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چکیده
از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است ،رویکرد «قراردادیکردن دادگستری» است؛ این
رویکرد با مخیرانه تفسیرکردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ،قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا است .در این مقاله با توجه
به این رویکرد شروع دادرسی مدنی بررسی شده است .یکی از جلوههای مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی،
تحدید حق دادخواهی است؛ با این توضیح که طرفین میتوانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند .از موارد
مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی ،توافق طرفین بر دادگاه صالح است .طرفین ،ممکن است ضمن
قرارداد اصلی توافق کنند اختالفات حاصله از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود ،یا در کارکردی
دیگر از این شرط ،از مجموع دادگاههای که بهطور همعرض صالحیت رسیدگی به دعوا را دارند ،بهطور مشخص ،دادگاهی را برای
رسیدگی به دعوا تعیین شود .از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی ،مبحث ابالغ است.

کلیدواژگان
ابالغ ،ارادة مشترک ،تحدید حق دادخواهی ،شرط صالحیت ،صالحیت محاکم.

 نویسندة مسئول

تلفن12066666090 :

رایانامهmeysam.dehno@gmail.com :
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مقدمه
اراده واژه اي عربـي از ریشة «رود» است و لغتدانان ،معادل فارسي آن را «خواستن ،خواسته ،ميل،
قصد و آهنگ» نوشتهاند (دهخدا ،0669 ،ص .)0611از بعد حقوقي ،تعریف اراده با معنـاي لغـوي
آن متفاوت نيست « ،اراده حرکت نفس به طرف کاري معين پـس از تصـور و تصـدین منفعـت آن
است و اعم از قصد انشا دانستهاند» (جعفري لنگرودي ،0661 ،ص.)92
در حقوق دادرسي مدني ،بر خالف شـقوق دیگـر حقـوق خصو ـي ،از اراده و ميـزان آزادي
آنکمتر سخن گفته شده است و بحث دربارة این مهـم در ایـن شـاخه از حقـوق مهرـور مانـده و
درخور تأمل بيشتري است.
بهطور کلي ،ترلي ارادة طرفين دعوا در جریان دادرسي به دو شيوه متصور است:
الف) ارادة یکجانبة ا حاب دعوا؛
ب) ارادة مشترک ا حاب دعوا.
در قسم اول ،ارادة هر یک از طرفين دعوا بهطور یکجانبه در جریان دادرسي تأثيرگذار اسـت،
اما نوع عالي از ترلي اراده در فرآیند دادرسي مدني ارادهاي است که محصول توافن ا حاب دعوا
است و ما آن را «ارادة مشترک ا حاب دعوا» ميناميم ،یعني طرفين دعوا با یکدیگر توافن کـرده و
ترتيباتي را براي دعواي خویش مهيا کنند.
از سوي دیگر ،اگر سير دادرسي مدني را متصور شویم ،ميتوان سه مقطع زماني را متصور شد:
 .0مقطع زماني مربوط به آغاز دادرسي مدني؛
 .9مقطع زماني مربوط به جریان دادرسي مدني؛
 .6مقطع زماني مربوط به پایان دادرسي مدني.
در این نوشتار ،با توجه به تعریف مطرحشده از ارادة مشترک و تقسـيمبنـدي یادشـده ،دربـارة
حدود و کارایي ارادة مشترک ا حاب دعوا در مقطع شروع دادرسي مدني بحث ميشـود .پـيش از
ورود به بحث ،مناسب است به منظور مهياکردن بستر بحث ،بـر جایگـاه اراده در حقـوق دادرسـي
مدني تأملي مختصر شود.
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جایگاه اراده در حقوق دادرسی مدنی
برخالف حقوق عمومي که در آن نيروي الـزا و عمـل اقتدارگرایانـه ،نقـش مهمـي در تکـوین و
تدوین قوانين دارد ،در حقوق خصو ي ارادة آزاد و خالق افراد روابط حقوقي را پدید مـيآورد و
بدان سامان ميدهد (پوراستاد ،0616 ،ص.)010
ترلي این تفکر (حکومت اراده در حقوق مدني) در قوانين داخلي بهوضوح قابل رؤیت اسـت،
براي مثال مادة  01ق .گواه این مدعا است ،که در این ماده مقنن بيـان کـرده اسـت« :قراردادهـاي
خصو ي نسبت به کساني که آن را منعقد نمودهاند ،در ورتي که مخالف ـری قـانون نباشـد،
نافذ است» 0.بحث بر این است که آیا در حقوق دادرسـي مـدني نيـز آزادي اراده مـيتوانـد ماننـد
حوزههاي دیگر حقوق خصو ي تفسير شود؟
در بادي امر ممکن است گفته شود اتکاي این شاخه از حقوق به ارادة دولت به تضـعيف ارادة
اشخاص منرر خواهد شد ،زیرا ارادة دولت بهعنوان فصل کنندة خصومت ،موجب کـمرنـگشـدن
ارادة اشخاص خواهد شد (اکبري دهنو ،0629 ،ص .)26وانگهي ،براي پيبردن به بنيانهاي کـاربرد
ارادة ا حاب دعوا در دادرسي مدني ،باید جوانبي را در نظر گرفت:
درخواستهای اصحاب دعوا

در دادرسي مدني ارادة ا ـحاب دعـوا مـيتوانـد در قالـب درخواسـتهـاي ایشـان ترلـي یابـد،
درخواست هایي که ا حاب دعوا در مقا شروع دعواي خویش ،یا در جریان دعواي خویش ،یا در
پایان دعواي خـویش از دادگـاه دارنـد .برخـي متفکـران حقـوق دادرسـي از ایـن امـر بـه «ا ـل
درخواست» یاد ميکنند (پوراستاد ،0616 ،ص.)016
تکمیلیبودن مقررات در حقوق دادرسی مدنی

برخي زمينهها ( که برخي حقوقدانان با توجه بـه آن ایـن شـعبه از حقـوق را زیرمرموعـة حقـوق
 .0یکي از حقوقدانان با استناد به مادة  9ق .آ .د . ..از ا ل درخواست ،به ا ل لزو درخواست در همة اعمال دادرسي
مدني یاد ميکند (حسنزاده ،0629 ،ص.)21

 688

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1313

عمومي در نظر گرفتهاند) نميتواند مانع الحاق حقوق دادرسي مدني بـه حقـوق خصو ـي شـود.
زیرا در این دسته قواعد و مقررات بهظاهر غيرقابـل تخطـي ،ارادة ا ـحاب دعـوا مـسثر اسـت ،از
جمله :شروع و پایان دادرسي مدني در اختيار طرفين است؛ ميتوان مورد دعـواي مـدني را (ماننـد
شيء انتقالپذیر) به دیگـري انتقـال داد؛ بخـش اعظـم و قابـل توجـه اعمـال دادرسـي منـوط بـه
درخواست و ارادة ا حاب دعواي مدني است ،مانند درخواست تأمين خواسته و درخواست جلب
شخص ثالث.
از این رو ،به عقيدة ما در این شعبه از حقوق خصو ي ،مانند شـعبههـاي دیگـر ،ا ـل بـر آن
است که مقررات بهطور مخيره تفسير شود.
مالکیت اصحاب دعوا بر دعوای مدنی

