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چکیده
قانون مدنی در ماده  971در خصوص تعیین صالحیت دادگاه های داخلی  ،برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین
دادرسی قابل اجرا در این دعاوی ،متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجع به اصول
محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود .اما  ،قوانین داخلی ایران  ،در خصوص ماهیت و موارد صالحیت بین
المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است  .سوالی که مطرح می شود  ،این است که برای تعیین صالحیت بین المللی
دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است ؟ منابع به وجود آورنده صالحیت بین المللی کدام است ؟ در دعاوی خصوصی بین
المللی  ،قاضی باید با استفاده از مقررات صالحیت داخلی موجود  ،برای احراز صالحیت بین المللی اقدام کند  .آن چه در
تعیین صالحیت قضایی ،مورد توجه دادگاه قرار می گیردوجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است.برای اعمال
صالحیت ،باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد  .در این مقاله تالش شده است منابع  ،مبانی و قواعد
صالحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه به مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی
قرار گیرد.
واژههای كلیدی :صالحیت ،دادگاه های ایران ،حقوق بین الملل خصوصی ،تعارض صالحیت ،دعاوی بین المللی.
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 .1مقدمه
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران  ،درکنار صالحیت ذاتی و محلی  ،صالحیت بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار
می گرفت  .هنگامی که یک دعوای خارجی  ،نزد دادگاه های ایران مطرح می شود قبل از ورود به ماهیت دعوا  ،نخستین
سؤالی که به ذهن قاضی ملّی خطور می کند  ،این است که آیا دادگاه ایران  ،برای رسیدگی به این دعوا صالحیت دارد یا خیر
؟ در حقوق بین الملل خصوصی  ،کارکرد اصلی صالحیت تحدید اختیارات قضایی دادگاه های داخلی است  .صالحیت بین
المللی دادگاه ها را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم می توان در نظر گرفت  .منظور از صالحیت بین المللی مستقیم ،
صالحیتی است که دولت ها  ،طبق قوانین ملی خود  ،در رسیدگی به دعاوی خارجی به دادگاه ها اعطا می کنند  .قواعد
صالحیت بین الملل غیر مستقیم  ،ناظر به صالحیتی است که دولت ها به دادگاه های خود در تعیین میزان و چگونگی اعتبار
بخشیدن به احکام خارجی تفویض می کنند ( موالیی  312-313 ، 1384 ،و  . ) 315در روابط حقوقی بین المللی  ،تعیین
دادگاه صالح  ،مقدم بر تعیین قانون حاکم است  .با وجود آن که دعاوی بین المللی  ،بخشی از دعاوی مطروحه در دادگاه ایران
را تشکیل می دهند  ،قانونگذار قواعد خاصی در مورد آیین دادرسی مدنی بین المللی که حاکم بر تعیین صالحیت بین المللی
دادگاه -های ایران باشد  ،وضع نکرده است  .موضوع این مقاله بررسی موارد صالحیت بین المللی دادگاه های ایران نیست ،
بلکه هدف  ،بیان دور نمایی از چگونگی احراز و تعیین صالحیت دادگاه های ایران  ،در امور بین المللی  ،با عنایت به مسأله
تعارض قوانین استبرای دستیابی به این مقصود  ،ابتدا موضوع تعارض صالحیت ها در حقوق بین الملل خصوصی مورد بررسی
قرار می گیرد  .در ادامه  ،به صالحیت بین المللی دادگاه های ایران پردداخته می شود  ،در پایان نیز صالحیت بین المللی
دادگاه های ایران تعیین می شود.
گفتار اول  :تعارض صالحیت ها در حقوق بین الملل خصوصی
دادگاه 1ها

 ،هنگامی
یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی  ،موضوع تعارض دادگاه ها است  .بحث تعارض
مطرح می شود که به دلیل یک یا چند عامل خارجی  ،یک رابطه حقوق خصوصی  ،به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .
قانون مدنی ایران  ،در جلد دوم ک تاب کلیات  ،عالوه بر پیش بینی قواعد حل تعارض قوانین  ،چند قاعده کلی در زمینه
تعارض صالحیت ها در حقوق بین الملل خصوصی ایران بیان کرده است  .حال  ،این سؤال مطرح می شود که دادگاه کدام
کشور  ،صالحیت رسیدگی به این دعوا را دارد  .به عنوان مثال  ،اگر بین یک ایرانی و یک فرد خارجی  ،قراردادی در ایران
منعقد شود و در مورد آن قرار داد  ،بین طرفین اختالف بروز کند  ،آیا دادگاه های ایران  ،برای رسیدگی به این دعوا صالحیت
دارند یا دادگاه کشور خارجی ؟ بنابراین  ،آن چه در تعارض دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد مسأله صالحیت بین المللی
دادگاه های ایران است  .قانونگذار  ،در مواد  971و 972قانون مدنی برای رسیدگبی به دعاوی بین المللی  ،قواعد خاصی در
مورد آیین دادرسی حاکم بر آن  ،اجرای احکام خارجی و اسناد الزم االجرای خارجی در ایران وضع کرده است  .در ذیل ،
مواد مذکور را به ترتیب مورد بحث قرار می دهیم .
بند اول  :منشأ قواعد تعارض صالحیت ها
در حقوق بین الملل خصوصی ایران  ،منشأ قواعد تعارض صالحیت محاکم قوانین  ،رویه قضایی و عهدنامه های دو جانبه یا
چند جانبه ایران با سایر کشور هاست  .با این وصف  ،ذکر این نکته ضروری است که دادگاه های داخلی  ،در اعمال صالحیت
داخلی تکلیف دارند و حقوق داخلی دولت ها  ،در خصوص صالحیت بین المللی منبع اصلی به شمار می رود .
