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 وارد ییروپـا ا يبا ترجمه از کشورها عمدتاً یخصوص لمللانیب حقوق مباحث

 نیقـوان  تعارض درباره یخاص مباحث فقه ابواب در کهيطوربه. است شده ما حقوق

 ریثأتـ  تحـت  زین یخصوص المللنیب سندگانینو. افتی توانینم هادادگاه تعارض ای

 بـودن  یمیقـد . انـد آورده يرو خود مطالب نییتب و يپردازهینظر به یخارج حقوق

روابـط   یقحقـو  ابعـاد  در رکود و ییستایا موجب یمدن قانون در تعارض حل قواعد

  

 ت علمی دانشگاه گیالنأعضو هی *
rmaghsoody@guilan.ac.ir 

، (اداره آراي قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران(حقوقی)مجموعه پژوهشگاه قوه قضاییه، . 1

 .113)، ص 1392اردیبهشت انتشار رویه قضایی کشور، 
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قـانون   27ماننـد مـاده    ییکه جز در مـوارد اسـتثنا   ياگونهبه. است شده یالمللنیب

 روابـط  بـر ) 1313 مصـوب ( یهمـان احکـام قـانون مـدن     ،یالملل نیب يتجار يداور

 يتجـار  و ياقتصاد يهاضرورت با حقوق یهمگام عدم. شود یم اجرا یکنون یحقوق

 حـل  قواعـد  نیا نکهیا خصوصهب. کندیم وارد یالمللنیب یبربازرگان یفراوان لطمات

بوده، دچـار تحـوالت    رانیکه موضوع اقتباس قانونگذار ا مبدأ يکشورها در تعارض

  فراوان شده است.  

هـا، تعـارض   الملل خصوصی یعنی تعارض دادگـاه مباحث اساسی بین در میان

هـا بسـیار بیشـتر مهجـور     خارجی، تعارض دادگاهقوانین و شناسایی و اجراي احکام 

ها در همـه مباحـث دیگـر ایـن رشـته      که قواعد تعارض دادگاهحالی؛ درافتاده است

  ثیري قاطع دارد.أت

 بـه راجـع  کـه  یالمللـ نیب ییقضا تیصالح يبرا هادادگاه تعارض مقام در

 قاعــده یمــدن قــانون 971 مــاده در جــز اســت یخــارج عنصــر يدارا يدعــاو

 و محـاکم  تیصـالح  ثیـ ح از يدعـاو  مـاده  نیا مطابق. ندارد وجود یاختصاص

 مطـرح . شودیم اقامه آنجا در که بود خواهد یمحل قانون تابع محاکمات اصول

نخواهد بود.  یرانیمحکمه ا تیرافع صالح ،یاجنب محکمه در يدعو همان بودن

اسـت و در   جیـ را یداخلـ  يکه در دعـاو  تیاز همان قواعد صالح دیبا ،نیبنابرا

ـ    یمدن یدادرس نییبه بعد قانون آ 11ماده   یالمللـ نیآمده اسـت، در مسـائل ب

  .شوداستفاده 

بـر توافـق اصـحاب     یمبتنـ  تیصـالح  ایـ آ :که شودیم مطرح الؤس نیا حال

 تواننـد یمـ  یالمللنیقرارداد ب کی نیطرف ایآ ؟است رفتهیپذ رانیدر حقوق ا ،يدعو

 ياجـرا  محـل  ایـ  عقـد  وقوع محل خوانده، اقامت محل از نظرصرف خود قرارداد در

 واجـد  دادگـاه  عنـوان  بـه  را یخاص محل دادگاه ت،یصالح نیعناو ریسا زین و تعهد

  کنند؟ یمعرف تیصالح

دادگاه عمومی تهـران   27ي جالبی در همین موضوع در شعبه أر 1392سال 

گرفت. متن آراء مزبور که یید قرار أدادگاه تجدیدنظر مورد ت 3صادر شد و در شعبه 

  این مقاله به نقد و بررسی موضوع آن اختصاص دارد به شرح زیر است:
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  بدوي دادگاه رأي متن

