به پردا ل م  بدهکار م ا 

له  ومنفقه گردد ویا کودکی دراختیار محک

یرد برا  . قرار گ یه  صدور اجرای ما  ا

شناسللایی اعتبللار امللر مختللوم در مللورد 

کام  پاره نی اح خارجی، یع کام  ا  از اح

ی   ئی، ن به دارا عه  کام راج می و اح اعال

ست .ضروز  ا
8
ین  ترل  در ا موارد، کن نه  گو

شللریفات صللدور ت»حکللم خللارجی از طریللق 

تشریفات م بور، . شود انجام می« اجرائیه

هم ست و  می ا لی  هم ال ا سی قب بدون برر

ست لی در خوا بدون کننده اجرای دالی یه و 

ات محکوم علیه در ماهیت، ورود به دفاعی

 .پذیرد صورت می

گر  ثار دی ضی از آ گر، بع سو  دی از 

سه  یر  در فران طور ق به  خارجی  صمیم  ت

بلله صللدور قبلللی  یافتلله و منللوطتحقللق 

سای ستند و شنا یه نی مر اجرای بار ا ی اعت

مختوم احکام خارجی راجع به احوال شخصیه 

اهلیت اشخاص، واحکام خارجی انشایی که  و

یده صادر گرد یی  نه دارا ند، از  در زمی ا

                                                           

یه قضائی غالبًا ملورد انتقلاد علملا  این راه حا رو .8

و یکلی (. .Gaudemet-Tallon: op, cit. p. 499. )رک)حقوق واقع شده است 

نی   لاهرًا بله  8622دسامبر  6از آراء دیوان کشور مورخ 

 :رک)طور ضمنی آن را مت ل ل کرده است 

Rev, cit. dr. int. pr. 1975, 504, note Mezger.( 
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شم به  یا  صادیق آن له م میجم ند ار  . رو

ثار  ین آ یا ا بال»منت ستقیم و  س هم ، « وا

می باقی  قت  ل ل و مو یرا م مت  ند، ز ان

. کنتر  موخر حکم خارجی همیشه ممکن است

به تقاضا  یکی از طرفین کنترل نوع اخیر 

می جام  بردن  ان بین  صد از  یا ق که  شود 

آثار مستقیم و بالواس ه تصمیم خارجی را 

گاه  یا از داد یذ و دارد و  ضا  تنف تقا

می یا را  ید آن ید تأی ین . نما جه ا نتی

، اللللذکرشلللود کللله در ملللوارد اخیر می

عی»تأثیر به « ق  خارجی  کم  شریفات »ح ت

است و هم موخر،  که هم احتمالی« کنترل

 .باشد موقوف و معلق می

 

تشــريفات صــدور : زامــی و مقــدمکنتـرل ال. 1

 ه اجرايی

مولی،  شریفات مع ین ت جام ا بدون ان

جود  سه و شور فران ید ک خارجی، از د کم  ح

صد استفاده . خارجی تدارد جس، کسی که ق

یک ح خاراز  سه دارد و کم  جی را در فران

خواهد محکوم علیه را مل م به اجرا   می

آن نماید، یا می خواهد به اعتبار امر 

که مختوم استناد کند و یا مدعی خقی شود 

، باید حکم به نفع او برقرار کرده است
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طرح  یه»به  صدور اجرائ عوا   بادرت « د م

 .ورزد

گاه  صار  داد صالحیت انح عو  در  ین د ا

ستان ضیمت) شیر ند قا ست ( شکا از م که ا

صادر قام  که م به این جه  کننده بدون تو

تصمیمی که اجرا  آن تقاضا گردیده کیست، 

ص جد  ضیه وا به ق سیدگی  صار  ر الحیت انح

شد می صادر. با قام  که م یک این کم  کننده ح

دادگاه خارجی، یک مقام ادار  یا مذهبی 

یا  خارجی و جار   یا ت مدنی  گاه  یک داد

باشد که صالحیت رسیدگی  ی یا دادگاهیج ای

 به اختالفات ناشی از قراردادها را دارد،

ستیناف و  خش، ا گاه ب یک داد که  یا این و 

ندارد و  یت  شد، اهم عالی با گاه  یا داد

و امللا در مللورد . مللوثر در مقللام نیسللت

ین  که ا شد  تذکر  ید م سرزمینی با صالحیت 

صللالحیت معمللوالً یللا متعلللق بلله دادگللاه 

مت و  حا اقا ستان م نده شیر سکونت خوا یا 

است یا دادگاه شیرستان محا اجرا، یعنی 

.محا وقوع اموالی که باید توقیف شوند
9
 

ی صدور اجرای ست  ن د دادخوا حه  ه م رو

دار، باید همواره  دادگاه شیرستان صالحیت

                                                           

بین این صالحیتیا  سرزمینی سلسلله این مسئله که آیا  .2

 .مراتب وجود دارد یا خیر محا بحث است
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طرف مقابا، یعنی خوانده،  با اخ ار به 

عی  شکا تراف به  سیدگی  تا ر شد  مراه با ه

یر صورت صدور . دگ ضا   گ  تقا یه هر اجرای

تواند به شکا در خواست و بدون دعوت  نمی

طرف مقابا پذیرد و این حتی شاما مورد  

است که، مانند موارد حسبی، حکم خارجی 

.  خود ازطریق طرح درخواست صادر شده باشد

از اینکلله بگللذاریم، تشللریفات صللدور 

با  ست  عام ا قوق  عد ح تابع قوا یه  اجرائ

قاضی صدور این تفاوت که در حین محاکمه، 

اجرائیه از اختیار وسیعی در اداره جلسه 

ست خوردار ا ضی . بر فه قا قع، و ی در وا

کم  صحت ح سًا  تی رأ که ح ست  ین ا بور ا م 

مکلف است که خود »خارجی را بررسی کند و 

شرایط  جود  ستقالً و کم)م حراز ( صحت ح را ا

.«نمایللد
10
ایللن اختیللار و تفللوق قاضللی  

ب یت قا ین ج یژه از ا به و سی  ا بردادر

هللدف از تأسللیس صللدور »توجیلله اسللت کلله 

ظام  یت از ن که حما ست  ین ا یه ا اجرائ

                                                           

10. Cass. civ. I. 7janv. 1964: Clunet 1964, 302. note Goldman: Cass. civ. I. 9nov. 1971: Rev. 

crit. dr. int. pr. 1972. 314. note Holleaux: V.cependant Cass. civ. I. 17 oct. 1972; Rev, crit . dr. 

int. pr. 1973. 556. note Franceskakis. 

رأ  اخیر بار اقامه دلیا را بر دوش خواهان گذاشته و )

لی  جود دالی ستجو  و سًا ج یه را رأ صدور اجرائ مأمور  ضی  قا

 .(که طرفین اقامه نکرده اند معاف کرده است
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،«حقوقی و منافع فرانسه تأمین گردد
11
و  

بارت دی ید به ع ین د با ا ضوع  گر، مو

شود که اجرائیه فقط به طرفین  نگریسته می

که ح سه  لت فران که دو ست بل بوط نی کم مر

گیرد نی   اش جا  مي خارجی در نظام حقوقی

همللین اختیللار . مللن نظللر باشللد بایللد م

کننللده برمحاکملله در مللورد  کلله  تعیللین

خارجی را  کم  یک ح ید  سو  با گاه فران داد

صادق  ی   هد ن قرار د ترل  مورد کن مؤخرًا 

 .است

 

 کنترل احتمالی و مؤخر. 5

به  پاره خارجی جن کم  ثار ح ا  از آ

دارنللد، بلله ایللن معنللا کلله « بالواسلل ه»

بول دارد خود ق یا را خودب سه آن و  فران

این . منوط به صدور قبلی اجرائیه نیستند

ند از مدتًا عبارت ثار ع مر : آ بار ا اعت

توم  تًا  ل مخ یا اثبا یًا  مورد  نف ل در 

جع کام را یت  اح صیه و اهل حوال شخ به ا

صادره  شائی  کام ان ی  اح شخاص و ن در ا

.یزمینلله دارایلل
12
همللان ور کلله دیللوان  

                                                           

11. Cass civ. I. 7janv. 1964. precite.  

کلر کلرد بلدون توجله بله آثار دیگر  که می توان ذ .15

توان به موجب  خارجی عبارتند از آثار  که می ماهیت حکم

و یا به عنوان یک ( fait)آنیا حکم را به عنوان یک واقعه 
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 8630مللارد  3کشورفرانسلله در رأ  مللورخ 

،وده استاعالم نم
13
همین که اجرا  احکام  

احکام »مستل م مراجعه به دادگاه نباشد، 

خارجی در  گاه  یک داد یه  صادره از ناح

شخاص در  یت ا صیه و اهل حوال شخ صوص ا خ

یه  صدور اجرائ به  یاز  بدون ن سه  فران

این است که مثالً . «دارا  اثر خواهد بود

ید  طالق، از د به  جع  خارجی را کم  یک ح

ث ین ا سه، ا س ه رفران که ر بالوا ا دارد 

کند و در نتیجه،  راب ه زوجیت را ق ع می

زن و شوهر طالق گرفته، اجازه  به یکی از

دهد که در فرانسه مجددًا ازدواج کند،  می

ت یا مانع تعقیب او به عنوان تعدد زوجا

می طالق  ید  ست جد طرح درخوا یا  .گردد و 
14
 

شریفات  نه ت به هرگو یاز  بدون ن نین،  همچ

، حکم خارجی صادره در مورد ئیهصدور اجرا

خواندگی و یا مشعر برنوعی ممنوعیت فرزند

س ه قرار  بالوا سائی  مورد شنا سه  در فران

یرد می مین راه. گ ضای ه یه ق ی در حا را رو

ی دارایلل مللورد آراء انشللائی مربللوط بلله

                                                                                                                             

بیش  گ ارش  من در این  که  مود،  قدیم ن گاه ت به داد یا  دل

 . از این به آنیا اشاره نمی کنم

13. Clunet 1930. 981.  

 : در خصوص نکته اخیر رک .14

Cass civ. I. 9juin. 1971: Rev. crit . dr. int. pr. 1972. 131.  
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مثالً احکام خارجی که قیمی . پذیرفته است

مأمور اجرا  یک وصیت نامه  را نصب و یا 

ع شرکت ینرا م صفیه  مأمور ت کی را  یا ی  ،

طور قیر  می در فرانسه مورد  نماید، به 

گیرند، به نحو  که این  شناسائی قرار می

اشخاص نی توانند بدون نیاز به تقاضا  

صدور اجرائیه وطی تشریفات آن، اختیارات 

ند مال کن سه اع .خود را در فران
15
با  

وجود این، عدم ل وم صدور اجرائیه قبلی 

که این احکام خارجی معما نیست  به این

گونللله کنتلللرل از طلللرف ل وملللًا از هر

یا   سو  معافدادگاه ند فران قع، . ا در وا

سای به شنا یا جن کام تن ین اح س ه ا ی بالوا

عالم  به ا قط  ل ل دارد و ف موقتی و مت 

 بعد  یک دادگاه فرانسو  مبنی بر صحت،

بد می یا یت  خارجی ق ع کم  بارت . ح به ع

ین  مه ا گر  گر، ا به دی یاز  کام ن نوع اح

ند، لی ندار یه قب کن  صدور اجرائ لی مم و

ک کنترل مؤخر واقع شوند که است موضوع ی

اش، در صورت اعالم صحت حکم خارجی،  نتیجه

تنفیذ آثاربالواس ه حکم و یا اب ال این 

                                                           

این راه حلیا از این جیلت قابلا توجله هسلتند کله  .12

احوال شخصیه و اهلیت اشخاص مستل م دوام است و نی  از 

این جیت که حقوق فرانسه به آراء فرانسو  مشابه خصیصه 

 .م لق می دهد
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آثار با اثر ع ف به ماسبق در صورت اعالم 

بود هد  هارجی خوا کم  ترل . صحت ح ین کن ا

ی تواند دو جنبه داشته احتمالی ومؤخر م

 :باشد

یک  که  به اول این بی» جن ترل جن « کن

باشد و آن زمانی است که حکم خارجی به 

مه  یان محاک طار  در جر یراد  یک ا صورت 

م روحه ن دیک دادگاه فرانسو  عنوان می 

ست از ) .شود کن ا جین مم حد از زو مثالً ا

دادگاه تقاضاکند که یک حکم خارجی را که 

وشوهر قبا از طالق ق عی جدائی موقت زن
16
 

طالق  کم  به ح بدیا  ست ت موده ا قرر ن را م

یک  نده  که خوا جین  کی از زو یا ی ند؛  ک

دعوا  طالق در فرانسه است، در مقام طرح 

قی را  خارجی طال کم  توم، ح مر مخ یراد ا ا

ارائه کند تا مانع دعوا  اصلی شود؛ یا 

به  ست و  کرده ا جددًا ازدواج  که م صی  شخ

به آ خاطر  مین  جات در ه یدد زو یام تع ت

فاع،  قام د شود، در م می  یب  سه تعق فران

حکمی خارجی را ارائه دهد که ازدواج اول 

البته، حکم .( را فسخ یا اب ال کرده است

قام  ند در م می توا صورتی  قط در  خارجی ف

رد ادعللا یللا دفللاع بلله طللور مللؤثر مللو

                                                           

16. Separation de corps.  
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ادر شده استنادقرار گیرد که به درستی ص

شد گ. با که داد جه این که اه فرانتی سو   ن

کند بدون توجه  به دعوا  اصلی رسیدگی می

ل و حتی اگر دادگاه  به نوع دادگاه

مکلف است حکم خارجی را که ل  ی باشدج ای

ست  شده ا ن د او م رح  طار   صورت  به 

 .کنترل نماید

کان  ترل ام که کن ست  ین ا به دوم ا جن

در واقع، . باشد« ل اصلیکنتر» دارد یک 

پذیرفته است که یک ی فرانسه رویه قضای

دعللوا  اصلللی مللی توانللد نلل د دادگللاه 

شیرستان م رح شود تا دادگاه م بور صحت 

کم  سیدگی و ح مورد ر خارجی را  صدور رآ  

این دعو  که طبیعتًا یک دعوا  . قراردهد

اعالمی است می تواند خود دو صورت داشته 

شد کن ا: با صورت مم به  عو   ین د ست ا

«ثیر حکمعدم تأ»دعوا 
17
یعنی ل  شودطرح  

کسی که حکم خارجی به ضرر او صادر شده 

سو   گاه فران ن د داد طرخ آن  با  ست  ا

تقاضا نماید تا دادگاه م بور حکم مورد 

کنللد، ودر  اعتللراض را غیللر صللحین اعللالم

جه، س ه» نتی قار بالوا کم « ا  آ که ح را 

خارجی تا آن زمان در فرانسه داشته است 

                                                           

17. Action en inopposabilite.  
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از بین ببرد
18
یک  ر قالب؛ ویا اینکه د-

یید و شناسائی تأ»دعوا  اصلی با خواسته

خارجی کم  ثار ح «آ
19
یه   موالً ازناح و مع

بللر خللالف مللورد . للله طللرح گللردد محکوم

الذکر، موضوع این دعو  این است که  سابق

آثار »د تا دادگاه حکم را صحین اعالم کن

ا  که حکم م بوربه طور معلق تا «بالواس ه

ما موآن ز عی  به زور ق  ست،  شته ا رد ن دا

.یید قرار گیردتأ
20
 

شود تشریفاتی  بدین ترتیب، مالحظه می

ست  خارجی ا کم  یک ح ترل  هدف آن کن که 

                                                           

این دعوا را دیوان کشور قابا پلذیرش اعلالم نملوده  .18

 :رک. است

Cass. civ. I. 22Janv. 1951: Rev. crit. dr. int. pr. 1951, 167.  

دعوا  م بور می تواند حتی از ناحیه یک شخص ثالث م رح 

 :رک. شود

Trib. gr. Inst. Seine. Ler juill. 1965: Gaz. Pal. 1962. 2, 411.  

