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ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بینالمللی با نگاهی به
حقوق ایران
اعظم انصاری ،1محمدمجد

کابری2

 .1استادیار ،گروه حقوق ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/02/22 :ـ تاریخ پذیرش)1398/09/03 :

چکیده
امروزه در اغلب نظامهای حقوقی به دلیل جلوگیری از بروز دادرسی موازی ،صدور احکام متعارض ،اتالف وقت ،و هزینـههـای اصـبا
دعوا و دادگاه ها دکترین ایراد امر مطروحه در دعاوی داخلی پذیرفته شده است .با این حال به دالیل مختلف از جملـه رعایـت حاکمیـت
ملی در خصوص پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بینالمللی میان نظامهای حقـوقی و حقوقـدانان اخـتالفنظـر وجـود دارد .در
پژوهش حاضر به بررسی رویکرد حقوق ایران در مواجهه با این دکترین در دعاوی خصوصی بینالمللی پرداخته شد .نتیجة پـژوهش ،بـا
استفاده از روش توصیفی و تبلیلی و تطبیقی ،نشان داد حقوق ایران برخالف بسیاری از نظامهای حقـوقی در حـوزة حقـوق بـینالملـل
خصوصی به این دکترین توجه نکرده است .اما مسیر برای پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بینالمللی هموار است.

کلیدواژگان
دعاوی خصوصی بینالمللی ،دکترین ایراد امر مطروحه ،دکترین دادگاه نامناسب ،صالحیت انبصاری ،دادگاه صالح.

 رایانامة نویسندة مسئولaansari@um.ac.ir :
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مقدمه
امروزه ،با توسعة مبادالت بینالمللی ،تعیین قواعد صالحیت بینالمللی دادگااههاا اهمیات زدااد
دافته است .منظور از قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها قواعد است که صالحیت دادگااههاا
هر کشور را در مواجهه با دعاو دارا عنصار ااارجی در مباباال صاالحیت دادگااههاا ساادر
کشورها تعیین میکند (العیسی  .)309 :2009ادن نوع قواعد صالحیت در مبابال قواعاد صاالحیت
داالی دادگاههاست که موارد صالحیت دادگاهها را در رسیدگی به دعاو داالی مشخص میکند.
قانونگذار ادران در قانون آدین دادرسی مدنی قواعد برا صالحیت بینالمللی 1دادگاههاا در
رسیدگی به دعاو بینالمللی وضع نکرده است و صرفاً قواعد در تعیین صاالحیت دادگااههاا
ادرانی در رسیدگی به دعاو داالی مبرر کرده است .قاانونگاذار ادرانای در ادان قاانون دو ناوع
صالحیت ذاتی و محلی (نسبی) در رسیدگی به دعاو داالی برا دادگاهها ادرانی تعیین کارده
است .در صالحیت ذاتی ،موضوع ااتالف صاالحیت دادگااه را تعیاین مایکناد؛ درحاالیکاه در
صالحیت محلی (نسبی) ارتباط دعوا به لحاظ وجود دک عامال ربطی (مانند محال انعبااد عباد) باا
دک حوزة قضادی تعیینکنندة صالحیت دادگاه است .آنچه صالحیت بینالمللی دادگاهها ادران را
برا رسیدگی به دک دعوا بینالمللی تعیین میکند ارتباط دعوا مزبور با سرزمین ادران اسات؛
موضوعی که از مبانی صالحیت نسبی دا محلی دادگاهها ادران مطابق قاعدههاا مبارر در قاانون
آدین دادرسی مدنی ادران است (سلجوقی  482 :1387ا  483و .)485
بنابرادن ،با در نظر گرفتن ادن نکته که قانونگذار ادرانی قواعد صاالحیت باینالمللای دادگااههاا
ادران را تصردح نکرده است ،دادگاهها ادران دربارة احراز صالحیت اود برا رسایدگی باه دعااو
بینالمللی چارها ندارند جز ادنکه به قواعد صالحیت نسبی (محلی) ،که بارا رسایدگی باه دعااو
داالی وضع شدهاند ،رجوع کنند .در قوانین ادران فبط مادة  971قانون مدنی با صاالحیت باینالمللای
دادگاهها مرتبط است .مادة مذکور اعالم میکند« :دعاو از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه باه
اصول محاکمات تابع قانون محلی اواهند بود که در آنجا اقامه میشوند .مطرح باودن هماان دعاوا در
محکمة اجنبی رافع صالحیت محکمة ادرانی نخواهد بود» .مطابق ادن ماده ،محاکم ادران هنگاام احاراز
1. Extraterritorial Jurisdiction
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صالحیت اود برا رسیدگی به دعاو بینالمللی فبط به قانون ادران رجوع میکنند و چنانچاه ااود
را صالح بدانند ،راجع به اصول محاکمات ،قانون کشور اود (به منزلة قانون کشور محال اقامة دعاوا) را
اعمال میکنند .ذدال مادة مزبور به موضوع ادراد امر مطروحاه در دعااو باینالمللای ااتصاا

دارد.

مطابق آن ،ادراد امر مطروحه در دعاو بینالمللی در دادگاهها ادرانی پذدرفته نیست .بنابرادن ،هرچناد
قانونگذار قواعد برا تعیین صالحیت بینالمللی دادگاهها ادران وضع نکرده است و قضات اداران
برا احراز صالحیت بینالمللی دادگاهها اود به قواعاد صاالحیت نسابی منادر در قاانون آداین
دادرسی مدنی رجوع میکنند ،روشن است که قانونگذار به موضاوع اداراد امار مطروحاه در دعااو
بینالمللی اهمیت ودژها داده و حکم ااصی ذدال مادة  971مبرر کرده است .باه ادان ترتیا  ،اعماال
مادة  84و  89قانون آدین دادرسی مدنی ،که به ادراد امر مطروحه در دعاو داالای ااتصاا

دارد و

آن ادراد را در دعاو داالی پذدرفته ،در دعاو بینالمللی ممکن نیست.
برا بررسی ادراد امر مطروحه در حبوق بینالملال اصوصی ادران ،در مبالاة حاضار ،نخسات
منشأ و مفهوم ادراد امر مطروحه تبیین میشود .سپس رودکرد برای نظامها حباوقی ،کاه قواعاد
معینی در زمینة ادراد امر مطروحه دارند ،بررسی میشود .در ادن قسمت مبررات اتحاددة اروپاا باه
تفصیال مورد توجه قرار می گیرد .بخا
ااتصا

دارد .با توجه به مطال

ساوم مبالاه باه رودکارد حباوق اداران در ادان موضاوع

ارائهشده در مبالاه ،در بخا

پاداانی نوشاتار ،باا فارا اقنااع

قانون گذار ادرانی به تغییر رودکرد ااود ،شاروط الزم بارا پاذدرر اداراد امار مطروحاه ترسایم
میشود .در نهادت ،نتیجهگیر از مطال

مطرحشده در مباله ارائه میشود.