 طرفیـت  بـه ) خـاص  سـهامی ( .ف.الـف .الف شرکت دعوي درخصوص

 بطـالن  اعالم خواسته به. م.ش خانم و. ش.الف آقاي وکالت با .N.G خوانده

. نمودنـد  اقامـه  را آمره قوانین با مخالفت دلیل به 24/3/2005 مورخ قرارداد

 قـانون  از 968 ماده که استدالل این به دعوي ماهیت در ورود بدون دادگاه

 طـرفین  توافـق  بـا  ارتباطی و باشدمی عقود از حاصل تعهدات باب در مدنی

 بـا  مخالف نباید ملی قوانین به تمسک و ندارد اختالف حل به مراجعه درمورد

 شده منعقد آلمانی تبعه یک با الذکرفوق قرارداد و باشد المللیبین نوین نظم

 مـاده  در و شودمی محسوب المللیبین دعوي خارجی، عنصر وجود با و است

 اختالف گونههر که اندنموده توافق تصراحبه طرفین الذکرفوق قرارداد 11

 و گیـرد  قـرار  رسیدگی مورد برلین شرایط واجد دادگاه در قرارداد از ناشی

 دادگـاه  صـالحیت  در باشـد مـی  باطـل  یا صحیح نیز قرارداد این اساساً اینکه

 دادرسـی  آیـین  قـانون  2 ماده به استناد با دادگاه ،نتیجهدر. است اخیرالذکر

 قابـل  ایرانـی  دادگـاه  در را خواهـان  دعـوي  ،مدنی قانون 10 ماده و مدنی

 ظـرف  صـادره  قرار. داردمی اعالم و صادر را آن رد قرار و داندنمی استماع

ـ دیدنظــتج قابـل  ،ابالغ از پس روز بیست مدت  تجدیـدنظر  دادگـاه  در رــ

  . است تهران

  تجدیدنظر دادگاه يأر متن

(سهامی خاص) با وکالت خانم  تجدیدنظرخواهی شرکت الف.الف.ف.

مورخ  9101189(آلمانی) نسبت به دادنامه شماره  طرفیت شرکت ن.ش.م. به 

 ،موجب آنمحاکم عمومی حقوقی تهران که به 27صادره از شعبه  8/11/91

قرار عدم استماع دعوي نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته اعالن بطالن 

به دلیل مخالفت با قوانین آمره صادر شده است انطباقی با  4/1/84قرارداد 

دادرسی مدنی قانون آیین  348ات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده جه

شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد ندارد و دادنامه یاد

دلیل  ،دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی

 ،عتراضجدیدي که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد ا

ي أنماید. ریید میأقانون مرقوم ت 353دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 

  صادره قطعی است. 
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  و بررسی نقد .2