از آنرا که دعواي مدني با ابتکار ا حاب دعوا آغاز ميشـود و بـا اختيـار ایشـان پایـان مـيیابـد،
ميتوان دعواي مدني را مانند شيئي پنداشت که در مالکيت و قبضة استيالي ایشان است (پوراستاد،
 ،0616ص.)019
امروزه بسياري از نظا هاي حقوقِ دادرسيِ مدنيِ پيشرفتة جهان ،با توسعة نقـش ارادة ا ـحاب
دعوا در دادرسي مدني و قائلبودن به تکميليبودن مقررات در این حوزه ،رویکرد «قرارداديکـردن
دادگستري» را مطرح کردهاند ،این رویکرد ،برخاسـته از دیـدگاهي اسـت کـه در آن امکـان نفـو
قرارداد را (به عنوان عالي ترین نوع توافن و ترلي اراده در حقوق دادرسي) در سير دادرسي مـدني
بررسي ميکند ).(Cornu, 2007, pp.241-255
 .0شروع این بحث در حقوق دادرسي ما مرهون تحقيقات سـتودني حقوقـداناني اسـت کـه بـا مطالعـة حقـوق کشـورهاي
خارجي ،ضمن پانهادن به بستر این نهاد نوپا ،بازننشسته ،و با تأليفات خویش بستر آن را براي مطالعـة دیگـران همـوار
کردند .از این تأليفات مي توان به مواردي اشاره کـرد از جملـه :ادارة جریـان دادرسـي مـدني بـر پایـة همکـاري و در
چارچوب ا ول دادرسي نوشتة محسني ( ،)0612ا ل ابتکـار عمـل خصو ـي ا ـحاب دعـوا در دادرسـي مـدني و
استثناها و قيدهاي آن نوشتة غمامي و محسني ( ،)0620ا ل حاکميت ا حاب دعواي مدني نوشتة پوراستاد (.)0616
 .9براي مثال در حقوق دادرسي آمریکا با استناد به مادة  96قواعد آیين دادرسي مدني فدرال ،دادگاه باید در ابتداي دادرسي
با لحاظ کردن توافن ا حاب دعوا ادلة مورد نياز دعوا را تعيين کند ،در نتيره ،فرضاً در این نظا ممکن است ا حاب
دعوا فقط اسناد کتبي را براي اثبات دعواي خویش برگزینند (.)Hazard et al., 1993, p.103
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در این مقاله ،از منظر این رویکرد« ،شروع دادرسي مدني» بررسي ميشود.
توافق طرفین در زمینة تحدید حق دادخواهی
به موجب در ا ل  62قـانون اساسـي «دادخـواهي حـن مسـلم هـر فـرد اسـت» دربـارة «حـن
دادخواهي» پرسش این است که آیا اشخاص ميتوانند بنا بر توافن با یکدیگر ایـن حـن را تحدیـد
کرده و از حن خویش در این زمينه رفنظر کنند .بـراي مثـال آیـا متعاقـدین مـيتواننـد ضـمن
قرارداد ،حن هرگونه طرح دعواي احتمالي (دادخواهي) ناشي از قرارداد خویش را ساقط کنند؟
بدیهي است ،حالتي که شخصي در ضمن قراردادي بهطور کلي و عا  ،حن دادخواهي خـویش
را ساقط ميکند ،از بحث این مقاله خارج است ،زیرا این شرط آشکارا با مفاد مـادة  212کـه در آن
امکان اسقاط کلي حقوق مدني ممنوع اعال شده است ،مغایرت دارد ،از این رو نميتوانـد موجـد
اثر تلقي شود .بهطور کلي ،ميتوان زوال حن دادخواهي را در سه مورد بررسي کرد:
 .0در برخي موارد طرفين ،به طور مطلن در دد زوال حن دادخواهياند ،مراد در اینرـا حـالتي
است که در آن حن تظلم خواهي براي فرد ،خواه از طرین مرجع دادگستري ،خواه از طرین مرجـع
غيردادگستري ،متصور نباشد ،براي مثال حالتي را تصور ميکنيم که بایع ضمن قـرارداد بيـع شـرط
ميکند مشتري دربارة قرارداد حاضر حن هيچ دعواي احتمالي عليه بایع را نداشته باشد؟
در ابتداي کال خاطرنشان ميشود فرض ما خارج از حالتي است که در آن براي مثال ،بـایع بـا
 .0در سير دادرسي مدني ميتوان سه مقطع زماني را متصور شد:
 مقطع زماني مربوط به آغاز دادرسي مدني؛ مقطع زماني مربوط به جریان دادرسي مدني؛ مقطع زماني مربوط به پایان دادرسي مدني.این نوشتار رفاً بر مبناي مقطع نخست تأليف شده است« ،این تقسيمبندي رفاً به جهت سهولت و تقریب بحث است».
 .9ممکن است اشکال شود در این نوشتار ارادة مشترک ا حاب دعوا در شروع دادرسي مدني واکاوي شده است ،درحالي
که در بخش تحدید توافقي حن دادخواهي هنوز دادرسي به معناي دقين وقوع نيافته است .این ایراد رفعشدني است؛
زیرا همانطور که در پانوشت  0گفته شد تقسيمبندي مطرحشده رفاً جهت سهولت و تقریب بحث است ،به تعبير
دیگر ،وجهي که موجب قرارگرفتن این بحث (تحدید توافقي حن دادخواهي) در این نوشتار شده است ،ظرفيت و
امکان قرارگرفتن این بحث در شروع دادرسي مدني است .وانگهي از سوي دیگر ،اگر ا حاب دعوا چنين توافقي
نميکردند ،دادرسي ميان ا حاب دعوا شروع ميشد.
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آگاهي و سوءنيت از استحقاق نداشتن خـویش ،در ـدد باشـد بـا اشـتراط زوال حـن دادخـواهي،
مشت ري جاهل را فریب دهد و عمالً وي را خلع سالح کند ،زیرا چنين توافقي بـا نظـم عمـومي و
اخالقي که در معامالت حاکم است در تهافت آشکار خواهد بود (کاتوزیان ،0612 ،ص.)996
ممکن است گفته شود دادخواهي حقي مدني است ،که مانند حقوق مدني دیگر دارنده ميتواند
آن را اسقاط کند ،اما به نظر مي رسد این اسـتدلل مخـدوا اسـت ،زیـرا از سـویي ،اسـقاط حـن
دادخواهي در این فرض از مصـادین «اسـقاط مـالم یرـب» اسـت کـه ـحي نيسـت (ميرفتـاح،
0206هق ،ج ،9ص ،)106از سوي دیگر ،حن بدون ضمانت اجرا بيمعناست (متين دفتـري،0661 ،
ص .)91-99از این رو ،چگونه ميتوان حالتي را متصور شد که در آن مشتري مستحن باشد ،ليکن
پشتوانهاي براي این حن متصور نباشد.
 .9از موارد دیگري که طرفين با توافن خصو ي خویش ،در دد تضيين حـن دادخـواهيانـد،
جایي است که بهطور جزئي به دنبال تضيين این حناند ،این طرین به دو شکل مطرح ميشود:
الف) جایي که فقط در یک بازة زماني خاص طرح دعوا و دادخواهي براي طرفين امکـان دارد،
براي مثال ضمن عقد بيع شرط مي شود که فقط ظرف دو سال از عقـد قـرارداد طـرح دعـوا عليـه
طرف مقابل امکان دارد ،یا شخصي براي اطمينان مشتري از ایفاي تعهدات بایع ضـمانت مـيکنـد،
منتهي بر مشتري شرط مي کند که براي مثال در ورت عهدشکني بایع فقط در مدت  6ماه از ایـن
تاریخ (عهدشکني بایع) امکان طرح دعوا عليه او وجود دارد و پس از آن ،چنين اختياري براي وي
وجود ندارد.
ب) گاه ممکن است تضيين حن دادخواهي نه از بابت زمان ،بلکه از بابت سبب خا ي باشـد،
براي مثال در حالت عادي اگر مبيع معيوب باشد ،مشتري ميتواند با استناد بـه معيـوببـودن مبيـع
اقامة دعواي فسخ کند ،حال ممکن است بایع با شرط تبري از عيوب ،مبيع را فروخته باشد .واض
 .0در استدللي همسو ،یکي از حقوقدانان در این زمينه ميگوید ...« :حن بدون ضمانت اجرا در علم حقوق جایى ندارد و
تنها در ورتى در علم حقوق جا پيدا مىکند که قدرت جامعه ضامن احقاق و اعمال آن باشد» (محقن داماد،0666 ،
ج ،6ص .)01
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است که در این حالت ،به سبب عيب ،طرح دعـواي فسـخ نمـيتوانـد مقتضـي اجابـت باشـد .در
تفکري برتر ميتوان گفت زوال حن دادخواهي در این زمينه و با این کيفيت ميتواند حي باشد،
زیرا پشتوانة قانوني دارد .دليل دیگر براي حت این توافن ،آن است که ضـمانت اجـراي «حـن»
همچنان محفوظ است ،منتهي اعمال آن منوط به بازة زماني خا ي شده است .در حقيقـت ،مقـنن
خود در موارد عدیدهاي ،اعمال پاره اي از حقوق را فقط در یک بازة زماني معين ممکن ميداند .در
این موارد با انقضاي مدت ،دیگر نميتوان حقي را براي دارنده در نظر گرفت.
 .6قسم سو از تحدید امکان دادخواهي ،مختص به جایي است که طرفين فقط حن اقامة دعوا
در مراجع دادگستري را از خود سلب ميکنند و از این رو ،پس از وقوع اختالف ميان طرفين ،تنهـا
راهي که براي حل اختالف ميتواند ممکن باشد ،بهکارگيري رواها و مراجـع غيرقضـایي اسـت.
نمونة این مورد ،شرط الحيت داوري است ،که به موجب آن ،داور را مرجعي غيرقضـایي بـراي
اختالف خویش در نظر ميگيرد.
تصور نشود با زوال دادخواهي ،امکان طرح دعوا براي طرفين متصور نيست ،بلکـه همـان ارادة
مشترکي که حن دادخواهي را براي طرفين مسدود کرد ،ميتواند بار دیگر ،حن دادخواهي را بـراي
طرفين ممکن کند .به بيان دیگر ،طرفين ميتوانند با توافن همدیگر یکبار دیگر حن طـرح دعـوا را
در مرجع دادگستري و غيردادگستري ممکن کنند ،ایـن اسـت کـه در بنـد  0مـادة  210ق .آ .د. .
تراضي طرفين منرر به زوال داوري دانسته شده است .در ا ول آیين دادرسي مدني فراملـي ماننـد
ق .آ .د . .از شروط تحدیدکنندة دادخواهي سخن گفته نشده است .با وجود این ،مفاد بند  1ا ـل
 01ا ول آیين دادرسي مدني فراملي ميتواند بر پذیرا این شرط دللت داشته باشد .بـه موجـب
این بند «طرفين حن دارند در هر زماني با ارادة خود به موجب انصـراف ،پـذیرا ،موافقـت و یـا
 .0در مادة  266قانون مدني دربارة تبري از عيوب بيان شده است« :اگر بایع از عيوب مبيع ،تبري کرده باشد به این که عهدة
عيوب را از خود سلب کرده یا با تما عيوب بفروشد ،مشتري در ورت ظهور عيب حن رجوع به بایع نخواهد
داشت و اگر بایع از عيب خا ي تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عيب حن مراجعه ندارد».
 .9بدیهي است که این احتراج رفاً ناظر بر نوع اول محدودکردن دادخواهي (محدودیت زماني) است.
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توافن دوستانه به تما یا بخشي از دادرسي پایان دهند ،یا آن را ا الح کنند .خواهان نميتوانـد در
ورت ورود زیان به طرف مقابل ،بهطور یکجانبه به دعوا پایان ،یا آن را تغيير دهد».
در حقيقت ،همان طور که گفته شده است ،موضع و رویکرد نویسـندگان ایـن اسـت کـه دعـوا
مانند شيء متعلن به طرفين است (غمامي و محسني ،0621 ،ص .)21ا حاب دعـوا مـيتواننـد از
باب ابتکار و اختيار خویش در شروع دادرسي مدني ،کيفيت آن را معلـو کننـد و در بقـا یـا زوال
دعواي آن تصميم بگيرند .یکي از حالتهایي که طرفين مـيتواننـد از دعـواي خـویش منصـرف
شوند ،حالتي است که طرفين در هنگا انعقاد قرارداد ،از حن خویش ـرفنظر مـيکننـد .بـه ایـن
جهت ميتوان گفت شروط تحدیدکنندة دادخواهي همسو با بند  1ا ل  01است.
ارادة مشترک طرفین دعوا ،در صالحیت محاکم
الحيت به ورت توانایي (شایستگي) و تکليف قانوني دادگاه جهـت رسـيدگي بـه یـک دعـوا
تعریف شده است (شمس ،0616 ،ج ،0ص ،)612قواعد و قـوانين راجـع بـه ـالحيت محـاکم،
اساساً از سوي مقنن ،پيشبيني ميشود .با وجود این ،تقابل ترتيبات پيشبينيشده توسط قانونگذار،
با ارادة مشترک ا حاب دعوا و اینکه آیا طرفين ميتوانند دادگاهي را بهطـور تـوافقي بـراي طـرح
دعواي خویش برگزینند ،درخور بحث است .در این مرال ميزان تأثير و کـارگزاري ارادة مشـترک
ا حاب دعوا در زمينة انتخاب دادگاهي براي فصل خصومت ميان آنها بررسي ميشود.
با توجه به تقسيم ـالحيت اتـي و ـالحيت نسـبي در قـانون 6،در ابتـدا عـدول از قواعـد
الحيت اتي بر مبناي توافن طرفين بحث ميشـود ،سـ،س ،امکـان عـدول از قواعـد ـالحيت
محلي و نسبي بر مبناي توافن طرفين بررسي خواهد شد.
عدول از قواعد صالحیت ذاتی بر مبنای توافق طرفین