در نظام قضایی ایران  ،مواد  971و  972قانون مدنی  ،به تعرض صالحیت ها  ،یا تعارض قوانین از حیث صالحیت دادگاه
اختصاص دارد  .برعکس تعارض قوانین  ،تعارض صالحیت ها یک جانبه بوده و دادگاه ها  ،در صورت تشخیص صالحیت خود ،
-Conflict of jurisdiction
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به صالحیت دادگاه های دیگر توجهی ندارند  .قانون مدنی ایران  ،هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه صالحیت بین المللی
دادگاه های ایران وضع نکرده است  .برعکس  ،قانون آیین دادرسی مدنی ایران متضمن قواعد مهمی در خصوص چگونگی احراز
صالحیت بین المللی دادگاه های ایران است  .این قانون  ،علی االطالق  ،نه تنها در دعاوی داخلی  ،بلکه در دعاوی بین المللی و
خارجی نیز می تواند مالک و ضابطه صالحیت دادگاه باشد  .به عبارتی دیگر  ،قواعدی که در خصوص تعیین صالحیت در قانون
آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده است  ،می تواند در امور بین المللی نیز قابل اجرا باشد (صفایی  188: 1374 ،؛ ارفع
نیاء  . ) 187 : 1383قانون دیگری که در مورد صالحیت بین المللی دادگاه ها مورد عمل قرار گیرد  ،قانون امور حسبی  ،به
ویژه ماده  49است ک ه به نظر می رسد  ،از مبانی و قواعد عمومی پذیرفته شده در مقررات آیین دادرسی مدنی پیروی کرده
است  .قانون اجرای احکام مدنی  ،مصوب  1356نیز یکی دیگر از مقررات پراکنده حقوق بین الملل خصوصی ایران  ،در زمینه
صالحیت بین المللی دادگاه است  .اگرچه این قانون ماهیت سرزمینی دارد و احکام صادره از دادگاه های ایران چه در خارج
قابل اجرا باشند و چه در داخل را دربرمی گیرد امّا به حکم ماده  972قانون مدنی احکام صادر شده از دادگاه های خارجی  ،در
صورتی در ایران قابل اجرا هستند که شرایط مندرج در مواد  169تا  180این قانون نیز فراهم باشد ( سلجوقی ) 476: 1386 ،
در حقوق بین الملل خصوصی  ،عهدنامه ها  ،یا قراردادهای بین المللی نیز می توانند از منابع مهم  ،برای ایجاد صالحیت بین
المللی یا رفع تعارض دادگاه ها باشند  .طبق ماده  9قانون مدنی  :مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و
سایر دول منعقد شده باشد  ،در حکم قانون است .
بند دوم  :همبستگی تعارض صالحیت ها و تعارض قوانین
هنگام طرح دعوای دارای وصف بین المللی که به دو یا چند کشور خاص مرتبط می شود  ،دادگاه ایران با دو موضوع متفاوت
رو به رو است  .به عنوان مثال  ،اگر بین یک شخص ا یرانی و یک شخص فرانسوی قراردادی در انگلیس منعقد شود  ،یا یک زن
و شوهر فرانسوی  ،بخواهند در ایران طالق بگیرند  ،این سوال مطرح می شود که دادگاه کدام کشور  ،صالحیت رسیدگی به
این دعاوی را دارد ؟ دادگاه ایران  ،یا دادگاه انگلیس یا دادگاه فرانسه  ،از بین قوانین کشورهای ذینفع  ،کدام کشور برای حل و
فصل دعوا الزم االجراست ؟ در حقوق بین الملل خصوصی ایران  ،با دو مسأله تعارض صالحیت ها و مسأله تعارض قوانین ،
امروزه در حقوق بین الملل خصوصی  ،ابتدا به مسأله صالحیت دادگاه ها رسیدگی کننده پرداخته می شود و سپس موضوع
صالحیت قانون داخلی یا خارجی مورد بحث قرار می گیرد (شیخ االسالمی ) 112: 1384 ،
با توجه به این که حل مسأله تعارض صالحیت ها  ،مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است  ،تأثیر صالحیت قضایی در
صالحیت قانونی  ،یک امر منطقی خواهد بود  .زمانی که صالحیت دادگاه یک کشور سبب اجرای قانون آن شود  ،در این
صورت صالحیت قضایی  ،در صالحیت قانونی تأثیر گذاشته است ( .ارفع نیاء  182: 1383 ،؛ الماسی  28: 1384 ،؛ صفایی ،
 . ) 176 : 1374به عنوان مثال  ،قانون ایران  ،احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران را تابع قانون دولت متبوع ذینفع می داند (
ماده  7قانون مدنی )  .در صورتی که قاعده حل تعارض انگلیس  ،احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص می داند  .حال
اگر در خصوص نفقه زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس  ،دعوی در دادگاه ایران صورت گیرد  ،قاضی ایرانی قانون ایران را به
عنوان قانون متبوع  ،الزم االجرا می داند  .در حالی که اگرهمین دعوا در دادگاه انگلیس مطرح شود  ،قاضی انگلیس  ،قانون
انگلیس را به عنوان قانون اقامتگاه صالحیت دارمی داند  .همین طور در دعوای مربوط به ارث  ،در یک کشور قانون آخرین
اقامتگاه  ،در کشور دیگر قانون دولت متبوع شخص و در کشور سوم ممکن است قانون محل وقوع مال بر قضیه حاکم باشد
(صفایی  1374 ،؛  . ) 176بنابراین  ،معلوم می شود که تعیین دادگاه صالحیت دار  ،تا چه اندازه در تعیین قانون الزم االجرا
مؤثر است  .این قاعده که انتخاب دادگاه  ،می تواتد در تغییر قانون اصلی حاکم بر قضیه مؤثر باشد  ،ممکن است سبب سو
استفاده نیز بشود به این صورت که چون انتخاب دادگاه بستگی به این دارد که دعوی در کدام دادگاه طرح شود  ،خواهان
ترجیح می دهد دعوی را در دادگاهی طرح کند که قانون مورد نظر او را اجرا می کند  .گاهی اوقات  ،تعیین محل طرح دعوا (
انتخاب دادگاه ) می تواند در سرنوشت دعوا مؤثر واقع شود  ( .غربیه  121 : 1379 ،؛ صفایی  . ) 177 : 1374 ،در مورد تأثیر
تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها نیز باید گفت  :ممکن است صالحیت قانونی در صالحیت قضایی تأثیر داشته باشد  .به این
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معنی که صالحیت قانونی یک کشور  ،صالحیت دادگاه آن کشور را به دنبال داشته باشد ( صفایی  177 :؛ ارقع نیاء . ) 183:
ماده  8قانون مدنی مقرر می دارد  « :اموال غیر منقولی که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر
جهت تابع قوانین ایران خواهد بود »  .عکس قضیه هم صادق است  .وقتی راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران  ،دعوایی از
طرف بیگانگان صورت گیرد  ،دادگاه ایران صالحیت خود را می پذیرد  .به عبارتی دیگر  ،هیچ دادگاهی غیر از دادگاه مهم وقوع
مال  ،نمی تواند بدان رسیدگی کند و به اصطالح دادگاه ایران در این مورد صالحیت انحصاری دارد ( ماده  12قانون آیین
دادرسی مدنی )  .بنابراین  ،در این مورد نیز صالحیت قضایی از صالحیت قانونی پیروی کرده است ( ارفع نیاء  183:؛ صفایی :
 . ) 179دادگاه ایران  ،به لحاظ این که قانون ایران در ماهیت دعوا قابل اجراست  ،برای رسیدگی به موضوع صالح شناخته شده
است  .در بندهای  6و  7ماده  169قانون اجرای احکام مدنی آمده است  « :رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران
اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد  .حکم را جع به اموال غیر منقول واقع در خاک ایران و حقوق متعلق به آن نباشد »
.
