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چکیده
امروزه شروط مندرج در قراردادها بهويژه قراردادهای تجاری بینالمللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به
رسیدگی به دعاوی احتمالی آينده بسیار مهم است .توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح ،گرچه با
استناد به اصل حاکمیت اراده و رعايت منافع طرفین قابل قبول به نظر میرسد و در برخی نظامهای حقوقی
يا اسناد بینالمللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده ،اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صريحی در اين موضوع
و ضعف رويهقضايی در حقوق ايران ،مورد ترديد است .اين ترديد در خصوص شرط سلب صالحیت از
دادگاههای ايرانی جدیتر است .مقاله حاضر به اين نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر
صالحیت دادگاه ايرانی در رسیدگی به دعوا ،حقوق ايران همگام با ساير نظامهای حقوقی چنین شرطی را
معتبر میداند ،در مورد توافق بر سلب صالحیت از دادگاههای ايرانی ديدگاه مضیقتری اتخاذ کرده و تنها
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مقدمه
امروزه بهموازات توسعه روابط خصوصی بینالمللی ،بر حجم قراردادهای تجاری بینالمللی افزوده
شده و بخش زيادی از وقت دادگاهها در کشورهای مختلف ،مصروف تفسیر و اعمال شروط مفصل
مندرج در اين قراردادها میشود .در میان اين شروط مفصل و متعدد مندرج در قراردادها و شرط
توافق بر قانون حاکم بر قرارداد ،شرط توافق بر دادگاه صالح نیز رواج دارد .اين شرط که در واقع،
سلب صالحیت از دادگاهی است که در اصل میتواند به دعاوی احتمالی آينده رسیدگی کند و
اعطای اين صالحیت به دادگاهی است که در اصل ،صالح به رسیدگی نبوده ،اهمیت ويژهای دارد.
از يک سو ،توجه و رعايت شرط مزبور از اقتضائات احترام به اراده طرفین و رعايت اصل حاکمیت
اراده است؛ از سوی ديگر ،اجرای اين شرط ،بهظاهر سلب صالحیت از دادگاههای يک کشور و
بهنوعی خدشه به قدرت حاکمیتی آن است .همین مالحظات منجر به اختالفنظر در خصوص
صحت و اعتبار اينگونه شروط و چگونگی مواجهه دادگاهها در فرض مشاهده چنین شروطی شده
است .اين موضوع گرچه اهمیت بسیاری دارد ،چندان در حقوق ايران مورد توجه قرار نگرفته و شايد
يکی از داليل اين امر ،کمی طرح دعاوی تجاری بینالمللی در دادگاههای ايران و در نتیجه ،عدم
مواجهه دادگاه های ايران با چنین شروطی باشد و به همین دلیل نیز قانونگذار ايران برخالف ساير
همتايان خود در برخی کشورها صراحتاً در اين خصوص تعیین تکلیف نکرده است .با توجه به اين
ابهام ،مقاله حاضر در صدد پاسخ به اين سؤال است که آيا شرط توافق بر صالحیت دادگاه بهويژه
در مواردی که اين شرط در صدد سلب صالحیت رسیدگی از دادگاههای ايران و اعطای آن به
دادگاههای کشور خارجی است معتبر محسوب میشود؟ در اين راستا از آنجا که سلب صالحیت از
آثار شرط صالحیت قضايی محسوب میشود و برخاسته از اراده اشخاص است مقاله در بخش
مقدماتی به تعريف شرط صالحیت قضايی و تاريخچه نقش اراده اشخاص در تعیین اين صالحیت
میپردازد .در قسمت بعدی ،موضوع اصلی مقاله يعنی صالحیت توافقی دادگاهها در نظام حقوقی
ايران مورد توجه قرار میگیرد .با توجه به اينکه اعتبار صالحیت توافقی هم در خصوص دعاوی
داخلی و هم دعاوی بینالمللی محل بحث است در اين بخش ،ابتدا توافق برخالف قواعد صالحیت
دادگاههای ايران در دعاوی داخلی ،سپس توافق برخالف قواعد صالحیت دادگاههای ايران در
دعاوی بینالمللی در دو بخش مجزای اعطای صالحیت به دادگاههای ايران و سلب صالحیت از
دادگاههای ايران بررسی و ضمن مباحث ،يکی از آرا در اين موضوع نقد و بررسی میشود .از آنجا
که برای بررسی امکان سلب صالحیت از دادگاههای ايران ،توجه به ذيل ماده  119قانون مدنی
که به موضوع ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر میپردازد ضروری است ،بخشی از مقاله به
موضوع ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر میپردازد .مبحث پايانی مقاله ،يکی از راهکارهای
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ارائهشده برای انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی (استفاده از اقامتگاه انتخابی) را بررسی میکند تا
روشن شود آيا میتوان از اين راهکار بهجای شرط صالحیت قضايی استفاده کرد.
 .9تعریف شرط صالحیت قضایی در حقوق بینالملل خصوصی
امروزه اطراف قراردادهای بینالمللی ،توانايی قابلتوجهی برای انتخاب دادگاه صالح به منظور
رسیدگی به اختالفات احتمالی آتی خود دارند .اين توافق میتواند در قالب شرط قراردادی باشد که
محل دادرسی مشخصی را برای رسیدگی به دعاوی احتمالی آينده تعیین میکند 9.برخی حقوقدانان
در تعريف شرط صالحیت قضايی 1بیان کردهاند« :توافقی است که بهموجب آن ،طرفین از میان
دادگاههای کشورهای مختلف ،دادگاههای يک يا چند کشور معین را که علیاالصول صالحیت
رسیدگی به اختالف آنها را ندارد ،برای رسیدگی به دعاوی موجود يا آتی که ممکن است از رابطه
حقوقی آنها ناشی شود ،انتخاب میکنند .بر اين اساس ،برخالف شرط داوری که رسیدگی به دعوا
به قضات خصوصی محول میشود ،شرط صالحیت قضايی ،قضات دولتی را برای رسیدگی و صدور
حکم ،صالح میداند»9.
تعريف فوق بر اين مسئله تأکید دارد که اطراف قرارداد میتوانند بهوسیله توافق صالحیت،
صالحیت را به دادگاه فاقد صالحیت اعطا و صالحیت دادگاهی را که صالحیتدار است سلب کنند.
در هر حال ،اين تعريف از مسئله بسیار مهمی غافل مانده و آن اينکه اشخاص در توافق صالحیت
ممکن است بر رسیدگی دادگاه صالحیتدار توافق کنند .به عبارت ديگر ،اشخاص در توافق
صالحیت ممکن است دادگاه فاقد صالحیتی را انتخاب کنند و نیز ممکن است دادگاهی را که در
اصل صالحیتدار است بهعنوان دادگاه رسیدگیکننده انتخاب کنند 4.در توضیح حالت دوم بايد
گفت قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها قواعد يکجانبهاند و هر کشوری قواعد صالحیت خود را
برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی تعیین میکند و در اين تعیین صالحیت ،اين موضوع را که آيا
دادگاههای کشورهای ديگر خود را صالح به رسیدگی میدانند يا خیر ،مدنظر قرار نمیدهد .نتیجه
چنین رويکردی اين است که ممکن است برای رسیدگی به دعوای بینالمللی ،دادگاههای
کشورهای مختلفی صالح به رسیدگی باشند .لذا اطراف دعوا برای رفع اختالف احتمالی در مورد
دادگاهی که بايد دعوای آنها در آنجا مطرح و رسیدگی شود ،يکی از دادگاههای صالحیتدار را ـ
در قالب شرط صالحیت بهعنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب میکنند.
1. Clermont, Kevin M., “Governing Law on Forum-Selection Agreements”, Hastings Law Journal, Vol.
66, 2015, p. 645.
2. Jurisdiction Clause

 .6شايگان ،اسماعیل؛ شرط صالحیت قضايی در حقوق بینالملل خصوصی ،شرکت سهامی انتشار ،9911 ،ص .11

 .4محمد خلیل و خالد عبدالفتاح؛ تعاظم دور االراده فی القانون الدولی الخاص ،دارالنهضه العربیه ،1394 ،ص.919

 433

مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /36پاییزـ زمستان 9611

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخاب دادگاه صالحیتدار و دادگاه فاقد صالحیت در قالب شرط صالحیت ،آثار متفاوتی دارد.
در موردی که اشخاص ،دادگاه غیرصالحی را بهعنوان دادگاه صالحیتدار به رسیدگی انتخاب
میکنند چنانچه اين شرط پذيرفته شود ،اين توافق منشأ اثر بوده و به دادگاه ،صالحیت رسیدگی
اعطا میکند .در اين صورت ،چنانچه توافق مزبور باطل بوده ،برای دادگاه فاقد صالحیت ،صالحیتی
ايجاد نمیشود ،در حالی که وقتی اطراف دعوا ،دادگاهی را که در اصل صالحیتدار است در قالب
شرط صالحیت بهعنوان دادگاه رسیدگیکننده انتخاب میکنند ،انتخاب مزبور اثر کاشف دارد و
هدف از تعیین دادگاه صالحیتدار در توافق صالحیت اين است که دعوای مورد توافق توسط
دادگاه منتخب و نه در دادگاه صالحیتدار ديگری حلوفصل شود .در اين صورت بطالن توافق،
بر صالحیت دادگاه منتخب تأثیری نخواهد داشت چرا که خود دادگاه در اصل ،صالحیتدار
محسوب میشود2.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد که در تعريف شرط صالحیت قضايی در حقوق
بینالملل خصوصی میتوان گفت« :توافقی است که در آن اشخاص در مورد قرارداد حقوقی
بینالمللی ،قبل از بروز اختالف يا بعد از آن ،دادگاه يا دادگاههای معینی را برای حلوفصل اختالفات
ناشی از قرارداد مزبور انتخاب میکنند؛ صرفنظر از اينکه دادگاه منتخب در اصل فاقد صالحیت
بوده يا خیر».
شرط صالحیت قضايی نقش دوجانبهای دارد؛ از يک سو از دادگاه صالحیتدار سلب صالحیت
میکند و از سوی ديگر به دادگاه صالحیتدار ديگری يا دادگاه فاقد صالحیت ،صالحیت اعطا
میکند.
 .2تاریخچه نقش اراده اشخاص در تعیین صالحیت بینالمللی دادگاهها
امروزه بهطور کلی میتوان گفت اصل آزادی اراده اطراف قرارداد در تعیین قانون حاکم بر
قراردادهای بینالمللی در حقوق کشورهای دنیا پذيرفته شده است« .نفوذ آزادی اراده در قراردادهای
بینالمللی سبب شده شرط دادگاه صالح ،مانند شرط قانون صالح ،همراه با اين شرط يا بهتنهايی،
در اينگونه قراردادها مرسوم شود» 6.با اين حال ،میزان رواج اين دو نوع شرط (قانون حاکم و دادگاه
صالح) در جامعه بینالمللی يکسان نیست؛ به اين معنی که اگر در زمینه نفوذ شرط قانون حاکم
برای حلوفصل دعاوی بینالمللی کم و بیش اتفاقنظر وجود دارد ،درباره شرط تعیین دادگاه صالح
میان کشورها اتفاقنظری وجود ندارد1.
