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ضرورت همکاری بینالمللی در اثبات قانون خارجی
اعظم انصاری

*

استادیار ،گروه حقوق ،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران

(تاریخ دریافت49/02/6 :؛ تاریخ پذیرش)49/06/22 :

چكيده
جهانیشدن و روابط فزایندة سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف ،آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشتته استت.
یکی از نتایج مهم این مبادالت گسترده ،افزایش بروز اختالفات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حلوفصل آنها دادگاههای
رسیدگیکننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند .دادگاههای ایرانی نیز بهطور قطع با چنین مواردی مواجه شدهاند .گر چته در حقتو
ایران ،اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است .در مواجهه بتا دالیتل و ن رهتای مختلتف و
متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن ،دادگاهها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون ختارجی ایاتا کننتد .امتروزه اللتن ن تا هتای
حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاهها در اثبات قانون خارجی پیشبینی کردهاند .با اذعان به لزو دخالت دادگتاههتا در اثبتات قتانون
خارجی ،سؤال مهم در این زمینه این است که چه راهحلی برای دسترسی مناسن دادگاه رسیدگیکننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی
به محتوای دقیق این قانون وجود دارد .مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربتة برختی کشتورها در ایتن زمینته،
همکاری بینالمللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسن پیشنهاد میکند.

کليدواژگان
تعارض قوانین ،دعاوی بینالمللی ،قانون حاکم ،موافقتنامة دوجانبه.

* رایانامة نویسندهaansari@um.ac.ir :
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مقدمه
امروزه روابط میان اشخاص در زمینههای مختلف محدود به مرزهای یک کشوور اواص نیسو

و

شبکهای گسترده و پیچیده از ارتباطات بینالمللی در میان مردمان جوامع مختلف مشاهده میشوود.
طبیعی اس

چنین ارتباطاتی آثار و نتایج فراوانی را به دنبال اواهد داش  .یکی از مهمتورین آثوار

این روابط فرامرزی ،مواجهة دادگاهها با دعاوی و ااتالفات برآمده از چنین ارتباطاتی بووده اسو
که مقررات داالی دادگاه رسیدگیکننده به دعوا در حلوفصل آنها اعمال نمیشووند و ااتالفوات
مزبور باید بر اساس مقررات کشوری بهجز کشور مقر دادگاه حلوفصل شوند .با این توضوی کوه
در این موارد یا طرفین دربارة قانون حاکم بر ااتالف توافق کردهاند و انتخاب مزبور نیوز از سووی
دادگاه تأیید شده اس  ،یا دربارة قانون حاکم بر ااتالفات ،توافقی میوان طورفین وجوود نداشوته و
دادگاه رسیدگیکننده با بهکارگیری قواعد حل تعارض ،قانون حاکم را تعیین اواهد کرد و دعووای
مزبور را با توجه به این قانون حلوفصل اواهد کرد.
در هر دو حال

اگر قانون مورد توافق طرفین و یا قانون تعیینشده توسط قواعد حل تعوارض

دادگاه ،قانونی اارجی یعنی قانونی غیر از قانونِ دادگاه رسیدگی کننده باشد ،فهم روشون دادگواه از
قانون مزبور و تفسیر صحی آن مهم ترین چالش پیش روی دادگاه و طرفین دعووا اسو  .گور چوه
انتخاب قانون حاکم بر دعوا یکی از مراحل مهم دادرسی در رسیدگی به این گونه ااتالفات اس ،
تفسیر این مقررات ،اعمال دقیق آن ،یا حل تعارض احتمالی در مقررات مزبور یکی از دشووارترین
و پیچیدهترین مراحل دادرسی بوده که هرگونوه اطوا در ایون مرحلوه مسویر دادرسوی را منحورف
میکند.
نکتة قابل تأمل در این زمینه این اس

کوه در کشوورهای مختلوف ،اغلوا قبوات بوا حقوو

اارجی آشنایی ندارند و به دلیل اینکه کمتر با آن سروکار داشتهاند آگواهی و دانوش آنهوا دربوارة
مقررات کشورهای دیگر در مقایسه با قوانین داالی اود بسیار ناچیز اس  .از این رو ،آنها تمایل
زیادی به رسیدگی به این گونه دعاوی ندارند

)1997, p.38

 (Adler,و رسیدگی به این گونه دعاوی

را دشوار ،پیچیده و زمانبر میدانند .این امر میتواند قبات دادگاهها را ترغیا کند توا در مواجهوه
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با چنین دعاوی ،راهحلهایی را جس وجو کنند تا با توسل به آنهوا عودص صوالحی

اوود بورای

رسیدگی را اعالص ،و اود را از درگیرشدن با مشکالت رسیدگی به ایون گونوه دعواوی رهوا کننود
( .)Wilson, 2011, p.891این امر بهطور قطع ،در جریان احقا حق و حلوفصل سریعتر ااتالفات
الل وارد کرده و تأثیر اعمال قواعد حل تعارض را کمرنگ میکند.
به منظور رفع مشکالت قبات در رسیدگی به اینگونوه دعواوی ،نظواصهوای مختلوف حقووقی
راهکارهایی را اتخاذ کردهاند تا چالشهای پیش روی قبات برای تبیین و تفسیر قووانین اوارجی
را حداقل کنند .تقریباً در همة نظاصهای حقووقی دادگواههوا مویتواننود بوه نظرهوای کارشوناس یوا
کارشناسان و متخصصان حقو اارجی توسل جویند .این توسول بوه نظرهوای کارشناسوان یوا از
سوی دادگاه انجاص میگیرد و اود دادگاه رسیدگیکننده دربارة ابهامات پیرامون یک قانون اوارجی
نظرهای کارشناسان مزبور را جویا میشود ،یا اینکه طرفین اینگونه دعاوی ،این کارشناسوان را بوه
دادگاه معرفی میکنند تا کارشناس مزبور نظرهای اود را به دادگاه ارائه کنود .عوالوه بور نظرهوای
کارشناسان ،کتابها ،مقاالت ،گزارشها و اسناد و مدارک موجود در این زمینه نیز میتواننود بورای
این امر بهکار گرفته شوند .با این حال در براوی مووارد محتووای شوهادت کارشناسوان و اسوناد و
مدارک دیگر دربارة یک موضوع واحد با یکدیگر متعارض اس

و بر سردرگمی قبات در تفسویر

و نحوة اعمال قانون اارجی میافزایند .به عالوه برای دادگاهها و صاحانظران به دالیلوی کوه در
این مقاله به آنها اشاره میشود ،در اعتماد به نظرهای کارشناسان دربارة قانون اارجی تردید دارند
و نگرانیهایی را دربارة بهکارگیری نظرهای کارشناسان ابراز میکنند.
با توجه به این نگرانیها از یکسو ،و انگیزة قبات برای رسویدگینکوردن بوه ایون دعواوی از
سوی دیگر ،جس و جوی راهکاری در این زمینه که هم بتواند دشواری اعموال قوانون اوارجی را
برای قبات حداقل کند و هم معایا راهکارهای موجود را نداشته باشد ،ضروری اس .
نوشتار حاضر طراحی سازوکاری رسومی بورای مشوورت و همکواری دادگواههوای ایرانوی بوا
دادگاه های اارجی در اِعمال قانون اوارجی را بوه عنووان یکوی از راهکارهوای مناسوا پیشونهاد
میکند .در همین راستا بخش اول این نوشتار راهکارهای فعلی دادگاهها در زمینة تفسویر و اعموال
صحی قانون اارجی و مشکالت بهکارگیری آنها را بررسی میکند و در بخش دوص بوا اشواره بوه