براي تشخيص این امر که دعوایي از جهت الحيت اتي مراجع باید در چه مرجعي مطرح شود،
1. Principles of Transnational Civil Procedure, 2004, pp.29-30.
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باید همزمان به سه شاخص نف ،نوع و درجه توجه کرد و با توجه به آنها دادگاه اتاً ـال را
شناسایي کرد (شمس ،0616 ،ج ،0ص.)669
گفته شده است قواعد و قوانين مربوط به الحيت اتي در زمرة قواعد آمره است که رعایـت
آن در هر حال الزامي است .در حقيقت ،مرعينمودن این قواعد هم قاضي و هـم طـرفين را شـامل
است .از سویي ،دادگاه در همه حال باید الحيت اتي خویش را در نظر بگيرد و اگر در جریـان
رسيد گي براي مثال ،متوجه عد

الحيت اتي خویش شد ،باید در راستاي اعال عد

ـالحيت

خویش اقدا مقتضي را انرا دهد .دادگاه عالي انتظامي قضات نيز رسيدگي دادگاه فاقد ـالحيت
اتي را به موضوع نادرست ميداند.
وانگهي ا حاب دعوا با استناد توافن خویش ،هـيچگـاه فر ـت عـدول از قواعـد مربـوط بـه
الحيت اتي را نميیابند ،براي مثال اگر شخصي مدعي باشد که مأموري از دولـت بـا تقصـير در
انرا دادن وظایف قانوني خویش ،موجب ورود خسارت به او شـده اسـت ،نمـيتواننـد بـا توافـن
یکدیگر بر الحيت دادگاه حقوقي را براي احراز تقصير مأمور خـاطي توافـن کننـد (بـه موجـب
تبصرة  0مادة  01قانون جدید تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري مصوب  ،0629تعيين
ميزان خسارتهاي وارده از ناحية مسسسات و اشخاص یادشده در بندهاي  0و  9این ماده پـس از
دور رأي در دیوان بر وقوع تخلف بر عهدة دادگاه عمومي است) ،در حقيقت ،ایـن امـر پـس از
احراز مراتب تقصير توسط دیوان عدالت اداري انرا ميگيـرد (شـمس ،0611 ،ج ،0ص ،)061یـا
براي مثال کارگر و کارفرما براي احتساب دستمزد کارگر بر ـالحيت دادگـاه توافـن کننـد ،زیـرا
حسب رأي وحدت رویة دیوان عالي کشور (بـه شـمارة  ،116مـور  )0666/01/01و مـادة 016
قانون کار هرگونه اختالف ميان کارگر و کارفرما باید از طرین مراجع پيشبينيشـده در قـانون کـار
حلوفصل شود.

 .0براي شعبة دو این دادگاه ،در رأي شمارة  21مور 0611/9/99؛ قاضي مشتکيعنه را به جهت بيتوجهي به قواعد
الحيت اتي مستوجب تخلف انتظامي دانسته است.
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بر خالف قانون آیين دادرسي مدني که در آن بهطور ری

الحيت اتـي و محلـي تفکيـک

شده است ،در ا ول آیين دادرسي مدني فراملي ،ورودي به الحيت اتي و محلي نشده و ـرفاً
به نحو مطلن به الحيت دادگاه اشاره شده است.
به زعم نگارنده دليل برگزیدن این رویکرد از سوي تـدوینکننـدگان ا ـول ،بسـندهکـردن بـه
معيارهاي کلي است ،بر خالف قوانين ،که قانونگذار باید فرعها را هم کر کند.
به هر حال ،نویسندگان ا ول ،ا ل  9را براي پرداختن به مبحث الحيت انتخاب کـردهانـد،
در فراز ابتدایي این ا ل مهمترین معيار شناسایي الحيت دادگـاه ،توافـن طـرفين دانسـته شـده
است ،با وجود این ،از مفاد بند  2همين ا ل ميتوان مستفاد کرد که این ابتکار عمل ا حاب دعوا
مطلن نبوده و دربارة الحيت اتي کارگر نيست .در این بند بيان شده است« :هنگامي کـه معلـو
شود الحيت دادگاه آشکارا نامناسب شده ...دادگاه ميتواند الحيت خود را رد کند .»....یکي از
مصادیقي که ممکن است طرفين دعوا بر الحيت دادگاه بهطور نامناسب توافـن کننـد ،توافـن در
زمينة دادگاه فاقد الحيت اتي است؛ که البته بر مبناي بند  2ا ـل  9ایـن مرـال بـراي طـرفين
وجود ندارد.
عدول از قواعد صالحیت محلی بر مبنای توافق طرفین