 .5الروبی ،محمد؛ دور االراده فی تحديد االختصاص القضائی الدولی ،دارالنهضه العربیه ،1331 ،ص.913
 .3سلجوقی ،محمود؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد دوم ،میزان ،9911 ،ص .411
 .7همان ،ص .411
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پرسش اين است که تا چه میزان اراده اطراف قراردادهای بینالمللی در تعیین دادگاه صالح
برای رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط حقوقیشان مؤثر است؟ آيا تعیین دادگاه صالح توسط اطراف
قراردادهای بینالمللی در حقوق کشورها مورد احترام قرار میگیرد؟ به عبارت روشنتر آيا با صرف
توافق اشخاص ،دادگاهی که در اصل صالحیت رسیدگی ندارد ،صالح به رسیدگی محسوب میشود
يا بالعکس در مواردی که دادگاه ،مطابق قواعد صالحیت بینالمللی صالح به رسیدگی است توافق
اشخاص میتواند منجر به سلب صالحیت آن دادگاه شود؟
در گذشته برخی حقوقدانان 1معتقد بودند که قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها از موارد
حاکمیت 1دولت تلقی میشود و در نتیجه مرتبط با نظم عمومی 93است و لذا توافقات اشخاص
برای تغییر قواعد مزبور قابل قبول نیست .با اين حال به نظر میرسد حاکمیت دولتها نبايد در
زمینه صالحیت بینالمللی دادگاهها دخالت چندانی داشته باشد .قواعد صالحیت بینالمللی در
نظامهای حقوقی برای تقويت حاکمیت دولت وضع نمیشود ،بلکه برای حفظ مصالح اشخاص و
فارغ از تعصبات مقرر میشود .بنابراين اگر اشخاص در رابطه خصوصی بینالمللی مصلحت خود را
در رسیدگی اختالفات احتمالی آتی بهوسیله دادگاه خارجی میبینند چون با اين ترتیب منافع آنها
بهتر تأمین میشود يا دادگاه مزبور بیشتر مطابق با مقتضیات تجارت بین آنها رسیدگی میکند،
اين امر تعارضی با حاکمیت دولت نداشته و لذا مخالف با نظم عمومی محسوب نمیشود .افزون بر
اين خاطرنشان میشود که اگرچه قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق بسیاری از
کشورهای دنیا در قانون آيین دادرسی مدنی درج شدهاند ،بايد اين واقعیت را مدنظر داشت که قواعد
مزبور جزو مباحث اصلی حقوق بینالملل خصوصی است و ماهیت خاص خود را دارد و هدف آن
حمايت حقوق خصوصی اطراف قرارداد در دعاوی دارای عنصر خارجی و نه دفاع از حاکمیت ملی
کشورها در برابر يکديگر است99.
با همین رويکرد در دهههای اخیر ،نظامهای حقوقی در دنیا دچار دگرگونی و تحول شدهاند و
اساس فلسفی قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها تغییر يافته و بهجای حاکمیت سرزمینی مطلق
دولتها بهعنوان اساس فلسفی قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها و مرتبطساختن اين قواعد با
نظم عمومی و در نتیجه منع دخالت اراده اشخاص در اين حوزه ،کشورها از ايدههايی مانند ضرورت
همکاری بین نظامهای قضايی کشورهای مختلف استقبال میکنند91.
 .8عبداهلل ،عزالدين؛ القانون الدولی الخاص ،جلد دوم ،الهیئه العامه للکتاب ،9916 ،ص  191و صادق ،هشام؛ تنازع االختصاص
القضائی الدولی ،منشأه المعارف ،9111 ،ص .26
9. Sovereignty
10. Public policy
 .99خالد ،هشام؛ قواعد االختصاص القضائی الدولی و تعلقها بالنظام العام ،منشاه المعارف ،1333 ،صص .911-991
 .92صادق ،هشام؛ مدی حق القضاء المصری فی التخلی عن اختصاصه فی المنازعات المدنیه و التجاريه ،1394 ،ص .1
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در راستای اين ديدگاه جديد و ضرورت همکاری بینالمللی نظامهای قضايی ،کنوانسیون الهه
 1332راجع به توافقهای انتخاب دادگاه تصويب شد 99.اين کنوانسیون نسبت به توافقنامههای
انحصاری انتخاب دادگاه که در موضوعات مدنی و تجاری و در موقعیتهای بینالمللی منعقد
میشوند اعمال میشود .کنوانسیون مزبور مهمترين کنوانسیون در حوزه حاکمیت اراده در تعیین
صالحیت بینالمللی دادگاهها است .اين کنوانسیون برای اولین بار به اصل استقالل توافق انتخاب
دادگاه ـ همانند توافقنامه داوریـ از قرارداد اصلی تصريح میکند .همچنین کنوانسیون بر اثر منفی
توافقنامه انتخاب دادگاه تأکید کرده و دادگاه غیرمنتخب را مجاز به رسیدگی نمیداند .همچنین
عالوه بر اينکه اين کنوانسیون قواعدی در خصوص توافق بر انتخاب دادگاه مقرر کرده ،نسبت به
شناسايی و اجرای احکام نیز قواعدی دارد .در تدوين اين کنوانسیون از همه کنوانسیونهای
بینالمللی در اين زمینه اقتباس و به تحوالت بینالمللی توجه شده است و قواعد مذکور در آن
کامالً با مقتضیات تجارت بینالمللی و روابط معاصر بینالمللی سازگار است94.
کنوانسیون مذکور برای دستیابی به اهداف خود ،سه قاعده اصلی را مقرر کرده است :اصل اول
اين است که دادگاه منتخب توسط موافقتنامه انتخاب دادگاه بايد به دعوا رسیدگی کند مگر اينکه
توافق مزبور بر اساس قانون دولت دادگاه منتخب ،باطل و بالاثر باشد(ماده  2کنوانسیون) .اصل دوم
بیان میدارد بهجز دادگاه منتخب ،هر دادگاه ديگری بايد از رسیدگی به دعوا خودداری کند(ماده 6
کنوانسیون) .مطابق اصل سوم ،حکم دادگاه منتخب در ديگر کشورهای متعاهد بايد شناسايی و اجرا
شود و عدم شناسايی و اجرای اين حکم فقط بر اساس داليل مندرج در کنوانسیون قابل قبول است
(ماده  1کنوانسیون)92.
همچنین در حوزه اتحاديه اروپا طبق ماده  91کنوانسیون بروکسل  96،9161ماده  19مقررات
بروکسل يک  9144/1339و همچنین طبق ماده  12مقررات بروکسل يک جديد 919192/1391
13. Hague Convention on Choice of Court Agreements, 2005.
 .94الروبی؛ همان ،ص .64
 .95در مورد مقررات اين کنوانسیون ،ن.ک:
Brand, Ronald A. & Herrup, Paul, The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements
Commentary and Documents, England, Cambridge University Press, 2008, pp. 11-15; Ahmed, Mukarrum
and Beaumont, Paul, “Exclusive Choice of Court Agreements: Some Issues on the Hague Convention on
Choice of Court Agreements and Its Relationship with the Brussels I Recast Especially Anti-Suit
Injunctions, Concurrent Proceedings and the Implications of BREXIT”, Centre for Private International
Law Aberdeen Working Paper Series, Working Paper No. 5, 2016, pp. 6-7.
16. Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters, 1968.
17. Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and
Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (‘Brussels I’).
18. The Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
(Recast) (‘Brussels I Recast’).
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شرط انتخاب دادگاه صالح به رسمیت شناخته شده است.
که مؤسسه حقوق امريکا
عالوه بر اين ،طبق اصل دوم از اصول آيین دادرسی مدنی
و مؤسسه يکسانسازی حقوق خصوصی رم در سال  1334تهیه کردهاند ،توافق طرفین دعوا
بهعنوان معیاری برای صالحیت دادگاه در درجه اول اهمیت است 13.بنابراين به نظر میرسد در
حال حاضر ،رويکرد کلی در جهت پذيرش شرط صالحیت قضايی است .با اين توضیحات ،مناسب
است به اين سؤال مهم پرداخت که آيا حقوق ايران همراستا با اين تحوالت بینالمللی بوده و به
عبارت روشنتر ،شرط صالحیت قضايی در حقوق ايران معتبر است؟ برای پاسخ به اين سؤال ،ابتدا
بايد به بررسی قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ايران و ماهیت اين قواعد پرداخت.
فراملی91

 .6قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران
قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها 19در حقوق ايران را بايد در قوانین مصوب يا معاهدات دوجانبه
ک ه در زمینه معاضدت و همکاری قضايی میان ايران با کشورهای ديگر منعقد شده جستجو کرد.
قانونگذار ايران در قانون آيین دادرسی مدنی ،قواعدی برای تعیین صالحیت بینالمللی دادگاههای
ايران وضع نکرده است .بنابراين در حال حاضر ،چارهای جز اعمال قواعد صالحیت داخلی 11برای
تعیین صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران نیست؛ به اين معنی که مادام که قانونگذار ايران
قواعدی برای تعیین صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران وضع نکرده است ،قاضی ايران بايد به
قواعد صالحیت داخلی دادگاههای ايران رجوع کرده و بر مبنای آن در خصوص صالحیت خود
برای رسیدگی به دعوای بینالمللی تصمیم بگیرد.
صالحیت دادگاههای ايران در قانون آيین دادرسی مدنی به دو نوع صالحیت ذاتی و نسبی
تقسیم میشود :در مقام تبیین مفهوم صالحیت ذاتی 19میتوان گفت اين نوع صالحیت در واقع
مربوط به صنف ،نوع و درجه دادگاه صالح برای رسیدگی به دعواست .به عبارت ديگر در اين نوع
صالحیت ،بحث از اين است که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا ،دادگاه مدنی ،اداری يا کیفری،
دادگاه عمومی يا اختصاصی ،دادگاه نخستین يا دادگاه تجديدنظر است 14.منظور از صالحیت نسبی12
19. ALI/ UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure
 .20غمامی ،مجید و حسن محسنی؛ اصول آيین دادرسی مدنی فراملی ،میزان ،9916 ،ص .29
21. Extraterritorial jurisdiction/international jurisdiction
22. Territorial Jurisdiction
23. Absolute Competence
 .24ارفعنیا ،بهشید؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد  ،1بهتاب ،9919 ،ص916؛ صفايی ،سیدحسین؛ مباحثی از حقوق بینالملل
خصوصی ،میزان ،9914 ،ص  914و مافی ،همايون و رشید ادبی فیروزجايی؛ «صالحیت دادگاههای ايران در قلمرو حقوق
بینالملل خصوصی» ،دانش حقوق مدنی ،شماره  ،1پايیز و زمستان  ،9919ص .24
25. Relative Competence
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يا محلی 16اين است که بعد از اينکه دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا از حیث صنف ،نوع و درجه
مشخص شد بايد توسط قواعد صالحیت نسبی ،دادگاهی از میان دادگاههای سراسر کشور که از
حیث صنف ،نوع و درجه مساوی هستند بهعنوان دادگاه صالح به رسیدگی تعیین شود .برای مثال،
چنانچه مطا بق قواعد صالحیت ذاتی معلوم شد که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا ،دادگاه
حقوقی و از نوع عمومی و درجه بدوی است ،طبق قواعد صالحیت نسبی میتوان مشخص کرد
که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مزبور ،دادگاه حقوقی عمومی بدوی مشهد يا تهران
است11.