بند سوم  :قواعد آیین دادرسی مدنی بین المللی
امروزه  ،با توجه به توسعه روابط بین المللی و گسترش دعاوی خصوصی بین المللی  ،مسأله صالحیت بین المللی دادگاه ها
اهمیت فوق العاده ای یافته است  .قانونگذاران کشورها  ،برای تعیین صالحیت دادگاه های داخلی جهت رسیدگی به دعاوی
بین المللی  ،اصوالً قواعد خاصی را برای حل تعارض در نظر می گیرند  .عالوه بر وجود تعارض قوانین  ،ممکن است بین
صالحیت دادگاه ها نیز تعارض حاصل شود  .در این صورت  ،این بحث مطرح می شود که برای حل تعارض  ،چه قانونی حاکم
بر قضیه است  .قانونگذار در حقوق بین الملل خصوصی  ،برای تعیین صالحیت دادگاه های داخلی  ،در مورد دعاوی بین المللی
 ،در ماده  971قانون مدنی مقرر می دارد  « :دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون
محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود  .مطرح بودن همان دعوا در محکمه خارجی  ،رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد
بود »  .این ماده  ،به این معناست که قانونگذار جهت تعیین صالحیت دادگاه های داخلی برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی
دارای وصف بین المللی که اصوالً به دو یا چند کشور مرتبط هستند  ،تنها قانون کشور ایران را مالک قرار داده است (
سلجوقی . ) 471/2 : 1386 ،
ماده  971قانون مدنی  ،به ت رتیب متضمن سه قاعده در مورد آیین دادرسی مدنی بین المللی به شرح ذیل است  -1 :قانون
صالح در تعیین صالحیت دادگاه های داخلی برای رسیدگی به دعاوی حقوق بین الملل خصوصی  -2قانون آیین دادرسی قابل
اعمال بر دعاوی مذکور  -3تعیین تکلیف درمورد دعاوی مطروحه  ،همزمان دردادگاه های ایران در مقام تعیین صالحیت خود ،
برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین امللی تنها قانون ایران را به عنوان قانون مقر دادگاه مطمح نظر قرار می دهند  .به این
ترتیب  ،حکم تعارض صالحیت در آن مشخص و معلوم است ؛ زیرا درباره تعارض صالحیت ها  ،فقط قانون محل دادگاه قابل
اجراست  ،نه قانون خارجی ( سلجوقی  ،همان ) 474 :
2
بنابراین  ،ماده  971قانون مدنی  ،یک نوع قاعده حل تعارض قوانین در خصوص صالحیت محاکم است  .قاعده مذکور  ،در
صدر ماده  971قانون مدنی  ،با سایر قواعد تعارض قوانین از نظر ماهیت  ،کمی تفاوت دارد ؛ به این صورت که قواعد مربوط به
تعارض دادگاه ها  ،تنها به تعیین قانون حاکم برای حل تعارض میان صالحیت های قضایی کشور های مختلف اکتفاء نمی کنند
 ،بلکه به طور مستقیم و از اساس مسأله مربوط به صالحیت دادگاه را حل می کنند  .در حالی که قواعد مربوط به تعارض
قوانین  ،اصوالً به تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا می پردازند و مسأله را به طور مستقیم و به صورت ماهوی حل نمی کنند
 (.سلجوقی  471 : 1386 ،؛ الماسی  . ) 25: 1384 ،وقتی بر طبق قانون ایران  ،رسیدگی به یک دعوای بین المللی در
صالحیت دادگاه ایران قرار گرفت  ،مسأله صالحیت دادگ اه به طور مستقیم حل می شود و به قانون دیگری مراجعه نمی شود (
مدنی  . ) 219 : 1374 ،بنابراین  ،در صورت اقامه دعوی در ایران  ،دادگاه به منظور تعیین صالحیت بین المللی به ناچار باید
به ماده  971قانون مدنی مراجعه شود که قاعده حل تعارض تشخیص صالحیت قضایی بین المللی ایران است .
2
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بند چهارم  :اجرای احکام قطعی و الزم االجرای دادگاه های خارجی در ایران
یکی دیگر از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی  ،مسأله اجرای احکام صادر شده از دادگاه های بیگانه در قلمرو دولت ایران
است  .بر اساس اصل حاکمیت دولت ها  ،احکام صادر شده از دادگاه های یک کشور  ،محدود به قلمرو حکومت آن کشور است
و جنبه سرزمینی دارد  .بنابراین  ،اصوالً اعمال حاکمیت دولت ها در خارج از قلمرو خود  ،امکان پذیر نمی باشد  .اجرای
مستقیم احکام خارجی بدون نظارت دولت های محل اجرا  ،با اصل حاکمیت ملی مغایر است ( مافی-قادری . ) 187 : 1391 ،
خطوط کلی نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران  ،به ویژه در مورد اجرای احکام قطعی و الزم االجرای دادگاه های خارجی در
ایران  ،در صورت شرایط مقرر قانونی به خوبی در ماده  972قانون مدنی ترسیم شده است  .همان طور که می دانیم  ،بر اساس
حاکمیت سیاسی مستقل کشور ایران  ،تنها احکام صادر شده از دادگاه های داخلی قابلیت اجرا را دارند و احکام دادگاه خارج
ایران  ،اصوالً قابلیت اجرایی ندارند قواعد راجع به اجرای احکام دادگاه های بیگانه را می توان مکمل قواعد تعارض قوانین و در
واقع مکمل حقوق بین الملل خصوصی هر کشور دانست ( سلجوقی  . ) 472-534 : 1386 ،قانون اجرای احکام مدنی هر کشور
 ،دارای ارزش سرزمینی است برای این که بتوان احکام صادر شده از دادگاه های خارجی را در ایران اجرا کرد  ،باید مقامات
قضایی به آن قوه اجرایی اعطا کنند ( الماسی 206 : 1384 ،؛ ارفع نیاء  . ) 241: 1383،ماده  972قانون مدنی  ،در این
خصوص مقرر می دارد  « :احکام صادره از محاکم خارجه  ،همچنین اسناد رسمی الزم االجرا تنظیم شده در خارجه را نمی
توان در ایران اجراء نمود  ،مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد »  .در خصوص امکان اجرای
احکام خارجی  ،قاضی ایرانی می بایست به اصول زیر توجه داشته باشد :.
