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 تقلب نسبت به قانون
 

 محمدهاشمی راد
 

 m_ashegy@yahoo.comآذربایجان غربی،ارومیه،بلوار والفجر،مجتمع قضایی والفجر ،اجرای احکام مدنی

 

 چکیده
اً متفاوت از گردد. میتوان دو مفهوم نسبت تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می

از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا  گریز"فهوم عبارت است از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین م

مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون نیست. ستگی همراهمیشه با تغییر عناصر واباصحاب دعوا از قانون صالح ه گردد که گریزر این پژوهش مشخص می. د"اقامتگاه

. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, "اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد گریز"ت است از عبار

قوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس ح

قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون،  999پذیرد به نظر میرسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده  از آنها به سهولت انجام نمی

 تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است. بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را 

 

 موارد غالب تقلب نسبت به قانون، شرایط اجرای تقلب نسبت به قانونعناصر وابستگی، قلب نسبت به قانون، ت: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
عمومی و برقراری عدالت وتنظیم وتنسیق روابط اشخاص با  وقتی شخص دریک کشور زندگی می کندحاکمیت آن کشور در جهت حفظ نظم

حاکمیت برای آن شخص حقوق و امتیازاتی را اعطا می کند.وهدف حاکمیت این است واز اتباع خود این انتظار را دارد که شخص صاحب حق از 

مشروع باشدواغراض در نظر قانونگذار حفظ  "کاملااین امتیازات وحقوق اعطاشده برای رسین به اهدافی استفاده کند که این اهداف از نظر وی 

برداری شود.از آنجایی که افراد می توانند برخی عوامل و عناصر ارتباطی خود با اهداف قانونگذاردر جهت کسب منافع خوددخالت داده واز آن بهره 

ه کرده وبا ایجاد یک شرایط خاص برای خود از نظر شخصی به نفع خود بکنند  واز این حق در جهت فرار از ضمانت اجرا ههای  قانونی استفاد

 وابستگی حاکمیتی از یک قانون دیگر)قانون خارجی( برای رسیدن به اهداف خود بهره برده   و به اصطلاح صلاحیتدار نشان داده که در وضعیت

مشروع باشد نسبت به حاکمیت خودش تقلب کرده  عادی صلاحیتدار نیست. اگر اشخاص بخواهنداز این حق سوء استفاده کندو از نظر قانونگذار نا

تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر  وبه اصطلاح سر وی کلاه گذاشته است. یعنی مرتکب تقلب نسبت به قانون صلاحیتدار شده است.

صی مطرح شده است. کافی است که یکی از در حقوق بین الملل خصو "سوء استفاده از حق"وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی 

در حقوق بین الملل خصوصی  "تقلب نسبت به قانون"متداعیان از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا 

که استفاده از آن به اجرای قانون مادی پرمنفعت ایجاد گردد . در بیشتر موارد تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی 

 تر برای یکی از اصحاب دعوی منجر می شود و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است.
 

 تعاریف -1
 1یکی صاحب نظران برجسته در این زمینه معتقد است        

د می توانند بعضی از عناصر ارتباطی را که منجر به تعیین قانون صلاحیتدار می گردند وجود تقلب نسبت به قانون مبتنی بر این امر است که افرا

قانونی که در حالت عادی نمی توانسته از آن استفاده بکند در جهت سود بردن از آن به نفع خود تقاضای اجرای آن را در  ٬تغییر داده ودرنتیجه 

 باره خود داشته باشد.