در دعاوی دارای وصف بینالمللی نیز آنچه تعیینکننده صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران
است عامل ارتباط دعوای مزبور با سرزمین ايران است که خود از مبانی صالحیت نسبی دادگاههای
ايران است 11.به همین دلیل در حقوق ايران اکثر حقوقدانان معتقدند که برای احراز صالحیت
بینالمللی دادگاههای ايران بايد به قواعد صالحیت نسبی مراجعه نمود و نوع و ماهیت صالحیت
بینالمللی دادگاههای ايران همان صالحیت نسبی يا محلی است 11.بنابراين قاضی ايران برای احراز
صالحیت خود در رسیدگی به دعوای بینالمللی بايد به قواعد صالحیت نسبی رجوع کند .با اين
حال ،ماده  119قانون مدنی ايران ،نکات قابلتوجهی پیرامون صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران
مطرح کرده است .ماده مزبور که خطوط کلی صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران را ترسیم میکند
مقرر داشته« :دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات ،تابع قانون
محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود .مطرحبودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صالحیت
محکمه ايرانی نخواهد بود».
به نظر میرسد ماده مزبور متضمن سه قاعده مهم است :قاعده اول اينکه دادگاههای ايران در
هنگام احراز صالحیت خود برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی فقط بايد به قانون ايران توجه کرده
و آن را مالک قرار دهند 93.قاعده دوم اينکه رسیدگی دادگاههای ايران به دعاوی خصوصی
بینالمللی بر اساس مقررات قانون آيین دادرسی مدنی ايران انجام میشود 99.برخی اين دو قاعده
26. Local Competence
 .27ارفعنیا ،همان؛ صفايی؛ همان؛ مافی و ادبی فیروزجايی؛ همان.
 .28سلجوقی؛ همان ،ص .412
 .21مافی و ادبی فیروزجايی؛ همان ،ص 22؛ صفايی؛ همان ،ص 912؛ ارفعنیا؛ همان ،ص 911؛ شیخاالسالمی ،سیدمحسن؛
حقوق بینالملل خصوصی ،کتابخانه گنج دانش ،9914 ،ص 999و مقصودی ،رضا؛ «صالحیت قضايی در حقوق بینالملل
خصوصی» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوچهارم ،شماره  ،26بهار و تابستان  ،9916ص.193
 .60سلجوقی؛ همان ،ص413؛ مقصودی ،رضا؛ «شروط صالحیت قضايی در حقوق بینالملل خصوصی» ،پژوهشنامه حقوقی،
سال اول ،شماره دوم ،9911 ،ص 921؛ عابدی ،محمد تقی؛ «صالحیت قضايی و صالحیت داوری ـ تحلیلی بر يک رأی صادره
در مسئله صالحیت» ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،92پايیز و زمستان  ،9912ص.19
 .69شیخاالسالمی؛ همان ،ص 999؛ سلجوقی؛ همان؛ عابدی؛ همان.
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را از نتايج اصل حاکمیت کشورها و استقالل آنها در برابر يکديگر میدانند 91.قاعده سوم که در
ذيل اين ماده بیان شده ،راجع به ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در دعاوی واجد عنصر
خارجی 99است و مقرر کرده که «مطرحبودن همان دعوا در دادگاه خارجی ،رافع صالحیت محکمه
ايرانی نخواهد بود».
همانطور که گفته شد ،قانونگذار ايران قواعدی برای صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران
وضع نکرده است .بنابراين قاضی ايرانی برای احراز صالحیت خود برای رسیدگی به دعوای
بینالمللی بايد به قواعد صالحیت داخلی نسبی يا محلی که در مواد  99به بعد قانون آيین دادرسی
مدنی ايران درج شده رجوع کند .اما سؤال مهم اين است که آيا قواعد مزبور ازجمله قواعد امری
است يا تکمیلی؟ آيا اشخاص میتوانند خالف قواعد صالحیت مذکور توافق کنند؟ در ادامه اين
موضوع در دو حوزه دعاوی داخلی و بینالمللی بررسی میشود.
 .4توافق برخالف قواعد صالحیت دادگاههای ایران در دعاوی داخلی
توافق برخالف قواعد صالحیت نسبی(محلی) دادگاههای ايران در قانون آيین دادرسی مدنی ،مصوب
 9991پذيرفته شده بود .ماده  44اين قانون مقرر میداشت« :در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از
صالحیت دادگاههايی است که رسیدگی نخستین مینمايند ،طرفین دعوا میتوانند تراضی کرده به
دادگاه ديگری که در عرض دادگاه صالحیتدار باشد رجوع کنند .» ...مشابه ماده مزبور در قانون
آيین دادرسی مدنی مصوب  9911مشاهده نمیشود و لذا اين سؤال مطرح است که امروزه در
حقوق ايران در دعاوی داخلی ،توافق برخالف قواعد صالحیت محلی دادگاههای ايران ممکن است
يا خیر؟
برخی معتقدند که ماده مذکور «متضمن حق طبیعی برای طرفین است و قاعدهای آمره برخالف
آن يافت نمیشود .بنابراين شايد در رويهقضايی بتوان بقای آن را مدلل ساخت» 94.بهطور کلی
میتوان گفت اکثريت حقوقدانان ايرانی بر اين باورند که قواعد صالحیت نسبی برخالف قواعد
صالحیت ذاتی ازجمله قواعد امری محسوب نمیشوند بلکه ازجمله قواعد تکمیلیاند و ربطی به
نظم عمومی ندارند و بنابراين توافق برخالف آنها معتبر است؛ 92با اين توضیح که هدف قانونگذار
از وضع قواعد صالحیت نسبی ،رعايت مصلحت خصوصی اصحاب دعوا مانند دادرسی آسانتر و
 .62سلجوقی؛ همان.
33. Foreign Element
 .64همان ،ص .411
 .65شاهحیدریپور ،محمدعلی؛ آيین دادرسی مدنی ـ صالحیت دادگاهها ـ مطالعه حقوق ايران و تطبیق با حقوق انگلستان،
آداک ،9919 ،ص 911؛ سلجوقی؛ همان ،ص  414؛ شمس ،عبداهلل؛ آيین دادرسی مدنی ،دوره بنیادين  ،جلد  ،9دراک،9916 ،
ص .911
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کاهش مخارج دعوا است ،در حالی که در وضع قواعد راجع به صالحیت ذاتی ،آنچه اهمیت دارد،
حفظ منافع و نظم عمومی است 96.در همین راستا در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت توافق
اشخاص در خصوص صالحیت محلی دادگاهها و اعتبار آن با سکوت قانون آيین دادرسی مدنی،
نظريه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضايیه بیان داشته است« :با توجه به اينکه قانونگذار در بند
 9ماده  919قانون آيین دادرسی مدنی تنها در صورت ايراد نسبت به صالحیت محلی ،رأی صادره
را قابل نقض از سوی ديوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صالحیت
محلی را پذيرفته است و با عنايت به اينکه قواعد صالحیت محلی بهطور معمول ،به منظور تأمین
منافع طرفین دعوا بهويژه خوانده وضع شده است و اصوالً جنبه امری ندارد ،بنابراين رسیدگی به
دعوا ،در دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازين است و
اطالق ماده  921قانون آيین دادرسی مدنی ،منصرف از فرض سؤال بوده و بايد با عنايت به قید
مذکور در بند  9ماده  919قانون مذکور( ،در موارد ايراد) تفسیر شود»91.
آنچه گفته شد در مورد دعاوی داخلی است ،اما چنانچه دعوا دارای عنصر خارجی باشد آيا
اشخاص میتوانند در تعیین صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران دخالت کنند؟ به عبارت ديگر آيا
اراده اطراف دعوای بینالمللی میتواند صالحیت دادگاههای ايران را تغییر دهد؟ در ادامه اين
موضوع در دو بخش ،توافق برای اعطای صالحیت به دادگاه ايرانی و توافق برای سلب صالحیت
از دادگاه ايرانی بررسی میشود.
 .5توافق برخالف قواعد صالحیت دادگاههای ایران در دعاوی بینالمللی
منظور از توافق برخالف قواعد صالحیت دادگاههای ايران در دعاوی بینالمللی اين است که چنانچه
در دعوا مطابق قواعد صالحیت ،دادگاههای ايران صالح به رسیدگی نباشند ،اشخاص میتوانند با
توافق با يکديگر ،صالحیت رسیدگی به دعوا را به دادگاه ايرانی اعطا کنند؟ و بالعکس چنانچه
دادگاههای ايران ،صالح به رسیدگی باشند آيا اشخاص میتوانند صالحیت رسیدگی به دعوا را از
دادگاههای ايرانی سلب کرد ه و به دادگاه کشور ديگری اعطا کنند؟ در ادامه اين دو فرض جداگانه
بررسی میشود.
 .9- 5توافق اطراف در دعاوی بینالمللی بر اعطای صالحیت به دادگاههای ایران
در موردی که مطابق قواعد صالحیت دادگاهها در ايران ،دادگاههای ايران فاقد صالحیت برای
رسیدگی به دعوای بین المللی باشند و اشخاص توافق کنند که صالحیت رسیدگی به دعوا را به
 .63شاهحیدریپور؛ همان ،ص 919؛ شمس؛ همان ،ص 911؛ سلجوقی ،همان.
 .67نظريه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضايیه به شماره  1/14/411مورخ .9914/1/91
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دادگاههای ايران اعطا کنند ،حکم خاصی در قانون آيین دادرسی مدنی ايران وجود ندارد .اما در
واقع در اين مسئله ترديدی نیست و بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا صراحتاً پذيرفتهاند که در
صورتی که دادگاههای ملی آنها صالحیت برای رسیدگی به دعوای بینالمللی نداشته باشند،
اطراف دعوا میتوانند با توافق ،صالحیت رسیدگی به دعوا را به دادگاههای آنها اعطا کنند .در اين
مورد میتوان به ماده  1قانون آيین دادرسی مدنی سوريه ،مصوب  ،1396ماده  91قانون آيین
دادرسی مدنی مصر ،مصوب  ،9161بند  1ماده  11قانون آيین دادرسی مدنی اردن ،مصوب 9111
و بند  9ماده  4قانون حقوق بینالملل خصوصی ايتالیا ،مصوب  9112اشاره کرد .همچنین
حقوقدانان نیز در اين مسئله تقريباً اتفاقنظر دارند و آن را برای توسعه حکومت و سلطنت کشور
مناسب میدانند 91.در حقوق ايران نیز میتوان به اين سؤال که آيا اشخاص میتوانند در صورتی
که دادگاههای ايران ،صالحیت رسیدگی به دعوای بینالمللی را نداشته باشند ،صالحیت رسیدگی
به آن دعوا را به دادگاههای ايران اعطا کنند ،با استناد به اصل  94قانون اساسی پاسخ مثبت داد91.
اصل مزبور مقرر میدارد« :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور
دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند .همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس
داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهیکه بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع
کرد» .پذيرش چنین ديدگاهی عالوه بر توجه به خواست و اراده اشخاص و رعايت مصلحت ايشان،
همراستا با رويکرد معاصر نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا و برخی اسناد بینالمللی بوده و لذا مناسب
به نظر میرسد.