به  که  پذیرفت  فی  توان از طر می  عو  را ن ین د ما ا ا

دادگاه خارجی مراجعه کرده و حکم خارجی را به نفع خویش 

 :رک. دریافت نموده است

Cass civ. I. 19janv, 1983: Clunet 1984, 898 note Wiederkehr.  

حه از  طالق م رو به  جع  خارجی را کم  تأثیر ح عدم  عوا   د

همسر  که تقاضا  طالق کرده و حکم به نفع او صادر  ناحیه

فوت  صله  که در این فا بود  سر   مدعی هم صود  بود، مق شده 

 !کرده بود

19. Action en opposabilite. 

این دعو  را دیوان کشور قابلا پلذیرش اعلالم کلرده  .52

 :رک. است

Cass, civ. I. 3janv. 1980 Clunet 1980, 341.  

دعوا  »اشتباهًا ( به زعم من)بور را رأ  اخیر دعوا  م 

 .عنوان داده است« صدور اجرائیه
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جنبی، دعوا  اجرائیه، کنترل : متنوع است

اما . یید آثار خکمعدم تأثیر حکم یا تأ

شریفات ترل  ت ضوع کن شد مو مه با ترل هر کن

می یر  ن صحت  تغی شرایط  صوالً  یرا ا ند، ز ک

 .یفات کنترل نیستحکم خارجی تابع تشر

 

 موضوع کنترل دوم ـ

قبا از هر می  باید یاد آور شد که 

ل سو  مک گاه فران سیدگی داد ین ر به ا ف 

خارجی که تصمیم صادره  نیست که آیا کشور

ر در سللرزمین آن را مللورد رسللیدگی قللرا

کام  می هد، اح سو  د حاکم فران صادره از م

می سایی  یر را شنا یا خ ند  بارت . ک به ع

شرط  گر،  ستدی ضرور  نی با  قدام متقا . ا

بعالوه، از زمانرآ  دیوان کشور موسوم به 

«مللون ه» 
21
بلله  8692ژانویلله  2مللورخ  

ست  جاز نی گر م سو  دی ضی فران این رف، قا

 روحلله را مللورد بللازبینی و کلله رأ  م

یدنظر ین ب تجد هد و وارد ا سی قرار د رر

، مه از نق ه فیه گردد که آیا امر متنازع

کم خارجی با قانون نظر بررسی م ابقت ح

ت سی مح یت برر مه از ج به و نده،  وا  پرو

یا غیر صحین  قرار صورت  کم  مورد ح صحین 

                                                           

21. Munzer. 
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 در این راب ه، حقوق. گرفته است یا خیر

تر پذیر عام فرانسه به نحو بارز  انع اف

 .شده است

هم  نوز  بور ه عام م  قوق  برعکس، ح

مون ه  که رأ   مرا  ست؛  سختگیر ا سبتًا  ن

که می دارد  قرر  ید دا م سو  با گاه فران د

حکم را با توجه به سه « المللی صحت بین»

.دسته شروط زیر مورد کنترل قرار دهد
22
 

شللرط راجللع بلله صللالحیت دادگللاه . 8

 .خارجی

به صلالحیت قلانون ملورد  شرط راجع. 7

 .اجرا  دادگاه خارجی

بله رعایلت نظلم عملومی  شرط راجع. 3

 .المللی فرانسه بین

 

وسـوم بـه صـالحیت صالحیت دادگاه خـارجی م. 1

 غیرمستقیم

حکم خارجی صحین نیست مگر آنکه توسط 

اما آیا . یک دادگاه صالن صادر شده باشد

قوانین و  ید م ابق  صالحیت با ین  ترل ا کن

مقررات فرانسه باشد یا قوانین و مقررات 

 خارجی؟ 

                                                           

البتله فقلط در راب له بلا  لبه شرایط م بور باید  .55

(  حتی موقتی)شرط الزم االجراء بودن  لآئین صدور اجرائیه 

 .تصمیم خارجی را در کشور مبدأ اضافه نمود
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قام  لی م یا داخ خاص  صالحیت  مورد  در 

خارجی، همیشه این امر مورد قبول بوده 

که  ست  عد ا ید م ابق قوا صالحیت با ین  ا

که  شود  سی  صمیم برر بدء ت شور م خارجی ک

معین می کند مثالً آیا فالن مقام مذهبی یا 

ادار ، صالن برا  صدور حکم صالق هست یا 

خیر و یا صالحیت به فالن شیر راجع است یا 

نه؟
23
 

شکالت صالحیت  برعکس، م مورد  یاد  در  ز

رجی المللی دادگاهیا  کشور خا عام و بین

ست کرده ا بروز  صمیم  بدء ت ین . م در ا

راب ه، رویه قضائی فرانسه بررسی می کند 

نازٌع فیه و مورد حکم در  که آیا امر مت

خارج، منحصرَاًً در صالحیت دادگاه فرانسو  

 است یا خیر؟ 

اعللد و مقللررات اگللر بلله موجللب قو

بین صالحیت  سو   به  فران سیدگی  لی، ر المل

گاهیللا  موضللوع در صللالحیت انحصللار  داد

فرانسو  قرار داشته باشد، فرض براین می 

سط خارجی تو کم  که ح صادر  شود  گاهی  داد

المللی برا  صدور آن  شده که صالحیت بین

                                                           

صلالحیت خلاص در واقع، رویه قضلائی فرانسله بنلدرت  .53

کند، مگر در مورد  که تصمیم  رسی میدادگاه خارجی را بر

مقام مذهبی صادر شده  لمورد استناد در فرانسه توسط یک 

 .باشد
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کم در  خاطر ح مین  به ه ست و  شته ا را ندا

شود و  می  عالم  قانونی ا سه غیر ین فران ا

 . افتد فرض هم نسبتًا زیاد اتفاق می

تی از جمله مصادیق بارز این مورد وق

است که حکم صادره از یک دادگاه خارجی 

ی یه  سه م رح عل سه در فران عه فران ک تب

قانون مدنی که  89در تفسیر ماده . شود  می

فظی به یک خواهان خارجی اجازه به طور ل

به  می سو  را  نده فران یک خوا که  هد  د

ضایدا یه ق شاند، رو سه بک یا  فران ی دگاه

ده اعتقاد دارد که این ماده به نفع خوان

فرانسو  امتیاز  برقرار کرده است که به 

موجب آن خوانده م بور حق دارد ج  توسط 

شود مه ن سو  محاک یا  فران به . دادگاه

نده  سو  خوا یت فران گر، تابع بارت دی ع

مجوز صالحیت انحصار  دادگاهیا  فرانسو  

و هللر مرجللع خللارجی را از صللالحیت اسللت 

این راه حا، مخالفت شدید  با . اندازد می

سه دارد خارجی در فران کام  .تأثیر اح
24
 

                                                           

به همین دلیا، این راه حا توسط اکثریت علما  حقوق  .54

بعالوه، ایراد دکترین به . مورد استفاده قرار گرفته است

نون مدنی است؛ ملرا کله قا 89آن، این است که ناقض ماده 

منتیی به این می شود که یک خواهان خارجی مجبور شود یک 

شاند سه بک یا  فران به دادگاه سو  را  که . فران حالی  در 

فقط به او این اختیار را می دهلد کله بله  89 اهر ماده 

 .دادگاهیا  فرانسه مراجعه کند



  تشريفات شناسايي و اجراي...  532 

واقعیت این است که رویه قضائی، این راه 

که  کرده  عدیا  یق ت ین طر به ا حا را 

توسلط  89استفاده از امتیاز موضوع ماده 

یک  یه او در  که عل سو   عه فران یک تب

دادگاه خارجی طرح دعو  شده است، منوط 

که و  با استفاده از این  به این باشد 

یللراد عللدم صللالحیت نمایللد، امتیللاز، ا

نده  سط خوا خارجی تو مه  ضور در محک واالح

فرانسو  و دفاع از ماهیت توسط او کاشف 

عدم  طرف و  و  قی از  نین ح سقاط م از ا

.صالحیت انحصار  محاکم فرانسو  است
25
 

قلانون ملدنی،  89عالوه بر مورد ماده 

فروض دیگر  از صالحیت انحصار  دادگاهیا  

مثا وقتی که اختالف  د دارد؛فرانسو  وجو

به یک حق عینی بوده و مال غیرمنقول  راجع

در فرانسه واقع باشد، یا وقتی که اختالف 

راجع است به دولت فرانسه مشروط براینکه 

از مصللونیت قضللائی خللود اعتللراض نکللرده 

خدمت  یک  به  ختالف  که ا تی  یا وق شد،  با

سو   مومی فران سنامه )ع صحین شنا ند ت مان

                                                           

همین ور است، به طریق اولی، هرگاه منین خوانده ا   .52

طرفین  یک چه  یا منان شد و  کرده با با م رح  عوا  متقا د

صحیحًا یک شرط تعیین صالحیت دادگاه خارجی پیش بینی کرده 

اما هرگاه فرانسو  خوانده شده به دادگاه خارجی . بودند

 89در دادرسی شرکت نکرده باشد، علدول از امتیلاز ملاده 

 .مصداق ندارد
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سو  و اب سو  ال فران تراع فران ( حق اخ

عکس، رویه قضائی اخیر بر .گردد مربوط می

موضوع خود را تعدیا کرده است؛ به این 

ترتیب که به نظر رویه م بور دادگاهیا  

فرانسو ، از زمانی که مالک صالحیت تعیین 

 ل شده توسط قاعده فرانسو  صالحیت سرزمینی

در فرانسه واقع  لمثالً محا اقامت خوانده 

دگاهیا  اخیر دیگرصالحیت انحصار  است، دا

ند .ندار
26
جا م رح   که در این سالی  لی  و

می شود این است که در صورت فقدان صالحیت 

می نه  سو  مگو گاه فران صار  داد توان  انح

صللالحیت غیللر مسللتقیم دادگللاه خللارجی را 

 ارزیابی کرد؟

ضائی  یه ق ترین و رو ید، دک مدتیا  مد

شدید ختالف  کدیگر ا با ی صوص  ین خ  در ا

 . داشته اند

گاه  صالحیت داد یه،  یک ن ر جب  به مو

م للابق قواعللد فرانسللو  صللالحیت  خللارجی

                                                           

 :رجوع کنید به .52

Cass. civ. I. 6fev. 1985: Clunet 1985, 460, note Huet. 

در این پرونده یک دادگاه انگلیسی حکم صالقی را علیه یک 

دیوان کشور . شوهر امریکائی مقیم پاریس صادر کرده است

معتقد است که دادگاهیا  فرانسو ، در این خصوص، صالحیت 

ند شته ا صار  ندا جود . انح عدم و لت  به ع که  ند  هر م

قانون جدید آئین دادرسی ملدنی،  802فرزندان صغیر، ماده 

 .دادگاه محا اقامت همسر خوانده را صالن می شناسد
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عد  بین نی م ابق قوا ستقیم، یع لی م المل

مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی کنترل 

می شده است که این قواعد، در صورت طرح 

ر فرانسه، برا  تعیین مستقیم یک اختالف د

گاهیا  این المللی مستقیم داد صالحیت بین

ند می رو کار  شور ب با . ک حا قا ین راه  ا

گاه  صالحیت داد ترل  که کن مرا  بود،  یم  ف

یدن  یا رد گنجان بول  ظور ق به من خارجی 

جام  سه ان قوقی فران ظو ح خارجی در ن کم  ح

حا اخیر قابا انتقاد  ا راهام. می گیرد

شد  نی  بود، زیرا منتیی به این اشکال می

که دادگاه )که مون قواعد خارجی  صالحیت 

با قواعد ( خارجی ال امًا اجرا کرده بود

خارجی  کام  ند، اح می کرد بق ن سو  ت  فران

 . مردود اعالم می شدند

ین  به ا سخ دادن  برا  پا نابراین،  ب

نی  شد مب شنیاد  گر  پی یه دی قاد نظر انع

براینکه صالحیت بین المللی دادگاه خارجی 

این راه . م ابق قواعد خارجی بررسی شود

با شناسائی و قبول تصمیمات خارجی حا که 

در فرانسلله مسللاعدتی فللراوان و شللاید 

که  بود  ین خ ر  ضمن ا شت، مت طی دا افرا
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حاکم  سط م خارجی تو گاه  صالحیت داد ترل  کن

.فرانسو  از حالت جد  خارج شود
27
 

فوریلله  9سللرانجام، در رأ  مللورخ 

8619،
28

دیوان کشور نظریه سومی را اتخاذ  

ک قاعده مستقا در واقع، این رأ  ی. کرد

نه  که  کرده  ضع  ستقیم را و صالحیت غیرم

اقتباسللی از قواعللد فرانسللو  صللالحیت 

عد  ید  از قوا نه تقل ست و  ستقیم ا غیرم

لکه تنیا در صورتی به آن خارجی صالحیت، ب

شود که کنترل احکام خارجی م رح  رجوع می

در تمام موارد  »به موجب این نظر . باشد

سو  عده فران یا به د.... که قا  ادگاه

می صار  اع ا ن صالحیت انح سه  ند،  فران ک

شود،  شناخته  صالن  ید  خارجی با گاه  داد

ه نحو بارز  به مشروط براینکه اختالف ب

سیدگی ضی ر شور قا بوده و  ک بوط  نده مر کن

متقلبانه نبوده [ خارجی]انتخاب دادگاه 

شد برا  . «با پس،  ین  یب، از ا بدین ترت

ضرور   صالحیت دادگاه خارجی وجود دو شرط

یللک شللرط مثبللت بللا طبیعللت : کللافی اسللت

                                                           

در واقع، یک قاضی فرانسو  می تواند بحق، در صالحیت  .52

دادگاه خارجی که با نقض قواعد صالحیت بین المللی خودش 

 .به صالحیت خود رأ  داده است، تردید نماید

ه آراء زیر نی  کله در قبالً به این رأ  اشاره شد، ب .58

 :همین جیت ا یار نظر نموده اند مراجعه شود

Paris 10nov. 1971 et 5 mars 1976. 
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موضوعی، یعنی ارتباط بارز اختالف م روحه 

خارجی شور  ؛به ک
29
با   فی  شرط من یک  و 

عه  لب در مراج عدم تق نی  صی، یع عت شخ طبی

خارجی گاه  کی از . )به داد ثال، ی برا  م

قط موارد  هان ف که خوا ست  مورد  ا لب  تق

منظور امکان مراجعه به دادگاه خارجی  به

ه طور تصنعی خود را به یک دولت خارجی ب

کلله واضللن اسللت .( مللرتبط نمللوده باشللد

نده شرط از پرو ین دو  یابی ا به  ارز ا  

کند؛ با وجود این،  پرونده دیگر فرق می

مسلم است که قاعده صالحیت غیرمستقیم وضع 

بیش از  بول  به ق شور  یوان ک سط د شده تو

پللیش تصللمیمات خللارجی در فرانسلله کمللک 

د کرد، که متأسفانه این امر فراوان خواه

سط  شده تو جرا  قانون ا ترل  مورد کن در 

 .دادگاه خارجی صادق نیست

 

صالحیت قـانو  اجـرا شـده توسـد دادگـاه . 5

 خارجی 

                                                           

اجرا  یک )در پرونده ا  که دیوان کشور رسیدگی کرد  .52

طالق سی  کم انگلی مورد (ح ستان  به انگل عو   ساب د ، انت

تردیلد نبلود، ملرا کله خواهلان زنلی انگلیسلی و مقلیم 

بود، ز ستان  موده و انگل ستان ازدواج ن شوهر در انگل ن و 

اولین اقامتگاه خانوادگی خود را در آنجا برقرار کرده 

 .بودند
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قاضلی  8692ژانویه  2رأ  مون ه مورخ 