منشأ و مفهوم ایراد امر مطروحه
در دعاو بینالمللی اقامة دک دعوا در دادگاهها دو دا چند کشور امر نادر نیست .زدارا قواعاد
تعیینکنندة صالحیت بینالمللی دادگاهها دکجانبهاند و قوانین هر کشور صرفاً باه تعیاین ماوارد
صالحیت دادگاهها همان کشور برا رسیدگی به دعاو بینالمللای مایپردازناد و تاوجهی باه
موارد صالحیت دادگاهها کشورها ددگر ندارند .همچنین ،اصوالً بین کشورها برا تعیین قواعد
صالحیت بینالمللی دادگاهها هماهنگی وجود ندارد؛ مگر ادنکه موافبتنامها در زمینة همکار و
معاضدت قضادی بین کشورها منعبد شود.
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طرح دک دعوا در دادگاهها دو کشور هنگامی رخ میدهد که برا تعیین صالحیت دادگاهها،
به جا دک عامال ،عوامال ربط مختلف در نظر گرفته شود .در نتیجه برا هار طارف ادان امکاان
فراهم میشود که بتواند دادگاه دلخواه اود را از میان دادگاهها کشورهادی که اود را صاالح باه
رسیدگی میدانند برگزدند دا اگر دک طرف دعوا اود را در دادگاه کشاور معاین اقاماه کارده،
طرف ددگر بتواند آن را در دادگاه کشور ددگر مطرح سازد (سلجوقی :1387

.)469 ،2

امروزه دو دکتردن در نظامها حبوقی دنیا وجود دارد که به عناوان اداراد مطارح شاده و اعماال
آنها مانع رسیدگی دادگاه به دعواست :دکتردن دادگاه نامناس  1کاه در حباوق کشاورها کاامن ال
اعمال میشود و دکتردن امر مطروحه 2که در حبوق کشورها رومایاا ژرمنای ماورد توجاه اسات
( .)Brand & Herrup 2008: 82دکتردن دادگاه نامناس

باه دادگااه صاالحیتدار اجاازه مایدهاد در

صورتی که دادگاه مناس تر ددگر برا رسیدگی به دعوا وجود دارد ،دادرسی را متوقف دا به طاور
کلی از رسیدگی به دعوا اوددار کند .تشخیص وجود دادگاه مناس تر بر عهدة دادگاهی است کاه
اطراف به آن مراجعه کردهاند ( .)Brand 2013: 1005دادگاه هنگام اعمال دکتردن دادگاه نامناس

باداد

تعادل منافع اصوصی و عمومی ،قصد اطراف دعوا ،سهولت رسیدگی ،هزدنة دادرسی ،ارتبااط میاان
دعوا و دادگاه ،و هدف برقرار عدالت را مد نظر قرار دهاد ( .)Tang 2014: 171شاادان ذکار اسات
دکتردن دادگاه نامناس

در نظام حبوقی ادران مورد توجه نیسات و چنانچاه دکای از جهاات اعماال

صالحیت وجود داشته باشد ،دادگاه ادرانی نمیتواند با استناد به ادان دکتاردن از رسایدگی باه دعاوا
امتناع کند (مبصود  .)161 :1389دلیال چنین رودکرد ادن است که دادگاهها ادرانی نمیتوانند در
دعاو بینالمللی ،به دلیال نبودِ قواعد تعیینکنندة صالحیت بینالمللی دادگااههاا ،از رسایدگی امتنااع
کنند؛ واال مستنکف از احباق حق محسوب میشوند (سلجوقی  .)493 :1387بلکه آنها بارا احاراز
صالحیت بینالمللی اود بادد از معیارها تعیین صالحیت محلی دا نسبی در دعاو داالی اساتفاده
کنند .بنابرادن ،در ادن نظام حبوقی امکان توجه به دکتردن دادگااه نامناسا
شادان ذکر است که «سل

وجاود نادارد .همچناین

ااتیار قاضی و رد صالحددد و برا دادرسی در دک دعوا بینالمللای

با سنت رومیا ژرمنی انطباق دارد» (مبصود  19 :1391ا .)20
1. The Doctrine of Forum non Conveniens
2. The Doctrine of Lis pendens//Lis alibi pendens

ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بینالمللی با نگاهی به حقوق ایران

305

در تعردف دکتردن ادراد امر مطروحه در فرهنگ بِلَک آمده است« :دفااعی اولیاه مبنای بار ادنکاه
دعوا مطروحه با همان اشاخا

و هماان موضاوع در دادگااه ددگار در حاال رسایدگی اسات»

( .)Garner & Black, 2009: 1015به ادن ترتی
که از دادرسی مواز به دک دعوا دارا

میتوان گفت هدف از ادراد امر مطروحه ادان اسات

موضوع و اطراف دکسان اجتناب شود ( Janeckova 2017:

 .)357اعمال دکتردن امر مطروحه اقتضا میکند چنانچه دادگاه ددگر قبالً برا رسایدگی باه هماان
دعوا و میان همان اطراف شروع به رسیدگی کرده است ،دادگاه رسیدگیکننده به دعاوا رسایدگی باه
دعوا مزبور را متوقف دا کالً از رسیدگی به آن اوددار کند (.)Brand & Herrup 2008: 82
در حبوق ادران اغل

ادرادات در مادة  84قانون آدین دادرسای مادنی پای بینای شاده اسات

(شمس :1396

 .)24 ،3ادراد امر مطروحه از ادراداتی است که در مادة مزبور در شده و براای

(شمس :1396

 22 ،3ا  )24بر آناند که ادراد مزبور از آن دسته ادرادهادی است که اثار پاذدرر

آن تغییر مرجع رسیدگی

است.

بعد از تبیین مفهوم ادراد امر مطروحه مناس

است رودکرد حبوق برای کشاورها کاه قواعاد

معینی در زمینة ادراد امر مطروحه در دعاو بینالمللی دارند و تحوالتی در ادان اصاو

پشات

سر گذاشتهاند بررسی شود.
رویکرد برخی نظامهای حقوقی دربارة ایراد امر مطروحه
موضوع ادراد امر مطروحه در بسیار از کشورها در دعاو داالی به رسمیت شنااته شاده و باه
دنبال آن ،با توجه به تحوالت بینالمللی و مبتضیات همکار ها قضادی باینالمللای ،نظاامهاا
حبوقی بهتدردج به پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو بینالمللی متمادال شدند .در ادامه ،رودکرد
ادن نظامها حبوقی در مورد ادراد امر مطروحه بررسی میشود.
فرانسه

