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 مقدمه

هیا اهمییت زدیاد      المللیی دادایاه   تعیین قواعد صالحیت بین ،المللی مبادالت بین ةتوسعبا  ،امروزه

هیا    ها قواعد  است که صالحیت دادایاه  المللی دادااه دافته است. منظور از قواعد صالحیت بین

هیا  سیادر    دعاو  دارا  عنصیر ایارجی در مبابیال صیالحیت دادایاه     هر کشور را در مواجهه با 

مبابال قواعید صیالحیت    ادن نوع قواعد صالحیت در (.902: 9002)العیسی  دکن میکشورها تعیین 

 کند. می مشخصدر رسیدای به دعاو  داالی را ها  هاست که موارد صالحیت دادااه داالی دادااه

در  هیا  دادااه  1المللی بیندرسی مدنی قواعد  برا  صالحیت اذار ادران در قانون آدین دا قانون

هیا    واعد  در تعیین صیالحیت دادایاه  ق وضع نکرده است و صرفاً المللی بینرسیدای به دعاو  

ایذار ادرانیی در ادین قیانون دو نیوع       است. قیانون  کرده مبررادرانی در رسیدای به دعاو  داالی 

ده کیر ادرانی تعییین  ها   دادااهبرا  ای به دعاو  داالی در رسیدصالحیت ذاتی و محلی )نسبی( 

کیه در   درحیالی  ؛کنید  را تعییین میی  صیالحیت دادایاه     است. در صالحیت ذاتی، موضوع اایتال  

بیا   )مانند محال انعبیاد عبید(   صالحیت محلی )نسبی( ارتباط دعوا به لحاظ وجود دک عامال ربطی

را ها  ادران  المللی دادااه آنچه صالحیت بین .تصالحیت دادااه اس ةکنند تعیین قضادی ةحوزدک 

سرزمین ادیران اسیت؛    دعوا  مزبور باارتباط  کند تعیین میالمللی  برا  رسیدای به دک دعوا  بین

هیا  مبیرر در قیانون     قاعده مطابقها  ادران  که از مبانی صالحیت نسبی دا محلی دادااهی موضوع

 (.284و  289ی  289 :1983)سلجوقی  آدین دادرسی مدنی ادران است

هیا    المللیی دادایاه   اذار ادرانی قواعد صالحیت بیین  که قانوننکته  ادندر نظر ارفتن با  ،بنابرادن

احراز صالحیت اود برا  رسیدای بیه دعیاو     بارةدر  ادران ها دادااهاست، نکرده ادران را تصردح 

رسییدای بیه دعیاو     برا  که  ،(محلی) یقواعد صالحیت نسببه  ادنکه جزندارند ا   چاره المللی بین

 المللیی  بیین با صالحیت  یقانون مدن 231 ةمادفبط ادران  قوانین. در کننداند، رجوع  وضع شده داالی

دعاو  از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به » :کند اعالم میمذکور مادة ست. مرتبط ا ها دادااه

در دعیوا  د. مطرح بودن همیان  نشو که در آنجا اقامه مید بود ناصول محاکمات تابع قانون محلی اواه

هنگام احیراز   محاکم ادران ،ادن ماده مطابق«. ادرانی نخواهد بودمحکمة اجنبی رافع صالحیت محکمة 

                                                                                                                                                    
1. Extraterritorial Jurisdiction 
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کنند و چنانچه ایود   به قانون ادران رجوع میفبط  المللی بینصالحیت اود برا  رسیدای به دعاو  

دعوا( را اقامة قانون کشور محال به منزلة ) قانون کشور اود ،محاکماتراجع به اصول  ،را صالح بدانند

ااتصیا  دارد.   المللیی  بیین ادراد امر مطروحه در دعیاو   موضوع مزبور به مادة . ذدال کنند میاعمال 

هرچند  ،نیست. بنابرادنپذدرفته   ادرانی ها دادااهدر  المللی بینادراد امر مطروحه در دعاو   ،آن مطابق

و قضات ادران    ادران وضع نکرده استها دادااه المللی بیناذار قواعد  برا  تعیین صالحیت  قانون

ن آدیین  در قیانو منیدر    اود به قواعد صیالحیت نسیبی    ها دادااه المللی بینبرا  احراز صالحیت 

در دعیاو   امیر مطروحیه   ادیراد  موضوع به اذار  قانونروشن است که  ،کنند دادرسی مدنی رجوع می

اعمیال   ،است. به ادن ترتیی  کرده مبرر  231مادة ذدال ا  داده و حکم ااصی  اهمیت ودژه المللی ینب

و دارد که به ادراد امر مطروحه در دعاو  داالی ااتصیا    ،قانون آدین دادرسی مدنی 82و  82مادة 

 نیست. ممکن المللی بیندر دعاو   ،را در دعاو  داالی پذدرفتهآن ادراد 

نخسیت   حاضیر،  مبالیة در الملال اصوصی ادران،  دراد امر مطروحه در حبوق بینبررسی ا برا 

کیه قواعید    ،ها  حبیوقی  سپس رودکرد برای نظام. شود تبیین میادراد امر مطروحه  مفهوممنشأ و 

بیه  اروپیا   ةاتحادددر ادن قسمت مبررات . شود میبررسی  ،ادراد امر مطروحه دارنددر زمینة معینی 

ایرد. بخی  سیوم مبالیه بیه رودکیرد حبیوق ادیران در ادین موضیوع           قرار می مورد توجهتفصیال 

بیا فیرا اقنیاع     ،نوشیتار  یاندی بخی  پا  در شده در مبالیه،  با توجه به مطال  ارائه ااتصا  دارد.