واجـد اهمیـت    صی بر دادگاه صالح از آن رومساله اعتبار توافق اشخاص خصو

هیچ حکمی در این  )،1379مصوب (قانون آیین دادرسی مدنی ایران  ،اوالً :است که

در  )1318مصـوب  (که قانون سابق آیین دادرسی مـدنی  درحالی ؛داردــوع نـوضـم

آثار  عتبار،این شرط ا ،ثانیاً ؛شمردتوافق برخالف صالحیت محلی را مجاز می 44ماده 

از متأثر  ،ثار ناشی از قراردادمهمی بر متعاقدین دارد. صحت و سقم رابطه طرفین و آ

، قانون حاکم تغییر . با تغییر دادگاه صالح از یک کشور به کشور دیگراستاین شرط 

تعادل و توازن قرارداد را بر هم  ،اعتباري شرط و نادیده گرفتن آنبی ،عالوهکند. بهمی

ن شـرط در  طرفین با پذیرش ایـ  ،واقعشود. درتایج ناعادالنه منتهی میزند و به نمی

که به نفع طرف  -اند و یک طرف با پذیرش این شرط میان خود دست به مبادله زده

  ازاي آن دریافت کرده است.، امتیازاتی را به عنوان مابه- مقابل است

حـاوي   ،المللـی هـا و صـالحیت بـین   تعارض دادگاه درخصوصشده آراء صادر

  گیرد.نکات مهمی است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می

  قانون مدنی 968اعمال ماده  -الف

 شیستا درخور نیقوان تعارض از هادادگاه تعارض قواعد کیتفک در دادگاه نظر دقت

 968 ماده با مذکور توافق مخالفت به دادگاه انتخاب نامهتوافق ابطال يبرا خواهان. است

 وقوع محل قانون تابع عقود از یناش تعهدات ماده نیا طبق بر. بود کرده استناد یمدن قانون

تابع قانون  ضمناً ای صراحتاً را آن و باشنداتباع خارجه بوده  ،نیمتعاقد نکهیا مگر است عقد

قانون حاکم در دسته ارتباط قراردادها اصل  نییدر مقام تع ،بیترت نیقرار دهند. به ا يگرید

توسط  ییدر جا صرفاً ،نیاز قانون منتخب طرف تیبر قانون محل وقوع عقد است. تبع

  .باشند یخارج اتباع دو هر قرارداد نیطرف که است رشیپذ قابل رانیا يهادادگاه

قانون مدنی مباحث زیادي را برانگیخته و سلب حق انتخاب اتباع  968ماده 

درباره امري یا تکمیلی بودن  ایرانی انتقادات زیادي را موجب شده است. خصوصاً

طور اما به 1،هاي فراوانی وجود داردعامل محل وقوع عقد در دسته قراردادها تحلیل

  

 .343)، ص 1384میزان، چاپ سوم، انتشارات  تهران:، (الملل خصوصیحقوق بیننجادعلی الماسی،  .1
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مزبور را تنها  مسلم این مباحث از حیطه شرط انتخاب دادگاه صالح خارج است. ماده

ولی اعمال کرد  ،م و ارزیابی میزان اعتبار توافقتوان از حیث انتخاب قانون حاکمی

این ماده متضمن هیچ حکمی نیست. تفاوت قواعد  ،انتخاب دادگاه صالح درخصوص

الملل خصوصی است. صالحیت قضایی و صالحیت قانونی یکی از مقدمات ایجاد بین

به مرجع  مورد مراجعهالذکر ارتباطی با توافق طرفین درفوقدادگاه با قید اینکه ماده 

  یید قرار داد.أحل اختالف ندارد، این تفکیک را مورد ت

قانون مدنی بـراي بطـالن شـرط انتخـاب      968اگرچه استناد خواهان به ماده 

اما باید توجه داشت کـه اهمیـت و آثـار شـرط دادگـاه       ، نادرست استدادگاه صالح

باشـد  مـی رداد موارد بیشتر از شرط انتخاب قانون حاکم بـر قـرا   از صالح در بسیاري

کنـد و هـر دادگـاهی بـا اعمـال      زیرا قانون حاکم با توجه به دادگاه صالح تغییر می

پـردازد.  قواعد حل تعارض کشور متبوع خود به تعیین قانون ماهوي قابل اعمال می

اي بـراي تحقـق   تصور نمود که انتخاب دادگاه صـالح وسـیله  عمالً توان می ،بنابراین

غیرمستقیم به انتخاب قانون حاکم منجر شـود   طورباشد و بهقانون مطلوب طرفین 

  قانون مدنی را عقیم گذارد. 968و اعمال ماده 

  المللینظم نوین بین -ب

المللـی  تمسک به قوانین ملی نباید مخالف بـا نظـم نـوین بـین     ،زعم دادگاهبه

عنصـر   الذکر با یک تبعه آلمـانی منعقـد شـده اسـت و بـا وجـود      باشد. قرارداد فوق