الحيت محلي را ميتوان شایستگي و تکليف مکاني و جغرافيایي مرجع اتاً ـال در رسـيدگي
به دعواي حقوقي تعریف کرد .در این زمينه ،ا ل و بنا بر الحيت محاکم مستقر در محل اقامت
خوانده قرار داده شده است .یکي از حقوقدانان دربارة الحيت محلي مينویسد ...« :ا ل برائـت
بر این امر دللت ميکند که تما افراد در یک حالت برابر نسبت به یکدیگر قرار دارند پـس کسـي
که خواهان حقي بر عهدة دیگري است طبيعي است که ميبایست هزینه و زحمت اثبات آن را بـر
دوا کشد» (متين دفتري ،0661 ،ج ،0ص.)612
1.Principles of Transnational Civil Procedure, 2004, p.19
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این قاعده که به عقيدة عدهاي از حقوق ر نشـأت گرفتـه اسـت ،یکـي از سـنتهـا و ا ـول
پذیرفتهشده در غالب نظا هاي حقوقي جهان است .براي نمونه در مادة  29ق .آ .د . .فرانسه بيـان
شده است الحيت و اقتدار محاکم فرانسوي ،مبتني بر محـل سـکونت خوانـده اسـت» .در نظـا
حقوقي ایران نيز به موجب مادة  00ق .آ .د« . .دعوا باید در دادگاهي اقامه شـود کـه خوانـده ،در
حوزة قضایي آن اقامتگاه دارد.»...
به هر حال ،آنچه در این مرال باید بررسي شود ،این است که آیا تراضي و توافن طرفين جهت
عدول از قواعد مربوط به الحيت محلي ممکن است؟
تتبع در سير تاریخي این بحث ،به این پرسش پاسخ مثبت ميدهد ،همانطـور کـه در مـادة 06
قانون ا ول محاکمات حقـوقي ( ، )0692در مـادة  22ق .آ .د ، )0601( . .بنـد  2مـادة  6قـانون
دادگاههاي مدني خاص ( )0611تراضي طرفين در تعيين محکمة ال نافذ دانسته شده بود.
با وجود این ،پيشبيني این طرین که با مباني اراديبـودن دادرسـي مـدني همخـواني مضـاعفي
دارد ،از اندیشة قانونگذار سال  62مغفول مانده است و در ق .آ .د . .به طـور ـری از جـواز آن
حبتي نشده است .حال بحث این است که آیـا در شـرایط کنـوني ایـن امکـان مـيتوانـد بـراي
اشخاص متصور باشد؟ در این زمينه ،ميان حقوقدانان اتفاق عقيده وجود ندارد:
 عدهاي معتقدند به لحاظ مبنایي ،پـيش بينـي قواعـد ـالحيت محلـي بـه جهـت مصـلحتخصو ي افراد است (نظامي ،0691 ،ص ،)092به این دليل ،بـر خـالف قواعـد ـالحيت اتـي،
نميتوان اثري از ارتباط این دسته از قواعد با نظم عمومي متصور شد (قائم مقـا فراهـاني،0612 ،
 .0این ا ل ،با وجود عموميت ،استثنا دارد و در مواردي تحدید شده است ،دعاوي راجع به اموال غيرمنقول و حقوق
مربوط به آن (موضوع مادة  09ق .آ .د ،). .دعواي اعسار (مادة  92ق .آ .د). .؛ دعاوي راجع به سند ثبت احوال (مادة
 2قانون ثبت احوال )11؛ دعاوي مربوط به خسارات و هزینة دادرسي (مادة  101ق .آ .د.). .
« .9در تما موارد طرفين ميتوانند تراضي نموده به هر محکمة لحيه که بخواهند رجوع نمایند .تراضي طرفين در دفتر
محکمة لحيه قيد شده به امضاي طرفين ميرسد و در ورتي که متداعيين سواد نداشته باشند ،این نکته قيد
ميشود».
 « .6در تما دعاوي که رسيدگي به آن در الحيت دادگاهي است که رسيدگي نخستين مينماید ،طرفين دعوا ميتوانند
تراضي کرده ،و به دادگاه دیگري که در عرض دادگاه الحيتدار باشد رجوع کنند .تراضي طرفين باید به موجب
سند رسمي یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهي که ميخواهند دعواي خود را به آن ارجاع کنند ،به عمل آید .در
ورت اخير دادرس اظهار آنها را در ورتمرلس قيد و به مهر و یا امضاي آنها ميرساند.»...
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ص .)066همچنين ،با توجه به ا ل حاکميت ا حاب دعواي مدني و ا ـل مشـروعيت توافقـات
غيرمغایر اشخاص با نظم عمومي (مادة  01ق ). .ميتوان استدلل کرد که توافـن اشـخاص بـراي
عدول از قواعد مربوط به الحيت محلي ممکن است (شمس ،0616 ،ج ،0ص.)916 -911
 به طور متقابل ،عده اي با این عقيده مخالفنـد؛ ایشـان اسـتدلل مـي کننـد قواعـد مربـوط بـهالحيت محلي در همه حال مربوط به حقوق طرفين دادرسي نيست که امکان توافن بـرخالف آن
براي ا حاب دعوا وجود داشته باشد .براي مثال هنگامي که دعوا در ـالحيت دادگـاه مسـتقر در
حوزة مال غيرمنقول است ،قانونگذار بيشتر مصلحت دادگاه را ملحوظ ميکند تا مصلحت خوانـده
را ،زیرا در این دعاوي ،هر آینه ،رسيدگي دادگاه مستلز انرا دادن اقداماتي مانند معاینـه و تحقيـن
محلي خواهد بود؛ مهمتر آنکه ،قائلشدن به امکان توافن طرفين در این زمينـه تفسـيري اسـت کـه
محمل قانوني ندارد.
در شرایط کنوني قریب به اتفاق شعب دادگاههاي تردید نظر ،ایـن نظـر را قبـول دارنـد ،ادارة
حقوقي دادگستري نيز همين نظر را برگزیده است .براي مثـال ایـن اداره در نظـر شـمارة 6/2061
مور  0611/6/6ابراز ميکند« :مطابن مادة  619قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب
در امور مدني مصوب سال  ،0662هرگاه دادگاه تردیدنظر ،دادگاه بدوي را فاقد ـالحيت محلـي
یا اتي تشخيص دهد ،رأي را نقض و پرونده را به مرجع ال ارسال ميدارد».
در تقابل این دو دیدگاه ،ميتوان نظري ميانه را بيان کرد .شایان کر است باید مـادة  619ق .آ.
د .را با توجه به مادة  660ق .آ .د . .تفسير کرد ،زیرا دیـوان عـالي کشـور فقـط در حـالتي رأي
دادگاه بدوي (فاقد الحيت محلي) را نقض مي کند که نسبت بـه ـالحيت دادگـاه ایـراد شـده
باشد ،از این رو ،اگر نسبت به آن تعرضي نشده باشـد ،رأي دادگـاه بـدوي در رسـيدگي فرجـامي

 .0از سویي ،مقنن ترتيب سابن را پيشبيني نکرده است .از سوي دیگر ،به موجب مادة  619قانون آیين دادرسي مدني
رعایت نکردن الحيت ،خواه از نوع اتي و خواه از نوع محلي ،مستوجب نقض رأي از سوي مرجع تردیدنظر
خواهد شد.
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نقض نميشود .در حقيقت ،شأن دیوان عالي کشـور در نظـارت شـکلي بـر قـوانين و حساسـيت
نسبت به اجراي قوانين و موازین دادرسي به مراتـب از دادگـاه تردیـدنظر بـالتر اسـت .انسـرا
حقوقي نيز اقتضا ميکند دربارة رعایتنکردن الحيت محلي از سوي دادگاه موضعي اتخا شود.
به همين جهت ،بر اساس قاعده ،باید بند  0مادة  660را قيدي براي مادة  610دانست کـه آن را
(دربارة الحيت محلي) از اطالق خارج ميکند .بنابراین ،دادگاه تردیدنظر نيز بایـد ماننـد دیـوان
عالي کشور فقط در ورتي رأي را بهدليل عد

الحيت محلي ،نقض کند ،که نسبت به ایـن امـر

در دادرسي بدوي ایراد شده باشد.