 2صاحب نظر دیگری می گویند:

                                                 
 چاپ نهم نشر میزان-حقوق بین المل خصوصی٬دکتر نجاد الماسی - -1
 له نیرنگ در قانونمقا٬دکتر جعفر لنگروددی --2
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عبارت تقلب نسبت به قانون ترجمه از حقوق خارجی است که بتازگی به زبان فارسی راه یافته است معنی عام آن  _تعریف تقلب نسبت به قانون 

 شامل هر نوع نیرنگ نسبت به قانون می باشد. در تعریف آن اختلاف نظر عمیق بین اهل فن دیده می شود: بعضی می گویند:

بارت است از احتراز از حکم قانونی که مخالف مصلحت فردی است که از راه ارتکاب تقلب از آن قانون فرارمی کند کسی که تقلب نسبت به قانون ع 

نین نسبت به قانون تقلب می کند به وسائلی متوسل می شود که ذاتاً مشروع است ولی منظور او وصول به اغراضی است که آن اغراض با یکی از قوا

 نصر تدلیس و تقلب نسبت به قانون قصد تقلب است به این معنی که مرتکب عمل : الزامی تعارض داردع

 

 دهد.موردی که با مصلحت او تماس داردتشخیص می درغرض مقنن را_اولاً 

  

م کند و برای مشتبه ساختن که برخلاف جهت آن غرض تجهیزاتی فراهخالف هدف خود می بیند سعی می کندچون آن غرض را م _ثانیاً 

 ن استفاده می کند( تقلب نسبت به قانون می گویند.یک عمل قانونی ) که فقط ازصورت آ مجریان قانون خود را در پناهبرامر

 

  1حقوقدان دیگری معتقد است:

 تقلب نسبت به قانون عبارت است متوسل شدن به وسایل قانونی برای رسیدن به اهداف غیرقانونی 

 جرا کند. خواهد آن مقررات را در مورد متقلب ا

تقلب نسبت به قانون از مصادیق حیله به معنی لغوی آن است و فرض این است که در مورد حیله  هیچ یک از قانونگذاران  تعریفی در متون 

تی است که حقوقی قانون ومقررات نکرده اند بنابراین باید به مفهوم لغوی آن ترتیب اثر داد و این مفهوم در محاورات عرف خیلی روشنتر از تعریفا

 در بالا ارائه شده است.
تغییر در عناصر وابستگی به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی  "، حقوقدان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از:"لاپرادل "بر اساس نظریه2

ماني را تحصیل کند، همچنان به خانم دوبوفرمونت که تلاش داشت تابعیت آلغیر واقعی و خیالی ،به عنوان نمونه در قضیه دوبو فرمونت 

یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانو ن درنتیجه انجام "پیر مایر"به نظر 3 "فرانسوی باقی ماند. دلیل تغییر متقلبانه تابعیت

دقیق کلمه تحقق یابد باید آن رفتار هایی درجهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می رسدوبرای این که تقلب نسبت به قانون به معنای 

میل و رضایتشان صورت پذیرد؛آن هم بدون این که این وضعیت بتواندروابط واقعی خود را با کشورهایی که  تقلب با اراده مستقل افراد و با توجه به

 قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید.

 تاریخچه تقلب نسبت به قانون-2
بت به قانون دارای سابقه ای بسیار طولانی است از زمانی که قواعد ومقررات حقوق در اجتماعات ظهور کرد به تدریج سوء تقلب نس  

ون در بین استفاده کنندگان از تقلب نسبت به قانون  ومقررات نیز به طرق مختلف نمایان شد حتی در نزد رومیان ساله قبل از میلاد نیز تقلب به قان

در حقوق کشورهای اسلامی و اکثر کشورهای جهان این امر به صور مختلف ظهور کرده ٬وجود داشت.هم چنین در حقوق اروپایی جوامع انسانی

، است. نظریه تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع

صوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق در حقوق بین المللی خ

تقلب نسبت به قانون ممکن است در حقوق داخلی وهم در حقوق بین الملل خصوصی یا همان تعارض قوانین اتفاق بیافتد در .شکل گرفته است 

متیازات برای فرار وگریزاز پرداخت دین واضرار رساندن به دیگری استفاده می کندمصداق بارز تقلب معامله به قصد حقوق داخلی  شخص از همان ا

قانونگذار معامله را برای همه افراد دارای اهلیت  اعطا کرده و هدف ومنظور قانونگذار این است که از این راه هدف مشروعی را دنبال ٬فراراز دین 