  شود.المللی محسوب میخارجی دعوي بین

 واجـد  را يدعو قرارداد، نیطرف از یکی یخارج تیتابع به توجه با یدگیرس مرجع

 رابطـه  بـه  توانـد یمـ  یخـارج  عنصر کی عنوان به تیتابع البته. داندیم یالمللنیب وصف

 قـرار  یخصوصـ  الملـل نیب رودر قلم يدعو ،نیبنابرا. کند اعطاء یالمللنیوجهه ب ،نیطرف

 هیـ توج را تیصـالح  يبـرا  ياوجود قواعد جداگانه ،یالمللنیوصف ب نیا ایاما آ رد،یگیم

  است؟ معتبر هم یداخل حقوق حوزه در یکلطوربه یتوافق نیچن نکهیا ای کندیم

نظـم  «و  »المللـی نظم عمـومی بـین  «المللی چیست؟ منظور از نظم نوین بین

 ،المللی اسـت. مطـابق یـک تعریـف    از واژگان متداول در روابط بین »عمومی فراملی

المللی است که اسـاس  المللی شامل آن دسته از اصول و قواعد بیننظم عمومی بین
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الملـل عـام، هسـته    شود. قواعد آمره حقوق بـین الملل محسوب مینظام حقوق بین

که نـاظر بـه حقـوق     این تعریف 1دهد.المللی را تشکیل میظم عمومی بینمرکزي ن

توانـد در  نمـی  المللی استهاي بینها و سازمانالملل عمومی و روابط بین دولتبین

الملل خصوصی و انتخاب دادگاه صالح در روابط خصوصی فرامرزي مورد مسائل بین

کننده به نظم عمومی فراملی رسد که دادگاه رسیدگیاستفاده قرار گیرد. به نظر می

المللـی مـورد   الملل و داوري تجاري بـین که در حوزه تجارت بینتوجه داشته است 

برخی اصول اساسـی مشـترك    ،گیرد. منظور از نظم عمومی فراملیاستفاده قرار می

کـه مقبولیـت عـام یافتـه     باشد میالملل هاي حقوقی و تجارت بیننظاممیان اغلب 

اصـطالح از آن    نظران بـا یـادآوري ابهـام در مفهـوم ایـن     است. اگرچه برخی صاحب

 2اند.نموده و برخی وجود آن را مورد انکار قرار داده انتقاد

آیا حاکمیت اراده در انتخاب دادگاه صالح جزو اصول اساسی مشترك در 

المللی براي رسیدگی به هیچ دادگاه بین هاي حقوقی ملی است؟ اصوالًنظام

هاي داخلی به دادگاه المللی وجود ندارد واختالفات ناشی از روابط خصوصی بین

نمایند. مطالعه منابع حقوق گونه دعاوي متضمن عنصر خارجی رسیدگی میاین

المللی و نه المللی و نه رویه قضایی بیندهد که نه معاهدات بینالملل نشان میبین

ن تجویز یا منع نوع خاصی مبی ،المللعرف و عادت و نه هیچ منبع دیگر حقوق بین

منافع ملی و  براساسقواعد صالحیت همچنان  ،ت نیست. درواقعاز قواعد صالحی

 الملل کامالًشود و حقوق بینمصالح داخلی کشورها در مراجع داخلی تعیین می

پیرامون قواعد  ،المللیگونه نظم نوین بینکه هیچطورينسبت به آن خنثی است. به

میان کشورهاي عضو اي در صالحیت شکل نگرفته است. اگرچه در سطح منطقه

  

هاي حقوقی الملل با نظاممقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین«. مهدي حدادي، 1