الحيت محلي دادگاه بدوي ،تعرضي نسبت بدان انرا نگرفته باشد ،حکم دادگاه نقض

 .0از این رو ،اگر به رغم عد
نخواهد شد.
 .9در مادة  922ق .آ .د .ک .عد الحيت محلي دادگاه بدوي موجب نقض رأي در دادگاه تردیدنظر نخواهد بود .به نظر
مي رسد اهميت مقولة الحيت در امور جزایي نسبت به امور حقوقي بيشتر است .حالتي را متصور ميشویم که در آن
از دادگاه نا ال محلي ،به تبع امري جزایي ،بنا بر مطالبة مدعي خصو ي ،جنبة حقوقي نيز ،مورد لحوق حکم قرار
ميگيرد ،واض است که دادگاه تردیدنظر نميتواند به جهت رعایتنکردن الحيت محلي چنين رأیي را نقض کند.
ممکن است ایراد شود که در این فرض دادگاه باید جنبة جزایي را تأیيد کند و جنبة حقوقي را براي دور رأي از
دادگاه ال به دادگاه بدوي ارجاع دهد ،چه آنکه در قسمت اخير مادة  00ق .آ .د .ک .بيان شده است مطالبة ضرر و
زیان مستلز رعایت تشریفات آیين دادرسي مدني است .در مقا رفع ایراد و زدودن شبهه پاسخ ميدهيم که رعایت
تشریفات در این ماده رفاً ناظر بر تشریفاتي مانند تقدیم دادخواست ،و هزینة دادرسي است و به هيچ وجه دللتي بر
مانحن فيه نخواهد داشت ،نيز آنکه بر فرض پذیرا این ایراد ،دادگاه تردیدنظر باید پس از نقض ،جنبة حقوقي را
براي رسيدگي و دور رأي ،به چه دادگاهي ارجاع دهد؟ به دادگاه کيفري!؟ یا به دادگاه حقوقي!؟ قائلشدن به دادگاه
کيفري اساساً نمي تواند حي باشد ،زیرا با مباني تشکيل دادگاه کيفري در تهافت خواهد بود ،چگونه ممکن است
دادگاه کيفري رفاً به جنبة حقوقي امري رسيدگي کند ،به بيان دیگر ،جواز رسيدگي محکمة کيفري به امر حقوقي
رفاً در حالت توأمانبودن آندو است .همچنين ،قائلشدن به دادگاه حقوقي نيز بيشک نميتواند حي باشد ،زیرا
اگر دادگاه تردیدنظر در دد نقض رأي بدوي به لحاظ عد الحيت محلي باشد ،باید رأي را به دادگاه محالً ال
که طبيعتاً از همان نف ،نوع و درجه است ،ارسال کند و هيچ جوازي براي تخطي از این امر براي دادگاه تردیدنظر
وجود نخواهد داشت .حال اگر مدعي خصو ي از اختيار مندرج در قسمت اخير مادة  00ق .آ .د .ک .رفنظر نکند
و با طرح دعواي مرزي در محکمة حقوقي ،در نهایت ،رأیي ادر شده باشد که دادگاه الحيت محلي براي دور
آن را نداشته است ،آیا ميتوان دیدگاهي را پ ذیرفت که در آن دادگاه تردیدنظر باید به نقض رأي به لحاظ عد
الحيت محلي مبادرت کند! (اکبري دهنو ،0629 ،ص.)66
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البته در گامي مثبت ،در لیحة ا الحي ق .آ .د . .این خأل از سوي تهيهکنندگان برطرف شـده
است.
شرط صالحیت

گفته شد از بعد الحيت محلي ،در همة مواردي کـه محـاکم مسـتقر در محـل اقامتگـاه خوانـده
الحيت رسيدگي به دعوا را دارند ،طرفين مي توانند با توافن یکدیگر دعواي خویش را در محـل
دیگري اقامه کنند .البته اختيـار طـرفين دعـوا در تعيـين دادگـاه ـال  ،ـرفاً جـایي اسـت کـه
دادگاههاي محل اقامت خوانده در رسيدگي بـه دعـوا ـال باشـند .پـس اگـر قانونگـذار محـالً،
دادگاهي غير از دادگاههاي محل اقامت خوانده را در رسيدگي بـه دعـوا ـال بدانـد ،نمـيتـوان
اختياري جهت توافن در زمينة الحيت محاکم را براي طرفين در نظر گرفت.
به هر حال ،این توافن به دو شيوه ميتواند انرا شود:
 .0توافن «ضمني» خواهان و خوانده در زمينة اقامة دعوا در دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت
خوانده .براي مثال ،اگر خواهان به طرح دعـوا در محـل اقامـت خـویش مبـادرت کنـد ،و
خوانده نيز در جلسة اول دادرسي به الحيت محلي ایراد نکرده باشد ،به تعبيـر دیگـر ،از
حن طرح ایراد ،که به موجب مادة  12ق .آ .د . .به او داده شده است ،رفنظر کند ،گفته
ميشود خواهان و خوانده ،بهطور ضمني بر الحيت دادگاه توافن کردهاند.
 .9توافن « ری » خواهان و خوانده در زمينة اقامة دعوا در دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت
خوانده .با این توضي که ممکن است طرفين ضمن قـرارداد ا ـلي خـویش ،شـرط کننـد
هرگونه اختالف ناشي از این قرارداد ،یا قراردادهـاي دیگـر آنهـا (البتـه بـهطـور معـين و
 .0در این لیحه ،پيشنهاد ا الح مادة  619به این شرح بيان شده است« :هرگاه به تشخيص دادگاه استان ،دادگاه نخستين
فاقد الحيت محلي باشد و نسبت به آن در م رحلة نخستين ایراد شده باشد و نيز در ورتي که فاقد الحيت اتي
باشد ،رأي را نقض و پرونده به مرجع ال ارسال ميدارد».
 .9علت این امر نيز مشخص است ،زیرا ال دانستن دادگاههاي محل خوانده ،رفاً به جهت رعایت مصلحت خوانده
است ،بدیهي است این حن نيز مانند غالب حقوق ،هر آینه از ناحية خوانده اسقاطشدني خواهد بود.
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مشخص) در دادگاه محلي غير از دادگاه مستقر در اقامتگاه خوانده مطرح شود .ایـن شـرط
که ما آن را شرط الحيت ميناميم ،از رواهایي است که طرفين به موجب آن ميتواننـد
دربارة الحيت محلي دادگاه توافن کنند.