تا  ست  موده ا ل م ن قانون »را م جرا   ا

صللالن براسللاد قواعللد تعللارض قللوانین 

ب نسبت به و عدم هرگونه تقل.... فرانسه

 . را کنترل کند« قانون

اینکه دادگاه خارجی  لاولین تکلیف 

باید قانون حاکم برماهیت اختالف را طبق 

قواعد تعارض قوانین فرانسه تعیین کرده 

شد  یابی  لبا مورد ارز سان  حو یک به ن

ست ته ا قرار نگرف ترین  پاره ا  از . دک

مؤلفان آن را مورد تأیید قرار می دهند 

ند که مون باید به یک تصمیم و عقیده دار

خارجی در فرانسه ترتیب اثر داد، طبیعی 

ترل ر سو  کن ضی فران که قا ست  سب ا ا برح

بین بط  سو  روا یوم فران جام  مف لی ان المل

جرا  حقوق خارجی راجع به  دهد و جلو  ا

ولی اکثریت . تعارض قوانین را سد نماید

قوق ما  ح قاد  عل مورد انت ظر را  ین ن ا

زیرا متضمن این خ ر است  دهند، قرار می

که در هر مورد  که قاعده خارجی تعارض 

به  لقوانین  لف  خارجی مک گاه  که داد

با قاعده فرانسو  تعارض  لاجرا  آن است 

قوانین سازگار نباشد، قاضی فرانسو  از 

به همین . اجرا  حکم خارجی خوددار  کند
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کنند که صالحیت  خاطر، مؤلفان پیشنیاد می

ده توسط قاضی خارجی براساد قانون اجرا ش

شود سی  قوانین برر عارض  خارجی ت عد  . قوا

روند  ضی از مؤلفان از این هم فراتر میبع

قوق  مورد ح که در  مان ور  ند ه و امیدوار

ت بیقی صادق است، کنترل قانون اجرا شده 

خیلی راحت حذف شود،
30
مگر در مورد  که  

جد  قانون وا یک  جرا   خارجی از ا گاه  داد

عمللومی و تللأمینی فرانسلله  خصیصلله نظللم

کرده شد خوددار   مروز . با به ا تا  ما  ا

ضای یه ق جود در رأ  رو حا مو به راه  ی 

مون ه وفادار مانده و حتی در مورد طالق 

31
قلانون  380که از زملان تصلویب ملاده  

روش یک رفله ا  را  88/2/8629مدنی مصلوب 

خارجی  قانون  ترل  ست، کن کرده ا قرار  بر

خللارجی بایللد  اجللرا شللده توسللط دادگللاه

عده  ساد قا قی برا ظر من  عدتًا و از ن قا

 . خارجی تعارض انجام پذیرد

                                                           

رعایت تعارض فرانسه بایلد در »: «پی یرمایر»به نظر .32

ند خالی ک جا  خارجی  صمیمات  به ت ترام  ضرورت اح با  .  «مقا

باید « رعایت قاعده تعارض فرانسه»: «هولو. د»: به نظر

کنار « حقوق قانونًا حاصا شده طرفین در خارج»در مقابا 

 .گذاشته شود

31. Cass. civ. I. 2oct. 1984: Clunet 1985. note Audit.  
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ضای یه ق ین، رو جود ا ین با و شدت ا ی 

سیستم را با دو عاما تعدیا کننده همراه 

.کرده است
32
 

تحمیا « نظریه احاله»اولین عاما را 

ست که . کرده ا تی  تر، وق بارت بی به ع

سط  شده تو عین  قانون م خارجی  گاه  داد

ین ق کرده و ا جرا  خودش را ا عارض  عده ت ا

یک  که  شد  قانونی با مان  ی  ه قانون ن

به  سیدگی  صورت ر سو ، در  گاه فران داد

جه به نظریه احاله، اجرا  قضیه و با تو

بین قوق  ید، ح سه  نما صی فران لی خصو المل

ی ندارد و بنابراین حکم خارجی دیگر صحبت

قرار  می بول  مورد ق سه  ند در فران توا

 . گیرد

ین عاما تعدیا کننده حاصا نظریه دوم

«تشابه»موسوم به 
33
است که به موجب آن،  

شده به موجب قاعده تعارض  قانون تعیین 

گاه شناخته  داد صالن  سه  خارجی در فران

شابه  می توا  آن م که مح شروط برآن شود، م

قانون صالن به موجب قاعده تعارض قوانین 

                                                           

تا آنجا که صدور اجرائیه بنلدرت بله خلاطر صلالحیت  .35

 (.مایر. ر)قانون رد می شود

33. L'equivalence.  
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شد سه با .فران
34
هر د  به مون  قانون  و 

س تایج یک مین یی  نابراین،  ان منت شوند، ب

کم  که رد ح ندارد  جود  لی و نه دلی هیچگو

مه  یا در ه ید؛ منت یه نما خارجی را توج

قانون  صالحیت  عالم  که ا ست  موارد الزم ا

اجرا شده توسط دادگاه خارجی، حاصا تقلب 

دیوان کشور، بدون . نسبت به قانون نباشد

اینکه تفاوتی بین تقلب نسبت به قانون 

تقلب نسبت به قانون خارجی را  فرانسه یا

ن لف م رح ک یه را مک صدور اجرائ ضی  د، قا

بررسی نماید که آیا تصمیم خارجی »کند  می

موجب و حاصا تقلب نسبت به قانون است یا 

صًا بررسی کند که آیا طرفین  خیر و مخصو

به طور اراد  راب ه حقوقی را، تنیا به 

قانون معموالً  منظور فرار و طفره از سل ه

.«اند یا خیر صالن، تغییر داده
35
 

                                                           

برا  مثال دادگاه خارجی حکم طالق را به دلیلا هتلک  .34

قانون  ساد  شدید و برا مت  لف»حر ست، در « ا کرده ا صادر 

قانون  عارض  سو  ت عده فران که قا می « ب»حالی  صالن  را 

طالق  کم  صدور ح یا  شدید را دل مت  تک حر هم ه که آن  ند  دا

 :در این خصوص به رأ  زیر مراجعه شود. تلقی می کند

Paris. 8mai 1980: Rev. crit. Dr. int. pr. 1981, 700. note Simon – Depitre. 

 :در این مورد به رأ  زیر مراجعه شود .32

Cass. civ. I, 17mai. 1983: J. C. P. 83, IV, 235. 

ضایضمن یه ق که رو ست  یا ا مین دل به ه بدون ًا  سه،  ی فران

رو  آورده « صنعت طالق»استثناء، احکام خارجی را که به 

شمارد  می  مردود  ند،  لت )ا که در ایا ست  کامی ا ظور اح من

شللی »یللا در ایالللت مک یکللی نشللین « نللوادا»مریکللائی ا
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 المللی فرانسه رعايت نظم عمومی بین. 3

عالوه بر موارد باال، حکم خارجی ممکن 

اسللت در صللورت عللدم رعایللت نظللم عمللومی 

منظور از . فرانسه، غیرقانونی اعالم شود

سه  قوق فران سی ح صول اسا مومی، ا ظم ع ن

است، مه در راب ه با تشریفات دادرسی و 

 . ه با ماهیت دعو مه در راب 

 

 نظم عمومی تشريفاتی

دادگاه فرانسو  مکلف به بررسی این 

نکته نیست که آیا تشریفات دادرسی ن د 

گاه  قر داد قانون م خارجی م ابق  گاه  داد

یا  ست  شده ا یب  صحین تعق طور  به  خارجی 

یر ،خ
36
شریفا  ین ت صحت ا ید  لی با ت را و

بین» مومی  ظم ع با ن لی و  در راب ه  المل

ق یت ح فاعیرعا «وق د
37
ید  ترل نما به . کن

                                                                                                                             

هودا شوند« هووا می  قانون (صادر  جب  به مو که  کامی  ؛ اح

که زن و  ستند  شگرد ه ین  صا ا شوند و حا می  صادر  لی  مح

شوهر، و یا حتی یکی از آنیا، محا اقامتشان را به طور 

قانون آن  تا  ند  می ده قرار  یاالت  ین ا کی از ا صور  در ی

ق صالن شناخته شده و براساد آن حکم صادر برا  صدور طال

 :در این مورد به رأ  زیر مراجعه شود. گردد

Cass. civ. l. 11Juill. 1977. D. 1978, inf. rap. 99. 

ایلن بررسلی را ضلرور   8692برعکس، رأ  مون ه مورخ  .32

 .اعالم کرده بود

37. Cass. civ. l. 4oct. 1967: Clunet 1969, 102. note Goldman. 
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عبارت دیگر، کنترل تشریفات فقط راجع به 

آن ور ل  این امر است که آیا حقوق دفاعی

قوق فرانسه است  در طول  لکه موردنظر ح

یر یا خ ست  شده ا یت  خارجی رعا سی  . دادر

ر این است که حکم خارجی مثالً در موارد زی

می شناخته ن سمیت  به ر سه  : شود در فران

گاه خ خارجی هر گاه  به داد سًا  نده اسا وا

احضار نشده و یا بموقع احضار نشده است 

خود  گاه از  ضور در داد با ح ند  تا بتوا

ید، فاع نما د
38
خارجی   گاه  گاه داد یا هر

یا  کرده و  یت ن بودن را رعا عی  صا تراف ا

یا  ست،  سته رأ  داده ا بیش از خوا به 

تنیا به این دلیا حکم به حقانیت خواهان 

ن که خوا شده داده  ضر ن سی حا ده در دادر

 .است و مثال آن

 

 نظم عمومی ماهوی

قوق  هم در ح ید،  مومی با ظم ع ین ن ا

اجرا شده براختالف توسط دادگاه خارجی و 

خارجی در راب ه  کم  که ح لی  هم در راه ح

                                                           

خوانده تنیا منلد روز قبلا از تشلکیا جلسله : مثال .38

به طریق اولی، هرگاه خوانده پس . دادگاه احضار شده است

از جلسه دادگاه احضار شده باشد، حکم خارجی مورد قبول 

 .واقع نخواهد شد
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با اختالف م روحه ارائه داده است، مدنظر 

 .قرار گرفته باشد

احکام زیرباطا به همین علت است که 

صح ميو غیر قی  که در : شوند ین تل کامی  اح

آنیا قانون خارجی اعمال شده ملی کردن 

اموال را بدون پرداخت غرامت به صاحبان 

اموال ملی شده تجوی  نموده است؛ احکامی 

رانسه را که ازدواج مدنی انجام شده در ف

کرده یا اب ال  ین دل بدون  به ا که  ند  ا

ته  صورت گرف مذهبی  سم  لی مرا جام قب ان

امی که بنوت طبیعی یک مرد نسبت است؛ احک

مادر  یارات  ساد ا  قط برا فا را ف به ط

روابط جنسی مبنی براینکه او با خوانده 

اند و یا احکامی که  داشته است اعالم کرده

فا  صلحت ط خاطر م به  نه  فا را  ضانت ط ح

به  عه  با مراج که  صولی»بل یا  ا ،«مالک
39
 

ند  ی»مان فظ امت شوهرح پدر «ازات  به   ،

.اند هواگذار نمود
40
 

را  البته، این مثالیا نباید واقعیت

می فاق  ندرت ات یرا ب شاند ز ک بتو تد  ه اف

                                                           

39. Criteres de principe.  

40. Voir respectivement: Cass, civ. I. 20fev. 1979: J. C. P. 79 II. 1949, concl. Gulphe: Trib. gr. 

inst. Paris 7avril 1981: Clunet 1982, 699. note Niboyet: Cass civ. I. 19dec. 1973: Clunet 1974, 

616 observ. Huet. Cass. civ. l. 17. juin  1980: Rev. Crit. dr. int. pr, 1981, 73, note Lagarde; Cass. 

civ. l. 30janv, 1989: Clunet 1970, 393. note D. Mayer. 
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المللی  حکم خارجی مخالف نظم عمومی بین

شود قی  کم . تل یک ح که  تی  قع، وق در وا

خللارجی در فرانسلله مللورد اسللتناد قللرار 

گیرد، مورد نظر این است که به حقی که  می

د؛ در خارج تحصیا شده است اثر بخشیده شو

یارنظر  نین ا  موالً م ضائی مع یه ق ما رو ا

کند که، در منین موارد ، نظم عمومی  می

ندارد، به این معنی « اثر معتدل»ج  یک 

در فرانسه مورد قبول قرار  که احکام زیر

احکامی که راب ه بنوت طبیعی : اند گرفته

ی   موارد  ن یر  سه را در غ قوق فران که ح

اند، یا  بینی کرده است، اعالم نموده پیش

کرده طالق  عالم  که ا کامی  طالق  اح یا  و 

موده ید ن که  خارجی را تأی حالی  ند در  ا

رد مللنعکس در حقللوق فرانسلله مشللمول مللوا

به موارد مذکور می توانیم . اند شده نمی

ه شوهر زن خود را یک رفه طالق مورد  را ک

.دهد اضافه کنیم می
41
 

                                                           

 :در این خصوص به آراء زیر مراجعه شود .41

Cass. civ. l. 6mars 1984: Cass. civ. l. 20ma. 1967; Cass. civ. l. 3nov. 1983. 

در فرانسله در ملوارد زیلر  (repudiation)البته، طالق یک رفه 

اشد، یا هرگاه زن آن را نتذیرفته ب: تأثیر نخواهد داشت

که زن  تی  یا وق شد،  عدول با با  شوهر قا طرف  گاه از  هر

توانسته باشد، در خارج، ادعاهائی را در این راب ه به 

 .ثبوت برساند و دالیا دفاعی متقن ارائه داده باشد
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بدین ترتیب، ما شاهد یک تعدیا قابا 

رایط ضللرور  نظللم عمللومی ظلله در شللمالح

ی هسللتیم، المللللی توسللط رویلله قضللای بین

همان ور که شاهد تعدیا شرایط راجع به 

اجرا صالحیت دادگاه خارجی و صالحیت قانون 

آمارها . ایم شده توسط دادگاه خارجی بوده

جود ا ی  و یت ن مومی در ج ظم ع حول ن ین ت

می انع اف ید  یرا  پذیر  را تأی ند، ز کن

که  خارجی  کام  تاح حت کن یا  ت رل دادگاه

 9اند، جل  در ملورد  فرانسو  قرار گرفته

 .درصد آنیا، غیرصحین تلقی نشده اند

 قضللایي پللذیر رویه ایللن روش انع اف

سال  خارجی، از  کام  به اح سبت  سه ن فران

، با خط مشی منع ف تر قانون فرانسه 8618

 .در راب ه با آراء داور  توأم شده است

 

 آراء داوریـ  ب

با خارج  در مقا صادره در  رأ  داور  

فرانسلله، ولللی در زمینلله داور   یللا در

لی بین ،المل
42
کس  صور  دو ع با ت ما قا الع

جلل  در )اول اینکلله محکللوٌم علیلله : اسللت

                                                           

رأ  داور  صللادره در فرانسلله در داور  داخلللی یللا  .45

مارموب  که در  ندارد بل باطی  صی ارت لا خصو بین الم قوق  ح

قو یردح می گ قرار  لی  جا از . ق داخ نابراین، در این ب

 . بررسی آن می گذریم
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مورد  که به اراده خود رأ  را اجرا می 