قانون آدین دادرسی مدنی فرانسه ،مصوب  ،1975در زمینة پذدرر ادراد امار مطروحاه در دعااو
بینالمللی ساکت است .سالیان سال در موارد که دعوادی در دکای از دادگااههاا فرانساه اقاماه
میشد ،که همزمان در دادگاه کشور ددگر در حال رسیدگی بود ،دادگاهها فرانسه به دلیال سابق
رسیدگی دادگاه اارجی رسیدگی را متوقف نمیکردند (حاداد 182 :2010؛ .)Fawcett 1995: 181
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البته در  5می  1962رأدی از ددوانعالی فرانسه صادر شد و در ادن رأ ددوان مزباور باه دو دلیاال
ادراد امر مطروحه را نپذدرفت .دلیال نخست ادن بود که دعوا بدواً در دادگاه فرانسه مطرح شده بود
و دلیال دوم ادن بود که دادگاهها فرانسه برا رسیدگی باه دعاوا مزباور صاالحیت انحصاار
داشتند .گرچه ادن رأ صاراحتاً اداراد امار مطروحاه را نپاذدرفت ،باا اساتناد باه مفهاوم مخاالف
نتیجهگیر ددوان فرانسه میتوان گفت از نظر ددوان مزبور اگر دادگاه کشاور ااارجی نسابت باه
دادگاه فرانسه سبق رسیدگی داشت و موضوع از موارد صاالحیت انحصاار دادگااههاا فرانساه
نبود ،ادراد امر مطروحه در دعاو بینالمللی قابال قبول بود (حداد .)186 :2010
ددوانعالی فرانسه در مارس  1971و نوامبر  1974آرادی صادر کرد که در آنها صراحتاً اداراد امار
مطروحه را پذدرفت و مبرر کرد دادگاهها فرانسه میتوانند به دلیال سبق رسیدگی به دعوا در دادگااه
اارجی صالحیتدار ادراد امر مطروحه را قبول کنند (حداد 187 :2010؛ .)Fawcett 1995: 181
ایتالیا

در مورد ادراد امر مطروحه ،مادة  3قانون آدین دادرسی مدنی ادتالیا مصاوب  1940مبارر مایکارد:
«مطرح بودن همان دعوا دا دعوا مرتبط با آن در دادگاه اارجی رافع صالحیت دادگاهها ادتالیاا
نیست» 1.با در نظر گرفتن تحوالت بینالمللی و نتادج مثبت همکار قضادی بینالمللی ،قانونگذار
ادتالیا در قانون حبوق بینالملال اصوصی از رودة مزبور عدول کرد .در ماادة  7قاانون باینالملاال
اصوصی مصوب  21995قانونگذار ادتالیادی با شرادطی پذدرر ادراد امر مطروحه را به دلیال سابق
رسیدگی به دعوا در دادگاه کشور ددگر امکانپذدر دانسته و صراحتاً بر آن تأکید کرده است.
ایالت کبک کانادا

مادة  3137قانون مدنی ادالت کبک کانادا مصوب  1991در موضوع ادراد امر مطروحه اعالم کارده:
«مرجع رسیدگی در کبک ،به دراواست دکی از طرفین ،رسیدگی به دعوادی را کاه نازد او مطارح
شده متوقف میسازد اگر دعوا ددگر با طرفین ،جهات موضوعی ،و موضوع دکسان نزد مرجاع
 .1برا مطالعة بیشتر در اصو

ادن قانون رک:

Cappelletti, Mauro & Perillo, Joseph (1965). Civil Procedure in Italy, Hague: SpringerScience+Business Media, B.V.
)2. Reform of the Italian System of Private International Law (Law of 31 May 1995, No 218
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رسیدگی اارجی در حال رسیدگی است؛ مشروط به ادنکه دعوا اایر بتواند منجار باه داک رأ
قابال شناسادی در کبک شود دا چنین رأدی [رأ قاباال شناساادیس ساابباً توساط مرجاع رسایدگی
اارجی صادر شده باشد» .همانگونه که از عبارات ادن ماده روشن است اوالً دادگاه کبک میتواند
به ادراد امر مطروحه توجه کند و ثانیاً توجه به ادراد و رد دعوا مشروط بر ادن است که رأ دادگاه
اارجی بتواند در کبک شناسادی شود.)Van Lith 2011: 70( 1
اتحادیة اروپا

کنوانسیون بروکسال در زمینة صالحیت ،شناسادی ،و اجرا احکام در موضوعات مادنی و تجاار

2

در  27سپتامبر  1968توسط کشورها عضو جامعاة اقتصااد اروپاا منعباد و در  1فورداه 1973
الزماالجرا شد .مادة  21کنوانسیون مذکور ادراد امر مطروحه را به دلیال سبق رسیدگی به همان دعوا
در دادگاه کشور عضو ددگر صراحتاً پذدرفت.
شورا اتحاددة اروپا مبررات بروکسال دک ( )44/2001را ،راجع باه صاالحیت و شناساادی و
اجرا احکام 3،در سال  2000جادگزدن کنوانسیون بروکساال  1968در کشاورها عضاو اتحادداة
اروپا کرد .مادة  27مبررات مزبور ادراد امر مطروحه را میپذدرفت و به عنوان مانع رسیدگی دادگاه
صالحیتدار به رسمیت میشناات ( .)Tang 2014: 145شادان ذکر است مادة مزبور با تحباق ساه
شرط توجه به ادراد امر مطروحه را قابال قبول میدانست :نخست ادنکه رسیدگی متبارن به دو دعوا
که سب

دکسانی دارد صورت گیرد؛ دوم ادنکه دو دعوا مزبور اطاراف دکساان داشاته باشاند؛ و

سوم ادنکه دکی از دو دعوا قبال از ددگر اقامه شاده باشاد ( .)Buonaiuti 2009: 519بناابرادن ،باا
تحبق شرادط فوق هر دادگاهی به جز دادگاهی که دارا سبق رسیدگی است و تا زماانی کاه ادان
دادگاه صالحیت اود را بررسی میکند بادد رسیدگی به آن دعوا را متوقف کند و چنانچه دادگاهی
که دعوا ابتدا در آن اقامه شده است اود را صالح اعالم کند ،هر دادگاه ددگر بادد به نفع دادگااه
مزبور اعالم عدم صالحیت کند.
 .1مشابه شرادط مذکور در مادة  9قانون حبوق بینالملال اصوصی سودیس مصوب  1987مشاهده میشود.
2. Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial
Matters 1968.
3. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters.
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در  12دسامبر  2012مبررات بروکسال دک جددد  1215/2012راجع به صاالحیت و شناساادی
و اجرا احکام در موضوعات مدنی و تجار  1توسط پارلمان و شورا اتحاددة اروپاا تصاود

و

مطابق مادة  81ااود در  10ژانوداة  2015در کاال اتحادداة اروپاا الزماالجارا شاد .ادان مباررات
جادگزدن مبررات بروکسال داک  44/2001شاده اسات و همانناد مباررات اایرالاذکر اداراد امار
مطروحه را به نفع دادگاه دارا سبق رسیدگی به رسمیت میشناسد .البته در زمان حاکمیات ماادة
 27مبررات بروکسال دک  44/2001ددوان دادگستر اروپا اعالم کرد حکم مادة  27مشمول ماوارد
صالحیت توافبی 2نیز میشود و بنابرادن در رأ مورخ  2003در اصاو

پرونادة

Erich Gasser

 GmbH v. MISAT Srl3اعالم کرد چنانچه دعوا ابتدا در دادگاه ددگار اقاماه شاده اسات دادگااه
منتخ