اگر شخص از این حق خود برای ٬مد گذران زندگی بکنداز طرفی این یک قاعده است که هر شخصی دین خود را باید ایفا کندکند وبا تامین درآ

ق.م ایران )وصیت  348در ماده "رسیدن به هدف نامشروع)عدم پرداخت دین( استفاده کند می گویند تقلب نسبت به قانون انجام داده است.مثلا

ر با اجازه وراث(شخصی به منظور فرار از حکم آمرانه اموال خودرا از طریق صلح یا هبه  معوض اما ناچیز  به دیگری زیاده برثلث نافذ نیست مگ

قانون آیین 292و231و271ق.م و494ق .م 182ق.مو213منتقل می کند.یعنی از راه قانونی مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است. یا ماده

 انونگذار برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون به شمار می آید.دادرسی مدنی نیز از موارد مصرحه ق

                                                 
 حقوق بین المل خصوصی جلد دوم چاپ چهارم انتشارات بهتاب٬دکتر بهشید ارفع نیا-8

 سید محسن٬شیخ الا اسلامی -49شماره٬فصلنامه مفید-4
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ق .م فرانسه )معامله به قصد فرار از دین (به عنوان ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون  1117فرانسه ماده"در حقوق داخلی برخی از کشورها مثلا

به ٬یعنی تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند (Fraus imnia corrumpitاست.وبه استناد قاعده کلی مندرج در حقوق فرانسه)

 موضوع تقلب رسیدگی می نمایید و عمل انجام شده را بلا اثر می داند. 

یکی از مباحث مهم در حقوق بین الملل خصوصی نیزبحث تقلب نسبت به قانون است که مورد توجه عده اندکی از حقوقدانان داخلی وخارجی قرار 

فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا " -1متفاوت از هم دارد تقلب نسبت به قانون ارائه داد:  "تقلب نسبت به قانون  میتوان دو جنبه کاملاگرفته است.

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است -2. "خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه

د قابل ه عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که میدانک

 اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را

ان در بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچن

الپذیر حقوق بین الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زو

أم بودن آنها است. اما در بررسی ماهوی از این موضوع مشخص خواهد شد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی تو

یز با بررسی . از لحاظ ماهیتی ن"فرار اشخاص از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد"نیست. تقلب نسبت به قانون عبارت است از 

تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, 

 999ه یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر میرسد درحقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماد

 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی مشروط به

 پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است. 

 ساز و کار های تقلب نسبت به قانون-3
ت دارند ولی به محرم بودن مطابق قانون ایران نمی توانند ازدواج کننداینها با استفاده از تغییر مرد ایرانی همدیگر را دوس٬زن"تغییراقامتگاه:مثلا -1

دهند  اقامتگاه به کشوری که احوال شخصیه در آن کشور تابع اقامتگاه است وممنوعیت ازدواج محارم را نداردمثل کشور انگلیس تغییر اقامتگاه می

 از می گردند ودر ایران زندگی می کنند.آنجا ازدواج می کنند وبه ایران بودر

مرد مطابق قانون می توانند ملیت خود را تغییر داده وتابعیت یک کشور دیگر مثل بلژیک را کسب می ٬تغییرتابعیت:در همین مثال بالا این زن -2

وبه ایران باز می گردندوبه عنوان  کنند وچون در کشور بلژیک ممنوعیتی در خصوص ازدواج محارم وجود ندارد باهم دیگر ازدواج می کنند

 مردبلژیکی در ایران زندگی می کنند.٬زن

ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند ،به عنوان مثال تغییر محل انعقاد  تغییر محل انعقاد قرارداد:-8

ست زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می شود؛ اما این نظریه حقوقی بر تغییر یک قرار داد هنگامی که قانون محل وقوع عقد قابل اعمال ا

یک ایرانی با یک فرانسوی قراردادی در خصوص استخراج سنگ معدن منعقد "مثلاتمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد.