 45

حقوق خصوصی ،دورة  ،12شمارة  ،1بهار و تابستان 1314

تجربة برای کشورها در این زمینه استفاده از همکاری دادگاههای کشورهای دیگر ،محاسن آن بوه
عنوان راهکاری مناسا و مؤثر برای کمک به دادگاه در زمینة اعمال صحی قانون اارجی تشوری
میشود .در این قسم

برای ابهامات موجود پیرامون این نوع همکاری نیز برطورف مویشوود .در

پایان ،نتیجهگیری از مطالا مطرحشده بیان میشود.
اثبات قانون خارجی در نظام حقوقی ایران
با گسترش روزافزون مبادالت بینالمللی بهویژه روابط تجاری بینالمللی در سراسر دنیا ،دادگاههای
ایران مانند مراجع رسیدگی کشورهای دیگر بیش از گذشته با دعاویای روبهرو میشوند کوه بایود
ااتالفات طرفین را بر اساس یک قانون اارجی حلوفصل کنند .این اِعمال قانون اوارجی یوا بوه
دلیل احتراص قانونگذار ایرانی به حاکمی

ارادة اشخاص در تعیین قانون حواکم اسو

 ،یوا اعموال

قواعد حل تعارض مندرج در قانون مدنی ایران  ،قانون اارجی را قانون حاکم بر دعوا تعیین کرده
اس  .به هر حال ،در این موارد موضوع اثبات قانون اوارجی توسوط دادگواههوای ایرانوی مطورح
میشود.
پیش از آن که شیوه های اثبات قانون اارجی در نظاص حقوقی ایران بررسی شود بایود بوه یوک
سؤال مقدماتی و مهم در زمینة اعمال قانون اارجی توسوط دادگواههوای ایرانوی پاسوا داده شوود.
اثبات قانون اارجی و تعیین محتوای آن بر عهدة چه شخصی اس ؟ اصوالً در پاسوا بوه پرسوش
مزبور دو دیدگاه مختلف در میان همة نظاصهای حقوقی مشاهده میشود.
الف) اثبات قانون اارجی توسط اصحاب دعوا :بر اساس ایون دیودگاه در دعواوی کوه قوانون
اارجی در حلوفصل آنها باید اعمال شود ،یکی از وظایف اصحاب دعوا این اس
 .مادة  869قانون مدنی« :تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد اس

کوه محتووای

مگر اینکه متعاقدین اتباع اارجه بوده و

آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند» .مفاد این ماده نشان میدهد مقنن ایرانی اعمال قانون اارجی
بر اثر توافق طرفین را به نحو محدودی صرفاً دربارة اتباع اارجی پذیرفته اس .
 .مواد  87 ،868 ،869 ،867 ،866 ،865 ،869 ،869 ،86 ،9 ،7 ،6 ،5قانون مدنی
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قانون اارجی مزبور را با بهکارگیری ادلة اثبات دعوا اثبات کنند .دلیل اصلی این دیدگاه این اسو
که قبات ملزص به شناا

محتوای قوانین اارجی نیستند .بنابراین ،مسئولی

اثبات محتوای قانون

اارجی بر عهدة اصحاب دعواس  .در نظاص حقوقی انگلیس بوه ایون دیودگاه توجوه شوده اسو
( .)Briggs, 2008, pp.31-32البته با پذیرش این دیدگاه پرسش دیگری مطرح میشود مبنی بر اینکه
تعیین محتوای قانون اارجی بر عهدة کداصیک از اصحاب دعوا اس ؟ در پاسوا بوه ایون پرسوش
برای حقوقدانان اثبات قانون اارجی را از زمرة وظوایف اواهوان مویداننود و اعتقواد دارنود کوه
شخصی باید در پی محتوای قانون اارجی باشد که در بدو امر متقاضی اجرای قانون اارجی بوده
اس  .در مقابل ،برای دیگر از حقوقدانان بر این باورند که تعیین محتوای قانون اوارجی هموواره
بر عهدة اواهان نیس  ،بلکه گاهی اجرای قانون اارجی به نفع طرف دیگر دعووا یعنوی اوانوده
اس ؛ لذا مسئولی

اثبات قانون اارجی برعهدة شخصی اس

کوه از اعموال قوانون اوارجی نفوع

میبرد (شیااالسالمی ، 99 ،ص.)69-69
ب) اثبات قانون اارجی توسط دادگاه :بر اساس این دیدگاه دستیابی به محتوای قانون اارجی
در زمرة وظایف قبات دادگاهها اس  .طرفداران این دیدگاه در مقاص بیان دلیل آن ابراز میکنند کوه
در رسیدگی قبایی ،قانون مقر دادگاه و قانون اارجی بوا یکودیگر هوممرتبوه و از لحواا ارزشوی
یکسانند و همانطور که تعیین محتوای قانون داالی بر عهدة قبات اس  ،تعیوین محتووای قوانون
اارجی نیز از وظایف قبات اس  .عالوه بر این اگر قانون اارجی به واسطة اعمال قواعود حول
تعارض کشور مقر دادگاه به عنوان قانون صال تعیین شده اس  ،در واقع ،قوانون مزبوور در زمورة
مقررات نظاص حقوقی کشور مقر دادگاه قرار گرفته اس

و همانطور کوه احوراز قوانون داالوی بور

عهدة قاضی اس  ،اثبات این قانون اارجی هم از وظایف وی محسوب مویشوود .نظواص حقووقی
آلمان از این دیدگاه پیروی میکند (الماسی ، 978 ،ص

).

نگاهی دقیق به دو دیدگاه یادشده نشان میدهد ایون تفواوت دیودگاههوا از تفواوت نظواصهوای
حقوقی در براورد با مقررات اارجی نشأت میگیرد .با این توضی که اصووالً براوی نظواصهوای
حقوقی به قانون اارجی به عنوان امری موضوعی مینگرند و برای دیگر آن را اموری حکموی در
نظر میگیرند .طبیعی اسو

طرفوداران موضووعیبوودن قوانون اوارجی اثبوات آن را ماننود اموور
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موضوعی دیگر بر عهدة اصحاب دعوا میدانند و طرفداران حکمیبودن ،آن را در ردیوف مقوررات
داالی دادگاه میدانند و اثبات محتوای آن را بر عهدة دادگاه میگذارند.
در این میان ،نکتهای که نباید از آن غافل شد ،این اس

که در عمل هیچیک از این دو رویکورد

بهطور کامل اعمال نمیشود .در واقع ،حتی اگر کشوری قانون اارجی را امری حکمی به حسواب
آورد ،با آن مانند قانون اود رفتار نخواهد کرد؛ بلکوه آن را قوانونی از نووعی دیگور و بوا ویژگوی
ااص در نظر میگیرد .از سوی دیگر ،کشورهایی که ادعا میکنند قانون اارجی اموری موضووعی
اس  ،قانون اارجی را امری موضوعی با وضعیتی ااص مینگرند .نتیجه اینکه در عمل بین طورز
براورد دو رویکرد یادشده در قبال قانون اارجی شباه های بسیاری مشاهده میشود (

Hartley,

.)1996, p.272
دربارة دیدگاه پذیرفتهشده در نظاص حقوقی ایران باید گف
ایران در این زمینه بهصراح