 .2- 5توافق اطراف در دعاوی بینالمللی بر سلب صالحیت بینالمللی دادگاههای
ایران به نفع دادگاه کشور دیگری
سؤال مهم ديگر اين است که در صورتی که دادگاههای ايران صالحیت رسیدگی به دعوايی را
دارند و اشخاص توافق کنند که دعوای خود را در دادگاه کشور ديگری مطرح کنند ،چنین توافقی
مؤثر است؟ آيا اشخاص میتوانند با توافق با يکديگر ،صالحیت دادگاههای ايران را ناديده گرفته و
دعوای خود را در دادگاه کشور ديگری مطرح کنند؟ پاسخ به اين سؤال دشوارتر از سؤال قبلی است
چرا که اصوالً کشورها سرپیچی از قواعد صالحیت دادگاهها را منجر به صدمه و نقض حاکمیت
دولت میدانند .اين مسئله بهويژه در نظام حقوقی ايران پیچیدهتر است .در حقوق ايران ،مطابق
ماده  161قانون مدنی ،مسئله حاکمیت اراده اطراف قراردادهای بینالمللی برای تعیین قانون حاکم،
 .68سالمه ،عبدالکريم؛ فقه المرافعات المدنیه الدولیه ،دار النهضه العربیه ،1333 ،ص .944
 .61شیروی ،عبدالحسین؛ حقوق تجارت بینالملل ،سمت ،9919 ،ص .219
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جز در موارد محدودی به رسمیت شناخته نشده و قانونگذار اصوالً قانون حاکم بر عقد را قانون
محل وقوع عقد میداند در حالی که احترام به قانون منتخب طرفین بهعنوان قانون حاکم بر عقد
در حقوق اکثر کشورهای دنیا پذيرفته شده است .بديهی است که در چنین نظام حقوقی ،پذيرش
حاکمیت اراده اشخاص در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و تخطی از قواعد صالحیت دادگاهها با
دشواری و پیچیدگی بیشتری روبهروست.
همانطور که قبالً گفته شد در دعاوی داخلی اشخاص میتوانند خالف قواعد صالحیت نسبی
توافق کنند و چنین توافقی معتبر است .گرچه مقرراتی درباره دعاوی بینالمللی در اين زمینه وضع
نشده است ،برای پاسخ به اين ابهام که آيا میتوان خالف قواعد صالحیت بینالمللی دادگاههای
ايران توافق کرد ،توجه به ماده  119ضروری است .اگرچه صالحیت بینالمللی دادگاهها از نوع
صالحیت نسبی است نمیتوان گفت که همانطور که در دعاوی داخلی میتوان برخالف قواعد
صالحیت نسبی توافق کرد ،میتوان در دعاوی بینالمللی نیز برخالف قواعد صالحیت بینالمللی
دادگاهها توافق کرد چرا که درباره دعاوی اخیر ،حکم خاص مندرج در ماده  119قانون مدنی بايد
لحاظ شود .ذيل ماده  119قانون مدنی ايران مقرر میدارد ...« :مطرحبودن همان دعوا در دادگاه
خارجی رافع صالحیت محکمه ايرانی نخواهد بود» .حکم مزبور راجع به ايراد مطرحبودن دعوا در
دادگاه ديگر در دعاوی واجد عنصر خارجی است .در وهله اول به نظر میرسد که نکته مندرج در
ذيل ماده  119قانون مدنی نمیتواند به سؤال ما پاسخ دهد .در هر حال در ادامه پس از بررسی اثر
ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در دعاوی داخلی و دعاوی بینالمللی میتوان به تأثیر اين
مسئله در پاسخ به سؤال مذکور پی برد .مسئله ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در مباحث
آيین دادرسی مدنی در دو فرض دعاوی داخلی و بینالمللی بايد جداگانه مدنظر قرار گیرد.
الف .ایراد مطرحبودن دعوا در دادگاه دیگر در دعاوی داخلی
در تبیین دکترين امر مطروحه 43گفته شده در موردی که دو دادگاه ،دعوای واحدی را بررسی
میکنند ،دومین دادگاهی که پرونده نزد آن مطرح شده است اعمال صالحیت نکرده و اجازه میدهد
دادگاهی که اول رسیدگی را آغاز کرده است در مورد اختالف رأی صادر کند 49.مطابق اين دکترين
چنانچه دادگاهی به دعوايی رسیدگی میکند در صورتی که دادگاه ديگری به همان دعوا و میان
اطراف همان دعوا قبالً رسیدگی کرده يا زودتر از دادگاه مزبور شروع به رسیدگی کرده ،دادگاه بايد
رسیدگی به دعوای مزبور را متوقف يا کالً از رسیدگی به آن خودداری کند.
40. Lis pendens
 .49ايزدی ،علی؛ « قابلیت اعمال قواعد امر مختومه ،امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بینالمللی»،
مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوسوم ،شماره  ،22پايیز و زمستان  ،9912ص .941
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روشن است که ذيل ماده  119قانون مدنی که به ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر میپردازد
ناظر به دعاوی بینالمللی بوده و ارتباطی با دعاوی داخلی ندارد .در مورد دعاوی داخلی ،حکم
خاصی در ماده  14قانون آيین دادرسی مدنی وجود دارد که مقرر کرده« :در موارد زير ،خوانده
میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ايراد کند1 ... :ـ دعوا بین همان اشخاص در همان
دادگاه يا دادگاه همعرض ديگری قبالً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و يا اگر همان دعوا نیست
دعوايی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد» .ماده  11قانون آيین دادرسی مدنی نیز مقرر
میدارد ...« :در مورد بند  1ماده  14هرگاه دعوا در دادگاه ديگری تحت رسیدگی باشد ،از رسیدگی
به دعوا خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که در آن مطرح است میفرستد  .»...مطابق اين
دو ماده در دعاوی داخلی ،ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاهی ديگر ،مانع رسیدگی دادگاه میشود و
دادگاهی که دعوا درآن ديرتر طرح شده بايد پرونده را به دادگاهی که زودتر رسیدگی را شروع کرده
ارسال کند 41.در ادامه وضعیت ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در دعاوی بینالمللی بررسی
میشود.
ب .ایراد مطرحبودن دعوا در دادگاه دیگر در دعاوی بینالمللی
قانونگذار هر کشور در زمینه صالحیت بینالمللی دادگاهها همانند ساير موضوعات ،قواعد خاصی را
برای صالحیت بینالمللی دادگاههای کشور خود وضع میکند و اصوالً جز در مواردی که کشورها
عضو معاهدات دوجانبه يا چندجانبه در اين خصوص باشند هماهنگی در اين زمینه میان کشورها
وجود ن دارد .طبیعی است که در چنین وضعیتی احتمال اينکه در خصوص دعوای واحد ،دادگاههای
کشورهای متعددی مطابق قواعد ملی اين کشورها صالح به رسیدگی باشند شايع است 49.حال
سؤال اين است که چنانچه دعوای بینالمللی در کشور خارجی مطرح شده و دادگاه کشور خارجی
خود را برای رسیدگی به آن صالح دانسته و در حال رسیدگی به دعواست و به هر علتی دعوای
مزبور در دادگاه ايران مطرح شده و يکی از اطراف دعوا به علت مطرحبودن دعوا در دادگاه خارجی
به رسیدگی دادگاه ايران ايراد وارد کند ،ايراد مزبور چه اثری دارد؟
قسمت پايانی ماده  119قانون مدنی به اين سؤال پاسخ داده و در واقع در دعاوی بینالمللی
ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه خارجی بر اساس ذيل ماده  119قانون مدنی بیاثر است 44.طبق
 .42ارفعنیا؛ همان ،ص 911؛ صفايی؛ همان ،ص 131؛ شاهحیدریپور؛ همان ،ص 196؛ سلجوقی؛ همان ،ص  419؛ غمامی،
و محسنی؛ همان ،ص .911
 .46مقصودی ،رضا؛ «دادرسی موازی در دعاوی بینالمللی» ،مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،2شماره  ،1پايیز و زمستان ،9919
ص .211
 .44ارفعنیا؛ همان ،صفايی؛ همان ،سلجوقی؛ همان.
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دکترين مزبور که در کشورهای پیرو سیستم رومی ژرمنی پذيرفته شده است 42،دادگاهی که قبل
از ساير دادگاهها شروع به رسیدگی به دعوا کرده در رسیدگی به دعوای مزبور بر همه دادگاههای
ديگر اولويت دارد و دادگاههای ديگر بايد به نفع دادگاه مقدم ،از رسیدگی خودداری کنند 46.به اين
ترتیب ،رويکرد قانونگذار ايران مبتنی بر تداوم صالحیت دادگاه ايرانی در مقابل رسیدگی دادگاههای
خارجی موجب ايجاد دادرسی موازی و احتماالً صدور احکام متعارض از دادگاه ايرانی و دادگاه
خارجی خواهد شد 41.برخی نتیجه حاصل از ذيل اين ماده را بديهی و ناشی از وصف يکجانبهبودن
قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها میدانند .در واقع در دعاوی بینالمللی ،دادگاه ايرانی به بررسی
صالحیت خود میپردازد و چنانچه خود را صالح بداند صرفنظر از صالحیت دادگاه ديگر يا سبق
طرح دعوا در آن به رسیدگی ادامه میدهد 41.برخی ديگر از حقوقدانان ،علت وضع چنین قاعدهای
را اين دانستهاند که قانونگذار ايرانی «با لحاظ مقتضیات اصل حاکمیت ملی فرض نموده که همواره
رسیدگی در دادگاه ايرانی عادالنه ،سريع و مؤثرتر از رسیدگی در دادگاههای بیگانه است» 41.در هر
حال ،اين عده حکم اين ماده را صرفاً ناظر به دعاوی میدانند که رسیدگی به آنها در صالحیت
اختصاصی دادگاههای ايران است و معتقدند که ماده مزبور در خصوص ساير موارد ،حکمی وضع
نکرده و دادگاه ايران میتواند در اين قبیل موضوعات که در صالحیت انحصاری و اختصاصی وی
نیست به ايراد سبق طرح دعوا در دادگاه خارجی توجه نمايد23.
در هر حال به نظر میرسد ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در دعاوی داخلی امکانپذير
است اما در دعاوی بین المللی قابل پذيرش نیست .علت اين تفاوت در رويکرد اين است که در
صورت عدم پذيرش ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در دعاوی داخلی ،امکان صدور احکام
متناقض در يک موضوع وجود دارد و لذا برای جلوگیری از صدور احکام متعارض و مادام که هر
دو دادگاه که دعوا نزد آنها مطرح شده است تابع يک نظام قضايی هستند بايد راهکاری انديشید
تا دعوا در يک دادگاه رسیدگی و حلوفصل شود 29.در دعاوی بینالمللی اختالف آرا در دعوای
 .45مقصودی ،رضا؛ «دکترين دادگاه نامناسب در حقوق بینالملل خصوصی» ،نامه مفید ،شماره  ،9919 ،14ص .4
 .43همو؛ «سوءاستفاده از حق در حقوق بینالملل خصوصی» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال  ،4شماره  ،91پايیز
 ،9914ص .16
 .47همو؛ «دادرسی موازی در دعاوی بینالمللی» ،همان ،ص  .211اين حقوقدان ،دادرسی موازی را دارای دو معنای عام و
خاص می داند .در معنای خاص دادرسی موازی يعنی رسیدگی به دعاوی مشابه که اطراف دعوا و خواسته در اين دعاوی واحد
هستند .در معنای عام دعوای تقابل ،اضافی ،مرتبط و فرعی را شامل میشود .همان ،ص .219
 .48سلجوقی؛ همان ،ص .419
 .41غمامی و محسنی؛ همان ،ص .24
 .50پیشین ،ص .911
 .59ارفعنیا؛ همان ،ص 911؛ صفايی؛ همان ،ص 131؛ شاهحیدریپور؛ همان ،ص 196؛ سلجوقی؛ همان ،ص .419
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واحد از دادگاههای کشورهای مختلف ،اشکال مهمی ايجاد نمیکند زيرا رأی دادگاه خارجی به
علت تعارض با حکم دادگاه ايرانی در ايران قابل اجرا نیست 21.همچنین میتوان گفت که در واقع
«مجبورکردن دادگاههای يک کشور به اينکه عدم صالحیت خود را به علت اينکه دعوا در دادگاه
خارجی تحت رسیدگی است اعالم کنند مخالف با حاکمیت دولت است» 29.بنابراين میتوان گفت
ايراد مطرحبودن دعوا در دادگاه ديگر در مواردی مطرح است که دادگاهها تابع يک نظام قضايی
باشند مگر اينکه اين مسئله در خصوص ساير موارد بهموجب معاهدات پیشبینی و حکم خاصی
مقرر شده باشد 24.بهعنوان مثال در بند  9ماده  91قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور
مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری قرقیزستان ،مصوب  9916آمده
است « :در صورت آغاز رسیدگی به يک پرونده با همان طرفین و بر يک مبنای حقوقی در
دادگاه های هر دو طرف متعاهد که مطابق با اين موافقتنامه صالحیت رسیدگی را دارند ،دادگاهی
که دادرسی را ديرتر شروع کرده است آن را متوقف میسازد .در صورت اثبات عدم صالحیت
دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز کرد ه است ،دادگاه طرف متعاهد ديگر میتواند رسیدگی
به پرونده را شروع کند».