ترسییم  اذار ادرانی به تغییر رودکرد ایود، شیروط الزم بیرا  پیذدرر ادیراد امیر مطروحیه         قانون

 د.شو ارائه میشده در مباله  یر  از مطال  مطرحا نتیجه ،. در نهادتدشو می

 ایراد امر مطروحه مفهوممنشأ و 

قواعید   زدیرا  .امر  نادر نیستها  دو دا چند کشور  دادااهدر  ادعودک  ةاقامالمللی  در دعاو  بین

 بیه تعییین میوارد    صرفاً قوانین هر کشور  ند وا جانبه ها دک المللی دادااه صالحیت بین ةکنند تعیین

پردازنید و تیوجهی بیه     المللیی میی   برا  رسیدای به دعاو  بینها  همان کشور  دادااهصالحیت 

بین کشورها برا  تعیین قواعد  اصوالً ،د. همچنیننها  کشورها  ددگر ندار موارد صالحیت دادااه

ار  و همک ةزمینا  در  نامه مگر ادنکه موافبت ؛وجود ندارد هماهنگیها  المللی دادااه صالحیت بین

 .شودمعاضدت قضادی بین کشورها منعبد 
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 ،ها دهد که برا  تعیین صالحیت دادااه ها  دو کشور هنگامی رخ می در دادااه ادعوطرح دک 

در نتیجه برا  هیر طیر  ادین امکیان      .شودبه جا  دک عامال، عوامال ربط مختلف در نظر ارفته 

اود را صیالح بیه   ها  کشورهادی که  دادااه که بتواند دادااه دلخواه اود را از میان شود میفراهم 

 کیرده، اقامیه  کشیور  معیین     اود را در دادااهدعوا   برازدند دا اار دک طر  دانند رسیدای می

 (.262، 9   :1983 ددگر مطرح سازد )سلجوقی  کشور  ددگر بتواند آن را در دادااهطر  

اعمیال  به عنیوان ادیراد مطیرح شیده و      که وجود داردها  حبوقی دنیا  در نظام دکتردندو امروزه 

ال   کیه در حبیوق کشیورها  کیامن      1دکتردن دادااه نامناس  ست:دعواادااه به دمانع رسیدای ها  آن

 میورد توجیه اسیت   ژرمنیی   ی که در حبوق کشورها  رومیی   9شود و دکتردن امر مطروحه اعمال می

(Brand & Herrup 2008: 82.)  دهید در   دار اجیازه میی   ایاه صیالحیت  بیه داد  دادااه نامناس دکتردن

طیور  ه دا ب متوقفوجود دارد، دادرسی را دعوا برا  رسیدای به  تر ددگر  مناس صورتی که دادااه 

کیه  اسیت  ی دادااهعهدة  تر بر . تشخیص وجود دادااه مناس کنداوددار  دعوا کلی از رسیدای به 

اه هنگام اعمال دکتردن دادااه نامناس  بادید  دادا(. Brand 2013: 1005)اند  کردهاطرا  به آن مراجعه 

دادرسیی، ارتبیاط مییان    هزدنة تعادل منافع اصوصی و عمومی، قصد اطرا  دعوا، سهولت رسیدای، 

شیادان ذکیر اسیت    (. Tang 2014: 171نظر قرار دهید )  و هد  برقرار  عدالت را مد ،و دادااهدعوا 

و چنانچیه دکیی از جهیات اعمیال     نیسیت  د توجه در نظام حبوقی ادران موردکتردن دادااه نامناس  

دکتیردن از رسییدای بیه دعیوا     ادین  تواند با استناد به  صالحیت وجود داشته باشد، دادااه ادرانی نمی

در توانند  نمیها  ادرانی  ادن است که دادااه چنین رودکرد دلیال  (.161: 1982)مبصود  امتناع کند 

از رسییدای امتنیاع    ،هیا  المللی دادایاه  صالحیت بین ةکنند عد تعیینقوا نبودِدلیال ه ، بالمللی دعاو  بین

بیرا  احیراز   ها  آنبلکه (. 229: 1983شوند )سلجوقی  واال مستنکف از احباق حق محسوب می ؛کنند

 اسیتفاده  در دعاو  داالی بادد از معیارها  تعیین صالحیت محلی دا نسبیالمللی اود  صالحیت بین

 همچنیین  دادایاه نامناسی  وجیود نیدارد.     ندامکان توجه به دکتر ینظام حبوق نددر ا ،ندبنابرا .کنند

المللیی   سل  ااتیار قاضی و رد صالحددد و  برا  دادرسی در دک دعوا  بین»شادان ذکر است که 

 (.90ی  12: 1921)مبصود  « ژرمنی انطباق دارد ی با سنت رومی

                                                                                                                                                    
1. The Doctrine of Forum non Conveniens 

2. The Doctrine of Lis pendens//Lis alibi pendens 
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دفیاعی اولییه مبنیی بیر ادنکیه      »آمده اسیت:   کبِلَامر مطروحه در فرهنگ ادراد در تعردف دکتردن 