بادد از رسیدگی به آن اوددار کند .به ادن ترتی  ،دادگاه دارا سبق رسایدگی باه دعاوا

نسبت به دادگاه منتخ

اولودت دارد .البته چنین رودکرد به صدمه باه اعتباار موافباتناماههاا

انتخاب دادگاه میانجامد و طرفین موافبتنامة انتخاب دادگاه را در حصول به اهداف ادن توافبات
ناکام میگذارد (.)Brand & Herrup 2008: 82; Briggs 2015: 166
ادن عدم توجه به حاکمیت ارادة اشخا

باعث شد کمیسایون اروپاا در پیشانهادهاد

اصالح مبررات بروکسال دک اعالم کند مبررات مزبور به تبل
طرفین با توافق دادگاه منتخ
غیرمنتخ

بارا

میانجامد و باعث میشود با ادنکه

را تعیین کردهاند ،دک طرف مایتواناد دعاوا ااود را در دادگااه

مطرح کند و مانع حالوفصال دعاوا توساط دادگااه منتخا

شاود

(Weller 2017: 109-

 .)110به دلیال توجه به ادن موضوع در مادة  29مبررات بروکسال دک جددد  1215/2012ادراد امار
مطروحه پذدرفته شد .اما مادة  31ادن مبررات اعالم میکند ادراد مزبور در صالحیت تاوافبی مارثر
نیست .رودکرد مبررات بروکسال دک جددد بهاوبی حاکمیات ارادة اشاخا

را محتارم مایدارد

1. The Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters (‘Brussels I Recast’).

 .2منظور از صالحیت توافبی موارد است که اشخا

با توافق با دکددگر دادگاه رسیدگیکننده به اااتالف موجاود داا

آتی اود را تعیین میکنند .از آنجا که صالحیت چنین دادگاهی ناشی از توافق اشاخا

اسات از ادان صاالحیت باه

صالحیت توافبی داد میشود.
3. Case C-116/02, Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl., [2003] E.C.R. I-14693
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( )Tang 2014: 218و با مبررات کنوانسیون الهة  2005راجع به توافاقهاا انتخااب دادگااه نیاز
سازگار است (.)Brand 2013: 1014
مبررات بروکسال دک جددد  1215/2012قاعدة جددد دربارة امر مطروحه در اصو

کشاور

ثالث بیان کرده است .مادة  33مبررات مزبور در برای موارد به دادگاه کشور عضو اجازه میدهد ،در
صورت سبق رسیدگی دادگاه ثالث ،دادگاه کشور عضو رسیدگی را متوقف کناد؛ مشاروط بار ادنکاه
پی بینی کند دادگاه کشور ثالث رأدی قابال شناسادی و اجرا در کشاور عضاو صاادر اواهاد کارد و
توقف رسیدگی برا رعادت مبتضیات عدالت ضرورت دارد .البته ،طبق همین ماده ،هر زماان دادگااه
کشور عضو میتواند به رسیدگی ادامه دهد اگر رسیدگی در دادگاه کشور ثالث متوقف شده دا ناتماام
مانده است ،برا دادگاه کشور عضو مشخص شده است که رسیدگی دادگاه کشاور ثالاث در مادت
متعارف به اتمام نخواهد رسید ،دا با توجه به مبتضیات عدالتْ ادامة رسیدگی مطلوب باشد.
ایراد امر مطروحه در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
اصول آدین دادرسی مدنی فراملی 1توسط مرسسة حبوق امردکا و مرسساة دکساانسااز حباوق
اصوصی رم در سال  2004تهیه شد .بند ششم اصال دوم آن تحت عنوان «صالحیت دادگاه نسبت
به طرفین» مبرر میدارد« :در صورتی که همان دعوا سابباً در دادگاهها صاالح کشاور ددگار در
حال رسیدگی باشد ،دادگاه صالحیت اود را رد دا صدور حکم را معلق میکند؛ مگر ادنکه معلاوم
شود به آن دعوا در دادگاهها دادشده به نحو عادالنه و مرثر و سردع رسیدگی نخواهد شد».

2

بررسی بند مذکور نشان میدهد گرچه واضعان ادان اصاول باه قاعادة سابق رسایدگی توجاه
کردهاند ،در موارد که معلوم شود دادگاهی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده رسیدگی عادالنهتار و
مرثرتر و سردعتر نخواهد کرد ،دکتردن دادگاه نامناس

اعمال اواهد شد.

پس از ادنکه رودکرد نظامها حبوقی مزبور ،کنوانسیونها ،و برای اسناد قابال توجه ددگار در
اصو

ادراد امر مطروحه بیان شد ،مناس

است رودکرد حبوق ادران دربارة ادراد امار مطروحاه

مطرح شود.
1. ALI/ UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure.

 .2ترجمة ادن اصال به نبال از :غمامی ،مجید؛ حسن محسنی ( .)1386اصول آدین دادرسی مدنی فراملی ،تهران ،میزان.51 ،
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رویکرد حقوق ایران دربارة ایراد امر مطروحه
با توجه به ادنکه موضوع ادراد امر مطروحه ،هم در دعاو داالی هم در دعاو بینالمللای ،قاباال
طرح است رودکرد حبوق ادران دربارة ادراد امر مطروحه در حبوق داالی و باینالمللای باه طاور
مجزا واکاو میشود.
پذیرش ایراد امر مطروحه در حقوق داخلی ایران
مادة  84قانون آدین دادرسی مدنی ادران مبرر میدارد در موارد زدر اوانده میتواناد ضامن پاسا
نسبت به ماهیت دعوا ادراد کند .2 ...« :دعوا بین همان اشخا

در همان دادگاه دا دادگاه همعرا

ددگر قبالً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و دا اگر همان دعوا نیست دعوادی باشد که با ادعا
اواهان ارتباط کامال دارد  .»...مادة  89قانون مذکور نیز مبرر میدارد ...« :در مورد بناد  2ماادة 84
هرگاه دعوا در دادگاه ددگر تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا اوددار کرده پرونده را به
دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد .»...
از ادن ماده روشن است که قانون آدین دادرسی مدنی ادران همانند قوانین ددگر کشاورها اداراد
امر مطروحه در دعاو داالی را پذدرفته است .مطاابق ماواد فاوق ،اداراد مطارح باودن دعاوا در
دادگاهی ددگر در دعاو داالی مانع رسیدگی دادگاه میشود و دادگاهی کاه دعاوا در آن ماراراً
مطرح شده باداد پروناده را باه دادگااه دارا سابق رسایدگی ارساال کناد (ارفاعنیاا 1383:197؛
شاهحیدر پور  .)236 :1391دلیال پذدرر ادراد مذکور ادن است که به هر موضوعی نبادد بای