پس از اين توضیح بايد به سؤال اصلی اين پژوهش پاسخ داد .آيا در مواردی که دادگاه ايرانی
صالح به رسیدگی به دعواست ،توافق اطراف دعوا مبنی بر ارجاع اختالف به دادگاه کشوری غیر از
ايران نافذ و معتبر است؟ برخی صاحبنظران معتقدند که «در قوانین ايران مقررهای وجود ندارد که
دادگاه صالح بتواند به استناد توافق طرفین ،قرار عدم صالحیت صادر و از رسیدگی خودداری کند.
برعکس در ماده  119قانون مدنی خالف آن قابل استنباط است .از اين ماده میتوان استنباط کرد
که چنانچه شروع رسیدگی در دادگاه خارجی ،مانع رسیدگی دادگاه صالح ايرانی نیست ،به همین
منوال ،توافق طرفین به رسیدگی در دادگاه ديگر نیز رافع صالحیت دادگاه ايرانی نیست»22.
برخی ديگر معتقدند که «از ماده  119قانون مدنی چنین استنباط میشود که اعطای صالحیت
به دادگاه کشور خارجی بر اساس موافقتنامه انتخاب دادگاه ،نافی صالحیت دادگاههای ايران در
رسیدگی به دعوا نیست» 26.اين عده بیان میدارند که «در حال حاضر ،دادگاه ايرانی ملزم نیست
به موافقتنامهای که رسیدگی به دعوای طرفین را که علیاالصول در صالحیت دادگاه ايرانی است،
در صالحیت دادگاه کشور خارجی قرارداده است ترتیب اثر دهد زيرا طرح دعوا در مرجع قضايی
 .52ارفعنیا؛ همان ،صفايی؛ همان ،ص.131

 .56صفايی؛ همان.
 .54مقصودی؛ «دکترين دادگاه نامناسب در حقوق بینالملل خصوصی» ،همان ،ص 411؛ صفايی؛ همان.
 .55شیروی؛ همان ،ص .211
 .53شايگان؛ همان ،ص.93
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خارجی «رافع صالحیت محکمه ايرانی نخواهد بود» .به همین جهت ،شرط صالحیت قضايی
نیازمند دخالت قانونگذار و تدوين نظام حقوقی حاکم بر آن است»21.
به هر حال به نظر میرسد که ماده مذکور نقش بسیار مهمی در منع چنین توافقاتی دارد .برای
روشنکردن تأثیر اين ماده بر مسئله توافق بر سلب صالحیت از دادگاههای ايران مثالی بیان
میشود .به فرض ،اطراف قرارداد بینالمللی توافق کنند که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی
ناشی از قرارداد مذکور ،دادگاههای انگلستان باشد .سپس يکی از اطراف قرارداد ،دعوايی در مورد
قرارداد در دادگاه انگلستان بهعنوان دادگاه منتخب اقامه کند .پس از آغاز رسیدگی دادگاه ،يکی
ديگر از اطراف قرارداد با نقض توافقنامه تعیین دادگاه صالح ،دعوای خود را در دادگاه ايرانی مطرح
کند .طرف ديگر قرارداد با استناد به وجود شرط صالحیت ،به رسیدگی دعوا توسط دادگاه ايران
ايراد میکند .در اين مورد دادگاه ايران به استناد ماده  119قانون مدنی چنانچه خود را صالح به
رسیدگی بداند توافق مذکور را معتبر ندانسته و به رسیدگی خود ادامه دهد .همچنین در اين مثال،
چنانچه هنوز دعوايی در دادگاه انگلستان مطرح نشده اما يکی از اطراف قرارداد ،ضمن نقض
توافقنامه انتخاب دادگاه ،دعوای خود را در دادگاه ايران اقامه کند و طرف ديگر با استناد به وجود
توافق بر صالحیت دادگاههای انگلستان به صالحیت دادگاه ايران ايراد کند نیز چنانچه دادگاه
ايرانی خود را صالح بداند ،توافق مزبور را ناديده گرفته و به رسیدگی خود ادامه میدهد زيرا از ذيل
ماده  119قانون مدنی میتوان استنباط کرد که مادام که دادگاه ايران صالحیت به رسیدگی دارد
به هیچ وجه نمیتواند صالحیت خود را به نفع دادگاه کشور ديگر ناديده انگارد .حتی در صورتی
که رأی از دادگاه خارجی منتخب(دادگاه انگلستان) صادر شده ،دادگاههای ايرانی رأی مزبور را به
علت تعارض با رأی دادگاه ايرانی و مستند به بند  2ماده  961قانون اجرای احکام مدنی ايران اجرا
نخواهند کرد .اما آيا میتوان از مشکل صدور احکام معارض و در نتیجه ،لطمه به توافقات بینالمللی
اشخاص چشمپوشی کرد؟ آيا واقع ًا حکم ذکرشده در ذيل ماده  119قانون مدنی مطلق است و به
هیچ وجه توافق بر صالحیت دادگاه خارجی در صورت صالحیت دادگاههای ايران امکانپذير نیست؟
همانطور که بیان شد ،برخی حقوقدانان 21معتقدند که «اين ماده صرفاً ناظر به قضايايی است
که رسیدگی به آنها در صالحیت اختصاصی دادگاههای ايران است و درباره موارد غیر آنها حکمی
ندارد و دادگاه ايرانی میتواند در اين قبیل موضوعات که در صالحیت انحصاری و اختصاصی وی
نیست ايراد سبق طرح دعوا را در دادگاه خارجی بشنود» .با اين حال ،اين عده داليل حقوقی برای
اثبات اين عقیده مطرح نکردهاند و ازاينرو برخی ديگر 21بیان داشتهاند که چنین ديدگاهی چنان با
 .57پیشین؛ ص .99
 .58غمامی و محسنی؛ همان ،ص .911
 .51مقصودی؛ همان ،9919 ،ص .211
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نص ماده  119قانون مدنی معارض است که خود نیازمند وضع قانون جديد است .با وجود اين به
نظر میرسد که ديدگاه عدم اطالق ماده  119قانون مدنی کامالً درست و صحیح است .به عبارت
ديگر میتوان گفت که حکم ذيل ماده  119قانون مدنی فقط در موارد صالحیت انحصاری
دادگاههای ايران اعمال میشود و قابل تسری به موارد ديگر نیست؛ با اين توضیح که فقط در دو
حالت دادگاههای ايران در موقعیتی قرار میگیرند که بايد نسبت به توافق بر سلب صالحیت از خود
تصمیمگیری و حقوق خود را اعمال کنند .حالت اول اين است که يکی از اطراف موافقتنامه مبنی
بر سلب صالحیت از دادگاههای ايران ،توافق مزبور را نقض کرده و دعوا را در دادگاه ايرانی اقامه
کرده و طرف مقابل به رسیدگی به دعوا توسط دادگاه ايرانی به علت وجود توافق صالحیت ،ايراد
کرده است .در حالت دوم ،هیچکدام از اطراف قرارداد ،توافق در خصوص سلب صالحیت دادگاه
ايرانی را نقض نکرده و دادگاه خارجی(دادگاه منتخب طرفین) به دعوا رسیدگی کرده و حکمی در
موضوع دعوا صادر کرده است اما اطراف دعوا از دادگاه ايرانی درخواست اجرای اين حکم را کردهاند.
در حالت اول وقتی که دعوا در دادگاه ايرانی مطرح شود ،قاضی ايران برای احراز صالحیت
خود و تصمیم گیری درمورد امکان سلب صالحیت از دادگاه ايران به ماده  119قانون مدنی استناد
و در نتیجه چنین توافقی را غیرمعتبر اعالم خواهد کرد اما در حالت دوم ،قاضی ايران فقط با حکم
دادگاه منتخب (مثالً دادگاه انگلستان) مواجه میشود .چنین حکمی همانند ساير احکام دادگاههای
خارجی در ايران قابل اجرا نیست مگر اينکه واجد شرايط شناسايی و اجرای احکام خارجی مندرج
در ماده  961قانون اجرای احکام مدنی ايران باشد .مطابق بند  6ماده مزبور ،چنانچه دعوای موضوع
حکم دادگاه خارجی راجع به موارد صالحیت انحصاری يا اختصاصی دادگاههای ايران نباشد ،چنین
حکمی با تحقق ساير شرايط ذکرشده در ماده مزبور ،در ايران قابل اجراست .در اين حالت هرگز
قاضی ايرانی نمیتواند به ماده  119استناد کند و به دلیل اينکه در اين دعوا اشخاص با توافق،
صالحیت دادگاههای ايران را سلب کردهاند ،از اجرای حکم مزبور خودداری کند.