 «با همان اشیخا  و همیان موضیوع در دادایاه ددگیر  در حیال رسییدای اسیت         مطروحهدعوا  

(Garner & Black, 2009: 1015 .)اسیت   هد  از ادراد امر مطروحیه ادین   افتتوان  به ادن ترتی  می

 :Janeckova 2017) اجتناب شودن دکسا  دارا  موضوع و اطرا  اکه از دادرسی مواز  به دک دعو

رسییدای بیه همیان     بیرا   چنانچه دادااه ددگر  قبالً کند دکتردن امر مطروحه اقتضا می اعمال .(357

کننده بیه دعیوا رسییدای بیه      ، دادااه رسیدایاستکرده به رسیدای و میان همان اطرا  شروع دعوا 

 .(Brand & Herrup 2008: 82کند )  از رسیدای به آن اوددار دعوا  مزبور را متوقف دا کالً

 اسیت  شیده  بینیی  پیی   میدنی  دادرسیی  آدیین  قانون 82 ةماد در ادرادات اغل  ادران حبوق در

 برایی  و شده در  مزبور ةماد در که است تیاادراد از مطروحه امر ادراد(. 92 ،9   :1926 شمس)

 پیذدرر  اثیر  که است هادیادراد هآن دست از مزبور ادراداند که  بر آن( 92ی   99 ،9  : 1926 شمس)

 .است رسیدای مرجع تغییر آن

کیه قواعید    مناس  است رودکرد حبوق برایی کشیورها   امر مطروحه تبیین مفهوم ادرادبعد از 

در ادین اصیو  پشیت     یالمللی دارند و تحوالت ادراد امر مطروحه در دعاو  بینزمینة معینی در 

 .شودبررسی  اند سر اذاشته

 ایراد امر مطروحهدربارة های حقوقی  ظامبرخی نرویکرد 

ه در بسیار  از کشورها در دعاو  داالی به رسمیت شنااته شیده و بی   مطروحهموضوع ادراد امر 

هیا    نظیام  ،المللیی  بیین قضیادی   ها  مبتضیات همکار و  المللی بینبه تحوالت با توجه  ،دنبال آن

رودکرد  ،ادامه. در متمادال شدندالمللی    بیندر دعاوبه پذدرر ادراد امر مطروحه تدردج  هحبوقی ب

 د.شو بررسی میدر مورد ادراد امر مطروحه ها  حبوقی  ادن نظام

 فرانسه

پذدرر ادراد امیر مطروحیه در دعیاو      زمینةدر  ،1234مصوب  ،قانون آدین دادرسی مدنی فرانسه

 اقامیه  فرانسیه  هیا   ایاه داددکیی از   در دعوادی که موارد  در سال سالیانساکت است.  المللی بین

 سیبق  دلیال به فرانسه  ها دادااه بود، رسیدای حال در ددگر  کشور دادااه در زمان هم که ،دش می

(. Fawcett 1995: 181 ؛189: 9010)حیداد  دند کر نمی متوقف را رسیدای اارجی دادااه رسیدای
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  ددوان مزبیور بیه دو دلییال    أو در ادن ر ر شدفرانسه صاد عالی دی از ددوانرأ 1269 می 4در البته 

 بودمطرح شده  در دادااه فرانسه بدواً ادعو که بود دلیال نخست ادن .ادراد امر مطروحه را نپذدرفت

  فرانسه برا  رسیدای بیه دعیوا  مزبیور صیالحیت انحصیار       ها دادااهکه  بود دلیال دوم ادن و

بیا اسیتناد بیه مفهیوم مخیالف       ،ادیراد امیر مطروحیه را نپیذدرفت     ادن رأ  صیراحتاً  ارچه .داشتند

شیور ایارجی نسیبت بیه     دادااه کاار  مزبورددوان از نظر توان افت  میایر  ددوان فرانسه  نتیجه

   فرانسیه هیا  دادایاه سبق رسیدای داشت و موضوع از موارد صیالحیت انحصیار     دادااه فرانسه

 (.186: 9010)حداد  قابال قبول بود المللی بیندر دعاو  ، ادراد امر مطروحه نبود

ادیراد امیر    صراحتاًها  که در آنکرد آرادی صادر  1232و نوامبر  1231عالی فرانسه در مارس  ددوان

 دادایاه  در دعوا به رسیدای سبق دلیاله ب دنتوان می فرانسه ها  دادااهکرد پذدرفت و مبرر مطروحه را 

 (.Fawcett 1995: 181 ؛183: 9010 حداد)کنند  قبول را مطروحه امر ادراد دار صالحیت اارجی

 ایتالیا

 کیرد:  میی مبیرر   1220قانون آدین دادرسی مدنی ادتالیا مصیوب   9 ةماد ،در مورد ادراد امر مطروحه

  ادتالییا  هیا  دادااهدا دعوا  مرتبط با آن در دادااه اارجی رافع صالحیت  ادعومطرح بودن همان »

اذار  قانون ،المللی بینثبت همکار  قضادی و نتادج م المللی بینارفتن تحوالت  با در نظر  1.«نیست

الملیال   قیانون بیین   3 ةمیاد در . دکیر مزبور عدول  ةرودالملال اصوصی از  قانون حبوق بین ادتالیا در