از

دک بار رسیدگی شود .زدرا رسیدگی به دک دعوا در دو پرونده در دک شعبة واحد دا در دو شاعبة
همعرا به صورت همزمان باعث اطالة دادرسی نسبت به سادر پروندهها اواهد شد و به صادور
آرا معارا در دعوا واحد اواهد انجامید (بازگیر .)196 :1385
عدم پذیرش ایراد امر مطروحه در حقوق بینالمللی خصوصی ایران و دالیل آن
همانطور که گفته شد ،در حبوق ادران در دعاو بینالمللی براالف دعاو داالی امکاان طارح
ادراد امر مطروحه وجود ندارد .قانونگذار ذدال مادة  971صراحتاً بر ادن موضوع تأکید کرده و مبرر
داشته ...« :مطرح بودن همان دعوا در محکمة اجنبی رافع صالحیت محکمة ادرانای نخواهاد باود».
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بنابرادن ،طبق ذدال مادة مذکور شروع رسیدگی در دک دادگاه اارجی مانع رسیدگی دادگااه صاالح
ادرانی نیست (شیرو  .)522 :1393ازدنرو ،قانونگذار ادرانی حتی در فرا سبق رسیدگی دادگاه
اارجی به دعوا ادراد امر مطروحه را نمیپذدرد .برای حبوقدانان دالدلی برا وضع ادان مااده در
حبوق ادران ذکر کردهاند .در ادامه دالدال مزبور به طور مجزا مطرح میشود تا قوت و ضعف آنهاا
داور شود.
وصف یکجانبه بودن قواعد صالحیت بینالمللی دادگاهها
برای بر آناند که نتیجة حاصال از ذدال مادة  971قانون مدنی بددهی و ناشی از وصاف داکجانباه
بودن قواعد صالحیت بینالمللی دادگاههاست؛ با ادن توضیح که در دعاو بینالمللای دادگااه باه
بررسی صالحیت اود میپردازد و چنانچه اود را صالح تشخیص دهد ،صرفنظار از صاالحیت
دادگاه ددگر دا سبق طرح دعوا در دادگاه ددگر ،به دعوا رسیدگی مایکناد (سالجوقی :1387

،2

 .)471در پاس به ادن دلیال برای (عبدالعال  )529 :1998اعالم کردهاند گرچاه قواعاد صاالحیت
بینالمللی دادگاهها قواعد دکجانبه و صرفاً ناظر به تعیین موارد صالحیت دادگاههاا ملایاناد،
ادن بدان معنا نیست که هر کشور صالحیت رسیدگی به دعاو بینالمللی را بارا دادگااههاا
اود احتکار کند .نتیجة چنین احتکار  ،عدم همکار قضادی و انزوا کشور مزبور است.
احتمال صدور احکام متعارض در دعاوی داخلی
به نظر برای حبوقدانان (سلجوقی :1387

471 ،2؛ صفادی  )208 :1374به ادن دلیال در حباوق

ادران طرح ادراد امر مطروحه در دعاو داالی ممکن و در دعاو بینالمللی ممنوع اسات کاه در
دعاو داالی امکان صدور احکام متعارا در دک موضاوع واحاد وجاود دارد .بناابرادن ،بارا
جلوگیر از صدور احکام متعارا در دو دادگاه تابع دک نظام قضادی بادد ترتیبی اتخاذ کارد کاه
دعوا در دک دادگاه رسیدگی و حال و فصال شود .در پاس به ادان دلیاال ،هماانگوناه کاه براای
حبوقدانان اارجی (الترجمان  )111 :2003اعالم کردهاند میتوان گفت چنین دلیلی برا پاذدرر
ادراد امر مطروحه در دعاو اصوصی بینالمللی نیز قابال استفاده است .هدف از پذدرر ادراد امر
مطروحه در دعاو اصوصی بینالمللی با هدف آن در دعاو داالی تفااوتی نادارد .در دعااو
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اصوصی بینالمللی نیز جلوگیر از بروز تعاارا میاان حکام دادگااه داالای و حکام دادگااه
اارجی و صرفهجودی وقت و مخار دعوا هم نسبت به طرفین و هم نسبت به دادگاهی که دعاوا
در آن مطرح شده مهم است .عالوه بر ادن ،چنانچه دلیال مهم پذدرر ادراد امر مطروحه در دعااو
داالی جلوگیر از تعارا احکام باشد ،استفاده از ادن دلیال در دعاو بینالمللی بارا پاذدرر
ادراد امر مطروحه توجیه بیشتر دارد؛ با ادن توضیح که در دعاو داالی و در صورت رسایدگی
دو دادگاه به دعوا واحد بهندرت میان دو حکم صادره تعارا رخ میدهد .چون هار دو دادگااه
تابع دک نظام حبوقیاند و قانون دکسانی را اعمال مایکنناد؛ درحاالیکاه در دعااو باینالمللای
احتمال صدور آرا متعارا بیشتر است (حداد .)188 :2010
عدم امکان اجرای رأی معارض در دعاوی خصوصی بینالمللی
در ادامة توجیه اایرالذکر در زمینة عدم پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو اصوصی بینالمللای
برای (صفادی 208 :1374؛ ارفعنیا  )198 :1383بر آناند که در دعاو باینالمللای اااتالف آرا
صادره از دادگاهها کشورها مختلف در دعوا واحد اشکال چندانی ادجاد نمیکناد .زدارا رأ
صادره از دادگاه اارجی در ادران به علت تعارا با حکم دادگاه ادرانی با اساتناد باه بناد  5ماادة
 169قانون اجرا احکام مدنی 1قابال اجرا نخواهد بود .برای (عبدالعال  )530 :1998در پاس باه
ادن دلیال گفته اند درست است که رأ صادره از دادگاه اارجی به علت تعارا باا حکام دادگااه
ادرانی در ادران قابال اجرا نخواهد بود و در نتیجه عمالً تعارضی رخ نمیدهد ،نمایتاوان از وجاود
دو رأ متعارا از دادگاهها دو کشور در دک دعوا واحد ،که هر داک در کشاور صاادرکنندة
رأ قابلیت اجرا دارند ،چشمپوشی کارد .چناین نتیجاها بارا اشاخا

در رواباط اصوصای

بینالمللی زدانبار است.
 .1مادة  169قانون اجرا احکام مدنی مبرر میدارد« :احکام مدنی صادره از دادگااههاا ااارجی در صاورتی کاه واجاد
شرادط زدر باشد در ادران قابال اجراست ،مگر ادنکه در قانون ترتی

ددگر مبرر شده باشد .5 ... :از دادگاهها اداران

حکم مخالف حکم دادگاه اارجی صادر نشده باشد  .»...برا مطالعه دربارة شرط عدم اجرا حکم اارجی در اداران
در صورت تعارا با حکم داالی رک :ادابخشی ،عبداهلل؛ اعظم انصار ؛ محمدمجد کابر (« .)1397شرادط اجرا
احکام اارجی در حبوق ادران و مصر» ،حبوق اصوصی ،د  ،15ر  ،2صص  365ا .367
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فرض رسیدگی عادالنهتر ،سریعتر ،و مؤثرتر در دادگاه ایرانی
برای حبوقدانان (غمامی و محسنی  )54 :1386بر آناند که وضع ادن ماده در حبوق اداران باه ادان
دلیال است که قانونگذار «با لحاظ مبتضیات اصال حاکمیت ملی فرا نموده که همواره رسایدگی در
دادگاه ادرانی عادالنه ،سردع ،و مرثرتر از رسیدگی در دادگاهها بیگاناه اسات» .در پاسا باه چناین
دددگاهی برای (الترجمان  )111 :2003اظهار کردهاند هار کشاور شارادطی بارا اجارا احکاام
اارجی دارد و ادن شرادط ضامن عدم اجرا احکام اارجی مشکوک اسات .باه ادان ترتیا