 .162): ص 1389، (بهار و تابستان 16، سال هفتم، شنشریه حقوق خصوصی، »ملی

الملل مفهوم نظم عمومی در حقوق بین«حسین علمی،  تفرشی ونیا، محمد عیساییمرتضی شهبازي. 2

، مجله دانشکده حقوق و علوم فصلنامه حقوق، »المللیخصوصی و جایگاه آن در داوري تجاري بین

 .102): ص 1392، (بهار 1، ش43سیاسی، دوره 
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هاي ترین قواعد صالحیت قضایی دادگاهیکی از مهم ،شرط صالحیت اتحادیه اروپا

واردي که توازن قدرت ، ولی این قاعده در مباشدمیداخلی کشورهاي عضو 

کننده) بر طبق رابطه تاجر و مصرف لمث( ن متعاملین وجود نداردایاقتصادي در م

شود. در ایاالت متحده اتحادیه اروپا اعمال نمی 44/2001نامه شماره آیین 16ماده 

آور نیست تجاري نیز شرط دادگاه صالح براي دادگاه الزام حتی در یک رابطه کامالً

تواند نسبت به صالحیت خود اظهارنظر فارغ از توافق اصحاب دعوي می ،و دادگاه

 2015چه از اکتبر اگردرباره توافقنامه انتخاب دادگاه  الهه 2005کنوانسیون  1.کند

اند، ولی محتویات آن شده است و نزدیک به سی کشور به آن ملحق شده االجراالزم

المللی نبوده و براي کشورهاي غیرعضو المللی و قواعد آمره بینعرف بین ءجز

لی هنوز در این آور نیست. ایاالت متحده این کنوانسیون را امضاء کرده است و الزام

   2نیست. االجراکشور الزم

  احاله مساله صالحیت به دادگاه خارجی -ج

ـ بابر طبق قـانون کشـور متبـوع خـود      يدر صورت طرح دعو نیبرل دادگاه  دی

 عنـوان  بـه  ییقضا تیصالح یطورکل. بهدینما میاتخاذ تصم ،تیصالح مساله درباره

همواره از عامـل ارتبـاط قـانون مقـر دادگـاه       ،یدادرس نییآ دسته لئمسا از یبخش

اعـم از   گـر یرا بـر طبـق قـانون کشـور د     تیمساله صالح توانینم و کندیم تیتبع

قـرار داد.   یابیـ کشور محل وقوع عقد مـورد سـنجش و ارز   ای نیکشور منتخب طرف

 شـماره  نامـه نیـی اروپـا از آ  هیـ در اتحاد تیعضو لیآلمان به دل حاضر حال درالبته 

. کنـد یمـ  يرویپ احکام ياجرا و ییشناسا ت،یصالح درباره اروپا هیاتحاد 44/2001

در  میچند نفر از آنـان مقـ   ای کی(که  نیمذکور اگر طرف نامهنییآ 23 ماده طبق بر

کشـور عضـو توافـق     کیـ دادگاه  تیاروپا هستند) بر صالح هیکشور عضو اتحاد کی

  

 ،یحقوق پژوهشنامه مجله ،»یخصوص المللنیب حقوق در ییقضا تیصالح شروط«،يمقصود رضا. 1

 .150): ص1389، (2شسال اول، 

2 . https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98 

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  66

 کدامچیکه ه ییخواهد بود. در جا يدعو به یدگیملزم به رس ،منتخب دادگاه کنند

 يهـا دادگـاه  باشـند  نداشـته  اقامـت  اروپـا  هیـ اتحاد عضـو  يکشـورها  در نیطرف از

 نکـه یا را نخواهنـد داشـت مگـر    يبه دعو یدگیرس تیصالح ،عضو گرید يکشورها

  . دینما تیدادگاه منتخب از خود سلب صالح

داخلی کشور متبوع خود اعتبار این تواند بر طبق قواعد اما آیا دادگاه ایران نمی

توافق را مورد بازرسی قرار دهد؟ توافق طرفین بر صالحیت دادگاه آلمان به معناي 

دار است. دادگاهی که بر مبناي محل صالحیت سلب صالحیت از دادگاه ایرانی اصوالً

ه موظف به رسیدگی بوده است. بدیهی است دادگا اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا ...