به دلیال سبق را ادراد امر مطروحه با شرادطی پذدرر  اذار ادتالیادی قانون  12249مصوب اصوصی 

 است.ده کربر آن تأکید  پذدر دانسته و صراحتاً ددگر امکان  در دادااه کشور ادعورسیدای به 

 ایالت کبک کانادا

: اعالم کیرده در موضوع ادراد امر مطروحه  1221قانون مدنی ادالت کبک کانادا مصوب  9193 ةماد

رسیدای به دعوادی را کیه نیزد او مطیرح     ،به دراواست دکی از طرفین ،مرجع رسیدای در کبک»

و موضوع دکسان نزد مرجیع   ،طرفین، جهات موضوعی باددگر   سازد اار دعوا  شده متوقف می

                                                                                                                                                    
 برا  مطالعة بیشتر در اصو  ادن قانون رک:. 1

Cappelletti, Mauro & Perillo, Joseph (1965). Civil Procedure in Italy, Hague: Springer-

Science+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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مشروط به ادنکه دعوا  اایر بتواند منجیر بیه دیک رأ      ؛رسیدای اارجی در حال رسیدای است

توسیط مرجیع رسییدای     ]رأ  قابیال شناسیادیس سیابباً    دا چنین رأدیی  شودقابال شناسادی در کبک 

تواند  دادااه کبک می ماده روشن است اوالًت ادن اونه که از عبارا همان «.باشداارجی صادر شده 

توجه به ادراد و رد دعوا مشروط بر ادن است که رأ  دادااه  و ثانیاً کندبه ادراد امر مطروحه توجه 

 (.Van Lith 2011: 70)  1شوداارجی بتواند در کبک شناسادی 

 اروپا ةاتحادی

 9تجیار   ا  احکام در موضوعات مدنی وو اجر ،صالحیت، شناسادی در زمینةکنوانسیون بروکسال 

 1239فوردیه   1منعبید و در   اقتصیاد  اروپیا   ةجامعی توسط کشورها  عضو  1268سپتامبر  93در 

 ادعوهمان به دلیال سبق رسیدای به  را کنوانسیون مذکور ادراد امر مطروحه 91 ةماد شد.االجرا  الزم

 .پذدرفت صراحتاً ددگرعضو در دادااه کشور 

 شناسیادی و  و راجع بیه صیالحیت   را، (9001/22)اروپا مبررات بروکسال دک  ةدداتحاشورا  

 ةاتحاددی در کشیورها  عضیو    1268 جادگزدن کنوانسیون بروکسیال  9000در سال  ،9اجرا  احکام

به عنوان مانع رسیدای دادااه پذدرفت و  میرا مطروحه امر ادراد  مزبورمبررات  93 ةماد. کرداروپا 

مزبور با تحبیق سیه    ةمادشادان ذکر است (. Tang 2014: 145) شناات یت میبه رسمدار  صالحیت

وا دعدانست: نخست ادنکه رسیدای متبارن به دو  شرط توجه به ادراد امر مطروحه را قابال قبول می

و  ؛دوم ادنکه دو دعوا  مزبور اطیرا  دکسیان داشیته باشیند     که سب  دکسانی دارد صورت ایرد؛

بیا   ،بنیابرادن  .(Buonaiuti 2009: 519شیده باشید )   اقامهقبال از ددگر   ادعوادنکه دکی از دو  سوم

ادین  تا زمیانی کیه   جز دادااهی که دارا  سبق رسیدای است و ه تحبق شرادط فوق هر دادااهی ب

و چنانچه دادااهی  کندرا متوقف  ابادد رسیدای به آن دعو کند میدادااه صالحیت اود را بررسی 

به نفع دادایاه  د باد  ، هر دادااه ددگرکنداعالم صالح شده است اود را  اقامهن ابتدا در آ ادعوکه 

 .دکنمزبور اعالم عدم صالحیت 

                                                                                                                                                    
 شود. مشاهده می 1283مصوب الملال اصوصی سودیس  قانون حبوق بین 2مشابه شرادط مذکور در مادة . 1

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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شناسیادی   و راجع به صالحیت 9019/1914مبررات بروکسال دک جددد  9019دسامبر  19در 

و   اروپا تصیود  ةاتحاددتوسط پارلمان و شورا    1و اجرا  احکام در موضوعات مدنی و تجار 

ادین مبیررات    .االجیرا شید   اروپیا الزم اتحاددیة  در کیال   9014ژانودیة   10ایود در   81مادة مطابق 

ادیراد امیر   اایرالیذکر  مبیررات  و هماننید   شیده اسیت   9001/22جادگزدن مبررات بروکسال دیک  

 ةمیاد  حاکمییت در زمیان  البته شناسد.  مطروحه را به نفع دادااه دارا  سبق رسیدای به رسمیت می

مشمول موارد  93 ةمادحکم  کردددوان داداستر  اروپا اعالم  9001/22رات بروکسال دک مبر 93

 Erich Gasserةپرونید در اصو   9009در رأ  مورخ  بنابرادنشود و  نیز می  9صالحیت توافبی

GmbH v. MISAT Srl
9
شیده اسیت دادایاه     اقامیه ابتدا در دادااه ددگر   ادعوچنانچه  اعالم کرد  