ماثالً

قانونگذار ادرانی در قانون اجرا احکام مدنی شرادط الزم را برا شناسادی و اجرا احکام اارجی
در ادران وضع کرده است و چنانچه حکم مزبور ادن شرادط را نداشته و مثالً باه دلیاال عادم رعادات
عدالت االف نظم عمومی و ااالق حسنه باشد ،چنین حکمی در ادران قابال شناسادی و اجرا نیست.
بنابرادن قانون گذار ادرانی برا رعادت عادالت و نظاادر آن از اهارم شارادط اجارا حکام ااارجی
میتواند استفاده کند و نیاز به عدم پذدرر ادراد مطروحه در مادة  971قانون مدنی نیست.
رعایت حاکمیت ملی دولت
برای حبوقدانان (صفادی  )208 :1374بر آناند «مجبور کردن دادگاهها دک کشور به ادنکه عادم
صالحیت اود را به علت ادنکه دعوا در دک دادگاه اارجی تحات رسایدگی اسات اعاالم کنناد
مخالف با حاکمیت دولت است» .در مبابال عدها ددگر (الترجمان 111 :2003؛ صادق )11 :2014
بر ادن باورند که امروزه مبنا فلسفی صالحیت بینالمللی دادگاهها حاکمیت دولت نیسات ،بلکاه
مبنا آن همکار قضادی و وجود ارتباط میان دعوا و دولات دادگااه رسایدگیکنناده و همچناین
توانادی دولت در تضمین آثار حکم صادره و اجرا مرثر آن است .افزون بر ادن شادان ذکر اسات
که امروزه بسیار از نظامها حبوقی کمتر به موضوع حاکمیت دولات توجاه کاردهاناد و نبا
حاکمیت اراده در تعیین صالحیت بینالمللی دادگاهها را صراحتاً پذدرفتهاند 1.در حبوق اداران نیاز
 .1مثالً رک :قانون بینالملال اصوصی کشور ادتالیا مصوب ( 1995مادة  ،)4قانون آداین دادرسای و باینالملاال اصوصای
کشور ترکیه مصوب ( 2007مادة  ،)47قانون بینالملال اصوصی کشور تونس مصوب ( 1998بند  2مادة  ،)5مباررات
بروکسال دک جددد  1215/2012دربارة صالحیت و شناسادی و اجرا احکام در موضوعات مادنی و تجاار کاه در
اتحاددة اروپا اعمال میشود (مادة .)25
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گرچه قانونگذار صراحتاً در اصو

صحت توافق بر سل

صالحیت از دادگاهها ادران تعیاین

تکلیف نکردهاند ،رودة قضادی ادران نشان میدهد حاکمیت اراده به منزلة دک اصال حباوقی ماورد
توجه است و در نتیجه توافق بر سل

صالحیت دادگاهها ادران پذدرفته شده است.

1

افزون بر آنچه دربارة نبد دالدال فوق بیان شد ،رودکرد قانونگذار اداران در نفای قاعادة سابق
رسیدگی راه را برا تبل

در زمینة صالحیت میگشادد؛ با ادن توضیح کاه اواهاانی کاه دعاوا

اود را در دادگاه اارجی مطرح میکند و در جردان رسیدگی متوجه میشود حکمای کاه از ادان
دادگاه صادر اواهد شد به نفع او نخواهد بود اقدام به اقامة همان دعوا در دادگاه ادرانای مایکناد.
چنانچه ادراد امر مطروحه به نفع دادگاه کشور اارجی مورد پذدرر قرار گیرد ،ادن امار باه ناوعی
مجازات اواهان با سوءنیت است و مانع ادنگونه اعمال تبل آمیاز مایشاود (حاداد 192 :2010؛
الترجمان  .)112 :2003شادان ذکر است کاه پاذدرر اداراد امار مطروحاه در دعااو اصوصای
بینالمللی به منزلة جبران ناهماهنگیها حاصال از دکجانبه بودن قواعاد صاالحیت باینالمللای
دادگاههاست .همچنین پذدرر ادراد مزبور ابزار برا حال تعارا مثبت میاان قواعاد صاالحیت
بینالمللی دادگاهها ملی و دادگاهها اارجی است (حداد .)192 :2010
نکته قابال توجه دربارة مادة  971قانون مدنی ادران ادن است که مادة مزبور زمانی تصود

شاد

که در آن دوران حاکمیت دولتها اساس فلسفی حبوق بینالمللی اصوصای باود .بناابرادن ،در
چنین حکمی در قانون مدنی طبیعی و بددهی تلبی میشد .اما ،امروزه ،پس از تحاوالت فاراوان در
عرصة حبوق بینالمللی اصوصی و ادجاد روابط گوناگون میان اشخا

با تابعیتهاا متفااوت،

نمیتوان حاکمیت دولتها را مبنا فلسفی حبوق بینالملال اصوصای دانسات .رودکارد حباوق
ادران در زمان وضع مادة مزبور با بسیار از نظامها حباوقی دنیاا مشاابه باود .اماا اماروزه ادان
رودکرد با کشورها ددگر سازگار ندارد .مثالً ،همانطور که گفته شد ،رودکرد حباوق ادتالیاا در
سال  1940همان رودکرد حبوق ادران بود .اما ،با توجه به دگرگونی و تحول در عرصة بینالمللای،
قانونگذار ادتالیا مبتضیات روابط اصوصی بینالمللی را مد نظر قرار داد و در قانون جددد حبوق
 .1برا مطالعة بیشتر دربارة ادن آرا رک :پیر  ،فرهاد ( .)1395حبوق تجارت بینالملاال در روداة قضاادی اداران ،تهاران،
جاودانه و جنگال ،صص  38ا .49
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بین الملال اصوصی  1995ادراد امر مطروحه را پذدرفت .اکنون وقت آن است که قانونگذار اداران
دربارة ادن ماده تجدددنظر کند و ادراد امر مطروحه را همانند ددگر کشورها دنیاا بپاذدرد و راه را
بر تبل

در زمینة قواعد صالحیت ببندد.