 -1آیا حکم  ،ا ز مرجع صالح خارجی که دارای صالحیت بین المللی باشد صادر شده یا خیر ؟  -2آیا مفاد حکم  ،با قوانین
مخصوصه  ،نظم عمومی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد یا خیر ؟ -3تصدیق یا رد حکم صادره خارجی بدون امکان
تغییر جزئی و یا کلی در حکم مذکور ( عدل طباطبایی . ) 69-68 : 1334 ،
آن چه اجرای حکم صادر شده از محکمه بیگانه را در ایران ممکن می سازد  ،دستور اجرای آن از سوی دادگاه ایران است  ،نه
دستور صادر شده از سوی دادگاه خارجی (سلجوقی  . ) 534 : 1386 ،بنابراین  ،اجرای احکام خارجی منوط به حصول شرایط
پیش بینی شده در قانون ایران و صدور دستور اجرای آن از سوی دادگاه های ایران است  .ماده  169قانون اجرای احکام مدنی
می رسد  ،اولین و مهم ترین شرط اجرای حکم صادر شده از
هم شرایط صدور دستور اجرا را احصاء کرده است  .به نظر
دادگاه خارج  ،شرط صالحیت دادگاه صادر کننده حکم  ،بر اساس قانون کشور محل اجرای حکم است .
گفتار دوم  :صالحیت بین المللی دادگاه های ایران
3
تقسیم می شود  .قواعد
صالحیت دادگاه ها از نظر دخالت عنصر خارجی  ،به صالحیت داخلی و صالحیت بین المللی
مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی  ،برای تعیین صالحیت میان حقوق داخلی و حقوق بین المللی خصوصی مشترک است .
منظور از صالحیت بین المللی دادگاه ها برای رسیدگی به دعاویی است که یک عامل خارجی در آن دخالت داشته باشد  ،مانند
این که مال موضوع اختالف در کشور بیگانه باشد  .تنها تفاوتی که میان دعاوی داخلی و بین المللی وجود دارد  ،همان عنصر
خارجی است که سبب تفاوت اساسی میان این دعاوی نمی شود ( سلجوقی  . ) 475 : 1386 ،وقتی که دعوای بین المللی در
دادگاه ایران مطرح می شود قاضی با دو مسأله اساسی رو به رو است که در زیر بررسی می شود .

بند اول  :صالحیت قضایی
حل مسأله تعارض دادگاه ها  ،مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است  .در حقوق بین المللی خصوصی  ،عالوه بر تعارض در
صالحیت قوانین  ،ممکن است در صالحیت دادگاه ها نیز تعارض حاصل شود ؛ زیرا دادگاه قبل از این که درباره قوانین الزم
االجرا در مورد دعوی تصمیم بگیرد  ،باید نسبت به صالحیت یا عدم صالحیت دادگاه های ایران اظهار نظر نماید  .بنابراین ،
3
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دادگاه احراز گردد  .با این 5
توضیح که وقتی دادگاهی با
برای حل و فصل دعاوی بین المللی  ،ابتدا الزم است صالحیت قضایی
یک دعوی بین المل لی مواجه می شود  ،این سؤال برای قاضی مطرح می شود که آیا دادگاه داخلی  ،صالحیت رسیدگی دارد ،
یا در این مورد دادگاه خارجی واجد صالحیت است ( شیخ االسالمی  112 : 1384 ،؛ الماسی  . ) 22: 1384 ،بر فرض طرح
دعوا  ،در دادگاه ایران برای احراز صالحیت بین المللی  ،قاضی باید بر اساس ماده  971قانون مدنی که متضمن قاعده صالحیت
بین المللی است  ،بر اساس قانون ایران با توجه به منابع موجود در خصوص تعارض صالحیت ها  ،صالحیت خود را احراز نماید
 ،نه بر مبنای قانون خارجی  ،نتیجه آن که آن چه در صالحیت قضایی مورد بحث قرار می گیرد  ،عبارت از تشخیص دادگاهی
است که از بین چند کشور مرتبط با موضوع صالحیت رسیدگی به دعوای معینی را در دعوی خارجی دارد .

بند دوم  :صالحیت قانونی
وقتی قاضی به تعیین صالحیت بین المللی دادگاه اقدام کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست  ،مسأله سیاسی دیگری مطرح
می گردد تعیین قانون صالح است  .به عنوان مثال  ،اگر یک ایرانی قردادی در کشور فرانسه منعقد کند که باید در ایران اجرا
گردد و در دادگاه ایران دعوا طرح شود  ،این سؤال مطرح می شود که قانون ایران  ،بر این قرارداد حاکم است یا قانون فرانسه .
قاعده حل تعارض قوانین ایران  ،در خصوص تعهدات قراردادی در ماده  968قانون مدنی مقرر می دارد  « :تعهدات ناشی از
عقود تابع قانون محل وقوع عقد است  ،مگر این که دو طرف عقد اتباع خارجه بوده و آن را به صراحت یا ضمنی تابع قانون
دیگری قرار داده باشند »  .اصوالً در این جا قانون محل انعقاد قرارداد  ،یعنی قانون کشور فرانسه صالح است  .بنابراین  ،بر اثر
قواعد ناشی از صالحیت قانونی یعنی قواعد تعارض قوانین  ،6مشخص می شود که قانونگذار برای حل و فصل آنها قانون کدام
کشور را صالح می داند ( سلجوقی  . ) 479/2 :نتیجه آن که آن چه در صالحیت قانونگذاری یا صالحیت قانونی مورد بحث
(
قرارمی گیرد  ،عبارت از تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید نسبت به موضوع معینی  ،اجرا شود
الماسی . ) 30 : 1384 ،
بند سوم  :انواع صالحیت بین المللی دادگاه های ایران
یکی از بنیادی ترین تقسیم بندی های صالحیت دادگاه ها در حقوق ایران  ،تقسیم آن به صالحیت ذاتی و نسبی است .