 ادعیو دادااه دارا  سبق رسییدای بیه    ،ز رسیدای به آن اوددار  کند. به ادن ترتی منتخ  بادد ا

هیا    نامیه  موافبیت صدمه بیه اعتبیار   نسبت به دادااه منتخ  اولودت دارد. البته چنین رودکرد  به 

ادن توافبیات    اهداحصول به را در انتخاب دادااه  ةنام موافبتو طرفین  انجامد میانتخاب دادااه 

 (.Brand & Herrup 2008: 82; Briggs 2015: 166) داذار می ناکام

بیرا    هاد پیشینهاد شد کمیسییون اروپیا در    اشخا  باعثارادة کمیت به حا عدم توجهادن 

شود با ادنکه  و باعث می انجامد میمبررات مزبور به تبل   کنداصالح مبررات بروکسال دک اعالم 

دعیوا  ایود را در دادایاه    توانید   میی دک طیر    ،اند دهکر دادااه منتخ  را تعیین  طرفین با توافق

-Weller 2017: 109) وفصال دعیوا توسیط دادایاه منتخی  شیود      و مانع حال کندغیرمنتخ  مطرح 

امیر   راددا 9019/1914 ددجد کدمبررات بروکسال  92 ةماددر  موضوعتوجه به ادن دلیال ه ب. (110

در صالحیت تیوافبی میرثر   ادراد مزبور  کند عالم میاادن مبررات  91 ةماداما  .پذدرفته شد مطروحه

 دارد اشیخا  را محتیرم میی    ةاراداوبی حاکمییت   همبررات بروکسال دک جددد ب کرددرونیست. 

                                                                                                                                                    
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’). 

کننده بیه اایتال  موجیود دیا      ددگر دادااه رسیدای منظور از صالحیت توافبی موارد  است که اشخا  با توافق با دک .9

کنند. از آنجا که صالحیت چنین دادااهی ناشی از توافیق اشیخا  اسیت از ادین صیالحیت بیه        آتی اود را تعیین می

 شود. صالحیت توافبی داد می
3. Case C-116/02, Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl., [2003] E.C.R. I-14693 
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(Tang 2014: 218 )زیی انتخیاب دادایاه ن    هیا  راجع به توافیق  9004 ةاله ونیبا مبررات کنوانس و 

 (.Brand 2013: 1014) است رسازاا

کشیور   در اصو امر مطروحه دربارة جددد  قاعدة  9019/1914ک جددد مبررات بروکسال د

در دهید،   میمبررات مزبور در برای موارد به دادااه کشور عضو اجازه  99مادة است. کرده  بیانثالث 

مشیروط بیر ادنکیه     ؛صورت سبق رسیدای دادااه ثالث، دادااه کشور عضو رسیدای را متوقف کنید 

 و ثالث رأدی قابال شناسادی و اجیرا در کشیور عضیو صیادر اواهید کیرد       بینی کند دادااه کشور پی 

دادایاه   زمیان هر  ،طبق همین ماده ،البته ضرورت دارد.توقف رسیدای برا  رعادت مبتضیات عدالت 

دا ناتمیام  شده متوقف رسیدای در دادااه کشور ثالث  ااری ادامه دهد به رسیدا تواند میعضو کشور 

میدت  که رسیدای دادایاه کشیور ثالیث در    شده است ه کشور عضو مشخص برا  داداا، مانده است

 .باشدرسیدای مطلوب ادامة  ْ با توجه به مبتضیات عدالت دا، متعار  به اتمام نخواهد رسید

 ایراد امر مطروحه در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

حبیوق   سیاز   اندکسی  ةمرسسی و مردکا احبوق  ةمرسستوسط   1اصول آدین دادرسی مدنی فراملی

دادااه نسبت  تیصالح» تحت عنوانآن  بند ششم اصال دومتهیه شد.  9002اصوصی رم در سال 

ددگیر در      صیالح کشیور  ها دادااهدر  در صورتی که همان دعوا سابباً» دارد: مبرر می «نیبه طرف

ه معلیوم  مگر ادنک کند؛ حال رسیدای باشد، دادااه صالحیت اود را رد دا صدور حکم را معلق می

 9.«ثر و سردع رسیدای نخواهد شدمر و   دادشده به نحو عادالنهها دادااهشود به آن دعوا در 

سیبق رسییدای توجیه     ةقاعید ادین اصیول بیه    ن اواضعدهد ارچه  بررسی بند مذکور نشان می

 تیر و  رسیدای عادالنهده کررسیدای در موارد  که معلوم شود دادااهی که ابتدا شروع به  ،اند هکرد

 دادااه نامناس  اعمال اواهد شد. ن، دکتردکردتر نخواهد  تر و سردعمرثر

در  برای اسناد قابال توجه ددگیر و  ،ها ، کنوانسیونها  حبوقی مزبور نظاماز ادنکه رودکرد  پس

ادراد امیر مطروحیه    ةدربار، مناس  است رودکرد حبوق ادران شدادراد امر مطروحه بیان  اصو 

 .دشومطرح 

                                                                                                                                                    
1. ALI/ UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. 

 .41 میزان، ،، تهراناصول آدین دادرسی مدنی فراملی(. 1986محسنی )حسن  ؛غمامی، مجید :ادن اصال به نبال از ةترجم. 9
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 ایراد امر مطروحه دربارة وق ایرانحق رویکرد