هرچند ،مطابق قاعدة کلای در شاده در ماادة  971قاانون مادنی اداران ،اداراد امار مطروحاه
پذدرفتهشده نیست ،قانونگذار استثنائاً در برای موافبتنامهها همکار و معاضدت قضادی ادراد
مزبور را ،به دلیال سبق رسیدگی به دعوا توسط دادگاه کشور متعاهد ،پذدرفته اسات کاه در ساطور
بعد بررسی میشود.
ایراد امر مطروحه در موافقتنامههای همکاری و معاضدت قضایی ایران
بررسی موافبتنامهها دوجانبها که ادران با کشاورها ددگار در زمیناة همکاار و معاضادت
قضادی منعبد کرده نشان میدهد در برای از ادن موافبتنامهها سبق طارح دعاوا باه عناوان ماانع
رسیدگی دادگاهی که دعوا در آن مراراً مطرح شده مورد توجه قرار گرفته اسات .بناد  3ماادة 21
موافبتنامة معاضدت و روابط قضادی در موضوعات مدنی و جزادی بین ادران و قزاقستان مصاوب
 1384مبرر میدارد« :در صورت آغاز رسیدگی به امر به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضاوع
در دادگاهها طرفها متعاهد ،که مطابق ادن موافبتنامه صالحیت رسایدگی باه آن موضاوع را
داشته باشند ،دادگاهی که موضوع ددرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع میکند .در صورتی کاه
عدم صالحیت دادگاهی که موضوع در آن زودتر مطارح شاده اسات احاراز شاود ،دادگااه طارف
متعاهد ددگر رسیدگی به موضوع را از سر میگیرد» .همین حکم در موافبتنامهها ددگر نیز مبرر
شده است 1.به ادن ترتی  ،هرچند طبق مادة  971قانون مدنی ادراد امر مطروحه در دادگاه ادران باه
دلیال رسیدگی به همان دعوا توسط دادگاه اارجی امکانپذدر نیست ،چنانچه حکم ااصی درباارة
پذدرر ادراد امر مطروحه در موافبتنامهها همکار و معاضدت قضاادی ،کاه دولات اداران باا
 .1مثالً رک .1 :بند  3مادة  18موافبتنامة معاضدت حبوقی در امور مدنی و تجار بین دولت جمهور اساالمی اداران و
دولت جمهور قرقیزستان مصوب 1386/3/12؛  .2بند  3مادة  19موافبتنامة معاضدت قضادی بین ادران و جمهور
آذربادجان مصوب 1378/7/18؛  .3بند  3مادة  21موافبتنامة معاضدت در پروندههاا مادنی و جزادای باین دولات
جمهور اسالمی ادران و دولت فدراسیون روسیه مصوب .1378/9/20
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دولتها ددگر منعبد میکند ،مبرر شده باشد ،ادن حکم اا

اعمال میشاود و در نتیجاه طباق

موافبتنامة مزبور طرح ادراد امر مطروحه در دادگاه ادران امکانپذدر است.
طراحی شرایط پذیرش ایراد امر مطروحه در حقوق بینالملل خصوصی ایران
با توجه به وضعیت فعلی حبوق ادران ،موافبتنامهها همکار و معاضدت قضادی کاه اداران باا
کشورها ددگر منعبد کرده ،تحوالت حبوق بینالملاال اصوصای ،اصاول آداین دادرسای مادنی
فراملی ،و دکتردن بینالمللی اکنون زمان آن است که قانونگذار ادرانی موضوع ادراد امار مطروحاه
در دعاو اصوصی بینالمللی را بازنگر کند و همانند سادر کشورها با رعادات شارادطی مسایر
پذدرر ادن ادراد را بگشادد .در ادامه با توجه به مبررات سادر کشورها و مباحثی که بیاان شاد باه
قانونگذار ادرانی پیشنهاد میشود که با وضع شرادط ذدال ادراد امر مطروحه در دعاو بینالمللی را
نیز بپذدرد:
 .1وحدت دعوا :موضوع راجع به دعوادی باشد که هم در دادگاه داالی هم در دادگاه اارجی
مطرح شده است؛ به ادن معنی که دعوادی که ابتدا مطرح شده و دعاوادی کاه ماراراً مطارح شاده
دکسان باشند .دعوا وقتی واحد تلبی میشود که دارا همان اطراف و همان سب

و همان موضوع

باشد (الترجمان 112 :2003؛ سالمه 347 :2000؛ .)özçelik, 2015/2016: 231
 .2سبق رسیدگی به دعوا توسط دادگاه خارجی :دعوا ابتدا در دادگااه ااارجی و ساپس در
دادگاه ادران مطرح شده باشد .در ادن صورت طرح ادراد امر مطروحه در دادگاه مرار ممکن است
( .)özçelik 2015/2016: 232البته برای بر ادن باورند که معیار سبق طرح دعوا در زمینة بینالمللی
کارآمد نیست و در دعاو بینالمللی دکتردن دادگاه نامناس

بادد اعمال شود که طبق ادن دکتردن،

صرفنظر از معیار تبدم در رسیدگی ،در موارد که دادگاه اارجی باه ادلاة اثباات دعاوا نزدداک
است دا اموال مدعی علیه در کشور آن دادگاه قرار دارد دا دادگاه اارجی به مراحال پادانی رسیدگی
رسیده و حکمی معتبر را صادر اواهد کرد ،دادگاه داالی بادد از رسیدگی به دعوا به نفاع دادگااه
اارجی اوددار کند (صادق 11 :2014؛ سالمه  .)362 :2000هرچند ادن نظر دالدلی قابال توجاه
دارد و همانطور که اشاره شد اصول آدین دادرسی مدنی فراملی آن را پذدرفته اسات ،در وضاعیت
فعلی ،با توجه به آنچه سابباً بیان شد ،جادی برا اعمال دکتردن دادگاه نامناس

در حباوق اداران
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نیست و نمیتوان نظر اایر را مورد توجه قرار داد .افزون بر ادن ،به نظر میرسد قانونگاذار اداران
قاعدة سبق رسیدگی به دعوا برا پذدرر ادراد امر مطروحه به نفع دادگاه اارجی را بهتر اواهاد
پذدرفت .چون حداقال در حبوق ادران قاعدة سبق رسیدگی به دعوا در دعاو داالی مورد توجاه
است؛ درحالیکه در ادن نظام حبوقی به دکتردن دادگاه نامناس

توجه نشده است.

 .3وجود دادرسی موازی :هر دو دادگاه هنگام طرح ادراد مزبور در حاال رسایدگی باه دعاوا
باشند .در نتیجه ،چنانچه رسیدگی به دعوادی که ابتدا مطرح شده به اتمام رسیده و حکمای صاادر
شده دا دادگاهی که ابتدا دعوا در آن مطرح شده قرار عدم صالحیت صادر کرده باشد ،طارح اداراد
امر مطروحه در دادگاه مرار امکانپذدر نخواهد بود (سالمه 348 :2000؛ حداد .)194 :2010
 .4صالح بودن هر دو دادگاه :هر دو دادگاه داالای و ااارجی باداد صاالح باشاند (ترجماان
114 :2003؛ سالمه  .)348 :2000در حبوق ادران ،طبق مادة  971قانون مدنی ،بارا ادنکاه قاضای
ادرانی مطمئن شود که دادگاه اارجی صالحیتدار است بادد به قواعد صالحیت بینالمللی دادگااه
اارجی رجوع کند .به نظر میرسد از شرط صاالح باودن دو دادگااه مایتاوان دردافات کاه باداد
وضعیت صالحیت متبارن( 1در مبابال صالحیت انحصار ) 2وجود داشته باشد .با ادن توضایح کاه
برای (غمامی و محسنی  )172 :1386با توجه به ذدال مادة  971قانون مدنی اداران و بارا ادجااد
راهکار مناس