در صورت  تنهاایرانی باید بر طبق نظام حقوقی ایران به این مساله رسیدگی نماید و 

از رسیدگی خودداري کند.  ،پذیرش اصل انتخاب دادگاه صالح در حقوق ایران

امکان احاله متصور نیست و دادگاه  ،ها و مساله صالحیتدر تعارض دادگاه ،بنابراین

  د.نماین شرط را به دادگاه آلمان واگذار تواند بررسی صحت یا بطالایرانی نمی

وق ایران اتخاذ درباره اعتبار یا بطالن توافق در حق دادگاه ناچار است، درنهایت

وظیفه در دعوي مذکور نه در قسمت استدالل بلکه در قسمت تصمیم نماید. این 

ان قانون آیین دادرسی مدنی بی 2قانون مدنی و ماده  10نتیجه با استناد به ماده 

ت عدم ، شایان ذکر است که در صورشده است. پیش از بررسی استناد قانونی دادگاه

شود. این قرار قرار عدم صالحیت صادر نمی ،اعمال صالحیت به نفع دادگاه خارجی

در جایی است که هر دو دادگاه مرتبط ناشی از یک سیستم قضایی باشند. در صورت 

 متعلق به سیستم خارجی، عنداالقتضاء صدور قرارعدم اعمال صالحیت به نفع دادگاه 

  تناسب منطقی بیشتري برخوردار است.  توقیف دادرسی یا قرار رد دعوي از

  امري یا تکمیلی بودن قواعد صالحیت: -د

ي دادگاه بـه معنـاي پـذیرش توافقنامـه     أقانون مدنی در ر 10استناد به ماده 

مـذکور  ارجی است. آیا اعمال مـاده  صالحیت و انصراف از رسیدگی به نفع دادگاه خ

  پذیر است؟بر حوزه آیین دادرسی مدنی امکان

آیا قواعد صالحیت مندرج در قانون آیین دادرسی براي اصحاب دعوي جنبه 

  توانند برخالف آن قواعد توافق کنند؟ اختیاري دارد و طرفین می
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ا حق عدول در نگرش فقهی اگر دو نفر با توافق نزد قاضی رفتند، یکی از آنه

انتخاب قاضی در اختیار طرفین است و صحبت از قاضی مستقر در  ،ندارد. در فقه

اما به این نکته نیز اشاره شده که گاه الزم  علیه نیست،محل اقامت مدعی یا مدعی

است دعوي در محل دیگري که طرفین حضور ندارند، طرح شود. مانند محل اقامت 

 1حضور شهود حق کسی ضایع نشود. شهود تا به سبب مسافت و دشواري

داننـد. آزادي  صالحیت محلی را آمره نمـی  مقررات ،انحقوقدانایران برخی در 

تــرین جلــوه آزادي قــراردادي در قراردادهــاي اصــلی ،طــرفین در انتخــاب دادگــاه

المللـی نسـبت بـه دعـاوي خصوصـی      تقبل صالحیت قضـایی بـین   المللی است. بین

تـوان آزادي اراده طـرفین   ترین آنها مـی اصولی است که از مهمالمللی مبتنی بر  بین

  2دعوي در انتخاب دادگاه مورد نظر خویش را نام برد.