قابیال   ،المللیی  بینهم در دعاو  داالی هم در دعاو   ،ادراد امر مطروحه موضوعبا توجه به ادنکه 

بیه طیور    المللیی  بیین ادراد امر مطروحه در حبوق داالی و  ةدربار ادرانرودکرد حبوق طرح است 

 د.شو او  میمجزا واک

 داخلی ایرانایراد امر مطروحه در حقوق پذیرش 

توانید ضیمن پاسی      دارد در موارد زدر اوانده می قانون آدین دادرسی مدنی ادران مبرر می 82 ةماد

عرا  . دعوا بین همان اشخا  در همان دادااه دا دادااه هم9 »...ادراد کند:  ادعونسبت به ماهیت 

وادی باشد که با ادعیا   اقامه شده و تحت رسیدای باشد و دا اار همان دعوا نیست دع ددگر  قبالً

 82 ةمیاد  9در مورد بنید   »...دارد:  قانون مذکور نیز مبرر می 82 ةماد...«.  اواهان ارتباط کامال دارد

هرااه دعوا در دادااه ددگر  تحت رسیدای باشد از رسیدای به دعوا اوددار  کرده پرونده را به 

 ...«. فرستد دادااهی که دعوا در آن مطرح است می

کشیورها ادیراد    ددگر ماده روشن است که قانون آدین دادرسی مدنی ادران همانند قوانین از ادن

در  ادعیو ، ادیراد مطیرح بیودن    میواد فیوق  . مطیابق  پذدرفته استرا حه در دعاو  داالی امر مطرو

 در آن میراراً  ادعیو شود و دادایاهی کیه    ددگر در دعاو  داالی مانع رسیدای دادااه می یدادااه

؛ 123 :1989نییا   ارسیال کنید )ارفیع   دادایاه دارا  سیبق رسییدای    ادید پرونیده را بیه    مطرح شده ب

بیی  از   ددنباهر موضوعی به است که  دلیال پذدرر ادراد مذکور ادن(. 996 :1921پور  حیدر  شاه

 ةشیعب واحد دا در دو  ةشعبدک رسیدای به دک دعوا در دو پرونده در زدرا  .بار رسیدای شود دک

به صیدور  ها اواهد شد و  دادرسی نسبت به سادر پرونده ةاطالزمان باعث  ت همصوره برا ع هم

 (.126: 1984)بازایر  اواهد انجامیدآرا  معارا در دعوا  واحد 

 و دالیل آن خصوصی ایران المللی بینایراد امر مطروحه در حقوق عدم پذیرش 

امکیان طیرح   ال  دعاو  داالی ابر یالملل نیب  در دعاودر حبوق ادران  ،ه افته شدطور ک همان

و مبرر ده کرتأکید  موضوعبر ادن  صراحتاً 231مادة ذدال اذار  قانون. وجود نداردادراد امر مطروحه 

«. ادرانیی نخواهید بیود    ةمحکمالحیت اجنبی رافع ص ةمحکمدر  ادعومطرح بودن همان ... » :داشته
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اارجی مانع رسیدای دادایاه صیالح    مذکور شروع رسیدای در دک دادااه ةمادطبق ذدال  ،بنابرادن

حتی در فرا سبق رسیدای دادااه ادرانی اذار  قانون ،رو ازدن .(499 : 1929)شیرو  ادرانی نیست 

ادین میاده در    وضعحبوقدانان دالدلی برا  برای  .پذدرد ادراد امر مطروحه را نمی ادعواارجی به 

هیا   د تا قوت و ضعف آنشو طور مجزا مطرح میه الدال مزبور بد ادامه. در اند دهکرذکر  حبوق ادران

 .داور  شود

 ها دادگاه المللی بینجانبه بودن قواعد صالحیت  وصف یک

جانبیه   بددهی و ناشی از وصیف دیک  قانون مدنی  231 ةمادحاصال از ذدال  ةنتیجکه  اند بر آنبرای 

المللیی دادایاه بیه     ینبا ادن توضیح که در دعاو  بی  ؛هاست المللی دادااه بودن قواعد صالحیت بین

نظیر از صیالحیت    صر  دهد،نانچه اود را صالح تشخیص پردازد و چ بررسی صالحیت اود می

 ،9  : 1983 سیلجوقی ) دکنی  میی رسیدای به دعوا  ،دا سبق طرح دعوا در دادااه ددگر دادااه ددگر

واعید صیالحیت   قاند ارچیه   هاعالم کرد( 492  :1228 )عبدالعال . در پاس  به ادن دلیال برای(231

 ،نید ا   ملیی هیا  دادااهناظر به تعیین موارد صالحیت  جانبه و صرفاً دک  قواعد ها دادااه المللی بین

  هیا  دادایاه ا  بیر را  المللی بینادن بدان معنا نیست که هر کشور  صالحیت رسیدای به دعاو  

 .استزبور عدم همکار  قضادی و انزوا  کشور م ، احتکار چنین ةنتیج. دکناود احتکار 

 احتمال صدور احکام متعارض در دعاوی داخلی

به ادن دلیال در حبیوق  ( 908 : 1932؛ صفادی 231، 9  : 1983)سلجوقی  به نظر برای حبوقدانان