0

 .0چه بسا با نامشروعدانستن چنين شرطي اشکال شود این ایراد از این اندیشه نشأت ميگيرد که چنين شرطي از مصادین
بند  6مادة  969ق . .است زیرا در مادة  06ق .آ .د . .رفنظر از یکسري حالت استثنائي ،ا ل بر الحيت
محاکم خوانده است .با توجه به جنبة آمرة مقررات ق .ا .د . .نميتوان محملي قانوني براي آن متصور شد .اما این
ایراد به دو دليل مرتفع شدني است؛ دليل اول مبنائاً ،و دليل دو بنائاً دربارة ایراد یادشده مناقشه ميکند و در نهایت،
مرتفع ميکند.
به جهت مبنایي ،همان طور که گفته شد هيچ دليلي بر آمره قلمدادکردن همة مقررات در حوزة حقوق دادرسي مدني
نداریم .به ویژه در مقولة الحيت محلي که با توجه به بغة حقوقي آن و نيز بند  0مادة  660ق .آ .د . .دليلي بر
آمره تلقيکردن آن وجود ندارد.
اما دليل دو که بنائاً دربارة این تحليل مناقشه ميکند ،بر این پيشفرض استوار است که حتي اگر ب،ذیریم در شرایط
کنوني مقررات در حوزة حقوق دادرسي مدني و به تبع آن مبحث الحيت محاکم ،باید آمرانه تفسير شود ،با
لحاظکردن حکم مقرر در مادة  0101قانون مدني ميتوان به مشروعيت شرط الحيت در نظا حقوقي ایران پي برد،
در این ماده بيان شده است« :اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفين معامله یا یکي از آنها براي اجراي تعهدات حا له
از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشند ،نسبت به دعاوي راجع به آن معامله محلي که
انتخاب شده است ،اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در ورتي که براي ابالغ اوراق دعوي و احضار
و اخطار ،محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند».
از این ماده ،که بر جواز تعيين اقامتگاه انتخابي (یا قراردادي) در حقوق ایران دللت دارد ،ميتوان چنين مستفاد کرد که
طرفين ميتوانند محلي را براي طرح دعاوي خویش برگزینند (منصوري ،0616 ،ص ،)6اما آنچه باید مدنظر باشد این
است که جواز اقامتگاه انتخابي مشروط به ایفاي بخشي از تعهدات قرارداد پایه در محل اقامتگاه انتخابي نيست .قسمت
اخير این ماده مسید این مدعا است ،زیرا در آن ،جواز اقامتگاه انتخابي براي ابالغ اوراق اخطاریه و جز آن مشروط به
ایفاي بخشي از تعهدات قراردادي نشده است.
با وجود شباهتهاي بي بدیل ،ميان اقامتگاه انتخابي و شرط الحيت ،نباید تصور شود شرط الحيت همان اقامتگاه
انتخابي است ،زیرا تفاوت هاي ظریف ،مفارقت این دو نهاد را موجب شده است؛ توضي آنکه همانطور که حقوقدانان
نيز بهدرستي اشاره کردهاند ،اقامتگاه انتخابي خاص و بهطور معين مربوط به یک قرارداد است (سلروقي ،0616 ،ص
 961و  ،)966پس نمي توان تسري اقامتگاه انتخابي به قراردادهاي دیگر را انتظار داشت ،به نظر ميرسد شرط تسري
اقامتگاه به قراردا دهاي دیگر نيز حي نيست ،زیرا این شرط آشکارا ،مغایر با مادة  0116قانون مدني است ،این ماده
که از آن به عنوان ا ل جایزنبودن داشتن بيش از یک اقامتگاه تعبير مي شود ،از جمله مقررات آمره تلقي ميشود.
با وجود این ،به نظر مي رسد تسري شرط الحيت پذیرفتني است ،زیرا بر خالف شرط تسري اقامتگاه انتخابي که
بازگشت آن به مقولة اقامتگاه است که از جملة قوانين آمره محسوب مي شود ،بازگشت تسري شرط الحيت به
مقولة الحيت محلي محاکم است ،که همانطور که بارها گفته شد از جمله قوانين تخييري محسوب ميشود.
با وجود مراتب یادشده ،در شرایط کنوني محاکم تردیدنظر عر ه را بر چنين توافقي محدود کردهاند ،اما باز هم
نمي توان از آثار چنين شرطي مغفول ماند ،با این توضي که به موجب مادة  06ق .آ .د« : .در دعاوي بازرگاني و
دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ،خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع کند که عقد
یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد ميبایست در آنرا انرا شود» .از این رو ،متعاملين (خواهان و خواندة
احتمالي آینده) ميتوانند با بهره گيري از این شرط ،رفاً اقامة دعوا را براي مثال در محل اقامت خوانده ،یا محل انعقاد
عقد ترویز کنند ،به بيان دیگر ،حن خویش را در زمينة طرح دعوا در دو محل دیگر اسقاط کنند.
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شرط الحيت دو کارکرد دارد .0 :کارکرد توسعهاي :به موجب آن ،رفاً به الحيت محلـي
محاکم محل اقامت خوانده اکتفا نمي شود و محـاکم دیگـري نيـز در عـرض دادگـاه محـل اقامـت
خوانده جهت رسيدگي به دعوا ال دانسته ميشود؛  .9کارکرد تحدیدي :به موجب آن ،رفاً بـه
الحيت محلي محاکم خا ي اکتفا ميشود ،و از محاکم ال دیگر در رسـيدگي بـه دعـوا نفـي
الحيت ميشود.
ضمانت اجرای شرط صالحیت

دربارة ضمانت اجراي شرط الحيت ،شرط الحيتي که کارکرد تحدیدي دارد ،مهم و درخـور
بحث است .سسال این است که اگر خواهان بيتوجه به توافن در زمينة تحدیـد مراجـع ـال  ،در
مرجعي طرح دعوا کند که قبل از توافن ،در رسيدگي ال بوده است ،چه اقـدامي بایـد از سـوي
دادگاه انرا گيرد ،دو احتمال در این فرض مطرح است:
احتمال اول :دادگاه با دور قرار عد

الحيت و یا رد دعوا (مادة  9ق .آ .د ،). .دعـوا را بـه

مرجع ال دللت دهد.
احتمال دو  :دادگاه رسيدگي خویش را ادامه ميدهـد ،منتهـي اگـر خوانـده در جلسـة اول ،بـا
استناد به تحدید الحيت ،به الحيت دادگاه ایراد کرد ،دادگاه تصميم مقتضي (نفي ـالحيت و
یا رد دعوا) را خواهد گرفت ،مطابن با این احتمال ،گویي ایرادنکـردن خوانـده در جلسـة اول ،بـه
منزلة اقالة توافن در زمينة تحدید الحيت است.
با وجود قوت حقوقي نهفته در احتمال یادشده ،به نظر ميرسد بایـد ضـمن توجـه بـه کيفيـت
شرط الحيت ،دربارة ضمانت اجراي این شرط چـارهجـویي کـرد ،زیـرا اگـر شـرط ـالحيت
 .0مختص به مواردي که به موجب قانون چندین دادگاه در عرض یکدیگر الحيت رسيدگي به دعوا را دارند؛ براي مثال،
متعاملين شرط کنند منحصراً دادگاه محل اقامت مشتري ال در رسيدگي باشد ،در این مثال از دادگاه محل ایفاي
تعهد و یا محل انعقاد قرارداد چشمپوشي ميکنند.
 .9زیرا در شرط الحيت ،با کارکرد توسعه اي بيان شده است خواهان مخير خواهد بود از ميان مراجع توسعهدادهشده،
دادگاهي را براي اقامة دعواي خویش برگزیند ،در واقع ،اگر خواهان این اقدا را معمول نداشت ،خوانده مخير خواهد
بود که با طرح ایراد الحيت در جلسة اول ،مخالفت خویش را با اقدا خواهان ابراز کند.
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تحدیدي ،از نوع شرط نتيره باشد ،با این توضي که متعاملين حن طرح دعوا در مراجع دیگر را از
خویش ساقط کرده باشند (شرط نتيره) ،به نظر ميرسد احتمال اول بيشتر ميتواند قابل دفاع باشد
(اکبري دهنو ،0629 ،ص ،)11اما اگر شرط الحيت تحدیدي از نوع شـرط فعـل باشـد ،بـا ایـن
توضي که متعاملين دعواي خویش را در مرجع معيني اقامه کرده باشند (بدون اینکه تصـریحي بـه
اسقاط حن خویش در مراجع دیگر داشته باشند) ،عقيدة دو بيشتر قابل دفاع است.
در ا ول آیين دادرسي مدني فراملي ،تهيهکنندگان در اقـدامي بـدیع ،ضـمن متابعـتنکـردن از
ا ل الحيت محاکم مستقر در محل اقامت خوانده ،قاعدهاي نو را پيشنهاد کردند که بـه موجـب
آن ،در درجة اول ،الحيت محلي محاکم با توافن طرفين تعيين ميشود .در واقع ایـن ترتيـب ،از
نظریة قرارداديکردن دادگستري نشأت ميگيرد که در مقدمة این نوشتار بدان اشاره شد.

9

همچنين ،بند  2ا ل  9از شرط الحيت حبت کرده است .در این بند پيشبيني شده اسـت
در ورت وجود شرط الحيت دادگاهي که دعوا در آن مطرح شده است ،باید به جهـت توافـن
پيشين ا حاب دعوا از خود نفي الحيت کند.
عدول از قواعد صالحیت نسبی بر مبنای توافق طرفین