درصداز میزان قراردادمنعقده باید مالیات 2درصد قانون لیبی 89درصدو قانون فرانسه29 می کنندوبر اساس قانون مالیات دولتی در ایران بطور مثال

رار از داد. وضعیت ایده ال این است که در یکی از در کشور ایران یا فرانسه یا ثالث که همان لیبی است قرارداد ببندندوچنانچه اینها به قصد ف

 جام داده اند.نمونه دیگر از تقلب نسبت به قانون با تغییر یکی دیگر از ساز کارهای آن را اپرداخت مالیات در کشور لیبی قرارداد ببندندیک ن

 اني حقوقي تقلب نسبت به قانونمب-4
، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشور ها نمی توانند منجر به ایجاد تقلب نسبت به قانون گردند؛در واقع در "مایر"از دیدگاه           

ظریه تقلب نسبت به قانون دو عنصر در نظر گرفته می شود:یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد ن

 فرار از صالح می باشد.

تگی چون اقامتگاه نمی توانند : در ابتدای امر باید یک تغییر ظاهراً واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد و بجز تابعیت سایر عناصر وابساحراز عنصر مادی

یت کشور منجر به تحقق تقلب نسبت به قانون گردند. این تغییر نیز باید به موجب ساز و کاری منظم و قانونی به عنوان نمونه با تحصیل واقعی تابع

 ثالث انجام گیرد.

قصد اشخاص به مراتب سخت تر از احراز عنصر مادی  احراز عنصر معنوی:شخص یا مقام رسیدگی کننده وجود تقلب را احراز کند.احراز تقلب در

این بعلاوه این نکته را نیز باید بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب شود ؛چه  است.

از اصول سه گانه حاکم بر عناصر ارتباطی اعم از همچنان در حقوق بین الملل خصوصی معتبر است و همچنین یکی  "اصل حاکمیت اراده "که
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ظریات تابعیت و اقامتگاه ارادی بودن و قابل زوال بودن آنها می باشد.این نکته که احراز قصد متقلبانه اشخاص بسادگی قابل اثبات نیست توسط ن

 ر تئوری تقلب نسبت به قانون صرف نظر کنند.حقوقی تأیید شده است،این خصیصه موجب گردیده تا برخی حقوقدانان از وجود عنصر معنوی د

قانون براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از 

که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی 

ونه به اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, بهمنظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت میپذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگ

اقدام کردهاند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کردهاند میتوان  اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی

؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذیربط باید تابع قوانین و مقررات اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد

ایف و اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظ

 آورد.  اع یک کشور به ارمغان میتکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتب

قرار  این نظریه راکه عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شودجمعی از حقوقدانان معاصر مورد انتقاد

 دادهاند.

ر نظریات حقوقدانان بسیار شایع شده است. اما در به نظر هانری باتیفول : حقوقدان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, د 

ف این سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمیکرد. انصا

 دارد. نسان را به تصمیم گیری وامیاست که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که ا

احراز است  پیر لاگارد :نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیلهای قابل

الملل خصوصی  تقلبانه اشخاص در حقوق بینو در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمیماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد م

 مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس در ازدواج، قصد و ارادة غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. 

ین اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از اخیراً با استناد به رویة قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر ا

 تغییر ارادی رابطة حقوقی به منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بینالملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم

مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به  جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو

د را قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود بهمنظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطة حقوقی خو

ری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئو

 وابستگی در جهت فرار از قانون ذیصلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود .

الح و اعمال شدنی براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, ص

به به نظر میرسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی 

به کشور  دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت

 خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل میشود

 آثار تقلب نسبت به قانون از دیدگاه کشورها-5
 

 کشوری که تقلب به خاطر فراراز قانون آن کشور شده است-1

 کشوری که تقاضای اجرای قانون آن در نتیجه تقلب شده است-2

 کشور ثالث-8

چون این  "بلژیکی که با مرد فرانسوی ازدواج میکند ونتیجه این ازدواج از تابعیت بلژیک خارج می شودوفرانسوی می شودبعدا یک زن"مثلا-1