کیه در  المللی ممنوع اسیت   ادران طرح ادراد امر مطروحه در دعاو  داالی ممکن و در دعاو  بین

بیرا    . بنیابرادن، ر دک موضیوع واحید وجیود دارد   د متعارادعاو  داالی امکان صدور احکام 

کیه  د کیر تابع دک نظام قضادی بادد ترتیبی اتخاذ  در دو دادااهجلوایر  از صدور احکام متعارا 

اونیه کیه برایی     همیان  ،. در پاس  به ادین دلییال  دشودر دک دادااه رسیدای و حال و فصال  ادعو

برا  پیذدرر   یدلیل چنین توان افت میاند  هکرد اعالم (111 : 9009)الترجمان حبوقدانان اارجی 

هد  از پذدرر ادراد امر . قابال استفاده استنیز  المللی بینادراد امر مطروحه در دعاو  اصوصی 

در دعیاو    .با هد  آن در دعاو  داالی تفیاوتی نیدارد   المللی بینمطروحه در دعاو  اصوصی 
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حکیم دادایاه داالیی و حکیم دادایاه      تعیارا مییان    بیروز جلوایر  از نیز  المللی بیناصوصی 

 ادعیو هم نسبت به طرفین و هم نسبت به دادااهی که  ادعوجودی وقت و مخار   اارجی و صرفه

چنانچه دلیال مهم پذدرر ادراد امر مطروحه در دعیاو    ،عالوه بر ادن .مهم استدر آن مطرح شده 

بیرا  پیذدرر    المللیی  بینعاو  داالی جلوایر  از تعارا احکام باشد، استفاده از ادن دلیال در د

که در دعاو  داالی و در صورت رسییدای   با ادن توضیح ؛ادراد امر مطروحه توجیه بیشتر  دارد

هیر دو دادایاه    . چوندهد ندرت میان دو حکم صادره تعارا رخ می به واحد  ادو دادااه به دعو

 المللیی  بیین کیه در دعیاو     یدرحیال  کننید؛  میی  اعمالقانون دکسانی را و  اند م حبوقینظاتابع دک 

 (.188: 9010)حداد  احتمال صدور آرا  متعارا بیشتر است

 المللی بینعدم امکان اجرای رأی معارض در دعاوی خصوصی 

 المللیی  بینعدم پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو  اصوصی  در زمینةتوجیه اایرالذکر  ةادامدر 

المللیی اایتال  آرا     که در دعاو  بیین  اند بر آن( 128: 1989نیا  ؛ ارفع908: 1932)صفادی  برای

زدیرا رأ    .کنید    واحد اشکال چندانی ادجاد نمیاها  کشورها  مختلف در دعو صادره از دادااه

 ةمیاد  4با اسیتناد بیه بنید    صادره از دادااه اارجی در ادران به علت تعارا با حکم دادااه ادرانی 

در پاس  بیه   (490: 1228)عبدالعال  . برایاجرا نخواهد بودقابال   1قانون اجرا  احکام مدنی 162

به علت تعارا بیا حکیم دادایاه     اند درست است که رأ  صادره از دادااه اارجی افته الیدل ندا

تیوان از وجیود    نمیی  ،دهد تعارضی رخ نمی قابال اجرا نخواهد بود و در نتیجه عمالً رانددر اادرانی 

 ةصیادرکنند کشیور  در  دیک که هر  ،دک دعوا  واحددر دو کشور   ها دادااهاز دو رأ  متعارا 

بیرا  اشیخا  در روابیط اصوصیی      ا  نتیجیه . چنیین  دکیر پوشی  رأ  قابلیت اجرا دارند، چشم

 است. بار زدان المللی بین

                                                                                                                                                    
هیا  ایارجی در صیورتی کیه واجید       از دادایاه  هاحکام مدنی صادر»دارد:  قانون اجرا  احکام مدنی مبرر می 162 ةماد. 1

هیا  ادیران    از دادااه .4 ... مگر ادنکه در قانون ترتی  ددگر  مبرر شده باشد: ،شرادط زدر باشد در ادران قابال اجراست

اارجی در ادیران  شرط عدم اجرا  حکم  بارةبرا  مطالعه در...«.  حکم مخالف حکم دادااه اارجی صادر نشده باشد

شرادط اجیرا   »(. 1923) کابر  محمدمجد ؛انصار  در صورت تعارا با حکم داالی رک: ادابخشی، عبداهلل؛ اعظم

 .963ی  964 صص، 9، ر 14، د حبوق اصوصی، «احکام اارجی در حبوق ادران و مصر
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 و مؤثرتر در دادگاه ایرانی ،تر تر، سریع فرض رسیدگی عادالنه

بیه ادین   که وضع ادن ماده در حبوق ادیران  اند  آن بر( 42: 1986برای حبوقدانان )غمامی و محسنی 

با لحاظ مبتضیات اصال حاکمیت ملی فرا نموده که همواره رسییدای در  »ار اذ قانوناست که دلیال 

در پاسی  بیه چنیین    «. ها  بیگانیه اسیت   و مرثرتر از رسیدای در دادااه ،دادااه ادرانی عادالنه، سردع