ممکن اسلت ( موارددرصد  69کند، یعنی در 

یدن رأ  در  پیش با گنجان ید و  ستی نما د

سه  قوقی فران ظام ح ند؛ دوم ن فت ک مخال

ستناد  به رأ  ا که  فی  برعکس، طر که،  این

ستس و کوشش نماید که رأ   می کند پیش د

داور  را در نظللام حقللوقی فرانسلله وارد 

ند صد. ک حاظ  به ل سه  گذار فران ر .قانون

رفین، در اسلللاد اراده طلللداور  برآراء 

ضع انع اف یا مو با آن خاذ  مقا پذیر  ات

ع اول را کرده و کوشیده است عکس الما نو

حدود و شویق  م نوع دوم را ت ما  کس ال ع

 .نماید

یه . اول کوم عل شگیرانه مح قدام پی ا

یدن رأ  در  عت از گنجان ظور ممان به من

 نظام حقوقی فرانسه

کوم که  مح بدون آن ست،  کن ا یه مم عل

أ  علیه او اقامه شود و منتظر شود که ر

له تقاضا  اجرا  آن را از طریث  یا محکوم

طر موال  یف ا ید، توق سلیم نما با ت ف مقا

ابتکار عما را به دست گیرد و از دادگاه 

فرانسللو  تقاضللا  اب للال رأ  داور  را 

ید ست . بنما ین در خوا یا ا عو   ین د ا

قلانون جدیلد  8902اب ال رآ  توسط ماده 
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آئین داور  مدنی پذیرفته شده اما شرایط 

پذیرش  ین  ظر فوقا سه نق ه ن عاده  از  ال

 :کننده استمحدود

ر مورد آراء قابا اب لال بایلد د. 8

به  که،  ست  ئی ا قط آرا ظور ف که من فت  گ

در فرانسه در راب ه بلا  8902موجب ماده 

شوند و نه طبعًا  المللی صادر می ئاور  بین

شد صادر  خارج  که در  ئی  که  هآرا اند، 

توانند موضوع هیچ اعتراض مستقیمی از  نمی

شوند قع  یه وا کوم عل ین . طرف مح لت ا ع

.ن نیستتفکیک روش
43
 

ین  شی از ا ضعیت نا ین و ست ا کن ا مم

که  شد  یه با ین نظر ضائی وا یه ق صور رو ت

رأ  صللادره در کشللور خللارج منبعللث از 

بول  با ق ید  که نبا ست  خارجی ا یت  حاکم

اعتراض مستقیم نسبت به رأ ، به آن خدشه 

وارد شود و با علت این تفکیک شاید این 

ضی  ترین قا قع، بی که، در وا شد  کر با ف

خود برا  ب خارج،  صادره در  سی رأ   رر

.قاضی خارجی است
44 

در مورد تشریفات رسلیدگی، ملاده . 7

وگانه به اعتراض را قاعده رسیدگی د 8909

                                                           

43. BELLET et MEZGER: Rev. crit. dr. int. pr. 1981, 651-652. 

44. BEGUIN: "La logique du regime des voies de recours en matiere d'arbitrage commercial 

international": Mel. Houin, p. 241 s. 
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کند که اعتراض به رأ  ئ در  رد و مقرر می

خواسللت اب للال آن بایللد نلل د دادگللاه 

اسللتینافی م للرح شللود کلله رأ  در حللوزه 

ست شده ا صادر  ترتض . صالحیت آن  ین اع ا

ک با مم نی ق صدور رأ ، یع مان  ست از ر ن ا

یرد صورت گ بالغ آن،  ؛از ا
45
ست   لی الزم ا و

از طریق تقدیم دادخواست انجام شود، مرا 

عی  ستیناف تراف گاه ا سیدگی ن دداد که ر

 .است

در مورد علا اب ال باید گفت کله . 3

که به پنچ مورد منعکس در  این علا را، 

محدود می شوند، می نلوان بله  8907ماده 

 :گروه تقسیم کرد سه

قبا از هر می  باید به علا اب الی 

یت داور   فس موجود به ن که  کرد  شاره  ا

ملللون داور  اساسلللی . ارتبلللاط دارنلللد

قرارداد  دارد، من قی است که اعتراض به 

که  شد  کن با مورد  مم ظور اب ال در  من

                                                           

 رف یک ماده از تلاریخ ابلالغ [ اعتراض]هرگاه »ولی  .42

ست شده ا عالم  جرا ا با ا که قا یی  شد، « رأ ته با صورت نگرف

ایلن ملاده (. 8909ملاده )دیگر قابا پذیرش نخواهد بلود 

بخوبی نشان می دهد که اعتراض به منظور اب ال ممکن است 

شد  شته با شگیر  دا به پی نده )جن که بر با از این نی ق یع

ضا  ا شودتقا جام  ند، ان عالوه (. جرا بک ست،  کن ا ما مم ا

( یعنی پس از صدور قرار اجرا)براین، پس از صدور اجرا 

صورت گیرد که در منین حالتی البته اعتراض باید بفوریت 

 .انجام شود



   525 سیزدهمشمارة / مجلة حقوقي 

یا » قرار داد داور  و  جود  بدون و داور 

د  بر اساد قرارداد  باطا و یا قرار دا

شده رأ  ضی  مدت آن منق ست که  « داده ا

 (. 8، بند 8907ماده )

فرض عدم کاما بودن قرار داد داور ، 

ست نادر ا سیار  ید، ب شکا . بی ترد لی م و

مورد  م رح شود که معلوم  ممکن است در 

طرف داور  است مثالً ممکن . نیست مه کسی 

منعقد « ب»و« الف»است یک شرط داور  بین 

ده باشد که شرط قابا شده و داور فکر کر

به  سر   خود را « ج»ت جه  بوده و در نتی

یان  ختالف م به ا سیدگی  به ر لف»صالن  « ا

« ج»در منیحللالتی،. دانسللته باشللد« ج»و

ممکن است اعتراض به منظور اب ال رأ  را 

که داور   ند  ستدالل م رح ک ین ا ساد ا برا

ار علیه اوقابا استناد نیست، مرا که قر

مثالً . کند پیدا نمی داد داور  به اوتسر 

ین  به ا لت  یک دو یه  صادره عل رأ  داور  

شرط داور  خود دولت دلیا اب ال شده که 

می ید ن یک  را متع ید آن  که متع کرده بل

.مؤسسه عمومی مستقا از دولت بوده است
46
 

                                                           

 :در این مورد به رأ  زیرمراجعه شود. 42

Paris, 12juill, 1984: Clunet 1985. 129. note Goldman. 

تال به در مورد  نی  م رح می شود که شرکتی از مسئله مب

یک شرط داور  امضاء کرده [ مند ملیتی]شرکتیا  یک گروه 
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که در آن  ضی  نی فر فرض، یع مین  دو

طا »داور قرارداد داور  با یک  ساد  بر ا

ست ست«رأ  داده ا گاه ا بر ، داد یناف را 

آن داشته که اعتبار قرار داد داور  را 

با توجه به شرایط شکلی آن، اهلیت طرفین 

و اختیللار آنیللا در مراجعلله بلله داور ، 

قابلیت ارجاع امر به داور  ارزیابی کند 

و در ایللن راه، قواعللد فرانسللو  تعللارض 

لملا ا وانین یا قواعد فرانسو  حقوق بینق

.آوردرخصوصی ماهو  را به مرحله د
47
 

براساد »باالخره، فرضی که در آن داور

کلله مللدت اعتبللار آن [ داور ]قللرارداد 

ایللن فللرض . «منقضللی شللده رأ  داده اسللت

شرط داور   مثالً  زمانی تحقق می یابد که 

بایست طی آن  و داور می میلتی معین کرده

ین  کرده و ا می  صادر  خود را  لت رأ   می

.میلت رعایت نشده است
48
 

موجبات ب الن، به طرز دومین گروه از 

قبا . جریان تشریفت داور  مربوط می شود

از هر می  باید ازعدم صحت ترکیب دادگاه 

ماده )داور  ویا نصب داور واحد سخن گفت 

                                                                                                                             

است، که باید دید آیا شرط م بور به شرکت مادرویا به 

 .یکی دیگر از شرکتیا  همان گروه قابا تسر  است یا خیر

47. V. BATIFFOL et LAGARDE: Droit international prive 7 ed. t. 11. no722.  

48. Trib. gr. inst. Paris. 3avril 1985: D. 1985, 514, note Robert.  
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سللتس بایللد بلله اوضللاع و (.7، بنللد 8907

که در آن  کرد  شاره  حوالی ا رأ  داور »ا

بدون توجه به حدود اختیارات صادر شده 

ملثاًل داور (. 3، بند 8907ماده )   «باشد

به کمتر و یا به بیشتر از خواسته و یا 

بر اساد انصاف رأ  داده در حالی که شرط 

داور  او را مکلف به تصمیمگیر  بر اساد 

که در  یا آن ست و  کرده ا قوقی  صول ح ا

فرانسه رأ  داده در حالی که طرط داور ، 

ست کرده ا عین  خارج ن حا داور  را در  . م

سیدگی، باالخره، از نق شریفات ر ظر ت  ه ن

« اصا ترافعی بودن محاکمه»باید از نقض 

ایلن ملورد (. 2،بند  8902ماده )یاد کرد

یابد که مثالً داور به مدرکی  وقتی تحقق می

اشاره کرده و یا به اطالعات شخصی استناد 

نموده بدون آنکه قبالً این موارد را برا  

.بحث متعارض طرفین م رح کرده باشد
49
 

و آخرین گروه از موجبات ب الن سومین 

هرگاه شناسائی »: راجع است به نظم عمومی

یعنی گنجانیدن رأ  )یا اجرا  رأ  داور  

ظام سه در ن قوقی فران مومی ( ح ظم ع با ن

رأ  قابا اب ال « المللی مخالف باشد بین

                                                           

49. Paris. 18janv. 1983: Rev. arbitrage 1984, 87; Paris avril1985, motifs: Clunet 1986. 175, note 

Jacquet. 
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بنللابراین، (. 9، بنللد 8907مللاده )اسللت 

که  ست  کافی نی بودن  با اب ال  برا  قا

عده فرانسو  نظم عمومی داخلی رأ ، یک قا

یا امنیتی را نقض کرده باشد بلکه باید 

.با اصول اساسی فرانسه در تضاد باشد
50
 

که  ست  موارد  ا شد  کر  که ذ چه  آن

سه توان جیت اب ال رأ  صادره در فران می

المللللی بلله آنیللا  درزمینلله داور  بللین

ایللن مللوارد جنبلله حصللر  . اسللتناد کللرد

تواند  ستیناف نمیمخصوصًا دادگاه ا. رنددا

که در  یا  ین دل سب به ا قانون منا رأ  

بین قوق  ساد ح سه  برا صی فران لا خصو الم

ست ته ا قرار نگرف جه  ،مورد تو
51
یا رأ   

                                                           

مثالً رأ  به اقدام یلک دوللت خلارجی در مللی کلردن  .22

بدون پر نابعش،  ید م یر تأی حق، م صاحبان  به  سارت  خت خ دا

که نظم همین ور است، به طریث اولی، رأیی . گذاشته است

در این مورد نگاه کنید . گیرد عمومی جیانی را نادیده می

 : به

GOLDMAN: Clunet 1985, 129 s., sur le patrimoine de l'humanite. 

م توسط داور نقض نظ[ داور ]اما تفسیر غلط یک قرارداد 

 :نگاه کنید به. عمومی تلقی نمی شود

Paris, 5nov. 1985: Dr. mar. fr1986. 427. 

ین دادرسی ملدنی قانون جدید آئ 8269هر مند که ماده  .21

می یف  که  به داور تکل ند  یه را م ابق »ک نازٌع ف مر مت ا

صا  حا و ف ند  کرده ا خاب  طرفین انت که  قوقی  عد ح قوا

ید عرف »و « نما به  موارد  مام  ی  در ت جارت ن عادات ت و 

شد شته با ظر دا ست. «ن ئی ا ضمانت اجرا قد  ماده فا ین  . ا

و  279 -8بللا وجللود ایللن، بللاتیفول والگللارد در شللماره )

از کتاب خلود منلین ابلراز عقیلده همان شماره  8پانویس 

قانون  می به  جه  بدون تو برخالف و  گاه رأ   که هر ند  کن
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عدم امضا  رأ  )متضمن یک نقص شکلی است 

ستدل  یا م تاریخ  کر  عدم ذ سط داوران،  تو

بودن رأ  که رأ  (ن نه  ین بیا به ا یا   ،

ق خارجی  شور  یک ک گاه  سط داد طا تو بالً با

اعللالم شللده اسللت، رأ  داور  را اب للال 

ید ضاع. نما ین او یک از ا به  هیچ حوال  وا

دهد که با ورود و  محکوم علیه اجازه نمی

گنجانیده شدن رأ  در نظام حقوقی فرانسه 

متقابالً رأ  در نظام حقوقی . مخالفت کند

 .فرانسه را بنماید

 

به . دوم طرفین  کی از  شگیرانه ي قدام پی ا

 منظور

 گنجانید  رأی در نظام حقوقی فرانسه  

صورت  فی  سط طر موالً تو قدام مع ین ا ا

رأ  به نفه او صادر شده است گیرد که  مي

خواهد از آثار آن اسنفاده کند و یا  و می

جرا  سمی ا یا  ر سط مقام هد رأ  تو می خوا

قدام توسط . شود البته، ممکن است این ا

علیلله نیلل  صللورت گیللرد تللا بللا  محکللوم

                                                                                                                             

توان آن را بر می  شد،  شده با صادر  طرفین  خب  ساد منت ا

باطا اعالم کرد زیرا، در منلین فرضلی،  3، بند 8909ماده 

کرده  ما ن شده ع حول  به او م که  مأموریتی  داور م ابق 

 .( است
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ی رأ  بتوانللد از آن بلله عنللوان شناسللای

 . دلیا مختومه شده یک دعو  استفاده کند

ظور  ین من تی  لبه ا که ح برا  این و 

االمکان به رأ  در فرانسه تأثیر بحشیده 

قانونگذار فرانسه، با پیش بینی  لشود 

عاده  فوق ال بدایتی  سیدگی  ئین ر یک آ

اختصار ، موارد اعتراض را محدود ساخته 

 .است

 

 رسیدگی در محکمه بدايت آئین . 1

ن آئین رسیدگی در قواعد حاکم بر ای

داور  صادف است و اینکه  مورد تمام آراي

آراء م بور در خارج صادر شده باشند یا 

در زمینلللللله داور  »در فرانسلللللله و 

 .دهد ، تغیی   در امر نمی«للیالم بین

ید از  فع با جرا  رأ ، ذین مورد ا در 

صدور ا ضا   ستان تقا گاه شیر یه داد جرائ

.بنمایللد
52
تقاضللا بللدون للل وم تقللدیم  

                                                           

احاله می  8222که به ماده ) 8900و  7، بند 8261مواد  .25

هد یه (. د صدور اجرائ شریفات  فع از ت ین، ذین جود ا با و

صا یه رأ   کوٌم عل که مح شروط براین ست م عاف ا دره در م

نه داور   سه در زمی موده  بینفران ضا  آن را ن لی تقا المل

شد کرده با ضا را رد  ین تقا ستیناف  ا گاه ا در ! و داد

واقع، رد تقاضا  اب ال به من له رد تقاضا  اجرا  رأ  

سط  که تو کم  سمتیا  ح پاره ا  از ق به  یا  ست و  داور  ا

ه ماد. )دادگاه استیناف لغو نشده قدرت اجرائی می بخشد

 (.به آن احاله می دهد 8902که ماده  8620
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دادخواست و احضار محکوم علیه به دادگاه 

ق صورت و ف فع  ست ذین به در خوا نا  ط ب

.گیرد می
5354

 

صوص شناساد  رأ ، این شناسائی در خ 

احالله موضلوع  طبلق) 8229اساد ملاده بر

گیرد که به موجلب آن  صورت می( 8900ماده 

  خصیصه دارا رأ  داور ، از زمان صدور،»

ست توم ا مر مخ گر، به. «ا بارت دی در  ع

صادره در  یک رأ   فی  سائی ح سه شنا فران

 واقعیت این است. ، جنبه قیر  داردخارج

که، در عما، شناسائی رأ  به مناسبت طرح 

طور طار   به محاکمه ا  جدید در فرانسه و

ت شود؛ مثا مورد  که رأ  در جی م رح می

به . گردد یثبوت ایراد امر مختوم ارائه م

عبللارت دیگللر، شناسللائی، نلل د دادگللاه 

جٌع  سو  مر صلی فران عوا  ا به د که  یه  ال

می سیدگی  بی رأ   ر ترل جن جب کن ند، مو ک

.داور  خواهد شد
55
 

                                                           