بنابراين روشن شد که میان حکم مقرر در ذيل ماده  119قانون مدنی و بند  6ماده  961قانون
اجرای احکام مدنی ارتباط وجود دارد و گرچه هرکدام از آنها در فرض متفاوتی اعمال میشود،
اين دو فرض موضوع يکسانی را دنبال میکنند .موضوع هر دو ،سلب صالحیت دادگاههای ايرانی
است .آيا الزم نیست که دو فرض دارای موضوع يکسان ،راهحل يکسانی داشته باشند؟ به عبارت
ديگر در دو فرض مزبور ،صالحیت از دادگاههای ايران سلب میشود ،پس چرا اگر يکی از اطراف
توافق بر سلب صالحیت دادگاه ايرانی ،توافق مزبور را نقض کرده و دعوای موضوع توافق را در
دادگاه ايرانی مطرح کند و طرف مقابل به علت وجود توافقنامه ،به صالحیت دادگاه ايران ايراد وارد
کند ،قاضی ايران بنا بر ماده  119در همه موارد ،توافق بر سلب صالحیت را ناديده میگیرد؟ اما
چنانچه هیچکدام از اطراف توافق بر سلب صالحیت دادگاه ايرانی ،توافق را نقض نکند و دادگاه
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ايرانی که از آن سلب صالحیت شده با حکم دادگاه منتخب مواجه شود ،اين حکم در صورتی که
دعوای موضوع آن راجع به صالحیت انحصاری دادگاههای ايران نباشد ،آن را اجرا خواهد کرد؟
اين در حالی است که قاضی بايد تفسیر مؤثری از مقررات نظام حقوقی خود ارائه کند؛ به اين معنی
که تا حد ممکن مقررات را به نحوی تفسیر کند که با يکديگر هماهنگ بوده و عبارات قانونی ،زايد
يا بیمعنا جلوه نکند .برای رفع اين ناهماهنگی به نظر میرسد بايد در مورد توافق اطراف بر سلب
صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران به نفع دادگاه کشور ديگر ،ماده  119قانون مدنی را فقط در
موارد راجع به صالحیت انحصاری دادگاههای ايران اعمال کرد .بنابراين چنانچه يکی از اطراف
توافق بر سلب صالحیت از دادگاههای ايران ،توافق مزبور را نقض و طرف مقابل به علت وجود
توافق به صالحیت دادگاه ايرانی ايراد کند ،اگر دعوای موضوع توافق راجع به صالحیت انحصاری
دادگاه های ايران نباشد ،دادگاه ايران بايد ضمن پذيرش ايراد مذکور ،از رسیدگی به دعوا به علت
وجود توافق بر صالحیت دادگاه خارجی خودداری کند .چنانچه بند  6ماده  961قانون اجرای احکام
مدنی بهگونهای وضع میشد که در همه مواردی که دادگاه ايرانی صالحیت رسیدگی دارند حکم
خارجی نبايد اجرا شود ،میتوان بیان کرد که ماده  119قانون مدنی در همه موارد مانع از توافق
سلب صالحیت است اما مادام که طبق بند مزبور چنانچه دعوای موضوع حکم خارجی طبق قانون
ايران راجع به صالحیت اختصاصی دادگاههای ايران نباشد ،حکم مزبور در ايران اجرا خواهد شد.
در اين صورت منطقی به نظر میرسد که ماده  119قانون مدنی فقط در موارد صالحیت انحصاری
محاکم ايران ،مانع از توافق بر سلب صالحیت شناخته شود.
ممکن است سؤال شود که موارد صالحیت انحصاری دادگاههای ايران کداماند؟ بهطور کلی
معیار يکسان بینالمللی برای تعیین موارد صالحیت انحصاری دادگاههای کشورهای دنیا وجود
ندارد و ممکن است دعوايی از موارد صالحیت انحصاری دادگاههای کشور (الف) محسوب شود ،در
حالی که همان دعوا از موارد صالحیت انحصاری دادگاههای کشور (ب) نباشد .پس مادام که
قانونگذار يک کشور موارد صالحیت انحصاری دادگاههای کشور خود را مشخص نکرده است،
قضات ناچارند اين موضوع را با توجه به مقتضیات نظام حقوقی خود و تحوالت بینالمللی در دوران
معاصر حلوفصل کنند 63.در حقوق ايران موارد صالحیت انحصاری دادگاهها صراحتاً تعیین نشده
است.
با اين حال به نظر میرسد که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و دعاوی مرتبط با اقدامات
تأمینی و موقتی از موارد صالحیت انحصاری دادگاههای ايران است .در توجیه صالحیت انحصاری
دادگاههای ايران در مورد دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ايران ،توجه به ماده  961قانون
 .30خدابخشی ،عبداهلل ،اعظم انصاری و محمدمجد کابری؛ «شرايط اجرای احکام خارجی در حقوق ايران و مصر» ،حقوق
خصوصی ،دوره  ،92شماره  ،1پايیز و زمستان  ،9911صص .961-961
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اجرای احکام مدنی ضروری است .ماده مزبور که در مقام بیان شرايط احکام خارجی الزماالجرا در
ايران است در بند  6بیان داشته «رسیدگی به موضوع ،اختصاص به دادگاههای ايران نداشته باشد»
و بالفاصله در بند  1بیان داشته «حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به
آن نباشد» .برخی حقوقدانان ايرانی 69آنچه را در بند  1اين ماده آمده از مصاديق بند  6ماده مزبور
میدانند؛ يعنی يکی از مواردی که رسیدگی به موضوع ،اختصاص به دادگاههای ايران دارد ،دعاوی
مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ايران است .برخی ديگر 61نیز ضمن تأيید صالحیت انحصاری
دادگاه های ايران برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ايران ،دلیل چنین
انحصاری را شناسايی محل وقوع مال غیرمنقول بهعنوان پايگاه رابطه حقوقی مورد نزاع ،دسترسی
دادگاه محل وقوع مال به اسناد و مدارک مرتبط با آن و نیز سهولت اجرای حکم راجع به غیرمنقول
در کشور محل وقوع آن دانستهاند .به اين ترتیب از آنجا که حکم خارجی راجع به اموال غیرمنقول
واقع در ايران قابلیت اجرا در ايران ندارد ،توافق بر صالحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای
مرتبط با مال غیرمنقول واقع در ايران معتبر نیست.
نکته ديگری که انحصاریبودن صالحیت دادگاههای ايران در دعاوی مربوط به اموال
غیرمنقول واقع در ايران را تقويت میکند ،توجه به برخی معاهدات منعقده میان ايران و ساير
کشورهاست .ازجمله در ماده  91موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضايی در موضوعات مدنی و
تجاری بین جمهوری اسالمی ايران و امارات متحده عربی ،مصوب  9911/1/93آمده است« :در
موضوعاتی که به مواردی بهجز اموال غیرمنقول مربوط میشوند ،دادگاههای طرفین در موارد زير
دارای صالحیت خواهند بود ...:ج) يا توسط توافقی به هر شکل بین خواهان و خوانده در مورد
تعهدات قراردادی که به دعوا منتهی شدهاند وجود داشته باشد يا اينکه تعهدات در قلمرو آن طرف
اجرا شده و يا بايد اجرا شوند .ه) چنانچه خوانده به هر شکلی صالحیت دادگاه را پذيرفته باشد.»..
گرچه احکام معاهدات مزبور ،خاص بوده و مرتبط با موضوعات مرتبط با همان معاهده است ،وجود
چنین ضوابطی در اين معاهدات نشانگر رويکرد قانونگذار ايرانی مبنی بر بهرسمیتشناختن
صالحیت انحصاری دادگاههای اير ان در رسیدگی به اموال غیرمنقول واقع در ايران است.
ذکر اين نکته ضروری است که برخی صاحبنظران ايرانی 69در خصوص دادگاه صالح در
رسیدگی به دعاوی ترکه غیرمنقول بیان داشتهاند که از آنجا که در دعاوی راجع به غیرمنقول،

 .39سلجوقی؛ همان ،ص .229
 .32صفايی؛ همان ،صص  911-911و ارفعنیا؛ همان ،صص .919-911
 .36صفايی؛ همان ،ص .131
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دادگاه محل وقوع مال 64و در مورد دعاوی راجع به ترکه ،دادگاه آخرين اقامتگاه متوفی 62صالح
است ،هرگاه دعوايی راجع به ارثیه غیرمنقول مطرح شود و محل وقوع مال غیر از محل اقامتگاه
متوفی باشد مدعی میتواند به دادگاه محل وقوع مال يا دادگاه اقامتگاه متوفی رجوع کند .با اين
حال به نظر میرسد که با توجه به آنچه بیان شد و اينکه دعاوی مربوط به ترکه غیرمنقول ،جزء
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و از مصاديق بند  1قانون اجرای احکام مدنی هستند ،دادگاههای
ايرانی در رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه غیرمنقول واقع در ايران صالحیت انحصاری دارند؛
ضمن اينکه داليلی که برای انحصار رسیدگی دادگاههای ايرانی در مورد دعاوی مربوط به اموال
غیرمنقول بیان شد در خصوص دعاوی مربوط به ترکه غیرمنقول نیز صادق است.
يکی ديگر از مواردی که دادگاههای ايرانی صالحیت انحصاری برای رسیدگی به آنها را دارند
دعاوی مرتبط با اقدامات تأمینی و موقتی است .برخی حقوقدانان ايرانی 66ضمن ارائه مفهوم قوانین
انتظامی بهعنوان قوانین حافظ نظم در جامعه و قوانینی که نظر به حفظ منافع جامعه دارند ،بیان
داشتهاند رويهقضايی فرانسه اقدامات تأمینی فوری را در صالحیت انحصاری دادگاههای فرانسه
میدانند .اقدامات تأمینی و موقتی در مواردی اعمال میشوند که حق يکی از طرفین در معرض
تضییع يا تفريط قرار گرفته يا مالی در شرف ازبینرفتن است و انتظار برای اقدام در مواجهه با چنین
مسائلی تا زمان صدور حکم ممکن است باعث شود که حتی پیش از صدور حکم به نفع يکی از
طرفین به دلیل حدوث مسائل فوق ،وی به حق خود نرسد.
در حقوق ايران ،موارد صدور دستور موقت ،در مواد  993تا  912قانون آيین دادرسی مدنی
ايران بیان شده است .ماده  999مقرر میدارد «:چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد ،مرجع
درخواست دستور موقت ،همان دادگاه خواهد بود و در غیر اين صورت ،مرجع درخواست ،دادگاهی
است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» .ماده  991نیز تصريح کرده« :هرگاه موضوع
درخواست دستور موقت ،در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای يادشده در ماده قبل باشد ،درخواست
دستور موقت از آن دادگاه به عمل میآيد ،اگرچه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد».
عبارات اين دو ماده حاکی از اين است که قانونگذار ايران الزم دانسته که دستور راجع به اقدامات
موقتی و تأمینی بايد توسط دادگاهی صادر شود که انجام آن اقدامات در مقر آن دادگاه به عمل
خواهد آمد ،اگرچه آن دادگاه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .از آنجا که قوانین
ايران در خصوص دادگاه صالح در خصوص درخواست اقدامات موقتی و تأمینی در دعاوی بینالمللی
تعیین تکلیف نکرده و چارهای جز اعمال مقررات فوق در دعاوی بینالمللی نیست میتوان گفت
 .34ن.ک :ماده  19قانون آيین دادرسی مدنی  9991و ماده  91قانون آيین دادرسی مدنی .9911
 .35ن.ک :ماده  91قانون آيین دادرسی مدنی  9991و ماده  13قانون آيین دادرسی مدنی 9911
 .33صفايی؛ همان ،صص .131-139
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چنانچه اقدامات مزبور بايد در ايران انجام شود ،دادگاههای ايران صالحیت انحصاری را برای
رسیدگی به درخواست مربوط به اين اقدامات دارند 61.همچنین شايان ذکر است که اداره حقوقی
قوه قضايیه بیان داشته« :طبق ماده  961قانون اجرای احکام مدنی ،احکام دادگاههای خارجی در
امور مدنی تحت شرايطی در ايران قابل اجرا است که ازجمله آنها شرط عدم صالحیت اختصاصی
دادگاههای ايران است .با توجه به مراتب مرقوم و اينکه دستور موقت ،حکم نیست ،لذا مشمول
مقررات راجع به ماده  961قانون اجرای احکام مدنی نبوده و قابل اجرا نیست» 61.چنانچه دستور
موقت طبق اين نظريه ،حکم محسوب نشود ،در ايران قابل شناسايی و اجرا نیست و بنابراين مطابق
اين نظريه ،دادگاههای ايران صالحیت انحصاری برای رسیدگی به اينگونه اقدامات دارند و رأی
دادگاه خارجی در اين موارد قابل اجرا در ايران نیست.