در حال حاضر موضع نظاص حقووقی

در قواعد و مقررات موجود بیان نشوده اسو  .بوا ایون حوال براوی

صاحانظران حقو بینالملل اصوصی اعتقاد دارند رویکرد اثبات قانون توسط اصحاب دعوا بوه
عنوان رویکرد غالا در نظاصهای حقوقی می تواند مورد توجه نظاص حقوقی ایوران باشود (الماسوی،
 ، 978ص

-

) .برای دیگر با اینکوه معتقدنود اثبوات قوانون اوارجی بور عهودة اصوحاب

دعواس  ،اعتقاد دارند جس وجوی قانون اارجی و تفسیر آن و کسا آگاهیهای الزص دربارة آن
توسط قاضی مجاز اس

(مدنی ، 979 ،ص909؛ سلجوقی ، 999 ،ص .) 69این عده اقداص قاضی

در این راستا را تحصیل دلیل نمیدانند (مدنی ، 979 ،ص.)909
با این حال ،به نظر میرسد رویکرد پذیرفتهشده در نظاص حقوقی ایوران ،ترکیبوی از دو رویکورد
یادشده اس  .در واقع ،دربارة اثبات قانون اارجی در دادگاههای ایران ،دادگاهها و اصوحاب دعووا
با مشارک

یکدیگر برای دستیابی به محتوای قانون اارجی تالش مویکننود .بوا ایون توضوی کوه

ادعای برای صاحانظران مبنی بر اینکه در نظاص حقووقی ایوران اثبوات قوانون اوارجی در زمورة
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مسائل موضوعی اس

که اثبات آن بر عهدة طرفین دعوا اس  ،تا قبول از تصوویا موادة  9قوانون

اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب  956و مادة  9الیحوة قوانون تشوکیل دادگواههوای
عمومی و انقالب مصوب - 959که به نوعی قانونگذار در جه

تعدیل قاعدة منع تحصیل دلیل

گاص برداشته اس  -صحی به نظر میرسید ،اما پس از تصویا این قوانین و بوهویوژه بوا تصوویا
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  978به نظر میرسد که دیگر نمیتوان با قطعی

از چنین امری

سخن گف  .مادة  88قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند« :در کلیة امور حقوقی دادگواه عوالوه
بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا ،هر گونه تحقیق یا اقدامی که بورای کشوف حقیقو
الزص باشد ،انجاص اواهد داد».
در واقع ،با تصویا چنین مقرراتی قانونگذار ایرانی تمایل اود را به تعدیل قاعدة منع تحصیل
دلیل اعالص کرده اس

و بر این اساس دادگاه میتواند برای کشف حقیق

و تمهید مقودمات بورای

صدور رأی عادالنه و دقیق ،رأساً به انجاصدادن اقدامات و تحقیقاتی دستور دهد .بودیهی اسو
یکی از مصادیقی که لزوص مداالة دادگاه را برای کشف حقیق

کوه

ضروری میکند ،ابهاص در محتووای

قانون اارجی قابل اعمال در دعاوی اس  .بنابراین ،بهطور کلی مویتووان بیوان کورد کوه در نظواص
حقوقی ایران هم طرفین دعوا و هم دادگاه رسیدگیکننده به دعوا باید با یکدیگر در تبیین و اثبوات
محتوای قانون اارجی تالش کنند .مشابه این رویکرد در برای دیگر از نظاصهای حقوقی دنیوا نیوز
مشاهده میشود (Gray, 2008, p.151; Teitz, 2012-2013, pp.1090-1091; Wilson, 2011, pp.900-

 .)902با این حال ،باید در نظر گرف

وظیفة اثبات قانون اوارجی توسوط طورفین دعووا و دادگواه

 .مادة  « :9در رسیدگی به کلیة دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامة دلیل برای اصحاب دعوا همان اس

که در قانون آیین

دادرسی مدنی پیشبینی شده ،ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد .در
مواردی که بر دادگاه معلوص باشد استناد و یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیس

دادگاه میتواند با

استدالل از ترتیا اثر دادن آن اودداری کند».
 .مادة « : 9در کلیة امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صل ) عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد
طرفین دعوی ،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیق

الزص باشد ،انجاص اواهد داد».
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رسیدگی کننده در ایران مانند کشورهای دیگر با مشکالتی روبوهروسو  .در اداموه ،بوه مهومتورین
مشکالت در این زمینه اشاره میشود.
معایب روشهای بهکارگرفتهشده برای اثبات قانون خارجی در ایران

از لحاا شکلی ،اعمال قانون اارجی توسط دادگاههای ایرانی دشوار به نظر نمیرسد .اگور دادگواه
تشخیص دهد قانون اارجی باید دربارة دعوای مزبور اعمال شود ،طرفین اسناد و مودارک مربوو
به قانون اارجی را به دادگاه ارائه میکنند و دادگاه با توجه به این دالیل و مدارک قانون مزبوور را
تفسیر و اعمال اواهد کرد .اصوالً قاضی میتواند نظرهای متخصصان معرفیشده از سوی طورفین
دعوا ،یا گزارش کارشناسان تعیینشده از سوی دادگاه را استماع کند ،یا حتی بهطور مسوتقل منوابع
مرسوص و متعارف دیگر مانند اسناد ،کتا ،مقاالت و گزارشهوای رسومی بورای کسوا اطالعوات
دربارة قانون اارجی بهکار گیرند.
در هر حال ،چالش اصلی که دادگاهها در زمینة اعمال قانون اارجی بوا آن مواجوه مویشووند،
اطمینان از اِعمال صحی آن اس  .در واقع ،بر االف راهحلهای موجوود در ایون زمینوه ،بوه نظور
میرسد دادگاهها تمایل زیادی ندارند تا دعاوی مربو بوه قوانون اوارجی را بررسوی کننود .ایون
موضوع دربارة کارآمدی و سهول

راهحلهای موجوود در زمینوة اثبوات محتووای قوانون اوارجی

تردید کرده اس  .لذا ضروری اس

راهکارهای موجود و بهکارگرفتهشده دادگاههوا در ایون زمینوه

تبیین شود و پس از بیان نقا ضعف آنها ،راهحلهوایی جدیود بورای رفوع نوواقص و مشوکالت
موجود بیان شود .در ادامه ،راهحلهای فعلی در زمینة اثبات قانون اارجی بیان شوده و بوه معایوا
آنها اشاره شده اس :
نظرهای کارشناس معرفیشده از سوی طرفين دعوا

بهطور کلی اصلی ترین و مهمترین دلیل اثبات قانون اارجی نظرهای بیانشده از سوی کارشناسوان
حقو اارجی اس

که طرفین دعوا به دادگاه معرفی میکنند .این گونه اظهارهوا در کنوار مطالعوة

قوانین و مقررات اارجی توسط قبات مهمترین و شایعترین روش بورای اثبوات قوانون اوارجی
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اس  .این گونه اظهارها برای دادگاه رسیدگیکننده بسیار بااهمی

اس  .زیرا کارشوناس مویتوانود

اطالعاتی را دربارة منابع حقو اارجی ،سلسلهمراتا قوانین در نظاص حقو اوارجی ،تفسویرهای
مختلف قانونی و مباحث دیگوری کوه لزومواً از ظواهر اسوناد و مودارک حقوو اوارجی روشون
نمیشوند ،عرضه کند .بدون راهنمایی کارشناسی آشنا با حقو اوارجی ،قاضوی ممکون اسو
درک و تفسیر قانون اارجی گمراه شود و در نتیجه ،رأی نادرس
دانش واقعی یک کارشناس تعیینکنندة میزان اعتباری اس