برهمین اساس  ،قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب  ،فصل اول از باب اول را به صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه
اختصاص داده است  .آن چه در قواعد مربوط به حل تعارض دادگاه ها در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرد ،
صالحیت عام دادگاه ها است  .داشتن صالحیت عام یا صالحیت بین المللی در 7موقع تقاضای اجرای حکم8در کشوری دیگر
حائز اهمیت است  .به عنوان نمونه  ،وقتی تاجری انگلیسی که مقیم اصفهان است در دادگاه تهران محکوم شود  ،اگرچه
صالحیت داخلی دادگاه ایران رعایت نشده است  ،امّا صالحیت بین المللی دادگاه ایران مسجّل است ( نصیری . ) 370-371:
منظور از صالحیت عام  ،تعیین صالحیت دادگاه های یک کشور در مقابل دادگاه های کشورهای دیگر است ( صفایی  181:؛
ارفع نیاء  . ) 179 :پس از این که بر اساس قواعد صالحیت بین المللی  ،صالحیت عام دادگاه ایران احراز گردید  ،نوبت به
صالحیت خاص می رسد  .تعیین صالحیت 9خاص  ،یعنی این که از بین دادگاه های کشور معین  ،کدام دادگاه صالحیت
رسیدگی دارد  .این نوع صالحیت  ،براساس قواعد صالحیت داخلی آن کشور به عمل می آید  .نه قواعد صالحیت بین المللی (
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غریبه  122 :؛ صفایی  . ) 181 :این نوع صالحیت که صالحیت داخلی یا درون مرزی نیز می گویند به صالحیت 0ذاتی و
نسبی تقسیم بندی شده است  .درقانون آیین دادرسی قدیم و جدیدایران  ،تنها دو صالحیت مذکور به صورت کلی بیان شده ،
اما به صالحیت بین المللی دادگاه های ایران  ،هیچ اشاره ای نشده است  .حسب ماده  971قانون مدنی ایران  ،پس از احراز
صالحیت بین المللی ( صالحیت عام ) دادگاه های یک کشور  ،به تعیین صالحیت داخلی ( صالحیت خاص ) یعنی صالحیت
ذاتی و نسبی و اصول آیین دادرسی مدنی حاکم بر تعیین دادگاه صالح و جریان دادرسی مبادرت خواهد شد  ( .عدل طباطبایی
 ،همان . ) 70-71:
الف  :صالحیت ذاتی
1
1381

موضوعی1

نامیده شده است  ،در قانون
 ) 12 :یا نوعی یا
این صالحیت که صالحیت ذاتی یا مطلقه ( متین دفتری ،
آیین دادرسی مدنی مصوب  1379علی رغم اختصاص فصل اول از باب اول به « صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها » قانونگذار
آن را تعریف کرده است  .در تبصره  2ماده  249قانون آیین دادرسی کیفری  ،مصوب  1378فقط به مصادیق صالحیت ذاتی
اشاره شده است  .این صالحیت  ،عبارت از صالحیت دادگاه با توجه به موضوع دعوی بر اساس عناصر ممیزه صنف  ،نوع و
درجه آن جهت رسید گی به دعاوی و صدور حکم به موجب قانون است ( شمس  377/1 : 1385 ،؛ مدنی . ) 635/1 : 1382 ،
به عبارت دیگر  ،قوانین صالحیت ذاتی تقسیم دعاوی را بین دادگاه ها از نظر صنف  ،نوع و درجه دادگاه ها تعیین می نماید (
صدر زاده افشار  70 : 1380 ،؛ جعفری لنگرودی  . ) 407 : 1381 ،مراجع قضایی  ،بر اساس صنف به دادگاه های حقوقی ،
کیفری و مراجع اداری تقسیم می شوند  .دادگاه ها از نظر نوع  ،به دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی تقسیم می
شوند که یک نوع طبقه بندی عرضی است  .به عنوان نمونه  ،دادگاه خانواده از نظر نوع یک دادگاه اختصاصی است  ،چون به
دعاوی خاصی که قانونگذار در صالحیت آن قرار داده باشد  ،رسیدگی می کند .ماده  10قانون آیین دادرسی مدنی در این
زمینه مقرر می دارد  « :رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صالحیت دادگاه های عمومی و انقالب است  ،مگر در
مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد »  .بنابراین  ،در صالحیت ذاتی دادگاه ها  ،موضوع مورد اختالف یعنی
ذات دعوی تعیین کننده صالحیت است ( سلجوقی ) 483 : 1386 ،
ب  :صالحیت نسبی
1
2
کارمی رود  :صالحیت
صالحیت نسبی  ،به دو مفهوم به
قانون آیین دادرسی مدنی  ،صالحیت نسبی را تعریف نکرده است .
نسبی به مفهوم اخص  :این صالحیت  ،موقعی مصداق پیدا می کند که دادگاه های بدون حقوقی یا کیفری متعدد باشند و
بخواهیم از بین این مراجع دادگاهی را که بر اساس موضوع دعوی یا میزان خواسته صالحیت دارد مشخص نمائیم  .مثل
صالحیت دادگاه حقوقی یک و دو ساب ق یا صالحیت بین دادگاه بخش و شهرستان سابق  .صالحیت نسبی  ،به مفهوم اعم که
آن را صالحیت محلی هم می گویند ( محمدی  . ) 365 : 1386 ،بنابراین  ،از نظر حوزه بندی قضایی و تقسیم کار بر حسب
مکان برای دادگاه هاصالحیتی به وجود می آید که آن را صالحیت نسبی بر حسب مکان و صالحیت محلی دادگاه می نامند (
جعفری لنگرودی  . ) 278 : 1381 ،صالحیت محلی هم به صالحیت محلی انحصاری  ،مثل صالحیت دادگاه تهران در
رسیدگی به دعاوی ناشی از حق اختراع و حقوق ادبی  ،هنری بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب سال  1386و
صالحیت محلی متقارن تق سیم می شود  .برخی نویسندگان  ،معتقدند که امروزه صالحیت نسبی فقط به صالحیت محلی
منحصر است و این دو را به یک مفهوم می دانند ( شمس  1388 :؛ ارفع نیاء  186 :؛ صفایی  . ) 184 :مع هذا  ،برخی دیگر
در وضعیت فعلی مسأله صالحیت نسبی را منتفی ندانسته و بین شورای حل اختالف و دادگاه عمومی ( ابهری  ) 16 : 1389 ،و
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برخی نیز میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی به وجود صالحیت نسبی قائل هستند (مهاجری  351/1 : 1387 ،؛ نهرینی ،