53. Tribunal de grande instance. 

دادگاه شیرستانی که در حلوزه قضلائی آن رأ  صلادر  .24

ست ست، . شده ا شده ا صادر  سه  که رأ  در فران مورد   در 

دادگاه شیرستان محلی که اجرا  رأ  در آنجا مورد تقاضا 

یه،  کوٌم عل مت مح حا اقا یا م ست و  که رأ  در ا مورد   در 

 .خارج صادر گردیده است

به نظر دکترین، شناسایی می تواند عالوه براین، بله  .22

ین  صوص ا ترین در خ لی دک شود، و صلی م رح  عوا  ا صورت د
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یا  ترل  ین کن ضوع ا مورد مو ما در  ا

در جریان صدور اجرائیه  موضوع کنترلی که

می جام  ت ل  ان ین کن که ا فت  ید گ شود، با

واقع، به موجب ماده  در! کامالً محدود است

  در صللورتی در فرانسلله ، آراء داور8261

وجود »ی یا اجرا هستند که قابا شناسای

خواهان به ثبوت برسد و این آنیا توسط 

ی یا اجرا بوضوح مخالف نظم عمومی شناسای

لی نب ینب شدالمل ید . «ا ضوح»ق خوبی « بو ب

دهد که قاضی مکلف است در کنترل  نشان می

المللی  با نظم عمومی بینعدم مخالفت رأ  

در مورد . از خود خویشتن دارا  نشان دهد

جود  ندانی و شکا م ی  م جود رأ  ن بات و اث

ندارد، زیرا نسلیم اصا یا رونوشت مصدق 

بود هد  کافی خوا لی، . آن  شرط قب به دو 

تسلللیم قللرارداد داور  یللا  8266مللاده 

ی   که آن ن کرده  ضافه  شت آن را ا رونو

ست؛ مرا ضی فرانسو   شرطی طبیعی ا که قا

باید نتواند متقاعد گردد که دعو  واقعًا 

از طریللق داور  قابللا حللا و فصللا بللوده 

ست .ا
56
به  ما  می ا ین  نظر ن که در ا سد  ر

                                                                                                                             

قابلا  (action en inopposabilite)نکته که آیا دعلوا  علدم تلأثیر 

 .استماع است یا خیر، اختالف نظر دارد

ی را در این فرض ایجاد خواهد کرد که این شرط مشکالت .22

قرارداد داور  به صورت کتبی تنظیم نشده باشد؛ فرضی که 



   522 سیزدهمشمارة / مجلة حقوقي 

مرحله از رسیدگی، قاضی فرانسو  نتواند 

ند،  ترل ک قرار داد داور  را کن بار  اعت

مضافًا به اینکه او مجاز به ورود در این 

سی یا برر که آ ست  گاه داور   ها نی داد

یت  مارموب مأمور شده از  شکیا  صحیحًا ت

محوله خارج گردیده یا اصا ترافعی بودن 

.رسیدگی را رعایت کرده است یا خیر
57
 

 

 طرق اعتراض. 5

در صورتی که دادگاه فرانسو  بندرت  

ی بللا اجللرا  رأ  خللوددار  از شناسللای

نمایللد، تصللمیم م بللور مبنللی بللر رد در 

ا استیناف خواهد خواست صدور اجرائیه قاب

میلت استیناف حد اکثر یک ماه از . بود

بوده صمیم  بالغ ت تاریخ ا
58
صورت   به  و 

 . ترافعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

اما در اکثر موارد، دادگاه فرانسو  

ی رأ  داور  را مورد شناسای شیرستان قبالً 

                                                                                                                             

تد می اف فاق  سیار ات جار ، ب بط ت صوص . در روا ین خ در ا

 :مراجعه شود به

BELLET et MAZGER: op. cit., p. 639. 

 :با این حال، نگاه کنید به .22

BELLET et MEZGER: op. cit., p. 638.  

ی ترل ا ین کن که ا ند  فان مایل سایين مؤل که شنا فرض   در 

ی   ست ن ضا ا مورد تقا عی  سی تراف یک دادر یان  طار  در جر

 .وجود داشته باشد

58. Perrot. Trav. Comite fr. Int. pr. 1985, p. 63. 
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در منین . قرار داده و یا اجرا کرده است

تراض ب یق اع که رأ  موارد ، طر سب این رح

سه،  یا در فران شد  شده با صادر  خارج  در 

 .متفاوت خواهد بود

گاه رأ   شده هر صادر  خارج  داور  در 

توان از تصمیم دادگاه فرانسو   باشد، می

جع  یا را یه  صدور اجرائ به  جع  به را

سای مود شنا ستیناف ن ضا  ا ماده )ی، تقا

تقاضا  اسلتیناف کله اجلرا  رأ  (. 8907

لت تعلیق درخواهد آورد، داور  را به حا

حداکثر  رف  ستیناف،  گاه ا ن د داد ید  با

صورت  صمیم،  بالغ ت تاریخ ا ماه از  یک 

نللد هللر م(. 8909و  8903مللواد )پللذیرد 

صیلی ستیناف تف گاه ا سیدگی داد تر از  ر

کنترل دادگاه بدایت است ولی، به لحاظ 

که از  ستیناف  با ا موارد قا بودن  صر   ح

تجلاوز  8907رد ملنعکس در ملاده پنج ملو

،کنللد نمللی
59
مللوارد . جنبلله محللدود دارد 

 :م بور عبارتند از

ففدان، ب لالن ویلا انقضلا  ملدت . 8

 قرار داد داور ، 

 صحین نبودن ترکیب داوران، . 7
                                                           

علا ب الن است کله موارد قبول استیناف دقیقًا مشابه  .22

می یه  کوٌم عل صاد مح یه رأ   ست عل سه در ره دتوان ر فران

 . المللی بکار برد زمینه داور  بین
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صدور رآ  در غیر از موارد محوله . 3

 به داور ،

 عدم رعایت اصا برافعلی بلودن، و. 2

 سر انجام،

ایی واجلرا  رأ  بلا مخالفت شناس. 9

.المللی نظم عمومی بین
60
 

ر  در فرانسه هرگاه، برعکس، رأ  داو

بین نه داور   شده  در زمی صادر  لی  المل

ه بدایت فرانسه که آن باشد، تصمیم دادگا

مورد شن به آن را   یا  قرار داده  سائی  ا

ه هیچوجه قابا اجرائیه الصاق کرده است،ب

ا  از مؤلفان معتقدند  پاره. اعتراض نیست

مؤثرمن »که  جاب « بودن رأ  دارو  ق  ای

کند که تصمیم دادگاه فرانسو  به مورد  می

شود گذارده  جرا  .ا
61
کامالً   یده  ین عق ا

تا حدود  به  8902درست نیست، زیرا ماده 

                                                           

و [ من قلی]« الملللی بلین»این اشاره به نظم عمومی  .22

قانونی است، زیرا رأ  داور  در خارج و در زمینه داور  

بین المللی صادر گردیده است، ولی هرگاه رأ  در خارج و 

. در زمینه داور  داخلی صادر شده باشد، وضع متفاوت است

نین حالتی، به نظر عده ا  ازعلما  حقوق، در صورتی در م

که رأ  قانون خارجی را نادیده گرفته باشد باید مردود 

اعالم شود؛ البته، در صورتی که قضیه م روحه صرفًا جنبه 

شد شته با یک . خارجی دا که رأ ،  گاه  ست هر همنی ور ا

قانون فرانسو  دارا  خصیصه نظم عمومی داخلی را نادیده 

 .باشد، و حال آنکه قضیه صرفًا جنبه فرانسو  دارد گرفته

61. BEGUIN: op. cit. p. 260. 
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دهد که اعتراض به  طرف بازنده امکان می

خود رأ   یه  ستقیمًا عل ظور اب ال را م من

طرف بازنده این ا. کار گیرد هب عتراض را

عنوان پیشللگیر  قبللا از  بللهتوانسللت  می

ی و یا صدور اجرائیه، با استناد شناسای

لا ب الن م کی از ع ماده به ی ندرج در 

، به موجب همان علا، ، م رح کند ولی8907

طرف بازنده می تواند اعتراض خود را به 

یا  سائی  عد از شنا نی ب مؤهر، یع صورت 

الصاق اجرائیه به رأ ، توسط یک دادگاه 

.مایدفرانسو  عنوان ن
62
 

طللرق  8618ملله  78بلله موجللب قللانون 

الذکر است و  اعتراض محدود به موارد فوق

 ر خللالب حقللوق سللابق فرانسلله، اعتللراضبلل

پژوهشی، اعتراض ثالث وحتی اعاده دادرسی 

کذب بعد که در صورت کشف تقلب یا شیادت 

می طرح  با  صدور رأ  قا شد، م از  سموع با

شللود،   همللان ور کلله مشللاعده مللی. نیسللت

ت تشریفات دا گذار جدید خواسته اسقانون

ظه با مالح حو قا به  به ن ند و  ساده ک ا  

یربط انع اف بخشد، به نحو  که قوانین ذ

قان می فت  ید توان گ به رو  »ون جد در را 

                                                           

خودبخود به من له »این اعتراض به منظور اب ال رأ   .25

یه قرار اجرائ به  تراض  ست « اع ستین ا گاه نخ ماده )داد

 (.7، بند 8907
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بین شوده داور   لی گ ،«المل
63
تأمین   و در 

هد ین  هدات ا موارد از معا لب  ف، در اغ

 .المللی کارسازتر و راهگشاتر است بین

 

5 

 معاهداتی حقوق

 

مللورد نظللر، در راب لله بللا مسللئله 

ا  متجللاوز از  فرانسلله خللود را در شللبکه

کرده  سود  یه مح مه و اعالم جاه عیدنا پن

ست به : ا ند جان به م سیون جن یازده کنوان

به آراء داور   یا  تا  آن سه  که  ند  دار

مربوط است
64
و هشت تا  آنیا به تصمیمات  

 72کنوانسللیون بروکسللا مللورخ )ی قضللای

تنیا مورد  است که به طور  8691 ستتامبر

را در « مللدنی وتجللار »میمات کلللی تصلل

یرد برمی قط راجع(. گ گر ف هدات دی ند  معا ا

پاره به  بوط  صمیمات مر ضوعات   به ت ا  مو

.خاص
65
قده   به، منع سیون دوجان یا کنوان م

                                                           

63. ROBERT: D. 1981. Chronique. P. 116. 

، کنوانسلیون 8691ژوئلن  80خ کنوانسیون نیویورک مور .24

 81، کنوانسلیون واشلنگتن ملورخ 8698آوریلا  78ژنو مورخ 

 .C)مرک  بین المللی حا اختالفات سرمایه گذار   8699مارد 

I. R. D. I. .) 

 8623اکتبلر  7و  8691آوریلا  89کنوانسیون الهه مورخ  .22

اکتبلر  9، کنوانسیون الهله ملورخ (تعیدات راجع به نق ه)
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تا   یارده  که م ناگون،  شورها  گو با ک

آنیا با کشورها  افریقا  ستاه و پان ده 

ه ها  اروپللائی، و از جملللتللا بللا کشللور

شده سته  شرقی، ب پا   شورها  ارو ند ک . ا

ونیا  دوجانبه، در عین اغلب این کنوانسی

ی و آراء اند به تصمیمات قضای حال، راجع

.داور 
66
در مورد حوزه عما این معاهدات  

بایللد گفللت کلله بعضللی از کنوانسللیونیا  

صی  ضوعات خا به مو نا ر  قط  به ف دوجان

،هسللتند
67
یللا بلله مجمللوع ولللی اغلللب آن 

« در زمینه مدنی و تجار »تصمیمات صادره

 .گردد مربوط می

منللد کنوانسللیون حتللی حللوزه عمللا 

سیع ین،  و بر ا عالوه  یرا،  ند ز تر  دار

ی  را ن« در زمینه ادار »تصمیمات صادره 

                                                                                                                             

ربللودن بللین ) 8610اکتبللر  79و ( حمایللت از صللغار) 8698

 8699ژوئلن  70، کنوانسون نیویلورک ملورخ (المللی اطفال

مه  70، کنوانسیون لوک امبورگ مورخ (استتار مواد غذائی)

 8691سللتتامبر  2، کنوانسللیون (نگیللدار  اطفللال) 8610

صیه  حوال شخ لی ا بین المل سیون  نام )کمی نام و  یر  تغی

 (.خانوادگی

ر منللد کلله در مللورد آراء داور ، کنوانسللیونیا  هلل. 22

ژوئلن  80عدیده ا  مختصرًا به کنوانسیون نیویلورک ملورخ 

 .احاله می دهند 8691

در )با اتلریش  8626فوریه  72کنوانسیون مورخ : مثال .22

بللا  8692آوریللا  9، کنوانسللیون مللورخ (خصللوص ورشکسللتگی

با  8613 ژوئیه 70، کنوانسیون (اشخاص و خانواده)لیستان 

 (.حضانت اطفال و تعیدات راجع به نفقه)پرتغال 
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می جه  شاما  با تو سخت قا که  ی    شوند؛ م

.است
68
 

بللله طلللور کللللی، کنوانسلللیونیا  

با  بین سه  لی، در مقای قوق المل عام ح

با  ضایی  صمیمات ق که ت ند  می ده کان  ام

صاف قرار  انع بول  مورد ق شتر   پذیر  بی

ند  لف)گیر که (. ا به این جه  با تو ما،  ا

بسیار  از کنوانسیونیا تازه پا به عرصه 

پاره ست از  کن ا ند، مم شته ا جود گذا ا   و

سختگیرتر  مروزه  هداتی ا قوق معا یات، ح ج

ین م شد، و ا سه با عام فران قوق  ی   از ح

 (.ب)است که موجب بروز اشکاالتی خواهد شد

لف که حـ  ا هداتی در موردی  قوق معا

بین تأثیر  نه  خارجی زمی کام  لی اح و  المل

آراء داوری از حقوق عام انعطاف بیشتری 

 دارد

ا بایلللللد بالفاصلللللله در اینجللللل

پللذیرترین کنوانسللیونیا یعنللی  انع للاف

را  8699مارد  81کنوانسیون واشنگتن مورخ 

ستثنی بین م ک   که مر نیم  ب ک لی  را  المل

                                                           

، (8698)کنوانسیون با ساحا علاج، بنلین، موریتلانی  .28

، (8629)، ملاد (8622)، سلنگال (8693)، گلابن (8697)مالی 

، مکسللواکی (8617)، مصلر (8618)، برزیا (8610)مجارستان 

(8612.) 
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 .C. I. R) گذار  رفع اختالفات راجع به سرمایه

D. I.) 91مللاده . ایجللاد کللرده اسللت را 

سایي بین شنا که  بدون آن سیون،  و  کنوان

اجللرا  آراء داور  صللادره در مللار مللوب 

مرک  اخیر تفاوتی قائا شود، آراء داور  

ضو  لت ع یا  دو عی دادگاه کام ق  به اح را

و هر دولت عضو را مکلف نموده است تشبیه 

رک  خصیصه امر مختوم که به آراء داور  م

نماید، درست مانند  اع ا و قدرت اجرایی

عی  کام ق  له اح بور از جم که آراء م  این

تنیا شرط . دادگاهیا  خود دولت عضو است

طرف  که  ست  ین ا خود ا خود ب تأثیر  یت  ا

ذینفللع رونوشللت رسللمی رأ  داور  را بلله 

تسلیم ( در مورد فرانسه) یرستاندادگاه ش

، حتی نماید، ولی دادگاه اخیر به هیچوجه

المللی خود  از نق ه نظر نظم عمومی بین

 .او، حق کنترل رأ  را ندارد

 کنوانسیونیا  دیگر  که توسط فرانسه

شده قد  تر   اند از انع اف منع پذیر  کم

لی ند و قوق برخوردار لی، از ح طور ک به   ،

شریفات  مه از ل عام فرانسه ظر ت ق ه ن ن

ل  کنترل و مه از نق ه نظر موضوع کنترل

 .پذیرترند انع اف
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 تشريفات کنترل . اول