در

صادر کند.
که قاضی برای اظهوارات وی قائول

میشود .اگر دانش و آگاهی کارشناس دربارة قانون اارجی ،قابل اعتماد و بویش از دانوش قاضوی
رسیدگیکننده باشد ،دادگاه اظهارات وی را اواهد پوذیرف  .اگرچوه کارشناسوان نقشوی مهوم در
اعمال و تجزیهوتحلیل قانون اارجی دارند ،تکیة بیش از حد بر نظرهای کارشناسان اطراتوی دارد
و احتمال انحراف دادگاه از مسیر اصلی را افزایش میدهد.
کارشناسی که توسط یکی از طرفین دعوا به دادگاه معرفی میشود ،در واقوع ،در زمورة وکوالی
مدافع وی اس  ،زیرا بدیهی اس

که اشخاص کارشناسانی را که با نظرهای آنهوا پیراموون قوانون

اارجی مخالفاند ،به دادگاه معرفی نمویکننود ( .)Siew & Denise, 2011, p.238بنوابراین ،چنوین
کارشناسانی ممکن اس

برای ابهاصهای پیرامون قانون یادشده را پنهان کنند ،یا بر برای تفسویرها

بیش از حد تأکید کنند ) .(Kotz, 2003, p.64از این رو ،برای اعتقاد دارنود مقواالت و رسوالههوای
پیرامون حقو اارجی در مقایسه با شهادت کارشناسان ارزشمندتر و قابل اطمینانترنود (
p.912

Wilson,

 .)2011,بنابراین ،اعتماد بر شهادت کارشناسان برای عرضوة اطالعوات بوه قبوات فقوط در

مواردی قابل توجیه اس

که قاضی با قانون کشوری مواجه شود که فاقد متون حقوقی غنی اسو .

نکتة دیگر اینکه بهکارگیری کارشناس برای رفع ابهاماتِ پیرامون قانون اارجی و الزاص طرفین دعوا
به پرداا

حقالزحموة وی ،نووعی تحمیول هزینوه بور طورفین دعووا اسو

و عوالوه بور آن بوه

طوالنیشدن دادرسی منجر میشود.
نظرهای کارشناس تعيينشده از سوی دادگاه

همانطور که بیان شد در حال حاضر بنا بر تصری موادة  88قوانون آیوین دادرسوی مودنی ایوران،
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قبات دادگاهها می توانند بهطور مستقل تحقیقاتی را پیرامون قانون اارجی انجاص دهند ،اما استفاده
از این ااتیار نیز مشکالت اثبات قانون اارجی را مرتفع نمیکند .زیرا برای قبات اعتقواد دارنود
زمان کافی در ااتیار ندارند تا بتوانند قانون اارجی را رمزگشایی کنند .اگور یوک دادگواه موظوف
باشد قانون اارجی در زمینة موضوع ااصی را بررسی کند ،باعث میشوود دادگواه زموانی زیواد را
صرف این امر کند .در حالی که دادگاه می تواند با مراجعه به صاحانظوران و متخصصوان حقوو
اارجی فرایند اثبات قانون اارجی را تسهیل و تسریع کند .به عالوه ،در مواردی که قاضی بهطوور
مستقل ،در زمینة حقو اارجی تحقیق میکند ،همواره احتمال دارد که وی ،قانون اارجی مزبوور
را به همان شیوة قانون داالی تفسیر کند .بنابراین ،معنایی غیر از معنای واقعی قانون اارجی از آن
استنتاج کند .دادگاهها در این مسیر میتوانند با مشکالت دیگری هم روبهرو شوند ،بوهویوژه وقتوی
تحقیقات حقوقی دادگاه دربارة قانون یک کشور کمتر توسوعهیافتوه در زمینوة موضووعات حقووقی
باشد و در این موارد برای دادگاه بسیار دشوار اواهد بود تا بهسرع

از مقوررات موضووعه ،آرای

قبایی ،یا اسناد و مدارک دیگر به درکی مناسا از قانون مزبور دس

یابد .بوهکوارگیری نظرهوای

کارشناسان معرفیشده از سوی طرفین دعوا نیز مشکالت و معایبی را به دنبال دارد که به براوی از
آنها اشاره شد؛ لذا برای رفع این مشکالت گاهی دادگاهها نظرهای کارشناسان تعیوینشوده توسوط
اود دادگاه را بهکار میگیرند.
این شیوه تقریباً در همة نظاصهای حقوقی مهم دنیا بهکار گرفته میشود .نظرهای این کارشناسان
در موردی که ابهاصهایی پیرامون قوانون اوارجیِ حواکم وجوود دارد ،یوا در مووردی کوه نظرهوای
کارشناسان معرفیشده از سوی طرفین دعوا با یکدیگر متفاوت و متعوارض بووده اسو  ،راهگشوا
اواهند بود .به کارگیری این شیوه منافعی را به همراه دارد .مهمترین فایدة بهکوارگیری ایون شویوه
این اس

که کارشناسان مزبور ضمن اینکه اطالعات دقیق و کافی پیرامون قانون اارجی به دادگواه

عرضه میکنند ،کمتر در معرض اتهاص جانبداری از یکی از طرفین دعوا قرار میگیرند .البتوه براوی
صاحانظران بهکارگیری این شیوه را نیز بیعیا و نقص نمیدانند .با این توضی که آنهوا اعتقواد
دارند در چنین مواردی قبات بهطور طبیعی به نظرهای کارشناسان تعیینشده از سوی دادگاه بیش
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از دالیل و اسناد دیگر توجه میکنند ) .(Kent as cited in Wilson, 2011, pp.927-928با این حوال،
در عمل قبات تمایل زیادی به بهکارگیری این شیوه برای اثبات قوانون اوارجی ندارنود .یکوی از
دالیل این امر آن اس
اس

که در برای موارد کارشناسان حقو اارجی بهندرت در دسوترس قبوات

و تعیین ارزیابی دانش و تخصص این کارشناسان مستلزص تالش و صرف وق

)2004, p.145

 .(Geeroms,نکتة دیگر اینکه پرداا

سنگین بر طرفین دعوا اس
توسط دستگاه قبایی پرداا

حقالزحمة کارشناسان تحمیل مسئولیتی نسبتاً

و اگر طرفی که باید هزینه را پرداا

در نهای  ،باعث عدصحصول به نتیجة درس

بسویار اسو

کند ،به وظیفة اود عمل نکند،

و عادالنه اواهد شد .بدیهی اس

اگور حوقالزحموه

شود ،این امر هزینة سنگینی را بر دوش کشور اواهد گذاش .