 یعمـوم  نظـم  بـا  ریرا مغـا  ییقضـا  تیاراده در صـالح  تیـ حاکم ،ياعـده  اما

 قـانون  نیـی تع در نیطـرف  اراده یوقت که کرد استدالل توانیم بارهنیدرا 3.دانند یم

 یختگـ یآم .نـدارد  يریثأدادگاه صـالح تـ   نییدر تع یاول قیبه طر نباشد ؤثرم حاکم

 حـق،  احقاق و يدعاو فصل و حل به دولت فیتکل و یعموم حقوق با یدادرس نییآ

 نکـه یا خصوصـاً . سـت ین انطبـاق  قابـل  یدادرسـ  نییآ قواعد بودن یلیتکم يادعا با

از همـه   تیسـلب صـالح   يبـه معنـا   یدادگـاه خـارج   تیتوافق بر صـالح  رشیپذ

 ـ ییقضا تیاعمال صالح ن،یشرط متعاقد رشیپذ ،جهیدرنت. است رانیا يها دادگاه

ـ  روابـط  عرصـه  در ــ  است دولت تیحاکم مهم مختصات از که  چـه یباز یالمللـ نیب

  .ردیگیم قرار یخصوص اشخاص دست

  

، (تهران: 1، جمبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی. عبداهللا خدابخشی، 1

 .144ص )،1390شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 

، دوره فصلنامه حقوق، »المللیحدود آزادي طرفین در تعیین صالحیت قضایی بین«. محمود باقري، 2

 .36): ص1386، (پاییز 3، ش37

)، 1383 دهم، چاپ زان،یم انتشارات(تهران:  ،یکنون یحقوق نظم در یمدن قانون ان،یکاتوز ناصر. 3

 .850ص
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تواننـد بـا   طرفین مـی  ،در ایرانرغم فقدان صراحت قانونی علیحاضر حال در 

  1اقامتگاه انتخابی در محل خاصی اقامه دعوي کنند.تعیین 

رسـد و طـرفین   مـی  المللـی امـري بـه نظـر    د صالحیت بینقواع ،در بادي امر

تـوان ارائـه   بر ایـن ادعـا مـی    زتوانند برخالف آن توافق کنند. دالیلی نیقرارداد نمی

ها در ههاي قضایی، جلوگیري از تراکم پروندنمود: توزیع متناسب دعوي میان حوزه

 ءیک حوزه خاص و ایجاد اطاله دادرسی و دسترسـی مناسـب بـه ادلـه اثبـاتی جـز      

 اعـد ودهـد کـه ق  اهداف قواعد صالحیت قضایی است. این اهداف به خوبی نشان می

منـافع اشـخاص ثالـث و مصـالح      براسـاس  ،دعوي ، عالوه بر منافع طرفینصالحیت

مین منافع طرفین دعـوي نیسـت   أتدر پی ، تنها لذا این قواعد، اندعمومی وضع شده

  مراجعه کنند.به میل خود به دادگاه دیگري  ،تا آنها براي دادرسی

که مستلزم عدم مداخله دولت  ،المللیمنافع روابط اقتصادي بین ،با این وجود

در توافق خصوصی متعاقدین به بهانه قواعد امـري اسـت، نـه تنهـا بـراي اشـخاص       

از قواعـد صـالحیت    »امـري «زیاد است که تلقی  ها چنانخصوصی بلکه براي دولت

  .یابدنمیتر مجال ظهور در پاي منافع خصوصی و مصالح عمومی بزرگ

  خواهان: نفعیذيعدم  - هـ

فقنامه انتخاب دادگاه عالوه ابه ابطال توگاه در مقام رد دعوي خواهان راجعداد

مدنی استناد کرده است. قانون آیین دادرسی  2قانون مدنی به ماده  10بر ماده 

 تواند به دعوایی رسیدگی کند مگرهیچ دادگاهی نمی )،2مزبور (ماده ماده مطابق 

مقام یا نماینده قانونی آنان نفع یا وکیل یا قائماینکه شخص یا اشخاص ذي

  رسیدگی به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند.