 111 : 1390؛ حیدری پور  . ) 129 : 1391 ،حال این سؤال مطرح می شود که صالحیت بین المللی دادگاه های ایران  ،از
نوع صالحیت ذاتی است یا محلی ؟ به عنوان نمونه  ،اگر قردادی بین یک ایرانی و یک فرانسوی در یکی از دو کشور منعقد
گردد  ،این که دادگاه ایران صالح است یا دادگاه فرانسه مربوط به صالحیت ذاتی است یا صالحیت محلی  .قانون آیین دادرسی
مدنی  ،در این خصوص صراحت ندا رد  .حتی در این قانون  ،به نوع صالحیت بین المللی دادگاه های ایران هیچ اشاره ای نشده
است  .جالب این جا است که در الیحه اصالح قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین پیش نویس الیحه آیین دادرسی تجاری
نوع صالحیت و همچنین موارد صالحیت بین المللی دادگاه های ایران مغفول مانده است و لذا  ،انتظار می رود قانونگذار  ،این
نوع صالحیت را تا قبل از تصویب الیحه مورد بررسی قرار دهد  .در حقوق فرانسه  ،در ماهیت صالحیت بین المللی اختالف نظر
وجود دارد ( سلجوقی  . ) 486-488 :درحقوق ایران  ،اکثر حقوقدانان  ،معتقدند که بین دعاوی داخلی و دعاوی بین المللی از
این حیث تفاوتی وجود ندارد و همانند اکثر کشور ها  ،از جمله آلمان و فرانسه از قواعد صالحیت محلی موجود در حقوق بین
المللی استفاده می شود و اگر عوامل ارتباط در ایران وجود داشته باشد  ،دادگاه ایران صالح به رسیدگی است  ،پس نوع
صالحیت بین المللی دادگاه های ایران صالحیت محلی است نه ذاتی (ارفع نیاء  187:؛ صفایی .) 286 :
بند چهارم  :انتخاب مرجع رسیدگی در دعاوی بین المللی

13

یکی از انواع صالحیت بین المللی که در حقوق ایران کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته  ،صالحیت مبتنی بر توافق یا «
1
صالحیت نخستین سؤالی که برای دادگاه مطرح
صالحیت توافقی » است  .در دعاوی قراردادی  4،هنگام رسیدگی به مسأله
می شود  ،این است که آیا طرفین قرار داد  ،در توافق فی مابین  ،بر شرط انتخاب  ،مرجع رسیدگی از طریق نصّ ویژه تراضی
کرده اند یا خیر ؟ پس از آن  ،برحسب شرایط و ضوابط و ا حوال قضیه در موضوع صالحیت تصمیم می گیرند که آیا برای
رسیدگی به دعوای مطروحه واجد صالحیت هستند یا خیر ؟ همانند انتخاب قانون حاکم بر دعوا در مورد انتخاب مرجع
رسیدگی نیز اصول کلی اقتضاء دارد که در صورت وجود اختالف بین طرفین  ،اگر مرجع رسیدگی قبالً تعیین شده باشد همین
مرجع دارای صالحیت انحصاری برای رسیدگی به دعوا باشد  .هدف از شرط انتخاب مرجع رسیدگی اعطای صالحیت انحصاری
به دادگاه های منتخب و جلوگیری از اعمال صالحیت دادگاه های دیگر برای حل و فصل اختالفات قرار دادی است ( مافی ،
. ) 205 : 1387
در نظام قضایی ایران  ،تراضی برای عدول از صالحیت نسبی درماده  24قانون آیین دادرسی مدنی  ،مصوب  1318به صراحت
پذیرفته شده بود  .به این صورت که  « :درتمام دعاوی که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه هایی است که رسیدگی
نخستین می نمایند  ،طرفین دعوا می توانند تراضی کرده  ،به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صالحیت دار باشد  ،رجوع
کنند  .تراضی طرفین  ،باید به موجب سند رسمی یا اظهار نزد دادرسی دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او ارجاع
کنند به عمل آید  . » ...با حذف ماده  44و عدم ذکر چنین حکمی در قانون آیین دادرسی سال  1379این سؤال مطرح می
شود که آیا طرفین می توانند  ،با توافق دادگاه صالح را تعیین کنند  .به عبارت دیگر  ،آیا می توان با قرارداد خصوصی صالحیت
دادگاه را تغییر داد ؟ در حقوق داخلی اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان مقررات صالحیت محلی را در زمان فعلی از قواعد
آمره ندانسته اند  .بنابراین  ،توافق برخالف آن را معتبر می دانند ( شمس  416/1 :؛ مدنی  . ) 639/1 :در این مورد  ،به اصل
حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نیز استناد شده است ( پور استاد  102 : 1387 ،؛ ادبی  . ) 26 : 1390 ،به موجب ماده 10
قانون مدنی  « :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آ ن را منعقد نموده اند  ،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،
نافذ است »  .برخی نویسندگان  ،در این مورد معتقدند که اصل حاکمیت اراده طرفین در تعیین صالحیت قضایی در حقوق
می دانند ( کاتوزیان 1383 ،
ایران  ،پذیرفته نشده است و همچنین توافقاتی را از مصادیق بارز مخالف  ،با نظم عمومی
13
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 . ) 850 :ماده  975قانون مدنی  ،در این زمینه مقرر می دارد  « :محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی
را که برخالف اخالق حسنه  ،یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می شود  ،به موقع اجرا گذارند  ،اگرچه اجرای
قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد »  .مقررات آیین دادرسی سال  1379از جمله ماده  352این قانون به گونه ای تدوین شده که
امری بودن قواعد صالحیت محلی را به ذهن تداعی می کند  .ماده  352قانون آیین دادرسی مدنی  ،مقرر می دارد  « :هرگاه
دادگاه تجدید نظر  ،دادگاه بدوی را فاقد صال حیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد  ،رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال
می دارد » .