توسل دادگاه به دالیل و مدارک دیگر

عالوه بر بهکارگیری نظرهای کارشناسی (اواه معرفیشده از سوی طرفین دعوا ،یوا تعیوینشوده از
سوی دادگاه) دادگاهها با استناد به مادة  88قانون آیین دادرسی مدنی و در راستای وظوایف اوود
برای تالش در کشف حقیق

میتوانند به دالیل و مودارک دیگور غیور از نظرهوای کارشناسوان از

جمله مراجعه و مطالعة مستقیم مقررات کشورهای اارجی ،آرای قبایی صادره در این کشورها و
مقاالت و کتابهای نوشتهشده دربارة مقررات مورد نظور مراجعوه کننود .ایون روش اثبوات قوانون
اارجی عموماً در مواردی بهکار گرفته میشود که کارشناس متخصص در زمینة حقو اارجی در
دسترس دادگاه و طرفین دعوا نبوده ،یا اینکه نظرهای کارشناسان مزبور مبهم ،یا متباد اسو

و بور

سردرگمی قاضی در زمینة قانون اارجی میافزاید .در این موارد قبات میتوانند بوهطوور مسوتقیم
برای منابع را برای تعیین محتوای قانون اارجی استفاده کنند .با این حال به دالیلی قبات تمایول
اندکی برای بهکارگیری این روش دارند.
از مهمترین دالیل این بیمیلی این اس

که بوراالف فراینود تفسویر و اعموال قوانون داالوی،

قبات در براورد با قوانین اارجی دانش و تجربة کافی ندارند .برای مثال در نظاص آموزش عوالی
ایران ،قبات آینده اطالعات و آگاهیهای اندکی را دربارة نظاصهای حقوقی دیگر دریاف

میکنند.

حتی نظاص آموزشی مزبور نمی تواند قبات و وکالی آینوده را بورای پوژوهش و تحقیوق در زمینوة
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حقو اارجی آماده کند .در واقع ،در دانشکدههای حقو صرفاً اطالعات کلی و مختصر پیراموون
نظاصهای حقوقی مهم دنیا عرضه میشود و حتی بسیاری از دانشجویان حقو تصوری بسیار موبهم
و در برای موارد نادرس

از نظاصهای حقوقی دیگر دنیا دارند.

دلیل دیگر بیمیلی قبات در این زمینه این اس
قانون اارجی بسیار دشووار اسو

که آنها اعتقواد دارنود تعیوین و تفسویر یوک

زیورا در اغلوا مووارد منوابع اطالعواتی الزص در زمینوة قووانین

کشورهای دیگر در ااتیار قبات قرار نمیگیرند .البته برای پایگواههوای اطالعواتی منوابعی را در
زمینة قوانین کشورهای دیگر در ااتیار اشخاص قرار میدهند ،اما نکتة مهم آن اس

که اصوالً این

اطالعات به زبانهای دیگر ،بهجز زبان فارسی عرضه میشود ،فاقد هرگونه تجزیهوتحلیل و تفسویر
اس

و دسترسی به آنها نیز در برای زمانها غیرممکن ،یا مستلزص صرف هزینههای گزاف اس .
سومین دلیل بیمیلی قبات برای جس وجو و تعیین محتوای قوانون اوارجی ایون اسو

کوه

برای دادگاهها مقررات اارجی را مانند موضوعی اسرارآمیز و رمزآلود میبینند که تجزیوهوتحلیول
و فهم آن بسیار مشکل و زمانبر اس

) .(Wilson, 2011, p.898با این توضی کوه تقریبواً در هموة

نظاصهای حقوقی مقرراتی وجوود دارد کوه متوأثر از سون هوای اجتمواعی ،فرهنگوی و موذهبی آن
کشورها اس

که تجزیهوتحلیل دقیق آنها نیازمند آشنایی با این سن ها و پیشینهها اس  .تفسیر و

اعمال مقررات اارجی با توجه به این موضوعها بورای یوک قاضوی اوارجی بسویار دشووار و در
مواردی حتی غیرممکن اواهد بود.
با توجه به مشکالتی که بهکارگیری هر یک از روشهای موجود برای اثبات قانون اارجی بوه
همراه دارد ،میتوان انتظار داش

در بسیاری موارد قباتی که با چنین پروندههایی مواجه میشووند

یا شیوههای مختلفی را بهکار میگیرند تا عدص صالحی

دادگاه را برای رسویدگی اعوالص کننود ،یوا

اینکه در برای موارد به «فرض مشابه » پناه میبرند .به این معنا که قانون حاکم را مشابه قوانون
مقر دادگاه فرض کرده و قانون اایر را دربارة دعوای مزبور اعمال میکنند ،یا اینکوه بوه تشوخیص
1. Presumption of Similarity
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اود قانونی را که بیشترین مشابه

را با قانون حاکم بر دعوا دارد جایگزین قانون اایر میکننود و

آن را مبنای حلوفصل ااتالف قرار میدهند .فرض مزبور دربارة قوانین کشوورهایی از نظواصهوای
حقوقی کامنالیی و رومی ژرمنی اعمال شده اس
بدیهی اس

).(Gray, 2008, p.144

بهکارگیری این راهحلها از سوی دادگاه رسیدگیکننده چه آثار و نتوایج نوامطلوبی

را به دنبال دارد .در صورتی که دادگاه به طریقی اود را ناصال اعالص کورده و بوه دعووا رسویدگی
نکند ،به اتالف وق

و صرف هزینهها توسط اصوحاب دعووا منجور مویشوود و از سووی دیگور،

رسیدگی به دعاوی مشمول مباحث حقو بینالملل اصوصوی را از سووی دادگواههوا دلبخوواهی
نیز طرفدارانی دارد ،مانع توسعة حقوو بوینالملول

اواهد کرد .اگرچه بهکارگیری فرض مشابه

اصوصی اواهد شد .اگرچه به ظاهر چنین رویکردی در نهای  ،به رسیدگی دادگاه و حلوفصول
ااتالف منجر میشود ،در واقع ،بیتوجهی به قانونِ تعیینشده توسط قواعد حل تعارض ،یا قوانون
انتخابی اشخاص اس  .همچنین ،اعمال این فرض به بروز مسئلة «ارید دادگاه» منجر میشود .بوا
این توضی که اشخاص دعوای اود را نزد دادگاه کشوری مطرح اواهند کرد کوه بوه نظور آنهوا
اعمال قانون آن کشور دربارة موضوع مورد ااتالف به نفع آنها اس

و دادگاه مزبور گرچه باید بر

اساس توافق طرفین یا قواعد حل تعارض قوانین ،قانون اارجی را اعمال کند ،اما بوا ادعوای عودص
دسترسی به محتوای قانون اارجی ،به فرض مشابه

متوسل شده و قانون اود را بر قبیه اعمال

میکند .این موضوع بهوضوح پایههای حقو بینالملل اصوصی را متزلزل میکند .در ایون میوان،
برای نیز اعتقاد دارند از آنجا که اثبات قانون اارجی بر عهدة شخصی اس
اس

و اعمال آن را از دادگاه اواستار شده اس

نیز نتوانسته به محتوای قانون اارجی دس

که به آن استناد کورده

و وی نتوانسته ادعای اود را اثبات کند و دادگاه

یابد؛ صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه قابل توجیوه

 :Forum Shopping .به وضعیتی اطال میشود که به دلیل تعدد مراجع رسیدگیکننده به دعوا ،اواهان با درنظرگرفتن
قواعد شکلی و ماهوی آنها با یکدیگر در دادگاهی اقامه دعوا می کند که از منظر وی برای رسیدگی به ادعای او
مطلوبتر اس

).(Garner, 2009, p.726
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) .(Fentiman, 1998, p.69این امر نیز موجا میشود حجمی انبوه از این گونه دعاوی با قرار

رد دعوا مواجه شود و در نتیجه ،به اعتبار قواعد حل تعارض تردید شود .با ایون توضوی  ،روشون
میشود برای اثبات قانون اارجی باید راهحلی دیگر را ابداع کورد توا عوالوه بور اینکوه مشوکالت
روشهای موجود را نداشته باشد ،به سرع

در رسیدگی و صدور حکم توسط قبات منجر شود.