مناسب است در اين قسمت به خالصه تصمیم نهايی شعبه  91دادگاه عمومی حقوقی تهران
اشاره شود که پذيرش توافق بر سلب صالحیت دادگاههای ايرانی را پذيرفته است 61.در اين دعوا
که منشأ اختالف ،قرارداد حملونقل کاال بود ،خواهان(مرسل الیه) با خواسته جبران خسارت ناشی
از تخلیه بار و ساير متفرعات ،دعوايی را علیه فرستنده کاال و متصدی حمل در دادگاه ايران اقامه
کرد .خوانده با بیان اينکه مطابق بارنامه توافق شده که رسیدگی به هرگونه ادعا و شکايت ناشی از
سند مزبور در صالحیت محاکم قضايی کشور انگلستان باشد به صالحیت دادگاه ايرانی ايراد کرد.
دادگاه با بیان اينکه دعوای مزبور ،دعوای بینالمللی است و بارنامه جايگزين قرارداد حمل است و
اطراف قرارداد در بارنامه مزبور توافق کردهاند که هرگونه ادعا يا اختالف ناشی از آن در صالحیت
دادگاههای انگلستان باشد با استناد به مواد  1و  9قانون آيین دادرسی مدنی ،ماده  914قانون
دريايی ،مصوب  9949با اصالحات بعدی و مواد  919، 93و  916قانون مدنی ،دعوای خواهان را
در دادگاه ايرانی قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد و بدين ترتیب ،توافق
بر سلب صالحیت از دادگاههای ايران را پذيرفت .دادگاه در حکم مزبور مقرر کرد که از آنجا که
قانون ايران در خصوص امکان انتخاب دادگاه خارجی توسط طرفین قرارداد بینالمللی ساکت است،
مستند به ماده  9قانون آيین دادرسی مدنی و ماده  914قانون دريايی ايران ،مصوب  9949با
اصالحات بعدی ،دادگاه مکلف است حکمی مطابق اصول حقوقی صادر کند .لذا در همین رابطه
اين دادگاه ضمن شناسايی اصل حاکمیت اراده بهعنوان اصل حقوقی ،توافق طرفین بر انتخاب
 .37کابری ،محمدمجد و اعظم انصاری؛ «شرايط اساسی توافق صالحیت در حقوق بینالملل خصوصی» ،مطالعات حقوقی،
دوره  ،99شماره  ،1تابستان  ،9911صص .144-142
 .38عرفانی ،سیما؛ مطالعه تطبیقی شناسايی و اجرای احکام خارجی در حقوق ايران و امريکا همراه با رويهقضايی ،جنگل
جاودانه ،9912 ،ص  ،12نظريه شماره .11/9/4-1/9111
 .31شماره  1431113111133162مورخ .9914/1/1
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دادگاه صالح را به رسمیت میشناسد.
با اين حال ،استناد به اصول حقوقی در اين موضوع قابل انتقاد است چرا که ماده  9قانون آيین
دادرسی مدنی مقرر میدارد« :قضات دادگاهها موظفاند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،
حکم مقتضی صادر و يا فصل خصومت نمايند .در صورتی که قوانین موضوعه کامل يا صريح نبوده
يا متعارض باشند يا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر
اسالمی يا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغاير با موازين شرعی نباشد ،حکم قضیه را صادر
نمايند  .»...همچنین ماده  914قانون دريايی ايران مقرر میدارد« :در مواردی که در اين قانون و
يا ساير قوانین مملکتی پیشبینی نشده است ،مالک ،اصول و عرف بینالمللی خواهد بود».
از اين دو ماده روشن میشود که در موردی قاضی میتواند به اصول کلی توسل کند که حکمی
در قانون وجود نداشته باشد ،در حالی که همانطور که بیان شد ،ماده  119قانون مدنی شرط سلب
صالحیت دادگاههای ايران را در صورتی که راجع به صالحیت انحصاری دادگاههای کشور مزبور
نباشد ،صحیح و معتبر میداند.
در اين رأی دادگاه بیان داشته که «اعتبار حاکمیت اراده طرفین درباره اين موضوع ،مطلق
نیست و محدوديتهای موضوعی و شخصی در اينباره وجود دارد .دادگاه بهروشنی بر اين امر
تأکید کرده که چنانچه دعوای موضوع توافق اطراف بر انتخاب دادگاه خارجی ازجمله موضوعاتی
نباشد که در صالحیت انحصاری دادگاههای ايران است ،توافق معتبر است .قانونگذار ايران موارد
صالحیت انحصاری دادگاههای ايران را مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده قضات نهاده است.
در هر حال ،دادگاه دعوای مورد نظر را راجع به صالحیت انحصاری دادگاههای ايران ندانسته و به
همین جهت ،شرط سلب صالحیت را در دعوای مورد نظر معتبر دانسته است.
دادگاه در رأی خود و در راستای توجیه اعتبار شرط صالحیت دادگاه به ماده  93قانون مدنی
ايران استناد کرده است .ماده مزبور مقرر میدارد« :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن
را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» .به نظر میرسد گرچه نظر
دادگاه مبنی بر صحت شرط صالحیت دادگاه ،جز در مواردی که موضوع راجع به صالحیت
انحصاری دادگاههای ايران است قابل پذيرش است ،با توجه به نکاتی که بیان شد ،دادگاه عالوه
بر ماده  93میبايست به ماده  119قانون مدنی استناد میکرد .مطابق اين ماده در صورتی که
موضوع دعوا از موارد صالحیت انحصاری دادگاههای ايران نباشد ،شرط سلب صالحیت از
دادگاههای ايران ،صحیح و معتبر است.
دادگاه مزبور در نهايت ،دعوای خواهان را در دادگاه ايرانی قابل استماع ندانست و قرار عدم
استماع دعوا را صادر کرد .اصدار قرار عدم استماع دعوا در اينگونه موارد ،کامالً صحیح و مناسب
است و دادگاه نمیتواند قرار عدم صالحیت خود را صادر کند چرا که در واقع دادگاه مزبور طبق
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قواعد صالحیت ،صالح به رسیدگی هست اما به دلیل توافق طرفین ،قادر به استفاده از اين صالحیت
و رسیدگی به دعوا نیست .در هر حال ،رويکرد دادگاه در خصوص پذيرش شرط سلب صالحیت
غیرانحصاری دادگاه ايرانی مورد قبول است هرچند ناديدهگرفتن ماده  119قانون مدنی در کنار بند
 6ماده  961قانون اجرای احکام مدنی در توجیه اين نظر ،قابل انتقاد است.
رويکرد پذيرش سلب صالحیت غیرانحصاری با توجه به برخی موافقتنامههای همکاری و
معاضدت قضايی که میان ايران و برخی کشورها منعقد شده است نیز تقويت میشود .بهعنوان
مثال ،ماده  91موافقتنامه معاضدت در امور مدنی و جزايی بین دولت جمهوری اسالمی ايران و
دولت جمهوری قرقیزستان ،مصوب  9916/9/91ابتدا در بند  9محل سکونت دائم شخص حقیقی
يا مرکز اداری ،نمايندگی يا شعبه شخص حقوقی را معیار تعیین صالحیت دادگاههای دو کشور
تعیین میکند؛ سپس در بند  1بیان میکند که1« :ـ دادگاههای طرفهای متعاهد به موارد ديگری
هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختالف رسیدگی میکنند .در صورتی که خوانده قبل از
دفاع در ماهیت دعوا وجود توافق کتبی را اعالم کند ،دادگاه به درخواست وی دعوا را متوقف
میکند .صالحیت انحصاری دادگاهها نمیتواند بنا به توافق طرفین تغییر پیدا کند»13.
برخی از حقوقدانان برای تأيید امکان سلب صالحیت از دادگاههای ايرانی به موضوع اقامتگاه
قراردادی استناد کردهاند .در ادامه اين ديدگاه تبیین و اعتبار حقوقی آن ارزيابی میشود.
 .6-5استفاده از اقامتگاه قراردادی در پذیرش سلب صالحیت بینالمللی
دادگاههای ایرانی
عدهای از حقوقدانان 19معتقدند که ماده  9393قانون مدنی بهطور غیرمستقیم داللت دارد که
اطراف قراردادهای بینالمللی می توانند با تعیین اقامتگاه انتخابی در کشور خارجی ،دادگاه کشور
معینی را بهعنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به اختالفات ناشی از همان قرارداد برگزينند .اين
ماده مقرر میدارد« :اگر ضمن معامله يا قراردادی طرفین معامله يا يکی از آنها برای اجرای
تعهدات حاصله از آن معامله ،محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد ،نسبت به دعاوی
راجع به آن معامله ،همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین
است در صورتی که برای ابالغ اوراق دعوا و اخطار ،محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین
کند».
 .70مشابه اين ماده در ماده  19موافقتنامه معاضدت و روابط قضايی در امور مدنی و جزايی بین دولت جمهوری اسالمی ايران
و دولت جمهوری قزاقستان ،مصوب  9914/1/16و ماده  19موافقتنامه معاضدت در پروندههای مدنی و جزايی بین دولت
جمهوری اسالمی ايران و دولت فدراسیون روسیه ،مصوب  9911/1/13مقرر شده است.
 .79سلجوقی؛ همان ،ص 449؛ مافی و ادبی فیروزجايی؛ همان ،ص .21
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مطابق اين ماده ،طرفین قرارداد يا يکی از آنها میتوانند برای اجرای تعهدات ناشی از آن،
محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به اين ترتیب ،محلی که انتخاب کردهاند نسبت
به دعوای ناشی از آن قرارداد ،اقامتگاه طرفین يا يکی از آنها محسوب میشود 11.البته اعتبار
اقامتگاه مزبور ،نسبی و محدود به همان رابطه حقوقی است و نسبت به شخص ثالث اثر ندارد19.
همچنین تأثیر اين اقامتگاه در صالحیت محلی دادگاه در صورتی است که مالک صالحیت محلی
دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر ،تنها اقامتگاه خوانده باشد .به اين ترتیب ،چنانچه مطابق
ساير قواعد صالحیت نسبی ،دعوا در صالحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد ،تعیین
اقامتگاه فینفسه در تعیین دادگاه صالح مؤثر نخواهد بود .در توضیح چرايی وضع چنین قاعدهای
میتوان گفت همانطور که قبالً بیان شد ،توافق اشخاص برخالف قواعد صالحیت نسبی در حقوق
داخلی امکانپذير است زيرا قواعد مزبور ازجمله قواعد تکمیلی محسوب میشوند و ماده 9393
قانون مدنی يکی از شیوههايی است که اشخاص میتوانند با توسل به آن ،تغییراتی نسبت به قواعد
صالحیت محلی به وجود آورند و با تعیین اقامتگاه ،دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را
صالح به رسیدگی به دعوا کنند14.
در هر حال بايد توجه داشت که ماده مزبور راجع به امکان تغییر قواعد صالحیت محلی يا نسبی
در مورد دعاوی داخلی است و امکان اعمال آن در زمینه صالحیت بینالمللی دادگاهها وجود ندارد.