 ،خواهان در صحت یا بطالن شرط انتخاب دادگاه ویژهاً اصحاب دعوي بهمسلم

بر صحت یا بطالن چنین شرطی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوي  نفع است. بناذي

باشد بلکه مییابد. این تغییرات نه تنها از حیث قانون ماهوي قابل اعمال تغییر می

  

الملل هاي ایران در قلمرو حقوق بینصالحیت دادگاه«فیروزجایی، . همایون مافی و رشید ادبی1

 .57ص: )1393زمستان  پاییز و، (2ش، سال سوم، نشریه دانش حقوق مدنی، »یخصوص
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هر زیرا  ،محسوس و آشکار است ل شکلی و آیین دادرسی نیز کامالًاز حیث مسائ

دادگاهی از جهت مسائل شکلی و ادله اثباتی و هزینه دادرسی و دستورات فوري و 

لذا صدور قرار رد دعوي به دلیل فقدان  ،کندقانون مقر تبعیت می... از قواعد 

 2مگر آنکه منظور از استناد به ماده  ، فاقد توجیه حقوقی استنفعی خواهان ذي

نفع یعنی اینکه درخواست رسیدگی ذي سمت اخیر این ماده باشدقید مندرج در ق

قرارداد یا وکالي آنها برابر قانون انجام نشده و دعوي منطبق با قواعد  طرفاعم از 

  هاي ایران طرح نشده است.المللی دادگاهصالحیت بین
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  گیرينتیجه

 نیما را به ا ،تیاولو اسیو استفاده از ق یقانون مدن 968از ماده  »يامر« یتلق

 روابط در را حاکم قانون انتخاب حق یرانیا اتباع کهطورهمان که رساندیم جهینت

برخوردار باشند  زیاز حق انتخاب دادگاه صالح ن دینبا بیندارند، به همان ترت یالملل نیب

  . ندیحل و فصل اختالفات توافق نما يبرا یدادگاه خارج تیو به صالح

دادگاه صالح در کشورهاي مختلف شمول درباره شرط انتخاب رویه واحد و جهان

المللی یا نظم عمومی فراملی وجود ندارد و لذا اعتبار این شرط با نظم عمومی بین

ي اغماض از حق صالحیت اارتباطی ندارد. از آنجا که پذیرش چنین شرطی به معن

کمتر از شرط انتخاب قانون حاکم  باشدمیقضایی و کوتاه آمدن از حق حاکمیت دولت 

  هاي ملی قرار گرفته است.ها و دادگاهالمللی مورد استقبال دولتبط بیندر روا

بینی در روابط بازرگانی مین ثبات و قابلیت پیش، ضرورت تأاما از سوي دیگر

اینکه نادیده گرفتن یک  خصوصاً ترام به توافق اصحاب قرارداد استمستلزم اح

شود که موجب اخالل در تعادل و توازن ناشی از قرارداد می ،شرط از قرارداد

  اند.متعاقدین در مذاکرات پیش از قرارداد به آن دست یافته

هاي اقتصادي فراوانی به نفع شرط انتخاب دادگاه دالیل حقوقی و نیز تحلیل

جمله حقوق ایران شرط داوري هاي حقوقی ازدر بسیاري از نظام قابل ارائه است.

پذیرش قرار گرفته است. قبول چنین شرطی به معناي تجویز سلب صالحیت  مورد

 قیبه طر ییفضا نیدر چن ،نیبنابرا. است یخصوص عدالت نفع به ییقضا مراجع هیکل از

نفع دادگاه  دادگاه به کیاعراض از  يکه به معنا ،شرط انتخاب دادگاه صالح را دیبا یاول

 دیگر است، مورد پذیرش قرار داد.

شرط انتخاب دادگاه صالح مطلوب و منطقی  ،این وجود اعتبار مطلق با

شرط انتخاب قانون حاکم و نیز شرط انتخاب  ،نیست. الزم است با اصالح قانون

دادگاه صالح در معامالت بازرگانی تجویز شود و در خارج از محدوده روابط تجاري 

  اعتبار قلمداد گردد.چنین توافقی بی
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