در اتحادیه اروپا  ،بند  1ماده  23مقررات بروکسل یک مصوب  22دسامبر  2000راجع به صالحیت قضایی و اجرای آرا در
می دهد  .همچنین  ،با 6
1
5
تصویب
انحصاری
تحت عنوان صالحیت قضایی
موضوعات مدنی و تجاری توافق بر دادگاه صالح را
کنوانسیون الهه در مورد توافق انتخاب دادگاه ( کنوانسیون الهه ) در  30ژوئن  2005طبق ماده یک در دعاوی بین المللی ،
امکان انتخاب انحصاری دادگاه در موضوعات تجاری و مدنی در چارچوب دادگاه های یکی از دولت ها ی عضو کنوانسیون میسر
( 7 . ) Berlin ,2006:57بنابراین  ،اگر در دعاوی بین 1
المللی  ،مرتبط با دادگاه های کشورهای دیگر شرط
گشته است
دادگاه صالح به نفع صالحیت دادگاه های ایران محرز باشد  ،دادگاه های خارجی باید به اعتبار صالحیت انحصاری دادگاه های
ایران  ،از رسیدگی امتناع کنند  .حتی اگر در فقدان چنین توافقی صالح باشند ( سلجوقی . ) 490 : 1386 ،
امروزه صالحیت مبتنی بر توافق  ،یا توافق در مورد « دادگاه صالح » از نظر صالحیت بین المللی امری پذیرفته و مرسوم است
و حتی اصول (  ) 2-1-1از اصول آیین دادرسی فراملی در درجه نخست  ،توافق طرفین را ضابطه صالحیت دادگاه قرار داده
است  :امری که در حقوق دادرسی مدنی ایران  ،پدیده ای بدیع محسوب می شود ( غمامی و محسنی . ) 58 : 1390 ،
چنان که طرفین قرارداد  ،با تعیین اقامتگاه انتخابی به موجب ماده  1010قانون 8مدنی می توانند دادگاه کشوری 1معین را به
عن وان دادگاه صالح در دعاوی ناشی از همان عقد یا قرارداد تعیین کنند ( سلجوقی ؛ همان  433 :؛ نصیری  371 :؛ شهیدی
 . ) 152 : 1386به موجب این ماده  « :اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی 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 . » ...در برخی موارد  ،طرفین می توانند با تغییر توصیف مال از غیر منقول ،
به منقول صالحیت دادگاه را تغییر دهند ( ادبی  . ) 25 : 1390 ،همچنین در مواردی خواهان در تعهدات قراردادی  ،حق دارد
دادگاه صالح را انتخاب کند ومی تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ( ماده  13قاون
آیین دادرسی مدنی ) در یکی از دادگاه هایی که به طور هم زمان صالح هستند  ،طرح دعوا کند .
گفتار سوم  :تعیین صالحیت بین المللی دادگاه های ایران
در هر کشوری  ،برای تعیین صالحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی  ،به نام قواعد تعیین صالحیت بین المللی وجود دارد
که قاضی با مراجعه به آنها  ،نسبت به تعیین صالحیت بین المللی اقدام می کند  .برای تعیین صالحیت بین المللی دادگاه های
داخلی  ،قاضی به قاعده تعیین صالحیت قضایی بین المللی در حقوق ایران مراجعه می کند و در مورد صالحیت یا عدم
صالحیت عام دادگاه ایران تصمیم می گیرد  .با توجه به قاعده منعکس در ماده  971قانون مدنی  ،اگر دعوا در دادگاه ایران
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- Council Regulation (EC)No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and
Enforcement of Judments in Civil and Commericial Matteers
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- Hague Convention on Choice of Court Agrement June 30 ,2005 ,available at : Http : //
www.hcch.net/upload/conventions/txt37en.Pdf.
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اقامه شده باشد  ،تعیین صالحیت قضایی به موجب قانون ایران به عمل خواهد آمد  .در نظام قضایی ایران  ،در این باره همانند
حقوق فرانسه و آلمان قواعد خاصی جدا از قواعد صالحیت نسبی دادگاه های واقع در حوزه های مختلف قضایی کشور که ویژه
صالحیت بین المللی دادگاه ها در ایران باشد  ،تعیین شده است ( سلجوقی  . ) 481:بنابراین  ،در اکثر موارد  ،چاره ای جز
اجرای قواعد عمومی صالحیت داخلی در روابط بین المللی نیست ( صفایی . ) 188 :
بند اول  :وجود ارتباط بین دادگاه با موضوع دعوی
قانون آیین دادرسی مدنی ایران  ،مهم ترین منبع احراز صالحیت هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی
است  .به این صورت که این قانون  ،متضمن قواعدی است که نه تنها در تعیین صالحیت داخلی  ،بلکه در تعیین صالحیت بین
المللی نیز اعمال می شود  .در تعیین دادگاه صالح  ،دغدغه نخست وجود عامل یا عوامل ارتباطی در دعوی است که آن را به
کشوری که دعوی در آنجا مطرح شده  ،ارتباط دهد  .تشخیص و احراز صالحیت از میان قواعد متعدد منعکس در قاون آیین
دادرسی مدنی به نظر دادگاهی وابسته است که دعوی در آنجا طرح شده است  .ماده  26قانون آیین دادرسی مدنی در این
مورد  ،اشعار می دارد  « :تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان
دادگاه است » ...این قاعده  ،صالحیت تشخیص صالحیت نام گرفته است ( حیدری پور  . ) 251 : 1391 ،در دعوی مطروحه
در دادگاه های ایران  ،در صورت وجود هر یک از عامل های ارتباط عام پیش بینی شده در قواعد صالحیت نسبی یا محلی
مانند اقامتگاه یا مسکن یا محل وقوع مال  ،احراز گردد  ،دادگاه ها می توانند صالحیت خود را برای رسیدگی اعالم کنند .
نتیجه اگر عامل ارتباط مؤثر میان دعوا با نظام قضایی ایران یافت نشود  ،بی آن که الزم باشد تعیین کنند دعوی در صالحیت
دادگاه ه ای کدام کشور دیگر است  ،دادگاه ها ناگزیر باید از اعمال صالحیت خودداری نمایند ( سلجوقی . ) 492 : 1386 ،
بند دوم  :صالحیت متقارن دادگاه ها در دعاوی بین المللی
از 0

1
صالحیت انحصاری به کار می رود  .منظور
صالحیت متقارن یا هم زمان دادگاه ها در 9حقوق داخلی  ،در مقابل
صالحیت اقترانی  ،این است که دو یا چند دادگاه واقع در کشورهای مختلف  ،نسبت به دعاوی خاصی به موجب موازین
صالحیت بین المللی به طور هم زمان صالح به رسیدگی باشند  .برای مثال  ،شرکتی که مرکز اصلی و اقامتگاه آن در فرانسه
است مرکز عمده فعالیتش را در پاکستان قرار می دهد  .در این حالت  ،در مفهوم بین المللی هم دادگاه های فرانسه  ،دارای
صالحیت برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شرکت مزبور می باشند و هم دادگاه های پاکستان ( نصیری. ) 377 : 1370 ،
یکی از اصول حاکم بر صالحیت محلی دادگاه ها در حقوق ایران و سایر کشورها اصل لزوم وجود ارتباط بین دعوی و دادگاه
رسیدگی کننده است  .نتیجه اعمال اصل ارتباط دعوی با دادگاه رسیدگی کننده در بسیاری موارد  ،ایجاد صالحیت متقارن
برای چند دادگاه محلی است ؛ چرا که ممکن است چندین عامل ارتباطی اعم از یکسان و متنوع در دعاوی برای احراز
صالحیت وجود داشته باشد  .البته گاهی اوقات  ،قانونگذار با برتری دادن یک عامل ارتباطی از به وجود آمدن صالحیت متقارن
جلوگیری می کند  .مانند دعوای مرکب از مال منقول و غیر منقول که باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح شود (
ماده  15قانون آیین دادرسی مدنی )  .ول ی در قانون قدیم  ،در این مورد صالحیت متقارن وجود داشت ؛ به این صورت که
خواهان  ،بین مراجعه به دادگاه محل وقوع مال و محل اقامت خوانده مخیّر بود  .بنابراین  ،طرح یک دعوی در دادگاه های دو
کشور  ،موقعی مطرح می شود که قانونگذار جهت تعیین صالحیت دادگاه ها برای رسیدگی به یک دعوی  ،به جای یک عامل ،
عوامل ارتباط مختلف در نظر گرفته باشد  .خصوصاً در دعاوی ناشی از قرارداد که ممکن است محل انعقاد آن یا محل اجرای آن
با اقامتگاه طرفین متفاوت باشد  .در نظام قضایی ایران  ،در صالحیت داخلی معموالً به خواهان اختیار داده می شود که یکی از
دادگاه های دارای صالحیت متقارن را برگزیند ( حیدری پور  ( ) 195 : 1391 ،ماده  13قانون آیین دارسی مدنی ) و دادگاه
های دیگر به لحاظ جلوگیری از صدور احکام متناقض  ،باید از رسیدگی امتناع کنند ( بند  2ماده  84قانون آیین دادرسی
19

- Concurrent jurisdiction

20

- Exclusive jurisdiction
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مدنی )  .طبق ماده  13قانون مذکور  « :در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده
باشد  ،خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است و یا تعهد در آنجا باید انجام شود » .