به عبارت ديگر ،اشخاص نمیتوانند در قراردادهای بینالمللی برای انتخاب دادگاه خارجی بهجای
توافق بر تعیین دادگاه خارجی يا شرط دادگاه صالح ،اقامتگاه قراردادی خود را در خارج از کشور
تعیین کنند .در صورت درج چنین شرطی ،اين شرط غیرمعتبر بوده و تغییری در صالحیت بینالمللی
دادگاههای ايران ايجاد نمیکند و دادگاههای ايران در اين صورت ،اقامتگاه حقیقی شخص را مالک
میدانند .دلیل اين امر آن است که گرچه قانونگذار ايران قواعد خاصی برای صالحیت بینالمللی
دادگاهها وضع نکرده و همان قواعد صالحیت داخلی برای احراز صالحیت دادگاههای ايران در
دعاوی بینالمللی اعمال میشود ،اين بدان معنا نیست که بتوان هر حکمی را که در مورد دعاوی
داخلی در حقوق ايران مقرر شده به دعاوی بینالمللی نیز تسری داد .به عبارت ديگر ،قواعد
صالحیت داخلی تنها در حد ضرورت بايد برای احراز صالحیت بینالمللی دادگاهها اعمال شود .از
سوی ديگر ،علت امکان توافق برخالف قواعد صالحیت نسبی در دعاوی داخلی اين است که
انگیزه قانونگذار از وضع قواعد صالحیت نسبی ،رعايت مصلحت خصوصی اصحاب دعوا و همچنین
ارائه تسهیالتی مانند دادرسی آسانتر و کم هزينهتر است؛ اما در اعمال قواعد صالحیت بینالمللی
 .72شمس؛ همان ،ص .962
 .76کاتوزيان ،ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،میزان ،9911 ،ص 691؛ شمس؛ همان .
 .74شاهحیدریپور؛ همان ،ص .14
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دادگاهها بايد هم منافع خصوصی اطراف دعوا و هم منافع عمومی را مدنظر قرار داد .در نتیجه با
عنايت به مطالبی که بیان شد و همچنین با توجه به اينکه ماده  119قانون مدنی ،توافق سلب
صالحیت بینالمللی دادگاههای ايران را معتبر نمیداند مگر اينکه توافق مزبور راجع به صالحیت
انحصاری دادگاههای ايران نباشد ،میتوان گفت که تعیین اقامتگاه انتخابی در خارج از کشور در
قراردادهای بینالمللی بهجای شرط انتخاب دادگاه خارجی بهعنوان دادگاه صالح ،با مفاد ماده 119
قانون مدنی که از قواعد امری و موارد مهم نظم عمومی محسوب میشود تعارض دارد و پذيرفته
نیست .چنین شرطی میتواند از موارد تقلب نسبت به قانون و صالحیت دادگاههای ايران محسوب
شود .رأی شعبه  91دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهید بهشتی تهران به تاريخ 9914/1/1
که بدان اشاره شد نیز اين نظر را تأيید میکند .دادگاه در رأی مذکور مقرر کرد که «پذيرش اصل
حاکمیت اراده در گزينش دادگاه خارجی ،مانع از آن میشود که در سیستم قضايی ايران ،طرفین
بهجای شرط صالحیت قضايی و تعیین دادگاه ،شرط اقامتگاه انتخابی خود (موضوع ماده  9393قانون
مدنی) را در حوزه قضايی کشور مورد نظر خود درج نموده تا دادگاه ايرانی را به تبعیت از اراده خود
وادار نمايند زيرا چنین اقدامی فاقد هرگونه توجیه حقوقی و زمینهای برای تقلب نسبت به قانون
فراهم میآورد».
البته بايد توجه داشت که تعیین اقامتگاه برای طرح دعوا در خارج از کشور قابل قبول نیست
مگر اينکه در اين خصوص معاهدهای وجود داشته باشد و انتخاب محلی برای طرح دعوا از موارد
ضمنی تعیین دادگاه صالح شناخته شده باشد .برای مثال ،در ماده  99قانون موافقتنامه همکاری
قضايی در زمینههای حقوقی ،بازرگانی ،کیفری ،احوال شخصیه ،استرداد مجرمان و انتقال محکومان
به زندان و تصفیه ترکهها بین جمهوری اسالمی ايران و جمهوری عربی سوريه ،مصوب 9919
آمده است9« :ـ دادگاههای کشوری که بهرسمیتشناختن حکم آنها درخواست شده در صورتی
طبق مفاد اين موافقتنامه صالحیتدار شناخته میشوند که ... :ج) مدعیعلیه صراحتاً صالحیت
دادگاهها را در آن کشور بپذيرد يا محلی را برای طرح دعوا در صورت بروز اختالف انتخاب کند ،يا
بدون اينکه به صالحیت دادگاه ايراد کند وارد ماهیت دعوا شده باشد.»...
نتیجه
درج شرط دادگاه صالح در کنار شرط قانون حاکم بر قرارداد در قراردادهای تجاری بینالمللی رواج
بسیاری دارد .شرط توافق بر دادگاه از دو منظر ايجابی و سلبی مورد توجه است .وضعیت شرط
مزبور که در واقع مرتبط با صالحیت محلی دادگاهها است در حقوق ايران چندان مورد توجه قرار
نگرفته است .در مواردی که طرفین بر صالحیت دادگاه ايرانی برای رسیدگی به دعوا توافق میکنند
با استناد به اصل  94قانون اساسی ايران و هماهنگ با ساير نظامهای حقوقی ،چنین شرطی معتبر
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شمرده میشود ،اما در خصوص شرط توافق بر دادگاه که منجر به سلب صالحیت از دادگاههای
ايرانی میشود ترديد جدی وجود دارد .گرچه مقرره صريحی در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار شرط
مزبور در مقررات ايران وجود ندارد ،توجه به ماده  119قانون مدنی در کنار شرط شناسايی و اجرای
احکام خارجی مندرج در بند  6ماده  961قانون اجرای احکام مدنی ايران ،روشن میسازد که جز
در صورتی که موضوع مرتبط با صالحیت انحصاری دادگاههای ايران (مانند صالحیت رسیدگی به
دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول واقع در ايران) باشد ،شرط سلب صالحیت از دادگاههای ايرانی صحیح
و معتبر است .آرای برخی دادگاههای ايرانی نیز اين ديدگاه را تأيید میکند .ديدگاه مزبور عالوه بر
اينکه به منافع اشخاص در تعیین دادگاه صالح و حاکمیت اراده آنها توجه کرده ،با مقررات برخی
کشورهای توسعهيافته و اسناد بینالمللی در زمینه اعتبار شرط توافق بر دادگاه هماهنگ است.
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منابع:
الف .فارسی
ـ کتاب












ارفعنیا ،بهشید؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد دوم ـ تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ،چاپ
چهارم ،بهتاب.9919 ،
شاهحیدریپور ،محمدعلی؛ آيین دادرسی مدنی ـ صالحیت دادگاههاـ مطالعه حقوق ايران و
تطبیق با حقوق انگلستان ،آداک.9919 ،
سلجوقی ،محمود؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد دوم ،چاپ ششم ،میزان.9911 ،
شايگان ،اسماعیل؛ شرط صالحیت قضايی در حقوق بینالملل خصوصی ،شرکت سهامی انتشار،
.9911
شمس ،عبداهلل؛ آيین دادرسی مدنی ،دوره بنیادين ،جلد اول ،چاپ چهلوهفتم ،دراک.9916 ،
شیخاالسالمی ،سید محسن؛ حقوق بینالملل خصوصی ،گنج دانش.9914 ،
شیروی ،عبدالحسین؛ حقوق تجارت بینالملل ،ويراست دوم ،چاپ هفتم ،سمت.9919 ،
صفايی ،سیدحسین؛ مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی ،میزان.9914 ،
عرفانی ،سیما؛ مطالعه تطبیقی شناسايی و اجرای احکام خارجی در حقوق ايران و امريکا همراه
با رويهقضايی ،جنگل جاودانه.9912 ،
غمامی ،مجید و حسن محسنی؛ اصول آيین دادرسی مدنی فراملی ،میزان.9916 ،
کاتوزيان ،ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،ويرايش سوم ،چاپ هفدهم ،میزان.9911 ،

ـ مقاله






ايزدی ،علی؛ «قابلیت اعمال قواعد امر مختومه ،امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل
تعارض محاکم بینالمللی» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوسوم ،شماره  ،22پايیز و زمستان
.9912
خدابخشی ،عبداهلل ،اعظم انصاری و محمدمجد کابری؛ «شرايط اجرای احکام خارجی در حقوق
ايران و مصر» ،حقوق خصوصی ،شماره .9911 ،1
عابدی ،محمدتقی؛ «صالحیت قضايی و صالحیت داوری ـ تحلیلی بر يک رأی صادره در
مسئله صالحیت» ،مجله حقوقی ،شماره  ،92پايیز و زمستان .9912
کابری ،محمدمجد و اعظم انصاری؛ «شرايط اساسی توافق صالحیت در حقوق بینالملل
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خصوصی» ،مطالعات حقوقی ،دوره  ،99شماره  ،1تابستان .9911
مافی ،همايون و رشید ادبی فیروزجايی؛ «صالحیت دادگاههای ايران در قلمرو حقوق بینالملل
خصوصی» ،دانش حقوق مدنی ،سال سوم ،شماره  ،1پايیز و زمستان .9919
مقصودی ،رضا؛ «دادرسی موازی در دعاوی بینالمللی» ،مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره ،2
شماره .9919 ،1
ـــــــــــــ ؛ «سوءاستفاده از حق در حقوق بینالملل خصوصی» ،فصلنامه پژوهش حقوق
خصوصی ،سال چهارم ،شماره .9914 ،91
ـــــــــــــ ؛ «دکترين دادگاه نامناسب در حقوق بینالملل خصوصی» ،نامه مفید ،شماره
.9919 ،14
ـــــــــــــ ؛ «شروط صالحیت قضايی در حقوق بینالملل خصوصی» ،مجله پژوهشنامه
حقوقی ،سال اول ،شماره .9911 ،1
ـــــــــــــ ؛ «صالحیت قضايی در حقوق بینالملل خصوصی» ،مجله حقوقی بینالمللی،
سال سیوچهارم ،شماره  ،26بهار و تابستان .9916

ب .عربی
ـ کتاب









الروبی ،محمد؛ دور االراده فی تحديد االختصاص القضائی الدولی ،الطبعهاالولی ،دارالنهضه
العربیه.1331 ،
خالد ،هشام؛ قواعد االختصاص القضائی الدولی و تعلقها بالنظام العام ،الطبعهاالولی،
منشأهالمعارف.1333 ،
سالمه ،عبدالکريم؛ فقه المرافعات المدنیه الدولیه ،الطبعهاالولی ،دارالنهضه العربیه.1333 ،
صادق ،هشام؛ تنازع االختصاص القضائی الدولی ،الطبعهاالولی ،منشأهالمعارف.9111 ،
ـــــــــــ ؛ مدی حق القضاء المصری فی التخلی عن اختصاصه فی المنازعات المدنیه و
التجاريه ، 1394 ،قابل دسترسی در http://cutt.us/uYLIm :آخرين بازديد در  99اسفند
.11
عبداهلل ،عزالدين؛ القانون الدولی الخاص ،الجزء الثانی ،الطبعه التاسعه ،الهیئه العامه للکتاب.9116 ،
محمد خلیل ،خالد عبدالفتاح؛ تعاظم دور االراده فی القانون الدولی الخاص ،الطبعهاالولی،
دارالنهضه العربیه.1394 ،
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