المللی همیشه میان  کنوانسیونیا  بین

شوند و  اجرا و شناسایی قابا به تفکیک می

تشریفات مقدماتی صدور اولی را منوط به 

طللور  کننللد و دومللی را بلله اجرائیلله می

ی با حفظ امکان یک اتوماتیک و قیر ، ول

ترل یا،  کن برا  دادگاه مؤخر  مالی  احت

 . پذیرند می

دور در مللررد اجللرا، تشللریفات صلل

می قی  ضرور  تل شه  یه همی با  .شود اجرائ

به ین،  جود ا شانه و کی از ن ها   عنوان ی

ارفاق و انع اف کنوانسیونیا در مقایسه 

که بعضی  با حقوق عاممی توان اشاره کرد

دارنللد کلله در  می از کنوانسللیونیا مقللرر

مللورد احللوال شخصللیه، احکللام جللارجی 

تواننللد بللدون صللدور اجرائیلله، در  مللی

صیه حوال شخ بت ا سنامه) دفترث بت ( شنا ث

حا  تی م قوق دول که ح شروط براین شوند، م

فت  با آن مخال حوال  بت ا تر ث قوع دف و

شد شته با .ندا
69
لی   لبو سیونیا اغ  كنوان

فاوت هستند  ار این نظر با حقوق عام مت

ی ساده که  شریفات  برا  ک ت سریع را  و 

                                                           

گلو، ملاد، کنوانسیون با بنین، کامرون، نیجریه، تو. 22

 .کنگو ، مصر و برزیا. ماداگاسکار، سنگال
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یه پیش موده صدور اجرائ نی ن ند بی مثالً . ا

فاق،  به ات لب  یه، اغ صدور اجرائ ضا   تقا

ست حد ا ضی وا کی قا صالحیت ی ئیس ) در  ر

، نه درصالحیت یک دادگاه (دادگاه شیرستان

ضی ند قا شکا از م .مت
70
سیار    همین ور ب

سیو جارجی از کنوان کم  فع ح به ذین نیا 

می جازه  قدیم در  ا یق ت که از طر ند  ده

ست  ست)خوا نه دادخوا به ( و بالغ  بدون ا و 

د به طرف مقابا، تقاضا  صدور اجرائیه کن

ن دادرسی، نحو  که در رسیدگی بدو ، آیی

براز  حق ا خالف  طرف م ست و  عی نی تراف

.نظر  را نداردگونه ا یار هیچ
71
 

ستن  ضمن الزم دان گر  سیونیا  دی کنوان

کنند  مکلف می رااخ ار به خوانده، قاضی 

فره ضی ر ،که م ابق روش قا
72
به   نی  یع

سیدگی و  بت، ر خارجی از نو فور  و  صورت 

.اتخاذ تصمیم نمایند
73
  منظور باالخره، به 

تسللریع در تشللریفات صللدور اجرائیلله، 

می قرر  سیونیا م صمیم  کنوان که ت ند  کن

                                                           

از کنوانسیون بروکسا  37نگاه کنید به ویژه به ماده  .22

 .8691ستتامبر  72مورخ 

کنوانسلیون  32و  38نگاه کنید بله ویلژه بله ملواد  .21

 .8691ستتامبر  72بروکسا مورخ 

72. Refere. 

سلنگال، کنوانسیون بابتین، کنگو، ساحا عاج، گاین،  .23

 .موریتانی
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شکایت  مورد  ند  قط میتوا بدو  ف گاه  داد

.یفرجامی قرار گیرد، نه شکایت پژوهش
74
 

لب  جب اغ به مو پژوهش  ین،  جود ا با و

به آن  ست و  جذیرش ا با  سیونیا قا کنوان

هر مند که  جنبه تعلیقی داده شده است، 

کنوانسیون بروکسا مورخ ستتامبر  36ماده 

به طور قیلر  بله ذینفلع اجرائیله  8691

دهد بالفاصله به اقدامات تأمینی  یاجازه م

 . مبادرت ورزد

ارجی، حقوق ی احکام خدر مورد شناسای

معاهداتی در مقایسه بیحقوق عام فرانسه 

در . از انع للاف بیشللتر  برخللوردار اسللت

خود و  خود ب سه  عام فران قوق  که ح حالی 

خارجی  کام  لی، اح یه قب صدور اجرائ بدون 

یت  صیه و اهل حوال شخ مورد ا ج  در  را 

نه دارایي اشخاص و احکام موجد حق در زمی

دهللد، تمللام  مللورد شناسللایي قللرار نمللی

سیون بینکنوان سائی  یا   ین شنا لی ا المل

ضائی  صمیمات ق یه ت به کل یک را  اتومات

صمیمات  به ت جه،  یا، و در نتی شمول آن م

                                                           

کنوانسللیون بللابنین، سللاحا عللاج، گللابن، جمیللور   .24

 .افریقا  مرک  
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می  میم  ی  تع ئی ن به دارا جع  می را اعال

.دهند
75
 

که  برا  این ند  هر م ین،  جود ا با و

تصمیمات خارجی بالواس ه مؤثر تلقی شوند 

، ولی یک تشریفات مقدماتی خاصی الزم نیست

کنترل مؤخر ممکن است در پاره ا  اوضاع 

اینچنین است مورد . و احوال صورت پذیرد

به طار ،  ترل  صمیم  من که ت تی  ویژه وق

بات  به یت اث یا ج نوان دل مر ع یراد ا ا

 79ملاده . شلود مختوم تسلیم دادگلاه ملی

 8691سلتتامبر  72کنوانسیون بروکسا مورخ 

ست مر ا مین ا به ه ی. ناطر  جب ا ن به مو

در ن د دادگاه یکی  یيهرگاه شناسا»ماده 

طار  م رح  صورت  به  نده،  ضا کن ازدول ام

شده باشد، دادگاه اخیر صالن است به آن 

.«رسیدگی کند
76
اما عالوه براین، کنترل  

                                                           

تصمیمات بله طلور قیلر  دارا  جنبله املر مختلوم » .22

ستند تانی، )« ه مارن، موری سن  یر،  با الج ا سیون  کنوان

تصمیمات به طور »؛ (لیستان، ساحا عاج، ایتالیا، مراکش

ند می گیر قرار  سائی  مورد شنا یر   با )« ق سیون  کنوان

ستان صر، مجار یا، م تونس، برز صمیمات»؛ (کامرون،  .... ت

ماده )« بدون هیچ تشریفاتی مورد شناسائی قرار می گیرند

 (.8691ستتامبر  72کنوانسیون بروکسا مورخ  79

نگاه کنید به کنوانسیونیا  منعکس در پانویس پیشین  .22

ٌم بیا که خودبخود به تصمیمات خارجی، اعتبار قضیه محکو

شرایط زیر [ تصمیمات م بور]به شرط آنکه »اع ا می کنند 

 .«...را داشته باشد
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که  شد  شته با صلی دا به ا ست جن کن ا مم

تأثیر  عدم  یا  تأثیر  عوا   یک د قب  متعا

معملللوالً . پلللذیردحکلللم خلللارجی صلللورت 

سیو بینکنوان صر نیا   لی،  نین المل احتًا م

لی را پیش نی نمی کنتر یه  بی لی رو ند، و کن

ضایي سیونیا  ق ین کنوان سته ا سه پیو فران

منین  را به نوعی تفسیر نموده است که حق

با وجود . اند داشته کنترلی را محفوظ نگه

این، دو کنوانسیون به کنترل اصلی اشاره 

 :صرین دارند

 72خ اول، کنوانسللیون بروکسللا مللور

آن به طور روشلن  79که ماده 8691ستتامبر 

با  پذیرد،  می  تأثیر را  یت  عوا  قابل د

بارت ین ع طرف » :ا هر  تراض،  صورت اع در 

را به صورت اصلی م رح  ذینفع که شناسائی

توانللد تقاضللا کنللد کلله للل وم  کنللد می می

سایي حراز و شنا گاه ا سط داد صمیم تو  ت

شود عالم  مورد  . «ا سه  نون در فران تا ک

مورد پ ق زات  ین م که ا ست  مده ا یش نیا

.اجرا قرار گیرد
77
 

                                                           

کنوانسیون بروکسا در مورد دعوا  عدم تلأثیر سلاکت  .22

قوق  به ح جه  با تو ترین آن را  جود این، دک با و که،  ست  ا

ولی آیا این با . عام فرانسه قابا پذیرش تلقی می کند

کلله ایللن « ر مشللترکحرکللت آزاد احکللام در بللازا»اصللا 

 کنوانسیون در پی تأمین آن است مغایر نیست؟
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دوم، کنوانسیون منعقده میان فرانسه 

ایلن . 8698آوریلا  72و ساحا علاج ملورخ 

سیونیا  دیگر کنوانسیون که مانند کنوان

میان فرانسه و کشورها  افریقایی تنظیم 

ضای یه ق عوا  شده و رو یا د مورد آن ی در 

ب ست،  ته ا تأثیر را پذیرف یا عدم  ه دال

سیاسی
78
به نحو عجیبی و ضمن موافقتنامه  

آوریلا  88میان فرانسه و ساحا عاج مورخ 

به این نحلو تفسلیر شلده اسلت کله  8619

جب آن به قراردا» مو ضا  طرفین  با ام د 

هلا   اند، در زمینه خواسته 8698کنواسیون 

تأثیر عدم  عوا   نه د ... قرارداد ، هرگو

کی از علیه تصمیمات صادره در سر زمین ی

.«...طللرفین را ممنللوع نماینللد
79
ایللن  

ساحا  سه و  سیون فران مه، کنوان موافقتنا

رین را تبدیا بله مسلاعدت 8698عاج مورخ 

سایي با شنا سیون در راب ی کام  منوان اح

سی یا کنوان نی تن ست خارجی یع کرده ا ونی 

                                                           

و خلبانان فرانسو ، « ایرآفریک»اختالف میان کمتانی  .28

فع  به ن عاج  ساحا  یا   صوص آن دادگاه سرانجام در خ که 

 .کمتانی رأ  صادر کردند

 :در این خصوص به رأ  زیر مراجعه شود .22

J. C. P. 86. III. 58784. 

امه بالفاصله مورد عما دادگاه پژوهش پاریس این موافقتن

 :قرار گرفته است

9juill. 1986: Clunet 1986. 977. note Mayer. 
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نه قا در زمی قرار داد ، که، الا هر  ها  

 .سازد گونه کنترل موخر را ممنوع می

 

 موضوع کنترل. دوم

در اینجللا انع للاف جللذیر  حقللوق 

معاهداتی، به نسبت حقوق عام، از تعدیا 

پار حذف  تی  صمیمات و ح حت ت شرایط ث ه ا  

در مورد آراء داور ،  مثالً . شود آشکار می

، حداقا در 8691کنوانسیون نیویورک مورخ 

له هیچ مرح بدون،  سیدگی  ش طی را  ر نه  گو

رأ  با  بقتالزم مچنمی داند، حتی شرط م ا

بین مومی  ظم ع لی دو ن جرا  المل که ا تی  ل

در خصوص احکام . شود رأ  از آن تقاضا می

الزم اسللت میللان کنتللرل صللالحیت  خللارجی،

مومی غیر ظم ع قانون و ن صالحیت  ستقیم  م

 .قابا به تفکیک شد

 

 ( صالحیت غیرمستقیم)صالحیت دادگاه خارجی . 1

سیونیا فوق پاره عاده  ا  از کنوان ال

یا  انع اف جب آن به مو که  مرا  ند،  پذیر

مأ ضی  سایی قا یا شنا یه  صدور اجرائ مور 

می ترل  ن بدأ را من گاه م صالحیت داد ند  توا

قابا اعتراض به نوعی غیر این صالحیت. کند

منین است مورد کنوانسیون  این. شود فرض می
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کله در آن،  8691ستتامبر  72بروکسا مورخ 

جلل  در مللورد احکللام جللارجی راجللع بلله 

هللا  وامیللا  اسللقاطی، بیمللهت، معللامال

وموضللوعاتی کلله مشللمول فواهللد صللالحیت 

نر، صار  ا ترل » انح به کن بادرت  کان م ام

صللالحیت دادگاهیللا  کشللور مبللدأ وجللود 

.«نللللدارد
80
همین للللور کنوانسللللیون  

ونلله هیچگ 8610ملله  70لوک امبللورگ مللورخ 

در مورد   ،کنترل صالحیت فیر مستقیمی را

طفلی که خالف تصمیم راجع به حضانت که بر

از کشور  به کشور دیگر منتقا شده و  رف 

شش ماه از تاریخ انتقال او به مقام یک 

بینی  ت امضاکننده شکایت شده است، پیشدول

نکرده، مگر آنکه تصمیم راجع به حضانت 

 (. 6ماده) در فیاب خوانده صادرشده باشد

سیونیا  دی حق کنوان فظ  ضمن ح گر، 

بین صالحیت  ترل  ضی م کن لی قا أ، بدالمل

هللی در آن ایجللاد ه تعللدیا قابللا مالحظلل

                                                           

دیوان کشور این اصا را رعایلت کلرده  71ماده  3بند  .82

 :است، در این خصوص رجوع کنید به

Cass. civ. I.3nov. 1977. 

لب آن را  تالی اغ یا   که دادگاه کرد  عان  ید اذ ما با ا

نادیده می گیرند و بررسی می کنند که آیا دادگاه مبدأ، 

بلله موجللب قواعللد صللالحیت مسللتقیم مقللرر در کنوانسللیون 

یر یا خ ست  بوده ا صالن  سا،  به آراء . بروک مورد  ین  در ا

 :زیر مراجعه شود

Douai, 29nov. 1978 et 7 oct. 1984: Versailles. 23nov. 1982. 
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اینیا کنوانسیونیائی هستند که . اند کرده

کنند؛  عد صالحیت غیرمستقیم را مقرر میقوا

عد  ید  قوا خارجی با گاه  صالحیت داد که 

شود به یابی  یا ارز جب آن .مو
81
ین   لی ا و

کش یا   به دادگاه گ   عد هر که .قوا ر  

خوانلللده تابعیلللت آن را دارد، صلللالحیت 

میانح به صار  اع ا ن ند،  که ن کن حو  

 ل توانند دادگاهیللا  فامسلله دیگللر نمللی

برا  در  ل منانکه در حقوق عام صادق است

نده  یک خوا یه  صادره عل خارجی  کم  یک ح

قانون مدنی اسلتناد  89فرانسو  به ماده 

ند .نمای
82
به  کی از جن ین ی سیار  ا  ها  ب

تصمیمات  خصوص قبولمثبت کنوانسیونیا در

 .فرانسه استخارجی در 

 

                                                           

راجلع بله ) 8623و 8691 مثالٌ کنوانسیونیا  الهله ملورخ .81

، اسلتانیا (8699)، کنوانسلیون بلا اتلریش (مواد غلذائی

 (.... 8630)، ایتالیا (8696)

بلله رأ  زیللر  8691در خصللوص کنوانسللیون الهلله مللورخ  .85

 :مراجعه شود

Cass. civ. l. 30nov. 1976: Clunet 1977. 83. 