در رویه قضایی ایران  ،صالحیت متقارن در آراء وحدت رویه شماره های  85/3/23-688 ، 1386/8/1-705 ، 59/3/28-9به
صراحت پذیرفته شده است  .در صالحیت بین المللی پیش بینی عامل های ربط مختلف ایجاب می کند که دادگاه های ایران
در مقام تعیین صالحیت خود برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی  ،فارغ از وجود ربط میان دعوا با با نظام قضایی
کشور دیگر  ،تنها به بررسی این مسأله بپردازند که آیا جهت ربط میان آن دعوا با نظام قضایی کشور آنان یافت می شود و در
صورت احراز صالحیت به رسیدگی خود ادامه دهند ( سلجوقی . ) 471 : 1386 ،
بحث و نتیجه گیری
هنگامی که یک دعوای بین المللی در دادگاه های ایران مطرح می شود  ،قاضی با دو مسأله اساسی تعیین صالحیت بین المللی
دادگاه های ایران و انتخاب قانون حاکم بر موضوع دعوا مواجه است  .گفتیم که حل مسأله تعارض دادگاه ها  ،مسبوق به حل
مسأله تعارض قوانین است  .به این صورت که قاضی قبل از تعیین قانون حاکم  ،باید مسأله تعارض دادگاه ها را حل نماید  ،تا
نسبت به صالحیت یا عدم صالحیت دادگاه اظهار نظر نماید  .به همین دلیل  ،اصوالً تعارض صالحیت ها در تعارض قوانین
تأثیرگذار است  .در حقوق بین الملل خصوصی  ،صالحیت قضایی و صالحیت قانونی الزم و ملزوم هم نیستند  .به این مفهوم
که صالحیت دادگاه یک کشور  ،مستلزم صالحیت قانون آن کشور نخواهد بود و برعکس  .در دعاوی مربوط به احوال شخصیه
بیگانگان  ،در ایران دادگاه ایران صالح به رسیدگی است  ،امّا قانون ایران حاکم بر موضوع نیست  .امروزه اصل استقالل این دو
صالحیت مورد پذیرش قرار گرفته است  .علی رغم این استقالل در مواردی ممکن است  ،این دو صالحیت در یکدیگر تأثیر
داشته باشند  .از منابع موجود تعارض صالحیت ها در ایران می توان به مواد  971و  972قانون مدنی  ،قانون آیین دادرسی
مدنی و قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد  .در خصوص تعیین صالحیت بین المللی دادگاه های ایران  ،قاضی باید با توجه به
ماده  971قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض صالحیت محسوب می شود  ،برای تعیین صالحیت داد گاه های داخلی جهت
رسیدگی به دعاوی بین المللی به قانون ایران رجوع کند  ،نه قانون خارجی  .تشخیص صالحیت بین المللی  ،همانند تشخیص
صالحیت داخلی با دادگاهی است که دعوی در آن جا مطرح شده است.در نظام قضایی ایران  ،قواعد خاصی در خصوص
صالحیت قضایی بین المللی وضع نشده است  .قواعد صالحیت بین المللی  ،صالحیت عام یا بین المللی دادگاه های کشور
ایران را در مقابل سایر کشور مشخص می سازند و سپس با توسل به قواعد داخلی  ،باید صالحیت خاص یا داخلی اعم از ذاتی
یا نسبی دادگاه ایران را احراز کرد  .پس ار احراز صالحیت بین المللی  ،قواعد صالحیت داخلی کشور ایران مشخص می کند در
داخل نظام قضایی کدام دادگاه صالح است  .صالحیت بین المللی از نظر ماهیت یک نوع صالحیت محلی است نه ذاتی  .در
صالحیت ذاتی  ،باید به عناصر سه گانه صنف  ،نوع و درجه دادگاه توجه کرد  .در صالحیت نسبی  ،یا محلی باید محل استقرار
دادگاه های هم ارز را تعیین نمود که قواعد صالحیت محلی دادگاه های ایران در مواد  11تا  25قانون آیین دادرسی مدنی
پی ش بینی شده است  .در دعاوی بین المللی  ،اصل آزادی اراده اقتضاء دارد که طرفین بتوانند در تعهدات قراردادی  ،دادگاه
معینی را جهت حل و فصل دعاوی خود انتخاب کنند که این آزادی اصوالً به صورت شرط ضمن عقد جلوه می کنند  .شرط
صالحیت دادگاه منتخب  ،از قرارداد اصلی مست قل و متمایز است  .به جهت فقدان قواعد صالحیت در روابط بین المللی  ،الزم
است قانون آیین دادرسی مدنی در کنار صالحیت ذاتی و محلی  ،قواعد خاصی در خصوص صالحیت بین المللی دادگاه های
ایران وضع نماید  .وجود عوامل ارتباط مختلف در دعاوی بین المللی  ،می تواندصالحیت متقارن ایجاد کند  .برای جلوگیری از
ایجاد صالحیت متقارن بین المللی در دعاوی ناشی از قرارداد  ،اصل حاکمیت اراده یا اصل استقالل اراده طرفین را در تعیین
دادگاه صالح مورد پذیرش قرار دهد .
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