اثبات قانون خارجی با همكاری دادگاههای کشورهای دیگر

به جای جس وجوی نظرهای کارشناسان معرفیشده از سووی طورفین دعووا ،یوا واگوذاری هموة
مسئولی

اثبات قانون اارجی بر قبات دادگاهها از طریق تحقیقات مستقل مویتووان شویوههوایی

جدید را برای دادگاهها طراحی کرد تا معایوا شویوههوای مزبوور را نداشوته باشود و درک و فهوم
درس

قوانین اارجی را در حداقل زمان ممکن برای قبات به ارمغان آورد .بهطور طبیعی تفسویر

یک نهاد حاکمیتی از قوانین وضعشده و اعمالشده توسط اوودش بسویار دقیوقتور و جوامعتور از
تفسیر نهادها و اشخاص دیگر اس  .بهطور قطع ،فهم دادگواه اوارجی از قووانین کشوور اوودش
دقیقتر از اظهارات کارشناسان دیگر اس  .برای افزایش دقو

در درک قوانون اوارجی و کواهش

احتمال ابراز اظهارات غیرصادقانه و جانبدارانة کارشناسان ،بهتر اس

نظاصهای قبوایی کشوورهای

مختلف تبادالت و همکاریهایی را در این زمینه با یکدیگر داشته باشوند .در صوورت تحقوق ایون
نوع همکاریها ،اگر یک دادگاه ایرانی با موضوعی مرتبط بوا حقوو اوارجی ،یوا مقوررات موبهم
اارجی در دعوایی مواجه شود ،چنین دادگاهی میتواند اظهار نظر رسمی مراجع قبایی آن کشور
را دربارة آن قانون ااص دریاف

کند .آگاهی از دیدگاههای نهاد قبایی اارجی هم بوه دادگواه و

هم به طرفین دعوا در اعمال صحی و دقیق قانون اارجی کمک میکند.
ک متقابول بوینالمللوی ،یوا انعقواد
چنین همکاریهایی می تواند بوا طراحوی یوک سیسوتم کمو ِ
موافق نامههای دوجانبة بین کشوورها پیراموون تفسویر و تبیوین مقوررات کشوورها محقوق شوود.
سازوکار مزبور می تواند به اطمینان قبات ایرانی در درک صوحی قووانین اوارجی ،جلووگیری از
بیان نظرهای کارشناسی جانبدارانه به دادگاه و صرفهجویی در وق
شود .فایدة مهم دیگر بهکارگیری این سازوکار این اس

و هزینوة طورفین دعووا منجور

که متعاقا چنین توافقهایی ،دادگواههوای
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اارجی هم از نظرهای دادگاههای ایرانی دربارة یک قانون ایرانی بهره میبرنود و ایون امور باعوث
میشود احتمال اجرای صحی مقررات ایران در کشورهای دیگر افزایش یابد.
البته در انعقاد موافق نامههای دوجانبه برای تبادالت حقوقی ،براوی مسوائل بایود بوهوضووح
تعیین شود .برای مثال ،باید مشخص شوود چوه نووع سوؤالهوایی در ایون زمینوه مویتوانود بورای
پاسخگویی طرف مقابل مطرح شود؟ چه نهادی باید پاسخگوی سؤالهای پیرامون قوانون اوارجی
باشد و مهل
سرع

زمانی برای پاساگویی به سؤالها چقدر اس ؟ بورای کارآمودی چنوین سوازوکاری

و سهول

در پاساگویی اهمیتی فراوان دارد .تشریفات زاید می تواند این سیستم را نوابود،

و آن را از هدف اصلی اود منحرف کند .همچنین ،باید محدودی هایی در طرح سؤالها از طورف
مقابل ایجاد شود .بیان همة سؤالها دربارة قانون اارجیِ یک کشور به یک نهاد اارجی پاسواگوو
به مواجهة نهادهای مزبور با حجمی عظیم از سؤالها منجر میشود و باعث تأایر در ارائة پاسا به
دادگاه رسیدگیکننده میشود.
شایان ذکر اس

با وجود بهکارگیری چنین سازوکاری طرفین دعوا باید فرص

داشته باشند توا

شهادت کارشناسان حقو اارجی را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه باید ااتیار داشته باشد تا عالوه
بر پاسا نهاد اارجی ،هرگونه منبع ،اسناد و گزارش دیگری را در این زمینه بررسی کرده و مودنظر
قرار دهد .در ادامه ،نحوة اینگونه همکاریها و تجربة برای کشورها در این زمینه تبیین میشود.
انعقاد کنوانسيونهای بينالمللی در اثبات قانون خارجی

یکی از تجربههای موفق در زمینة همکاریهای بینالمللی پیراموون اثبوات قوانون اوارجی ،انعقواد
«کنوانسیون اروپایی اطالعات پیرامون قانون اارجی» اس

که به کنوانسیون لندن مشوهور اسو .

این کنوانسیون با طراحی سازوکار همکاری میان کشورها به دادگاههای کشورهای عبوو اوود در
مواردی که باید قانون اارجی را اعمال کنند ،کمک میکنند .مقدمة این کنوانسیون بهصراح

بیوان

میکند کنوانسیون به منظور دستیابی به یکپارچگی بیشتر میان اعبای شورای اروپوا سوازوکاری را
1. European Convention on Information on Foreign Law, 1968
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برای تسهیل وظیفة مقامات قبایی در کسا اطالعات پیرامون قانون اارجی طراحی کرده اسو .
اکثرکشورهای عبو اتحادیة اروپا به این کنوانسیون پیوستهاند و کشورهایی غیر از اعبای اتحادیوة
اروپا نیز کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن را پذیرفتهاند .بر اساس مقوررات کنوانسویون مزبوور هور
کشور عبوی ملزص اس

تا یک «نهاد دریاف کننده» تعیین کند که مسئولی

دریافو ِ دراواسو

کشورهای دیگر دربارة عرضة اطالعات پیرامون قوانین آن کشور را بر عهده دارد (بند  ،موادة ).
عالوه بر این ،کشور مزبور ممکون اسو

یوک نهواد «ارسوالکننوده» نیوز تعیوین کورده اسو

دراواس های مطرحشده از سوی نهادهای قبایی داالی را دریاف
دریاف کنندة اارجی انتقال دهد (بند  ،مادة) .دراواسو

کند و آنهوا را بوه نهادهوای

اطالعوات پیراموون قوانون اوارجی از

کشورهای دیگر عبو باید به زبان اصلی یا یکی از زبانهای اصلی کشور موورد دراواسو
(بند  ،مادة  .) 9نهاد دریاف کننده در کشور دراواس شونده ممکن اس
و سؤال مزبور پاسا دهد ،یا دراواس

توا

باشود

بهطور مستقیم به ابهاص

را به نهاد قبایی ،یا دولتی مرتبط برای بیان پاسوا ارسوال

کند (بند  ،مادة  .)6پاسا به سؤالها باید به شیوه ای عینی و غیرجانبدارانه بیان شود و مشتمل بور
متون حقوقی مرتبط ،تصمیمهای قبایی و اسناد و مدارک دیگر باشد (مادة  .)7پاسوا نبایود هویچ
هزینه ای را بر کشور دراواس کننده تحمیل کند (مادة  .) 5پاسا باید به وسیلة نهاد دریاف کننده
به نهاد ارسالکننده یا مقاص قبوایی کشوور دراواسو کننوده داده شوود (موادة  .)8البتوه در مووارد
استثنایی اگر منافع کشور مورد دراواس
تأثیر قرار میگیرد ،یا پاسا ممکن اس
می تواند از پاسا به دراواس
ممکن بیان شود (مادة