دربارة ادراد امر مطروحه بار آناناد کاه چنانچاه صاالحیت دادگااه اداران بارا

رسیدگی به دعوا انحصار نباشد ،پذدرر ادراد امر مطروحه امکانپذدر است .به نظر میرسد ادان
دددگاه پذدرفتنی است .زدرا قانونگذار ادرانی دربارة شرادط اجرا احکام ااارجی در بناد  6ماادة
 169قانون اجرا احکام مدنی مصوب  1356ادن شرط را برا اجرا احکام اارجی الزم دانسته
که «رسیدگی به موضوع دعوا ااتصا

به دادگاهها ادران نداشاته باشاد» .بناابرادن قاانونگاذار

ادرانی رسیدگی دادگاه اارجی را ،در صورتی که موضاوع دعاوا راجاع باه صاالحیت انحصاار
دادگاهها ادران نباشد ،قابال قبول میداند (ادابخشی و همکاران  .)369 :1397به نظر میرسد ادن
موضوع در مورد ادراد سبق طرح دعوا قابال تسر است و میتوان گفت چنانچه موضوع راجع باه

1. Concurrent Jurisdiction
2. Exclusive Jurisdiction
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صالحیت انحصار دادگاهها ادران نباشد ،طرح ادراد امر مطروحه امکاانپاذدر اسات .باا چناین
رودکرد هماهنگی میان ضوابط قانون مدنی و ضوابط مندر در قانون اجرا احکاام مادنی نیاز
حفظ میشود.
پس از ادنکه ثابت شد برا پذدرر ادراد امار مطروحاه باه نفاع دادگااه ااارجی دارا سابق
رسیدگی دعوا نبادد راجع به صالحیت انحصار دادگاهها ملی باشد ،اکناون ادان سارال مطارح
میشود که آدا طرح ادراد امر مطروحه در دعاو راجع به اقادامات تاأمینی و ماوقتی امکاانپاذدر
است؟ در پاس به ادن سرال برای میگودند ماهیت فور اقدامات تأمینی و موقتی اقتضا میکناد
دادگاهی که ادن اقدامات در حوزة جغرافیادی آن انجام میشاود باداد صاالحیت انحصاار بارا
رسیدگی به دعاو راجع به ادن اقدامات را داشته باشد .بناابرادن ،دادگااه مزباور نباداد اداراد امار
مطروحه را بپذدرد (سالمه .)359 :2000
برای حبوقدانان اارجی ،در کنار چهار شرط فوق ،شرط «قابلیت اجارا حکام ااارجی در
کشور دادگاه محال طرح ادراد امر مطروحه» را نیز الزم میدانند .دلیاال ادان شارط ادان اسات کاه
شادسته نیست دادگاه داالی رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه کشور اارجی رها کناد و در آدناده
روشن شود که حکم صادره از دادگاه اارجی قابال اجرا نیست (الترجمان،2003 ،
،2010

115؛ حاداد،

 .)199در هر حال برای (سالمه  )352 :2000بار آناناد کاه عماالً اعماال ادان شارط

بهسادگی ممکن نیست و دادگاهی که ادراد سبق طرح دعوا نزد آن مطرح شاده فباط باداد از ادان
مطمئن شود که اصول دادرسی اعمال میشود .چون دادگاه در ادن مرحله با حکم اارجی روباهرو
نیست؛ بلکه با دک دعوا در حال رسیدگی مواجه است که نتیجة آن قابال پی بینی نیست (سالمه
 .)352 :2000به هر حال ،به نظر میرسد منظور از ادن شرط آن است که دادگااهی کاه اداراد امار
مطروحه نزد آن مطرح شده بادد از موارد مطمئن شود که بررسی ادن موارد توسط دادگاه مزباور
هنگام رسیدگی دادگاه اارجی به دعوا تا قبال از صدور حکم امکانپذدر است؛ موارد مانند ادنکه
آدا دادگاه اارجی صالحیت دارد دا آدا موضوع دعوا راجع به صالحیت انحصار دادگاهی اسات
که ادراد امر مطروحه در آن مطرح شده است ،که البته شرط چهارم دادشده موارد مذکور را نیاز در
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بر میگیرد .با ادن توضیح ،به نظر نمیرسد نیاز به ذکر شرط «قابلیت اجارا حکام ااارجی در
کشور دادگاه محال طرح ادراد امر مطروحه» به طور مجزا وجود داشته باشد.
نتیجه
از ددرباز راهکارها مختلفی برا جلوگیر از رسیدگیها مواز و تبعات آن ،همچون صادور
احکام متعارا و اتالف هزدنه و وقت اصحاب دعوا و نظاامهاا قضاادی ملای در رسایدگی باه
دعاو داالی ،پی بینی شده است .دکتردن ادراد امار مطروحاه در نظاامهاا رومایاا ژرمنای و
دکتردن دادگاه نامناس

در نظامها کامن الدی مهمتردن ادن راهکارهاا هساتند .گرچاه در امکاان

استفاده از ادن دو دکتردن در رسیدگی به دعاو داالای تبردبااً تردداد نیسات ،اساتفاده از ادان
راهکارها بهودژه دکتردن ادراد امار مطروحاه در رسایدگی باه دعااو اصوصای باینالمللای باا
مباومتهادی از سو برای نظامها حبوقی ملی مواجه شده است .با ادن حال ،امروزه ،باا تغییار
مبنا فلسفی حبوق بینالملال اصوصی از حاکمیات ملای باه رعادات حاکمیات ارادة اشاخا
قانونگذاران اغل

،

نظامها حبوقی دنیاا صاراحتاً اداراد امار مطروحاه در دعااو باینالمللای را

پذدرفتهاند .چنین رودکرد در موافبتنامهها دوجانبه و چندجانبه نیز مشاهود اسات .همچناین،
تغییر رودة قضادی به نفع پذدرر ادراد امر مطروحه در برای کشورها ددده میشود .با ادان حاال،
قانونگذار ادرانی در مادة  971قانون مدنی ادراد امر مطروحاه در دعااو باینالمللای را نپذدرفتاه
است .گرچه دالدال متعدد برا اتخاذ چنین رودکرد بیان شده ،به نظر میرسد دالدال و محاسان
رودکرد پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو بین المللی اولودت و برتار دارد و بهتار جوابگاو
نیازها اشخا

در روابط اصوصی بینالمللی است .همچنین ،گرچه شادد در زمان تادودن ادان

ماده ،با توجه به مبنا فلسفی حبوق باینالملاال اصوصای در آن دوران ،چناین رودکارد قاباال
توجیه بوده ،امروزه ،با تحوالت عرصة بینالمللی و لازوم همکاار هاا قضاادی میاان کشاورها،
شرادط مناسبی برا تغییر ادن دددگاه و پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو اصوصی بینالمللای
فراهم است .با چنین تغییر  ،نهتنها نظام حبوقی ادران در مسیر تحوالت جهاانی گاام بار اواهاد
داشت ،بلکه مانع بروز تبل

اشخا

در زمینة صالحیت دادگاهها اواهد شد.
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