عده  هیچ قا لی  بین المل سیونیا   سیار  از کنوان لی ب و

کنند و صرفًا به حقوق عام  می را معین نمیغیرمستقیصالحیت 

ست ا که درخوا شور   له ک ست احا شده ا کم از آن  جرا  ح

پللذیر  نللدارد  دهنللد؛ میلل   کلله نشللانی از انع للاف می

عاج، ) ساحا  کامرون،  نین،  یا ب شده  ضا  سیونیا  ام کنوان

 ....(. گابن، مجارستان، مکسلواکی، برزیا، الج ایر
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صالحیت قـانو  اجـرا شـده توسـد دادگـاه . 5

 خارجی

سبتًا زیاد  از در این راب ه تعداد ن

بین سیونیا   عام  کنوان قوق  لی از ح المل

انع اف بیشتر  ندارند؛ مرا که به موجب 

آنیللا دادگللاه بایللد بررسللی کنللد کلله 

قانون اجرا شده نسبت به اختالف از »آیا

ین مورد قبول اجرا  قواعد حا تعارض قوان

دست آمده است  جرا  حکم بهدر کشور محا ا

.«یا خیر؟
83

 

بلللرعکس، برخلللی از کنوانسلللیونیا  

کم  بین ضوع ح به مو جه  بدون تو لی،  المل

نوع کنترل صالحیت قانون را رد خارجی، هر 

.کنند می
84
 

سیون سوم کنوان سته  باالخره، د یا، و 

الذکر قرار  که بینابین کنوانسیونیا  فوق

عنوان  کنترل صالحیت قانون را بهگیرند،  می

مردود م صا،  ین  ییک ا بر ا لی  ند، و دان

 ج  درخصوص»: کنند ی وارد میاصا، استثنای

                                                           

ابن، مالی، سن مارن، سلنگال، کبلک، کنوانسیون با گ .83

 . برزیا، مکسلواکی

ا  کله جنبله  نین است مورد کنوانسیونیا  عدیدهاینچ .84

کنوانسلیونیا  منعقلده بلا الج ایلر، )دوجانبله دارنلد 

و کلیلله ( بنللین، ایتالیللا، بلژیللک، مللراکش، تللونس

سا  سیون بروک ستثنا  کنوان به ا به،  سیونیا  مندجان کنوان

 (.8691 ستتامبر 72مورخ 
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شخاص، نمی یت ا صیه و اهل حوال شخ توان  ا

یا اجرارا به این دلیا رد کرد  شناسایي

جرا ن قانونی را ا بدأ  گاه م موده که داد

الملا خصوصی  که به موجب قواعد حقوقی بین

تی که اجرا  حکم از او در خواست می دول

صد)شود  لت مق بوده ( دو مال ن با اع قا

.«است
85
یا وجود این، باید تذکر داد که  

شخاص،  یت ا صیه و اهل حوال شخ مورد ا در 

همین کنوانسیونیا کنترل قانون اجرا شده 

صرین  بول  با ق عام،  قوق  چون ح را، هم

یه  سان»نظر جه یک «نتی
86
می  عدیا  ند ت . کن

ئور  مین ت سان» ه جه یک که در « نتی ست  ا

 8691سلتتامبر  72کنوانسیون بروکسا مورخ 

در مللورد  کلله اسللتثنائًا کنتللرل صللالحیت 

پیش ست قانونی را  منعکس ا موده،  نی ن . بی

خارجی در  کم  که ح ست  مانی ا مورد ز ین  ا

ک ه در حوزه راب ه با موضوعی صادر شده 

قرار می سیون  می کنوان ضی  عل یرد و قا گ

کلف بوده مقدمتًا موضوعی کننده حکم مصادر

را مللورد حکللم قللرار دهللد کلله در حللوزه 

ندارد  قرار  سیون  حوال )کنوان ند ا مان

شخصیه و اهلیت و وضعیت مالی زن و شوهر 

                                                           

کنوانسیون بلا اتلریش، کلامرون، کنگلو، اسلتانیا،  .82

 .مجارستان، رومانی، یوگسالو ، مصر، نیجریه، ماداگاسکار

86. Theorite de l'equivalence. 
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،ناشلللی ازازدواج
87
وصلللایا، تلللوار  و  

یره مورد  (. غ نین  نون در )در م تا ک که 

که  ، در صورتی(فرانسه اتفاق نیفتاده است

بلله مسللئله تصللمیم خللارجی، قللانونی را 

کر مال  قدماتی اع که م عد  به»ده  موجب قوا

قابا « الملا خصوصی دولت مقصد حقوق بین

ست بوده ا جرا ن بور. ا صمیم م  یاجرا »ت ن

خواهد شد و نه مورد شناسائی قرار خواهد 

تعیین در )گرفت، مگر آنکه تصمیم خارجی 

که ا  برسد  به همان نتیجه( قانون صالن

ب قوق  عد ح جرا  قوا صورت ا لا  یندر  الم

ماده )« رسید مقصد، به آن میخصوصی دولت 

 (.2بند  72

 

 المللی رعايت نظم عمومی بین. 3

شریفاتی،  مومی ت ظم ع مورد ن اوالً، در 

با  سه  هداتی در مقای قوق معا تدال ح اع

حقللوق عللام قبللا از هللر میلل  در تمللام 

المللی  کنوانسیونیا  مربوط به ربودن بین

ده به یکی اطفال برخالف حق حضانت اع ا ش

در . از والدین توسط دادگاه، متبلور است

واقللع، ایللن کنوانسللیونیا کلله هدفشللان 

ندگان اطفال مجازات هر مه سریع تر ربای

                                                           

87. Regimes matrimoniaux. 
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شاره کومکترین ا ست،  یت ا به رعا قوق  ا   ح

ضایي سیدگی ق یان ر فاع در جر به  د یی  منت

کنند و مقامیا   تصمیم راجع به حضانت نمی

ه و یا در کشور  که طفا از آن منتقا شد

توانند به این  شده است، نمیآن نگیدار  

در دادگللاه محللا دلیللا کلله حقللوق دفللاع 

بدو   سیدگی  جع)ر ضانت را عات ( به ح مرا

فور   شت  ستور بازگ صدور د ست، از  شده ا ن

.طفلللا خلللوددار  کننلللد
88
هلللر منلللد  

سیونیا  بین تدال ا کنوان گر اع لی دی لمل

ر  دارنلللد وللللی از حقلللوق علللام کمتللل

ا  از آنیا،  مرا که پارهپذیرند،  انع اف

شرط  در راب ه یک  فاع،بیش از  قوق د با ح

می پیش نی ن که  بی ست  ین ا ند و آن ا کن

نده »طرفین یا نمای شده و  ضار  قانونًااح

غایب اعالم  ،(پس از احضار) فرستاده و یا

شند .«شده با
89
سیونیا   پاره  ا  از کنوان

                                                           

، تلونس (8618)کنوانسیونیا  منعقده با مصر، ملراکش  .88

؛ (1ملاده ) 8610اکتبلر  79؛ کنوانسیون الهه ملورخ (8617)

کله در آن شلرط  8610مله  70کنوانسیون لوک امبورگ مورخ 

بوده  ماه ر شش  تر از  مدتی کم ید در  فا با که ط ست  شده ا

شد عه . شده با ستان مراج با مجار قد  سیون منع به کنوان

 .کنید

کنوانسیونیا  منعقده با الج ایر، برزیلا، بلژیلک،  .82

ان، ، لیسللت(8692)بنللین، کللامرون، ایتالیللا، مللراکش 

در اینجا هیچ شرطی دایر براینکه اصا ترافعی .... سنگال
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قرر د ی  م گر  را ن شرایط دی گر  شته دی ا

تواند این  شور مقصد میاند، اما قاضی ک

تصمیم خارجی  نکته را بررسی کند که آیا

این . به نحو غیابی صادر شده است یا خیر

مورخ  سا  سیون بروک مورد کنوان ست  نین ا م

در »: دارد آن اعالم ملی 72-7که ماده  8691

گاه صورتی  به داد قدیمی  ست ت که در خوا

یب  به نده غا به خوا قع  صحین و بمو طور 

ا قانونی نشده باشد تا او ابالغ واقعی ی

ندبتو فاع ک خود د ند از  سای« ا یا شنا ی 

بود هد  بول نخوا با ق کم قا جرا  ح .ا
90
 

ین  یت ا هم اهم باز  سه  شور فران یوان ک د

قرر متن ر نین م ست و م یا داده ا ا تقل

گاه به صحت اخ ار ایراد  که هر دارد می

یه  صدور اجرائ مأمور  ضی  شود قا وارد ن

 روحه را کنترل مکلف نیست رأسًا مسئله م

این، دیلوان م بلور برولی، عالوه  68.کند

ند ترل ک حه را کن سئله م رو سًا م .رأ
91
 

بر عالوه  لی،  چون و یوان م بورهم این، د

ریوان دادگستر  جامعه مشترک منین تصمیم 

                                                                                                                             

بودن و ابالغ حکم قاضی کشور مبدأ رعایت شده باشد م رح 

 .نگردیده است

کنوانسیونیا  منعقده با اتریش، رومانی، اسلتانیا،  .22

؛ کنوانسیون 8623اکتبر  7بریتانیا؛ کنوانسیون الهه مورخ 

 .(6ماده ) 8610مه  70لوک امبورگ 

91. Cass. civ. l. 9nov. 1983: Rev. crit. dr. int. pr. 1984, 501, note Ancel. 
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شور  ضی ک که قا ست  ته ا یه گرف جوع ال مر

بالغ را بر صحت ا ید  لت با قانون دو ساد  ا

مکلف نیست زیابی کند و رو ا بررسی مبدأ

بالغ  یوم ا قع»مف به  را،« بمو جه  با تو

لت شور ها   می یا ک بدأ  شور م قرر در ک م

.الیه، بسنجد مرجوع
92
 

ماهو ،  مومی  ظم ع مورد ن ما در  و ا

سیونیا  لب کنوان قوق  بین اغ به ح لی  المل

سی می می عام تأ قرر  ند و م که  جوی ند  دار

خارجی  صمیم  برخالف نب»ت مر   ضمن ا ایدمت

خالف اصللول حقللوق بللر»یللا   «نظللم عمللومی

مومی مورد «ع جا  که در آن شد  شور  با ک

استناد واقع می شود، با قید اینکه نظم 

صورت معتدل، یعنی  عمومیمورد بحث ج  به

ستثنای طور ا هد به  قش نخوا فا  ن ی، ای

جالب توجه این است که از زمان الزم . کرد

الرعایه شدن کنوانسیون بروکسا، هرگ  یک 

لبللا یللک تصللمیم دادگللاه فرانسللو  در مق

کننده، به ر یکی از کشورها  امضاصادره د

.نظم عمومی متوسا نشده است
93
ضی اما بع 

                                                           

92. Cass. civ. l. 3nov. 1977: Bull. Civ. l, no401; 4mars 1980: Clunet 1981, 854, obs. D. 

Holleaux. 

 «Troyer»با وجود این، به استداللیا  دادگاه شیرسلتان  .23

، 8626سال  Clunetمندرج در مجله  8621اکتبر  2در رأ  مورخ 

بله موجلب . مراجعه کنید Kovarو  Huetبا توضیحات  973صفحه 

یک  که  صار ،  یع انح قرارداد ب که  صورتی  ین رأ  در  ا
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هم انع اف باز  سیونیا  ند،  از کنوان پذیر

شاره کومکترین ا که  ین معنا به  به ا ای

می ماهو  ن مومی  ظم ع یت ن ند رعا ین . کن ا

 للللبللله دالیلللا فلللوق ل کنوانسیونیاللل

نسللیونیائی هسللتند کلله بلله ربللودن کنوا

خالف تصمیمات راجع رالمللی اطفال که ب نبی

شلللود، مربلللوط  بللله حضلللانت انجلللام می

.گردند می
94
  

حقللوق معاهللداتی، بللدین ترتیللب، 

رای ی را صورگوناگون ش بنابرطبع خود، به

سای برا  شنا عام  قوق  جرا  که ح یا ا ی 

. کند است، تعدیا می تصمیمات الزم دانسته

عکس این روال اما گاه، برخالف معمول، بر

 . شود شاهده میم

 

معاهداتی، در رابطه با تأثیر حقوق ـ  ب

خارجی و بین کام  لی اح آراء داوری،  المل

 سختگیرتر ار حقوق ام عمل می کند

ین  شکا ا به دو  ست  کن ا سختگیر  مم

تأثیر گاه حقوق معاهداتی : گر شود جلوه

                                                                                                                             

و  19تصمیم بلژیکی آن را معتبر شناخته بود، مخالف مواد 

یعنی مخالف مقررات معاهده در راب له بلا )معاهده رم  19

بت آزاد بود( رقا میمی  بور  صمیم م  با  ، ت ست غیرقا بای

 .گردید قبول اعالم می

 .البته به استثنا  کنوانسیون منعقده با مجارستان .24
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کو بین لی را مو نا المل شایط  مع  به ج ل 

عام قوق  لوم ح ید،مع شرا ی نما گاه  ی ی و 

شابه حقوق کند از شرایط م را که عنوان می

 .رسند نظر می تر به عام سخت

 

 لزوم تجمه شرايد نامعلوم حقوق عام. اول

می جا  ین  در این ثال از ا توان دو م

خارجی و  کام  با اح موارد را در راب ه 

 .  نی  در زاب ه با آراء داور  نقا کرد

مو سیونیا  در  خارجی، کنوا کام  رد اح

ی آنیا سایا  شنا ی نسبتًا عدیدهالملل بین

می شرط  ین  به ا نوط  ک را م که اح ند  ام کن

موجب قانون  م بور الزم االجراء شده یا به

کشللور مبللدأ دارا  اعتبللار امللر مختللوم 

.باشند
95
عام ضرور  شرط م   بور در حقوق 

همچنین بعضی کنوانسیونیا . شود تلقی نمی

دارند که هر گاه حکم خارجی در  مقرر می

مبدأ مورد شکایت پژوهشی یا فرجامی کشور 

هد  جرا نخوا با ا شد، قا ته با قرار گرف

؛بود
96
در حالی که حقوق عام، حداقا در  

                                                           

کنوانسللیون منعقللده بللابنین، گللابن، مجارسللتان،  .22

لیسللتان، برزیللا، الج ایللر، اتللریش، اسللتانیا، تللونس؛ 

 .8691آوریا  89کنوانسیون الهه مورخ 

ریه، ماداگاسلکار، کنگلو، کنوانسیون منعقده با نیج .22

مقایسه کنید با کنوانسیونیا  منعقده )کامرون، سنگال، 
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جرا   با ا بدأ قا شور م کم ک که ح صورتی 

توجه  موقت باشد، به منین اعتراضاتی بی

از این دیدگاه، حقوق عام حتی نسبت . است

انع لاف  8691به کنوانسیون بروکسا مورخ 

کنوانسیون م بلور  31ماده . داردبیشتر  

دهد،  ادگاه صدور اجرائیه اجازه میبه د

در صورتی که تصمیم خارجی در کشور مبدأ 

شد،  ته با قرار گرف عاد   تراض  مورد اع

خصوص آراء در. حکم را معلق نمایداجرا  

داو ، مقایسه حقوق معاهداتی و حقوق عام 

شود،  غلب به سود دومی تمام میباز هم ا

 8618مله  87ه از زمانی کله قلانون ویژ به

ظه به با مالح سای نحو قا شرایط شنا ی و ا  

 .اجرا  آراء داور  را تعدیا نموده است

 80کنوانسیون نیویورک مورخ  9-8ماده 

مثال خوبی است که به موجب آن  8691ژوئن 

در صورتی که رأ  توسط یک مقام صالن از »

کشور  که به موجب قانون آن رأ  صدر شده 

اب للال یللا معلللق گردیللده باشللد،  سللت،ا

و اجرا  رأ  به تقاضا  طرفی که  سایيشنا

عالم  ستمردود ا شده ا نوان  یه او ع رأ  عل

ما حقوق عام فرانسه بسیار ا. «خواهد شد

                                                                                                                             

به  ند  جع ا که را مراکش  یا، و  گو، برز یر، تو با الج ا

 (.فرجام
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که اب ال رآ  پذ انع اف مرا  ست،  یرتر ا

توسط یک مقام خارجی را مجوز  برا  عدم 

گنجانیدن رأ  در نظم حقوقی فرانسه تلقی 

م ند ین سیون . ک یان کنوان عارض م ین ت ا

شبختانه  سه خو عام فران قوق  یورک و ح نیو

ست؛ شده ا حا  تأثیر رأ  داور   یت    در ج

کنوانسللیون منللین مقللرر  2ا مللاده زیللر

سیون  می ین کنوان که ا طر»دارد  ف هیچ 

کند که  ذینفعی را از این حق محروم نمی

قانون و در  قانون  شده در  قرر  حو م به ن

کشور  که رآ  در .... ن حد مورد قبول آ

آنجللا م للرح مللی شللود از یللک رآ  داور  

ایللن مللتن کلله دیللوان . «اسللفتاده کنللد

ب یرًا  سه آن را اخ جرا  هکشورفران قع ا مو

ست، گذارده ا
97
عده   حداکثر»قا «تاثیر 

98
 

قرار  فع را بر به ذین یرا  سازد، ز می 

می جاره  تا  ا هد  گاه بخوا که از داد هد  د

که از کنو سه را  عام فران قوق  سیون ح ان

ورد او نیویورک انع اف پذیرتر است در م

                                                           

 :در این خصوص به رأ  زیر مراجعه شود .22

Cass. civ. l, 9oct. 1984: Clunet 1985, 679, note Kahn. 