به وسیلة دعوایی که سؤال مورتبط بوا آن اسو  ،تحو
به حاکمی

ملی و امنی

کشور مقابل اودداری کند (مادة

آن صودمه بزنود ،کشوور مزبوور
) .پاسا باید در حوداقل زموان

) .البته پیروی از نظرهای بیانشده توسط کشوور اوارجی بورای مقاموات

قبایی و قبات کشور دراواس کننده الزامی نیس

(مادة  )9و تأثیر ایون اطالعوات بسوتگی بوه

قواعد شکلی کشور مزبور دربارة اثبات قانون اارجی دارد.
1. Receiving agency
2. Transmitting agency
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انعقاد موافقتنامههای دوجانبه در اثبات قانون خارجی

اگر چه انعقاد یک کنوانسیون بینالمللی در زمینة همکاریهای بینالمللوی کشوورها دربوارة اثبوات
قانون اارجی میتواند در حل مشکالت دادگاهها در این حوزه راهگشا باشد ،بیتردید تصوویا و
الزصاالجراشدن کنوانسیون مزبور راهی طوالنی را اواهد پیمود .بنابراین ،به نظر میرسد دس کوم
تا زمان تصویا چنین معاهدهای کشورها میتوانند موافق نامههای دوجانبه در ایون زمینوه انعقواد
کنند و از تجربة برای کشورها در این زمینه بهرهمند شوند .در سالهای اایور در براوی کشوورها
موافق نامههایی در جه

همکاری برای اثبات قووانین منعقود شوده اسو  .بورای مثوال ،در سوال

 009ص .دادگاه استیناف سنگاپور در رسیدگی به یک ااوتالف نواگزیر از اعموال مقوررات حقوو
انگلستان شد اما دربارة محتوای مقررات مزبور با ابهاصهایی مواجه شد .در واقع ،دلیل ایون ابهواص و
سردرگمی نظرهای کارشناسی متعارضی بود که در زمینة مقررات انگلستان دربوارة موضووع موورد
بحث در دادگاه مطرح شد .دادگاه مزبور برای رفع این مشکل ،نظراواهی از یک دادگاه انگلسوتان
دربارة مقررات مزبور را راهگشا دانس  .به دنبال این تصمیم ،توجه به انعقواد موافقو ناموه میوان
کشورها در زمینة مشورت و همکاری متقابل میوان دادگواههوای کشوورهای مختلوف بورای تعیوین
محتوای قانون اارجی به عنوان یک راهحل مؤثر دربارة مشکالت اثبات قانون اارجی مطرح شد.
در همین راستا در سال  0 0ص دادگاه عالی نیوساوت ولز در استرالیا تفاهمناموهای دوجانبوه را
با دادگاه استیناف سنگاپور منعقد کرد که بر اساس آن ،دو طرف توافق کردند بوا رعایو

شورایطی

سؤالهای یکدیگر را پیرامون مقررات اود پاسا دهند .همچنین ،آنهوا متعهود شودند در راسوتای
انجاصدادن تعهدات مقرر در تفاهمنامه ،تغییراتی را در قواعد آیین دادرسی مدنی اود ایجاد کنند.
البته در زمینة اصالحات و وضع قواعد جدید دادرسی در این دو حوزة قبایی تفاوتهایی نیوز
مشاهده میشود .از جمله مهمترین این موارد این اس

که در مقررات شکلی ایال

نیوساوت ولوز

1. Westacre Investments Inc V The State-Owned Company Yugoimport SDPR ]2009[ 2 SLR (R) 166.

 New South Wales .پرجمعی ترین ایال

استرالیا واقع در جنوب شر این کشور ،که مرکز آن شهر سیدنی اس .
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در مواردی دادگاه این ایال

بر اساس تفاهمنامة مزبور میتواند تعیین محتوای قانون اارجی را بوه

دادگاه سنگاپور ارجاع دهد که طرفین دعوا به این ارجاع و اعوالص نظور از سووی دادگواه اوارجی
رضای

دهند .در حالی که در قوانین سنگاپور ارجاع تعیین محتوای قانون اارجی به دادگاه کشور

اارجی بدون رضای

اصحاب دعوا و با صالحدید قاضوی پرونوده امکوانپوذیر اسو

(

& Siew

.)Denise, 2011, p.237
همچنین ،در سال  0 0ص .بین دو دادگاه استیناف ایال

نیویورک و دادگاه عالی نیوسواوت ولوز

یک تفاهمنامة دوجانبه برای ایجاد سازوکار همکاری و مشورت دوجانبه منعقد شد .بر اساس این
تفاهمنامه ،رئیس دادگاه استیناف ایال

نیویورک در ایاالت متحدة آمریکا متعهود شود یوک هیئو

رسیدگی متشکل از پنج نفر از قبات دادگاههای استیناف نیویورک تعیین کنود توا بوه سوؤالهوای
حقوقی ارجاعشده از سوی دادگاه استرالیایی پاسا دهند .البته این تعهد بوهطوور متقابول از جانوا
دادگاه استرالیایی نیز وجود دارد ) .(Spigelman as cited in Brereton, 2011, p.11ایون تفواهمناموه
برای تسهیل ادارة امور قبایی بینالمللی و تسهیل بیشتر مباحث قبایی بهویژه در امور تجاری بین
نیویورک و سیدنی منعقد شد .بر اساس این توافق در ااتالفهایی که یکی از دادگواههوا نیواز دارد
تا قانون کشور دیگر را اعمال کند ،قبات میتوانند تجزیهوتحلیل حقوقی اود را دربوارة مباحوث
حقوقی مبادله کنند.
اظهار نظر دادگاه اارجی دربارة قانون اودش هم شائبة جانبداری اظهار نظر بوه نفوع یکوی از
طرفین دعوا را به همراه ندارد و هم صوحی تور و دقیوقتور از اظهوار نظور یوک کارشوناس اسو .
همچنین ،اگر طرفین این تفاهمنامه توافق کنند که این اظهارنظرها از سوی دو طورف بودون هزینوه
باشد ،هزینه های گوزاف کارشناسوی را از دوش طورفین دعووا ،یوا احیانواً دادگواه رسویدگیکننوده
برمیدارد.
1. Memorandum of Understanding between the Supreme Court of Singapore and the Supreme Court
of New South Wales on References of Questions of Law, 2010, available at:
http://www.lawlink.nsw.gov.au/practice_notes/nswsc_pc.nsf/pages/529.
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اعتبار نظرهای دادگاه خارجی

یکی از مباحثی که دربارة بهکارگیری همکاریهای بینالمللی در زمینة اثبات قانون اارجی وجوود
دارد ،تأثیر نظرهای بیانشده از سوی دادگاه اارجی اس  .به عبارت دیگر ،سؤال مهم در این زمینه
این اس

که آیا پیروی از نظرهای بیانشده توسط دادگواه اوارجی بورای دادگواه رسویدگیکننوده
به نظر میرسد نظرهوای بیوانشوده توسوط

الزاصآور اس  ،یا ایر .در پاسا به این سؤال باید گف

دادگاه اارجی باید مشابه نظرهای کارشناسی بیانشده به دادگاه مورد توجه قورار گیرنود و تبعیو
دادگاه رسیدگیکننوده از ایون نظرهوا الزاموی نیسو