ده از زوجین تصمیم به طلاق می گیرندبه علت ممنوعیت طلاق در کشورفرانسه تابعیت خود را تغییر داده وتابعیت آلمانی کسب می کنند تا با استفا

مرد شکایت می کند این مسئله ٬ندوبعداز طلاق با یک نفررومانیایی ازدواج می کند دوباره به فرانسه برمی گردد شوهراول علیه این زنآن طلاق بگیر

 از دیدگاه دو کشور قابل بررسی است الف(کشور فرانسه ب(کشور آلمان  

عیت نمی توانداجرا کند چون با رعایت مقررات تغییر تابعیت کرده طلاق وازدواج باطل است(در مورد ابطال تاب -2ابطال تابعیت -1دو حالت دارد )

لی است پس تابعیت آلمانی سر جایش است.اثرش از نظر کشور فرانسه فقط نسبت به نتیجه است . با وسیله کاری ندارد یعنی این زن آلمانی است و

ون  ودادگاه فرانسه زوجیت این زن با مرد فرانسوی همچنان نتیجه عمل متقلبانه که منجر به طلاق شده به رسمیت نمی شناسد.از نظر قان

ام پابرجاست  یعنی ازدواج دوم باطل است ولی تابعیت وی موثر است چون دولت نمی تواندقاعده جلوگیری از تقلب را در هر زمانی و  نسبتبه تم
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ابعیت کاری ندارد فقط جلو اجرای امتیاز کسب شده از طریق متقلبانه را موارد اجرا کند بلکه اثر قاعده مزبور باید محدود به اثر باشد یعنی با تغییر ت

 می گیرد.

کشوری که تقاضای اجرا شده است:در همین مثال بالاهر چند متوجه فرار از قانون فرانسه شده اند ولی قانون کشور آلمان ذی نفع است که -2

را در نظر نمی گیردهر چند که به احترام به مقررات حقوق بین الملل ایجاب می تقاضای اجرا شده است این کشور هیچ وقت تقلب نسبت به قانون 

 کند که دولتی که متوجه هدف تقلب شده است از اجرای آن ممانعت نماید.

کشو ترکیه قرار یک نفر ایرانی با یک نفر فرانسوی در  "کشور ثالث نیز برخوردی مثل کشور دوم دارد یعنی قاعده تقلب را در نظر نمی گیرد.مثلا -8

دادی منعقد می کنند ومحل تحویل کالا را کشور اکراین توافق می کنند در اینجا اراده فقط می تواند قانون یکی از این کشورهارا حاکمیت 

ه دنبال محل وقوع قراردهد.اگر انتخاب نکرده باشند واراده ضمنی طرفین با برسی اوضاع واحوال قضیه یا شرایط قراردادهم برای دادگاه محرز نشد ب

 .عقد می روند

 شرایط اجرای قاعده تقلب نسبت به قانون-6
 شخص یا مقام رسیدگی کننده وجود تقلب را احراز بکند .-1       

قصد فرار از "احراز تقلب در حقوق بین الملل خصوصی وحقوق داخلی متفاوت است عنصر سازنده در حقوق داخلی شخصی کار انجام می دهد مثلا

خت دین را دارد واضرار به دیگریان وطلبکاران است .اما عنصر سازنده در حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین قصد صلاحیت دار کردن پردا

صلاحیت دار فرار کند واز قانون دیگری  "قانون غیر صلاحیتدار است قانونی که در شرایط عادی صلاحیت ندارد شخص می خواهداز آن قانون واقعا

 اده بکند که صلاحیت نداد ممکن است به دیگری ضرر نرساند.استف

 جنبه فرعی و علی البدل بودن قاعده تقلب نسبت به قانون-2

ت توسل منظور این است اگر وسیله یا ابزار قانونی دیگری داشته باشیم که بوسیله آن بتوان جلوی اجرای قانون غیر صلاحیتدار را گرفت در آن صور

بت به قانون ضرورت ندارد یعنی آخرین راه حل وحربه قانونی از این قاعده استفاده بکنیم.در مثالی که زن ومرد محرم ایرانی با به قاعده تقلب نس