با وضع قانون شوراهاي حل اختالف یکبار دیگر ،الحيت مراجع حقوقي (دادگاه و شوراي حـل
اختالف) به نسبت ميزان خواسته تفکيک شد.
 .0چه آنکه ضمانت اجراي تخطي از شرط فعل الزا متعهد است (مادة  966ق ،) .بدیهي است در مانحن فيه با طرح ایراد
از سوي متعهدله (خوانده) ،و دل لت دعوا به مرجع مورد توافن ،الزا خواهان ممکن و متصور است.
 .9در این زمينه ،در ا ل  9بيان شده است .9-0 :دادگاه در موارد زیر الحيت رسيدگي به دعوا را دارد .9-0-0 :وقتي که
طرفين دعوا جهت ارجاع اختالف به آن دادگاه با یکدیگر تراضي کنند ....در ورت عد حصول تراضي ميان طرفين
در خصوص الحيت دادگاه ،خواهان خواهد توانست براساس رهيافت مندرج در شن  9بند  0ا ل .9-0-9 ،9
محکمة ال را براي طرح دعواي خویش برگزیند.
 .6مطابن با مادة  00این قانون :قاضي شورا در موارد زیر با مشورت اعضاي شوراي حل اختالف رسيدگي و رأي ادر
ميکند .0 :دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ریال ( )9101110111و در شهر تا پنراه ميليون ریال ()1101110111؛
 .9کلية دعاوي مربوط به تخلية عين مستأجره بهجزء دعواي مربوط به سرقفلي و حن کسب و پيشه؛  .6دور گواهي
حصر وراثت ،تحریر ترکه ،مهرومو ترکه ،و رفع آن؛  .2ادعاي اعسار از پرداخت محکو به در ورتي که شورا نسبت
به ا ل دعوا رسيدگي کرده باشد.
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به عقيدة ما مطلوب قانونگذار آن است که اشخاص اختالف حقوقي خویش را از طرین مراجع
غيرقضایي حلوفصل کنند ،بدین منظور ،قانونگذار بخشي از مطلوب خویش را بـهطـور تحميلـي
(و در قالب مواردي که ناگریز و بهطور اجباري باید در شوراي حل اختالف مطرح شود) و بخشي
دیگر را بهطور اختياري و به ارادة مشترک ا حاب وانهاده است .بدین توضي که در مادة  1قـانون
شوراي حل اختالف پيشبيني شده اسـت اشـخاص مـيتواننـد دعـواي خـویش را هرچنـد جـزء
الحيتهاي اختصا ي احصاشدة شـورا نباشـد (منـدرج در مـادة  ،)00بـا تراضـي یکـدیگر در
شوراي حل اختالف مطرح کنند.
این ترتيب مختص به قانون شوراي حل اختالف نيست ،در مادة  02ق .آ .د 0601 .و مـادة 1
قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي یک و دو ( ،)0662ترتيب مشابهي پيشبيني شده بود.
البته رسيدگي شورا منحصراً منوط به ل سازا است ،در ـورت سـازانکـردن طـرفين،
مطابن با مواد  61و  66آیيننامة شوراي حل اختالف 02 ،خواهان به مرجع ال ارشاد ميشود.
ترتيب یادشده ،خالف ترتيبي است که در ق .آ .د 0601 . .و قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي
یک و دو پيش بيني شده بود ،زیرا در این دو قانون ،پس از توافن ا حاب دعوا براي طرح دعوا در
مرجع بدوي تالي (حسب مورد دادگاه بخش و دادگاه حقوقي دو) ،این مرجع بياینکـه الزامـي بـه
مختو کردن دعوا به ل و سازا داشته باشد ،به رسيدگي و دور رأي مبادرت ميکرد.
ارادة مشترک اصحاب دعوا در ابالغ اوراق دادرسی
گفته شده است که ا ل تقابلي دادرسي مدني به عنوان یکي از ارکان رکين دادرسي مدني بـر سـه
پایه بنا نهاده شده است :آگاهي ،ادله و گفتگو (محسني ،0612 ،ص .)992یکي از مهـمتـرین ابـزار
دستیابي به این هدف مهم در دادرسي مدني ،ابالغ است .به عقيدة ما ارادة مشترک ا حاب دعـوا
 .0دربارة الحيت نسبي ،نسبت به ميزان خواسته ،یا دربارة برخي دعاوي ،مراجع «بدوي» به دو دستة تالي و عالي تقسيم
مي شوند ،از این رو ،در وضعيت کنوني دادگاه حقوقي به عنوان مرجع «بدوي» عالي ،و شوراي حل اختالف به عنوان
مرجع «بدوي» تالي ،در چارچوب الحيتشان به امور حقوقي رسيدگي ميکنند.
 .9زیرا در در مادة  1چنين ميخوانيم « :در موارد زیر شورا با تراضي طرفين براي ل و سازا اقدا مينماید.»...
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در مقولة ابالغ دربارة سه مورد مهم ميتواند بهکارگرفته شود .0 :مکان ابـالغ؛  .9گيرنـدة ابـالغ؛ .6
شيوههاي ابالغ.
توافق اصحاب دعوا دربارة مکان ابالغ

امور مهمي که بر اقامتگاه اشخاص مترتب ميشود ،دریافت اوراقي است که گویاي مراتـب اطـالع
دعوا ،یا نتایج مترتب بر اقامة دعواي دیگري است که از آن با عنوان ابالغ یاد ميشود .با توجـه بـه
مادة  0119ق ،. .ا ل بر آن است که این اوراق فقط در اقامتگاه یعنـي محلـي کـه اشـخاص «در
آنرا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنرا باشد» ،تحویل داده شود ،یکي از احبنظران
از این امر به عنوان «ا ل ابالغ به اقامتگاه» یاد ميکند (جعفري لنگرودي ،0626،ص.)96
ا حاب دعوا ميتوانند به طور توافقي ،مکاني را براي ابالغ اوراق مربوط به دادرسي برگزیننـد.
در حقيقت ،به موجب فراز اخير مادة  0101قانون مدني ،اشخاص ميتوانند « ...بـراي ابـالغ اوراق
دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند».
توافق اصحاب دعوا دربارة گیرندة ابالغ

پرسش این است که آیا ا حاب دعوا ميتوانند بر شخصي براي دریافت ابالغ مربوط بـه دادرسـي
توافن کنند؟ به تعبير دیگر ،آیا ميتوان وکالت توافقي براي دریافت اوراق دادرسي را پـذیرفت؟ در
قراردادها ،متعاملين مي توانند انعقاد قرارداد را به شخصي ثالـث واگـذار کننـد ،بـا وجـود ایـن ،در
دعاوي توافن متخا مان براي تعيين وکيل جهت مشترک نميتواند متصور باشد.
 .0با وجودي که در قسمت اخير این ماده رفاً از نقش و تأثيرگذاري ارادة یکجانبة ا حاب دعوا در تعيين اقامتگاهي
براي ابالغ اوراق دعوا حبت شده است ،نباید این تصری در کال مقنن را به عنوان طرین یگانة انتخاب اقامتگاه
ارادي قلمداد کرد ،به سخن دیگر ،مفاد ماده نه تنها هيچ ممنوعيتي در زمينة اقامتگاه توافقي جهت ابالغ اوراق دعوا
نخواهد داشت ،مادة  61ق .آ .د ..نيز در این زمينه ميگوید« :هر یک از ا حاب دعوا یا وکالي آنان ميتوانند محلي
را براي ابالغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهري که مقر دادگاه است انتخاب نموده.»...
 .9این ممنوعيت دوسویه است ،نه ا حاب دعوا ميتوانند شخص ثالثي را بهطور توافقي براي طرح دعوا برگزینند ،و نه
وکيل باید به چنين امري اقدا کند .آقاي الف .ف .به عنوان یکي از وکالي دادگستري با دریافت حنالوکاله وکالت
شهرداري را ميپذیرد .در دعوایي که ادارة اوقاف عليه شهرداري مطرح ميکند وکالت ادارة اوقاف را در آن دعوا
پذیرفته است .عمل وکيل یادشده در دادگاه انتظامي وکال تخلف محسوب شده است و مشاراليه به تنزل از پایة یک به
پایة دو محکو شده است .رأي شمارة  0666/00/9-1616دادگاه عالي انتظامي قضات.
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با وجودي که ابالغ از زمرة ارکان دادرسي مدني است ،جواز وکالت توافقي در و ول ابـالغ را
باید به عنوان استثنایي بر ا ل عد جواز وکالت توافقي در دعـوا پنداشـت (اکبـري دهنـو،0629 ،
ص.)61
وانگهي ،مبناي ا ل ممکننبودن وکالت توافقي در دعاوي ،منطقينبودن ایـن امـر اسـت ،زیـرا
چگونه ممکن است وکيل مشترک در یـک زمـان ،توأمـان از موضـع خواهـان و خوانـده وظـایف
حرفه اي وکالتي خویش را اجرا کند .این ایراد دربارة وکيل توافقي در ابالغ اوراق دادرسي منتفـي
است و وکيل مانند واسطهاي است که آگاهکردن ا حاب دعوا از فعل و انفعـالت دادرسـي را بـر
عهده دارد.
توافق اصحاب دعوا دربارة شیوههای ابالغ