(

Siew & Denise, 2011, p.238;Yeo, 2010,

.)p.500
بیتردید در صورت بیوان نظرهوای کارشناسوی ،دادگواه نظرهوای مختلوف و احیانواً متعوارض
کارشناسان را ارزیابی میکند و در نهای  ،نظر کارشناسی مورد تأیید اود را انتخاب اواهود کورد.
این ارزیابی حتی در مواردی هم که فقط نظر یک کارشناس به دادگاه ارائه مویشوود ،وجوود دارد.
این مسئله دربارة نظرهای دادگاه اارجی پیرامون قانون اارجی هوم تأییود شوده اسو  .گور چوه
ممکن اس

این ایراد مطرح شود که در صورت اثبات قانون اارجی با بهکارگیری همکواریهوای

بینالمللی احتمال بیان نظرهای جانبدارانه و غیرموثق حوداقل مویشوود و بنوابراین ،در ایون زمینوه
دادگاه رسیدگیکننده نباید مجاز به امتناع از پذیرش آن باشد ،باید توجه کرد در این گونه موارد نیز
همواره احتمال دارد دادگاه اارجی در درک واقعی ها ،فرضیهها و سؤالها و ابهاصهایی که باید بوه
آنها پاسا دهد ،دچار کجفهمی شود.
بنابراین ،نظرهای دادگاه اارجی جایگاه و تأثیری مشابه نظرهای کارشناسان معرفیشده توسوط
طرفین دعوا ،یا منتخا دادگاه دارد ،حتی طرفین دعوا میتواننود دالیلوی دیگور از جملوه نظرهوای
کارشناسان حقو اارجی را برای انثیکوردن نظرهوای دادگواه اوارجی ارائوه کننود ،یوا دادگواه
رسیدگیکننده میتواند به منابعی دیگر از جمله مقاالت ،کتابها و نظرهای کارشناسان تعیوینشوده
توسط اود دادگاه در اثبات محتوای قانون اارجی رجوع کند .یکی از نتایج مهم این دیودگاه ایون
اس

که نظرهای دادگاه اارجی به ایجاد رویهای الزاصآور بورای دادگواه رسویدگیکننوده ،یوا نظواص
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حقوقی آن منجر نخواهد شد ( )Wilson, 2011, p.916و دیگور آن کوه اگور رأیوی بور مبنوای نظور
بیانشده توسط دادگاه اارجی در مرحلة بدوی صادر گشود ،از رأی دادگاه رسیدگیکننوده کوه بور
مبنای نظر دادگاه اارجی صادر شده اس

میتوان در مرحلة باالتر تجدیدنظراواهی کرد.

تأثير توافق طرفين بر دادگاه صالح در بهکارگيری همكاریهای بينالمللی

یکی دیگر از نکات موبهم در زمینوة همکواریهوای بوینالمللوی در اثبوات قوانون اوارجی امکوان
بهکارگیری این همکاریها در صورت انتخاب دادگاه صال از سوی طرفین دعواسو  .بوه عبوارت
بهتر ،ابهاص مطرحشده این اس

که آیا در مواردی که طورفین ااوتالف بور صوالحی

یوک دادگواه

ااص به عنوان یک دادگاه صال توافق کردهاند ،دادگاه مزبور میتواند برای اثبات محتووای قوانون
اارجیِ حاکم بر دعوا همکاری دادگاه اارجی را بهکار گیرد؟ در این زمینه میتوان بیان کورد اگور
برای مثال ،طرفین یک قرارداد با درج یک شر ضمن عقد دادگواه پاکسوتان را بوه عنووان دادگواه
صال بر رسیدگی به ااتالفات احتمالی آتی تعیین کردهاند ،این فورض وجوود دارد کوه طورفین از
مقررات د ادرسی در پاکستان از جمله احتمال ارجاع مباحث مربو به قانون اارجی به یک دادگاه
اارجی آگاهی دارند و آن را پذیرفتهاند .بنابراین ،در این موارد نیز امکان بهکارگیری همکاریهای
بینالمللی برای اثبات قانون اارجی با مانعی مواجه نمیشود.
در مقابل ،میتوان بیان کرد که درج چنین شرطی از سووی طورفین دعووا بودین معناسو

کوه

طرفین تمایل دارند همة سؤالها و ابهامات (اعم از موضوعی یا قانونی) دربارة قرارداد آنها توسط
دادگاه مزبور حلوفصل شود .بنابراین ،طرفین تمایل ندارنود هویچ موضووعی پیراموون قورارداد ،از
جمله تعیین محتوای قانون حاکم بر ااتالف توسط دادگاهی دیگر انجواص گیورد
pp.245-246

( Siew & Denise,

 .)2011,این فرض بهویژه در موردی که دادگاه مورد انتخاب طرفین ،متفاوت از قانون

حاکم بر ااتالف باشد ،معقولتر به نظر میرسد .برای مثال ،اگر در مثال یادشده قوانون حواکم بور
دعوا قانون ایتالیا باشد ،در حالی که طرفین دعوا توافق کردهاند دادگاه صوال بوه رسویدگی دادگواه
پاکستان باشد ،این فرض تقوی

میشود که طرفین تمایل داشتهاند هموة موضووعهوای مورتبط بوا

ااتالف ،از جمله این موضوع که قانون ایتالیا چگونه باید ااتالف را حلوفصل کند ،توسط دادگاه
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پاکستان تصمیمگیری شود .نظر اایر به دلیل توجه بیشتر به انتخاب طرفین دعووا در رسویدگی بوه
ااتالفات و رعای

اصل حاکمی

اراده ،منطقیتر به نظر میرسد.

نتيجه
با افزایش تبادالت میان اشخاص در جوامع مختلف ،دادگاهها بوا دعواوی و ااوتالفهوایی مواجوه
میشوند که حلوفصل آنها باید بر اساس یک قانون اارجی ،یعنی قانونی بهجز قانون ملی دادگاه
رسیدگیکننده انجاص گیرد .از آنجا که تفسیر و اعمال قانون اارجی در هور دعووایی اموری مهوم و
تعیینکننده در نتیجة دعوا اس  ،ضروری اس

دادگاهها در چنین مواردی درکی صوحی از قوانون

قابل اعمال داشته باشند و آن را به نحوی دقیق اعمال کنند .گر چه روشهای متعددی برای اثبوات
قانون اارجی و تعیین محتوای آن توسط دادگاه رسیدگیکننده وجود دارد ،به عل

بروز اشکاالت

و ابهاصهایی در این حوزه نیاز به ارائة راهکارهای دیگری در زمینة اثبوات قوانون اوارجی مشوهود
اس  .همکاریهای قبایی میان کشورها در قالا انعقاد موافق نامههایی بورای همکواری مسوتقیم
دادگاههای کشورهای مختلف در اثبات قانون حاکم بر دعوا ،یا تصوویا کنوانسویونهوایی در ایون
زمینه می تواند از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد .این همکاریها عالوه بر این که دادگاه
رسیدگیکننده را مطمئن میکند قانون اارجی را به نحو دقیق و همانگونوه کوه در کشوور زادگواه
اود اجرا میشود ،اعمال میکنند ،تفسیر و اجرای صحی مقررات کشور مقر دادگواه را در کشوور
مقابل تبمین میکند .در واقع ،توافق کشورهای مختلف در بهکوارگیری سوازوکار مزبوور تووافقی
برد -برد به معنای واقعی اود اواهد بود.

1314  بهار و تابستان،1  شمارة،12  دورة،حقوق خصوصی
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