انگلستان استفاده کرده وازدواج کرده وبه ایران باز می گردنند اگر در طول زندگی در کشور ایران مشکلی ویا اختلافی پیدا "انتخاب یک اقامتگاه مثلا

منوعیت ند.ناگزیر به دادگاه ایرانی رجوع می کننداگر قاضی ودادگاه ایرانی متوجه این امر شود که اینها ایرانی و محرم هستند وبرای فرار از مکن

نی ازدواج محرم به کشور انگلیس که چنین ممنوعیتی نداردرفته به استناد قانون ماهوی ایران جلو ی قانون انگلیس را می گیرد.طبق قانون مد

اج است به ایران که این ازدواج ممنوع است .ممانعت می کند .یا اگر تغییر تابعیت بدهند . تغییر تابعیت را به رسمیت می شناسد اما نتیجه که ازدو

لی اگر هیچ رسمیت نمی شناسد.بطور کلی زمانی که ما می توانیم با استفاده از قانون ماهوی ممانعت را انجام دهیم نوبت به قاعده نمی رسد. و

 وسیله ای برای جلوگیری از چنین ممنوعیتی نباشد نوبت به قاعده  می رسد.

 تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایران 

رانی یدر مجموعه قوانین ومقررات مدنی ایران قانونگذار در مرحله اول شرط تقلب نسبت به قانون براین استوارکرده که چنانچه قاضی یا دادگاه ا 

 بتواند سوء  نیت  شخص  را احراز بکند یکی از فروض ذیل را در مورد وی به استناد قانون بکار گیرد:

دو  دادگاه رای به ابطال اثر ناشی ازتقلب نسبت به قانون را می دهد.این حکم تاثیر پذیر از رای دادگاه فرانسه در خصوص پرونده مشهور خانم _الف

 بوفرمن  است.

ی یا تصمیمی که دادگاه در برخورد با شخص و مجازات تقلب نسبت به قانون,می تواند هم حق ایجاد شده وآثار ناشی از این حق را دومین را _ب

تقلب نسبت به اند.نظریه ایشان بدین شرح است.تر محمد نصیری پیشنهاد کردهباطل کند.این مجازات را برخی از حقوقدانان ایرانی از جمله دک

تابعیت هم تأثیر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریة جهت نامشروع و احکام مربوط به آن که نه فقط در امور مربوط به حقوق قانون در امر 

دوبوفرمون می گوییم چون هدف این خانم در مورد طلاق خانم "است, میتوان استفاده کرد؛مثلا خصوصی، بلکه در حقوق عمومی هم ساری و جاری

فرانسوی خانم نامبرده غیر مشروع بوده است و بنابراین ترک تابعیت فرانسه طلاق را جایز نمیدانسته،پس هدف از تغییر تابعیت، قانونطلاق بوده و 

ضمانت اجرایی تحصیل متقلبانة تابعیت، ابطال تمام عمل است نه فقط غیر قابل به تابعیت فرانسوی خود باقی است.به عبارت دیگر,او باطل است و

 بودن طلاق استناد

ی سومین راه حل در مجازات تقلب نسبت به قانون، دادگاه حق ایجاد شده وآثار آن را باطل نمی کند.بلکه بازگشت به تابعیت اصلی را قبول نم _ج

عیت جدید اقدام کند. در اینکه اشخاص با رعایت قوانین و مقررات کشور متبوع خود, بتوانند نسبت به ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل قانونی تاب

قانون مدنی, نسبت به ترک تابعیت ایرانی خود اقدام  933اتباع ایرانی میتوانند با رعایت شرایط ماده  "نمایند، جای هیچ تردیدی نیست؛ مثلا

اشد و در صورت اثبات نمایند؛ اما بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران میتواند دلیلی بر ارادة متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه ب
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ارج از این نکته که ترک تابعیت ایرانی توسط این گونه اشخاص, جهت تقلب نسبت به قانون ایران و یا انجام دادن اعمال غیرقانونی و ممنوعه در خ