در قانون آیين دادرسي مدني منحصراً از شيوههاي مکاتبهاي ابالغ حبت شده است و شـيوههـاي
جایگزین ابالغ ،مانند ابالغ از طرین رایانامه ،یا از طریـن تلفـن همـراه و جـز آن ،ـحبتي نشـده
است .حال همة بحث بر امکان بهرهگيري ا حاب دعوا از این شيوه براي ابالغ مربوط به دادرسي
است ،به تعبير دیگر ،آیا ا حاب دعوا ميتوانند بهطور توافقي از این شيوهها به منظور ابـالغ اوراق
دادرسي بهره گيرند؟
در حقوق کشورهاي خارجي ابالغ اوراق دادرسي از این طرین پذیرفته شده است ،بـراي مثـال
قانونگذار آلماني در مادة  016ق .آ .د . .بر امکان بهکارگيري فناوريهاي نـوین ارتبـاطي تصـری
کرده است و براساس آن در مقولـة ابـالغ ،اسـناد الکترونيکـي ،ارزا و اعتبـار مربـوط بـه اسـناد
 .0به تعبير دیگر ،ایفاي وظيفه از جانب هر یک از ا حاب دعوا ،وکيل را از موضع دیگر طرف دعوا در موضع
نامرعينکردن مصلحت به عنوان شالودة وکالت قرار ميدهد (براي مطالعة مفصل و دقين این بحث و مشاهدة رویة
قضایي دربارة آن بنگرید به محسني ،ادارة جریان دادرسي مدني بر پایة همکاري و در چارچوب ا ول دادرسي ،ص
.)919 -916
 .9زیرا در مادة  66ق .ا .د .در این زمينه بيان شده است« :پس از دستور دادگاه دایر به ابالغ اوراق دعوا ،مدیر دفتر یک
نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بایگاني ميکند و نسخة دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت
ابالغ و تسليم به خوانده ارسال ميدارد».
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مکاتبهاي را دارند .همچنين ،در حقوق فرانسه ابالغ اوراق دادرسي از این طرین پذیرفته شده است
و در مواد  0-612و  6-612قانون آیين دادرسي مدني از آن حبت شده است.
به عقيدة ما در حقوق ایران نيز ا حاب دعوا ميتوانند به مـوازات شـيوة مکاتبـهاي (و سـنتي)
ابالغ اوراق دادرسي ،از شيوههاي نوپيدا و غيرحضوري ابالغ بهره گيرند ،در مادة  2قانون حمایت
خانواده مصوب  ،0620/09/2مقنن بر امکان بهرهگيري از شيوههاي نوپيـدا در مقولـة ابـالغ تأکيـد
کرده است .اخيراً نيز در اقدامي پذیرفتني ،ادارة کل تشـکيالت و برنامـهریـزي قـوة قضـایيه نـوع
جدیدي از اوراق دادخواست را منتشر کرده است که در یل آن به امکان بهرهگيري ا حاب دعـوا
از شيوههاي جایگزین ابالغ تصری شده است.
از منظر ا ول آیين دادرسي مدني فراملي ،یکي از اندیشههاي ا لي و سازندهاي که بهوضـوح
تهيهکنندگان در تهية ا ول آیين دادرسي مدني فراملي در دد تعقيب آن بودهاند ،توجه بـه مفهـو
همکاري ا حاب دعوا در سير دادرسي مدني است .در حقيقت ،گویي نویسندگان ا ـول در ـدد
القاي این مهماند که در شرایط امروزي دیگر وضع و تدوین قوانين آمره در حوزة حقوق دادرسـي
مدني نميتواند کارگزار باشد .مسید این دیدگاه فراز ابتدایي ا ل هفتم ا ول آیين دادرسـي مـدني
فراملي است ،که در آن بيان شده است« :ا حاب دعوا مکلفند با دادگاه همکاري کنند .»...بنـابراین،
از منظر تهيهکنندگان ا ول آیين دادرسي مدني فراملي توافن ا حاب دعوا امري همسـو و منطبـن
با مباني ا ول آیين دادرسي مدني فراملي است.
 .0باید فر ت را مغتنم شمرد و این مهم را در پيشنویس کنوني لیحة ا الح پارهاي از مواد قانون آیين دادرسي مدني
گنراند.
 .9در این ماده بيان شده است « :تشریفات و نحوة ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني است ،لکن چنانچه طرفين دعوي طرق دیگري از قبيل پست ،نمابر ،پيا تلفني و پست
الکترونيک را براي این منظور به دادگاه اعال کنند ،دادگاه ميتواند ابالغ را به آن طرین انرا دهد .در هر ورت،
احراز حت ابالغ با دادگاه است».
 .6در تبصرة  0این اوراق بيان شده است« :در ورتي که خواهان تمایل داشته باشد اوراق به ورت حضوري یا از طرین
تلفن و یا نمابر یا پست الکترونيک به وي ابالغ شود ،در پایان شرح دادخواست با کر شمارههاي مربوط اعال نماید
تا امر ابالغ سریعتر ورت گيرد».
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نتیجه
امروزه بسياري از نظا هاي حقوقِ دادرسيِ مدنيِ پيشرفتة جهان ،با پذیرا تکميلـيبـودن رویکـرد
«قرارداديکردن دادگستري» را در کانون توجه قرار دادهاند.
به دو نحو ارادة ا حاب دعوا در جریان دادرسي ،نمایان مـيشـود ،ارادة یـکجانبـة ا ـحاب
دعوا؛ ارادة مشترک ا حاب دعوا .گفته شد ارادة مشترک محصول توافن و تراضي ا ـحاب دعـوا
است.
یکي از جلوههاي مهم تأثير ارادة مشترک ا حاب دعوا در شروع دادرسي مدني ،تحدیـد حـن
دادخواهي است .این توافن از سه حالت خارج نيست .0 :بهطور «معين» و «جزئي» ،لـيکن بـهطـور
«مطلن»؛ به دليل اسقاط مالمیرببودن و بيپشتوانهبودن حن ،چنـين تحدیـدي از حـن دادخـواهي
حي نيست؛  .9به طورجزئي؛  .6با رفنظرکردن از مراجع دادگسـتري در ـدد تحدیـد حـن
دادخواهياند ،گفته شد چنين تحدیدي از حن دادخواهي حي است.
از موارد مهم دیگر تأثير ارادة مشترک ا حاب دعوا در شروع دادرسي مدني ،توافن طـرفين بـر
دادگاه ال بود که از سه منظر بررسي شد:
 .0گفته شد امکان توافن متخا مان در الحيت اتي وجود ندارد.
 .9دربارة الحيت محلي؛ این قسم از الحيت ا ولً از زمرة قواعد آمره محسوب نميشود،
از این رو ،تا ساليان متمادي در حقوق دادرسي مـدني ایـران ا ـحاب دعـوا مـيتوانسـتند دربـارة
الحيت محلي محاکم با همدیگر دادگاهي را انتخاب کننـد ،بـا وجـود ایـن ،چنـين نصـي در ق.
کنوني آ .د . .وجود ندارد .در شرایط کنوني در باب امکان توافن طرفين در زمينة الحيت محلي
اختالف نظر وجود دارد .با وجود این ،به نظر ميرسد باید با عقيده اي همداستان شد که این امکان
را همچنان ری یا ضمني ،براي ا حاب دعوا پذیرفته است.
در این نوشتار راهکار شرط الحيت مطرح شد و گفته شد به موجب آن ميتوان بـه کـارکرد
توسعهاي ،یا کارکرد تضييقي قائل شد .دربارة این شرط ،ضمانت اجراي شرط اهميت دارد:
دربارة تخطي از شرط الحيت با کارکرد توسعهاي است ،خوانـده مـيتوانـد بـا طـرح ایـراد
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الحيت در جلسة اول ،با اقدا خواهان مخالفت کند .دربارة تخطي از شرط الحيت تحدیـدي،
اگر از نوع شرط نتيره باشد ،دادگاه باید قرار عد

الحيت یا رد دعوا را ادر کند .دربارة شـرط

فعل ،دادگاه باید رسيدگي خویش را به شرط ایرادنکردن خوانده ادامه دهد.
 .6با وضع قانون شوراهاي حل اختالف یکبـار دیگـر ،ـالحيت مراجـع حقـوقي (دادگـاه و
شوراي حل اختالف) به نسبت ميزان خواسته ،تفکيک شد .به عقيدة ما مطلوب قانونگذار آن است
که اشخاص اختالف حقوقي خویش را از این مرجع حلوفصـل کننـد ،در قـانون شـوراهاي حـل
اختالف امکان توافن ا حاب دعوا وجود دارد.
در آخرین گا مشخص کردن جایگاه ارادة مشترک ا حاب دعـوا در جریـان دادرسـي مـدني،
دربارة ابالغ اوراق دادرسي حبت شده است ،با این توضي که ا حاب دعوا به تراضي یکـدیگر
بر مکان ابالغ ،یا گيرندة ابالغ توافن ميکنند .همچنين ،ا حاب دعوا ميتواننـد بـه مـوازات شـيوة
پيشبينيشدة ابالغ در قانون آیين دادرسي مدني (شيوة مکاتبهاي) بر شيوههاي دیگـري نيـز توافـن
کنند.
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