ادره در اتلریش و رأ  م بلور در ملورد یلک رأ  داور  صل

ست یده ا صادر گرد ین  پژوهش و گاه  سط داد شده تو . اب ال 

که  سازد  می  لف  سه را مک یا  فران شور، دادگاه یوان ک د

 .کنوانسیون نیویورک را اجرا کنند 2رأسًا ماده 

98. Efficacite maximale.  
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ند جرا ک عده بر. ا مین قا تأثیر »عکس، ه

در کنوانسیونیا  دوجانبه راجع « حدا کثر

نحو  که اصا   ، بهشود به داور  دیده نمی

لی،  قوق داخ بر ح هداتی  قوق معا فوق ح ت

ا مکلف می سازد که کنوانسیون ا ریدادگاه

اگر نسبت  جرا کنند، حتیالمللی را ا بین

سای به به شنا جرا  رأ  داور ،  یا ا ی 

بر  شتر   عام، از انع اف بی قوق  سبت ح ن

اما این فرض نسبتًا رایج ا . خوردار باشد

مؤثر  به  سیونیا  دوجان یرا کنوان ست، ز

مان قو تابع ه عد و بودن رآ  داور  را  ا

دهند؛ قواهد  شرایط احکام خارجی قرار می

قو موردنظر ح ضًا  که بع شرای ی  عام و  ق 

سنتد سیونیا  . نی مثالً کنوان که  ست  ین ا ا

دو جانبه تکلیف می کنند که رأ  داور ، 

جراء  خارج الزم اال کام خارجی،در چون اح هم

شد شته با توم دا مر مخ به ا .بوده وجن
99
 

بعللالوه، پللاره ا  از کنوانسللیونیا  دو 

کنند که قانون مورد اجرا  جانبه تکلیف می

داجرا در در رأ  داور ، مانند قانون مور

یللک حکللم خللارجی، م للابق قواهللد تعللارض 

.قوانین دولت مقصد،صالن باشد
100
مون در  

                                                           

کنوانسیونیا  منعقده با الج ایر، بلژیلک، برزیلا،  .22

 . ش، موناکو، سن مارناستانیا، ایتالیا، مراک

 .کنوانسیونیا  منعقده با برزیا و سن مارن .122
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دهد  د رأ  داور ، حقوق عام اجازه نمیمور

که صالحیت قانون اجرا شده کنت ل شود، در 

ممکن است به موجت کنوانسیون  نتیجه، رأ 

المللی قابا شناساییی یا اجرا نباشد  بین

موجب حقوق عام  توانست به و حال آنکه می

همین راه . منین فابلیتی را داشته باشد

المللی تصمیمات  حا که از جیت تأثیر بین

سف ین خ ر ا تأ ضمن ا ست، مت که آور ا ست 

پیش عین  هداتی، در  قوق معا شرایط  ح نی  بی

طور دقیق  مشابه با حقوق عام،آنیا را به

و با موشکافی بیشتر  مورد ارزیابی قرار 

 .دهد

 

يابی. دوم  سبت  ارز به ن شرايد  تر  یق  دق

 حقوق عام 

مورد،  ین  کر در ا با ذ بارز قا ثال  م

به  سوم  ستقیم»شریط مو یر م « صالحیت غ

گاه  ستداد سیونیا  . خارجی ا لب کنوان اغ

سه،  بین عام فران قوق  برخالف ح لی،  المل

کنند که باید حکم خارجی توسط  تکلیف می

اهی صللادر شللده باشللد کلله از نظللر دادگلل

صالن  بین لی  میالمل لی . شود شناخته  و

ستقیم همیشه به مین صالحیت غیرارزیابی ا

حقوق عام فرانسه . گیرد یک نحو انجام نمی
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پللذیر اسللت و ایللن  یش انع افبللیش ار پلل

که رآ  انع اف شد  غاز  مانی آ  پذیر  از ر

یلار دیلوان کشلور ا  8619فوریه  9مورخ 

که در صورت عدم صالحیت انحصار   نظر نمود

سو یا  فران به » ، دادگاه لف  چه اخت منان

جوع  خارجی مر ضی  شور قا با ک بارز   حو  ن

خاب  چه انت شد و منان باط با یه در ارت ال

قانون  به  سبت  لب ن شی از تق گاه نا داد

نباشد، دادگاه خارجی باید صالن شناخته 

 .«شود

بین سیون  ندین کنوان لی  برعکس، م المل

صللالحیت غیرمسللتقیم را جردیللات قواعللد 

وضوع، قاعده خشک ا ذکر هر مشمرده و ببر

بینللی  یت را پیشقابللا انع للاف صللالحو غیر

عنللوان مثللال، کنوانسللیون  بلله. کننللد می

نین  ستانیا م سه و ا یان فران قده م منع

مسائا راجع به اشخاص،  کند که در اعالم می

مستقیم، اختصاص به دادگاه محا صالحیت غیر

نده  مولی خوا سکونت می حا  یا م مت و  اقا

.دارد
101
رد یللک حکللم نتیجلله، در مللو در 

شود که حکم  منین فرض میطالق  استانیایي

صالحیت غیر  م بور توسط یک دادگاه فاقد

                                                           

و ( 8699)کنوانسلللیونیا  منعقلللده بلللا اتلللریش  .121

 . ماداگاسکار
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البته منانچه نه  ،مستقیم صادر شده است

نلله محللا سللکونت معمللولی  محللا اقامللت و

در حالی . ستانیا واقع باشدخوانده در ا

به ست  که  کن ا سه مم عام فران قوق  جب ح مو

، به یایيحیت غیرمستقیم دادگاه استانصال

فرض وجود ارتباط بارز بین اختالف م روحه 

ستانیا  شوهر م)و ا که  یا  ین دل به ا ثالً 

استانیائی بوده و در استانیا  ،خواهان 

زن و شوهر دراستانیا اقامت داسته است و 

ند ازدواج کرده سای(ا مورد شنا قرار ،  ی 

بارت دیکر، منانچه کنوانسیون به ع. گیرد

در  کم استانیایيالمللی اجرا شود، ح بین

اثر خواهد بود و حال آنکه، از  فرانسه بی

بور د کم م  عام، ح قوق  ظر ح سه ن ر فران

تعارض، الزم  نای  برا  حا. قابا قبول است

 :است بین کنوانسیونیا تفکیک قائا شد

مللی، لا ا  از کنوانسیونیا  بین پاره

حق  به طور صرین، تعارض را با شناسایي

هداتی و حقوق عام انتخاب میان حقوق معا

دهد اجرا   می کنند؛ می   که اجاره حا می

ول به نفع حقوق عام که نسبت حقوق نوع ا

ثر بودن حکم خارجی مساعدتر است، به مؤ

کنوانسیونیائی که در . نادیده گرفته شود

ایللن راب لله بیشللترین صللراحت را دارنللد 
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و ( 88ماده ) 8691کنوانسیونیا  الهه مورخ 

ی و اجلرا  شناسای به اجعر( 73ماده ) 8623

تصمیمات راجع به تعیدات مربوط به نفقه 

 8623نسللیون بللرا  مثللال، کنوا. هسللتند

می عالم  ع ار آن مان»که  دارد صراحتًا ا

یا اجرا  یک  نیست که برا  اخذ شناسایي

م، حقللوق فیللر معاهللداتی کشللور تصللمی

جوع یرد مر قرار گ ستناد  مورد ا یه  . «ال

گاه مه داد تی  نابراین، وق بدأ، ب شور م  ک

مستقیم منعکس در ت غیرموجب قواعد صالحی به

می شناخته ن صالن  هه،  سیون ال شود  کنوان

ه به حکم راجع به نفقه شخصی که در فرانس

می ستناد  که  ا ند  بت ک حق دارد ثا ند  ک

عد جب قوا به مو شور مبدأ گاه ک قوق  داد ح

 .شود عام فرانسه صالن شناخته می

مشللابیی در کنوانسللیونیا   مقللررات

به که فرا دوجان ست ا   کرده ا قد  سه منع ن

شللود، بللا ایللن تفللاوت کلله  دیللده مللی

به طرفی که به حکم  کنوانسیونیا  اخیر،

دهند  کند حق انتخاب نمی خارجی استناد می

الیلله را مکلللف  مرجوع بلکلله قاضللی کشللور

مستقیم از نماید که منانچه صالحیت غیر می

رف کنوانسلللیون یلللا حقلللوق علللام طللل

مو انع اف صالحیت پذیرتر  ست،  بول ا رد ق
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. را مللورد شناسللایي قللرار دهللدم بللور 

ثال، کن به نوان م یان ع قده م سیون منع وان

 8632ژانویله  89فرانسه و انگللیس ملورخ 

أ به دادگاه مبد»اه دارد که هرگ مقرر می

الملللا خصوصللی  موجللب قواعللد حقللوق بین

یا  «الیه االجرا در کشور دادگاه مرجوع الزم

عد  جب قوا سبه مو شده در تقیم غیرم یاد 

سیونک شناخنوان صالن  صمیمات ،  شود، ت ته 

.ی قرار گیرندباید مورد شناسای
102

 

المللللی  بللرعکس، کنوانسللیونیا  بین

پیش ین  حاو  ا گر  که در  دی ستند  نی نی بی

عد  عام، قوا قوق  شتر ح صورت انع اف بی

صللالحیت مللنعکس در کنوانسللیونیا  م بللور 

با . باید به نفع حقوق عام کنار بروند

رفین اجازه جود این، آیامی توان به طو

جوع گاه مر یا داد یه را  داد،  بور  ال مج

نار  سختگیرتر را ک سیون  که کنوان کرد، 

 بگذارند؟

فی « بارتن» سخ من سؤال پا ین  به ا

.داده است
103
بر اساد استدالل او معاهدات  

به بوط  سناد مر له ا یت  از جم مال حاکم اع

                                                           

نگلاه . 8، پلاراگراف 2و ماده  8، پاراگراف 3ماده  .125

تونس  مانی،  صر، رو با م قده  سیونیا  منع به کنوان ید  کن

 .، سنگال(8627)

103. BARTIN: Principes de droit international prive, t. l. par. 203.  



  تشريفات شناسايي و اجراي...  523 

 تواتتد آثار آنیا را هستند و اشخاص نمی

تغییر دهند و یا در اجرا  آنیا محدودیت 

« فرانسکاکیس»برعکس، آقا  . ایجاد کنند

فردا   سئله، در  جدد م ساختن م ضمن م رح 

دیللوان  8619فوریلله  9صللدور رأ  مللورخ 

شور، پی قا در ک که الا ست  کرده ا شنیاد 

انتخاب پذیرفته  ا  از موارد یک حق پاره

عقیللده ایللن مؤلللف  درواقللع، بلله. شللود

معروف،
104
مسئله از یکی از این دو حالت  

یا یکی از مواد کنوانسیون  :خارجی نیست

که  ند  می ک یف  یه تکل جوع ال ضی مر به قا

ند جرا ک سًا ا خارجی را رأ کم  ،ح
105
که در  

این صورت، کنوانسیون باید به حقوق عام 

سیون  گر کنوان تی ا شود، ح ترجین داده 

ش تر  دا که انع اف کم یا این شد؛  ته با

پیش سیون  می کنوان نی ن ضی  بی که قا ند  ک

مللأمور مللأمور صللدور اجرائیلله و قاضللی 

ی باید مقاد آن را به مورد اجرا شناسای

                                                           

104. FRANCESCAKIS: Rev. crit. dr. int. pr. 1985. P. 270. 

 72سلا ملورخ منین اسلت ملورد کنوانسلیون بروک این .122

ا  کله در اینجلا ملورد تج یله و  مسلئله. )8691ستتامبر 

 دیگر  گیرد ممکن است در موارد استثنایي تحلیا قرار می

ست، م رح  بول ا مورد ق ستقیم  صالحیت غیرم ترل  که کن ی   ن

کنوانسیونیا  منعقده با ماداگاسکار، سن مارن و .( شود

 . سوئیس نی  حالت منعکس در متن را پیش بینی کرده اند
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،در آورد
106
صورتی،   نین  صاف »که در م ان

ند  کم بتوا فع ح که دین ند  می ک جاب  ای

بیشتر به حقوق عام اشتناد نماید تا به 

کنوانسیون، هر مند که شاید ذینفع باید 

خاص لی  ستم ک که سی یک ار  برا  این هر 

دوقاعده را رعایت کند، یکی از آنیا را 

در دفاع از این عقیده . «در کا برگ یند 

ستناد  می هداتی ا قوق معا به روح ح توان 

کلله بلله نسللبت حقللوق عللام، تللأثیر  کللرد

می بین یت  کام را تقو لی اح ند المل در . ک

یلللن صلللورت، هلللر گلللاه حقلللوق علللام ا

بین انع اف سیون  لی  پذیرتر از کنوان المل

، رد یللک تصللمیم خللارجی بلله نللام شللود

قوق  ست ح کن ا که مم حالی  سیون در  کنوان

 عام بر قبول آن میر تأیید زند، مخالف

با . کند هدفی است که کنوانسیون دنبال می

ط ین،  جود ا ین و به ا یق  سی دق یک برر ی 

آفا  فرانسکاکیس  رسیم که ن ر نتیجه می

 الملا است که به موجب آن مخالف حقوق بین

هده ضاکننده  هر معا یا  ام برا  دولت ا  

ید ستع یا آور ا مه آن قدرت حاک بر  ت و 

می یا  عالوه. شود تحم ضی ب به متفا گر  ، ا

                                                           

مثالً کنوانسیونیا  منعقده بلا اتلریش، اسلتانیا و  .122

 .اند منین مورد  را پیش بینی کرده( 8618)مراکش 
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ی یک حکم خارجی اختیار اجرا و یا شناسای

ه ضرر شد که حقوق عام فرانسه را اده مید

کنوانسلللیون سلللختگیرتر تلللرجین داده و 

سیون  یا زود، کنوان یر  ید، د خاب نما انت

کرد و در نتیجه، در  می جنبه یک رفه پیدا

ون در خارج به حیات خود حالی که کنوانسی

اجرا  و توسط کشور خارجی بهداد  ادامه می

می مد، در  قف  آ سه متو جرا  آن در فران ا

س می که م ی    یک شد؛ م خالف روح  لمًا م

!المللی است کنوانسیون بین
107
 

 

                                                           

را  م العه دقیق تر قضیه به مقاله زیلر مراجعله ب .122

 :شود

HUET: "Le sort en France des conventions international (et notamment de la convention franco 

– polonaise du 5anril 1967) après larret de la Cour de cassation du 6fevrier 1985": Mel. 

Jodlowski, Varsovie, 1988.   