شخاص را در رسیدن به اهداف کشور بوده است، ابطال تابعیت اکتسابی و عدم تنفیذ حقوق مکتسبه آنها توسط دولت ایران, نه تنها نیت متقلبانة ا

به نظر می غیر قانونی خود خنثی و بیاثر نمیکند, بلکه میتواند عاملی برای تشویق و تهییج اتباع ایران به تقلب نسبت به قانون گردد. بدین دلیل، 

قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت  قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به 999رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 

 خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی, مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

 موارد غالب بکارگیری تقلب نسبت به قانون

 طلاق :بیشتر در کشورهایی که طلاق ممنوع است.-1

 نوع است.ـ تجدید فراش :بیشتر در کشورهایی که تعدد زوجین مم2

 تحصیل تابعیت نیز میتواند موضوعی برای تقلب نسبت به قانون باشد. بدین ترتیب, ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز میتوانند تقلب-8

 اتباع بیگانه نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت در فراهم سازند. 

ص نسب طبیعی یا نسب غیرمشروع نیز تحقق یابد.در کشورهای بخصوص اسلامی که یکی دیگراز موارد تقلب نسبت به قانون میتواند درخصو -4

 نسب نامشروع را به رسمیت نمی شناسند.

الملل خصوصی یک کشور اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شئ و  تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی که حقوق بین-2

 پذیر است. ین محل اقامت متوفی میکند، تحققاموال منقول را تابع قانون آخر

 نتیجه گیری -7
دو مفهوم نسبتاً متفاوتدارد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر تقلب نسبت به قانون 

مفهوم نوین از تقلب نسبت به أم با تغییر عناصر وابستگی نیست.صالح همیشه تواما فرار اصحاب دعوی از قانون ستگی همچون تابعیت یا اقامتگاه.واب

رجوع افراد به یکی ؛ به عنوان مثال,فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد"قانون عبارت است از 

میتواند ی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی ج یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوهمچون انجام ازدوا _از نهادهای حقوق مدنی یک کشور 

 این مثال, تقلب نسبت به قانون, توأم با تغییر تابعیت و یا جابهجایی اقامتگاه تبعة بیگانه نیست. حقق تقلب نسبت به قانون گردد.درساز ت زمینه

اما ایجاد این تأسیس حقوقی می گردد. مشخص شد که دو عنصر مادی و معنوی, زمینه سازاز لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون 

نان معاصر فرانسوی حقوقداآنها, به آسانی امکان پذر نیست.دراین خصوص, اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا و یا یکی از

ت ارادة روابط حقوقی توسط اشخاص, نسبت به اثباهاد،یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه ویا تغییران با بررسی عنصر مادی این نکه میتوبر این باورند

آن توسط بت به قانون, عنصر معنوی و احرازبنابراین برای اثبات تقلب نساح و تقلب نسبت به قانون پی برد.از قانون ذیصلاصحاب دعوا مبنی بر فرار

تابعیت یا اقامتگاه خود را تغییر می  "که مهم است این است که وقتی شخصی وفق قانون  مثلا قضات محاکم چندان اهمیت ندارد. اما آنچه

در تکاپو برای بهره بردن بیشتر از قانون می باشندو اصل آزادی و حاکمیت اراده که مورد "دهد.باید به نکته نیز توجه کرد که افراد واشخاص دائما

, حاکم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود است, مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه پذیرش تمام مکتب های حقوقی نیز می باشد

 تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیتهای متفاوت گردد. 

بر مقابله  "قانون مدنی صراحتا 999ماده  در مجموعه قوانین ومقررات راجع به حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز ملاحظه می گردد که هر چند

صلی با تقلب نسبت به قانون داخلی تأکید ندارد، دقت بر بخش پایانی ماده فوق در صلاحدید دولت ایران در عدم موافقت با بازگشت به تابعیت ا

 تابعیت مؤثر باشد. انون در موضوعایران، می تواند در مجازات یا خنثی ساختن ارادة اشخاص در انجام تقلب نسبت به ق
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