هیر کشیور  شیرادطی بیرا  اجیرا  احکیام        اند کردهظهار ا( 111: 9009)الترجمان  برایدددااهی 

 بیه ادین ترتیی  میثالً     .اسیت عدم اجرا  احکام اارجی مشیکوک   ضامناارجی دارد و ادن شرادط 

برا  شناسادی و اجرا  احکام ایارجی   را اذار ادرانی در قانون اجرا  احکام مدنی شرادط الزم قانون

دلییال عیدم رعادیت    ه بی  را نداشته و مثالً شرادطادن ور است و چنانچه حکم مزبکرده در ادران وضع 

چنین حکمی در ادران قابال شناسادی و اجرا نیست.  ،عدالت اال  نظم عمومی و ااالق حسنه باشد

اذار ادرانی برا  رعادت عیدالت و نظیادر آن از اهیرم شیرادط اجیرا  حکیم ایارجی         بنابرادن قانون

 قانون مدنی نیست. 231مادة در ذدرر ادراد مطروحه تواند استفاده کند و نیاز  به عدم پ می

 رعایت حاکمیت ملی دولت

ها  دک کشور به ادنکه عیدم   مجبور کردن دادااه» اند بر آن( 908: 1932)صفادی  برای حبوقدانان

در دک دادااه ایارجی تحیت رسییدای اسیت اعیالم کننید        ادعوصالحیت اود را به علت ادنکه 

( 11: 9012؛ صادق 111: 9009)الترجمان ا  ددگر  در مبابال عده .«تمخالف با حاکمیت دولت اس

نیسیت، بلکیه    دولت تیحاکم ها دادااه المللی بینصالحیت  فلسفی مبنا که امروزه  بر ادن باورند

کننیده و همچنیین    وجود ارتباط میان دعوا و دولیت دادایاه رسییدای    و آن همکار  قضادی مبنا 

افزون بر ادن شادان ذکیر اسیت   . استآن  مرثرحکم صادره و اجرا   توانادی دولت در تضمین آثار

و نبی    انید  کیرده حاکمیت دولیت توجیه    موضوع کمتر بهها  حبوقی  که امروزه بسیار  از نظام

 نییز  راندی در حبوق ا  1.اند پذدرفته صراحتاًرا  ها دادااه المللی بینحاکمیت اراده در تعیین صالحیت 

                                                                                                                                                    
 اصوصیی  الملیال  بیین  و دادرسیی  آدیین  قیانون  ،(2 ةماد) 1224 مصوب ادتالیا کشور اصوصی الملال بین رک: قانونمثالً . 1

 مبیررات  ،(4 ةمیاد  9 بند) 1228 مصوب تونس کشور اصوصی الملال بین قانون ،(23 ةماد) 9003 مصوب ترکیه کشور

 در کیه  تجیار   و میدنی  موضیوعات  در احکام اجرا  و شناسادی و صالحیت ةدربار 9019/1914 جددد دک بروکسال

 .(94 ةماد) شود می اعمال اروپا ةاتحادد
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  ادران تعییین  ها دادااهدر اصو  صحت توافق بر سل  صالحیت از  اذار صراحتاً ارچه قانون

میورد  دک اصال حبیوقی   منزلةدهد حاکمیت اراده به  قضادی ادران نشان می ةرود اند، دهکرنتکلیف 

 1.  ادران پذدرفته شده استها دادااهو در نتیجه توافق بر سل  صالحیت  استتوجه 

سیبق   ةقاعید ایذار ادیران در نفیی     رودکرد قانونشد،  بیاننبد دالدال فوق  ةدربارافزون بر آنچه 

با ادن توضیح کیه اواهیانی کیه دعیوا       ؛اشادد میصالحیت  در زمینةرسیدای راه را برا  تبل  

حکمیی کیه از ادین     شیود  در جردان رسیدای متوجه میو  کند میاود را در دادااه اارجی مطرح 

. کنید  میی همان دعوا در دادااه ادرانیی   ةاقاماقدام به نفع او نخواهد بود دادااه صادر اواهد شد به 

بیه نیوعی    امیر  ، ادنایردادراد امر مطروحه به نفع دادااه کشور اارجی مورد پذدرر قرار  چنانچه

؛ 129: 9010)حیداد  شیود   آمییز میی   اونه اعمال تبل  و مانع ادن استنیت  سوء با اواهانمجازات 

پیذدرر ادیراد امیر مطروحیه در دعیاو  اصوصیی       کیه   (. شادان ذکر است119: 9009الترجمان 

 المللیی  بیین جانبه بیودن قواعید صیالحیت     ها  حاصال از دک جبران ناهماهنگی ةمنزلبه  المللی بین

برا  حال تعارا مثبت مییان قواعید صیالحیت     ابزار همچنین پذدرر ادراد مزبور  .ستها دادااه

 (.129: 9010حداد )ست ا   اارجیها دادااه  ملی و ها دادااه المللی بین

د شی تصود   زمانی مزبور ةمادادن است که قانون مدنی ادران  231 ةماد بارةدرنکته قابال توجه 

در   ،نیابرادن ب .بیود اصوصیی   المللی بینها اساس فلسفی حبوق  حاکمیت دولتدوران که در آن 

تحیوالت فیراوان در    پس از ،امروزه ،اما .شد ی در قانون مدنی طبیعی و بددهی تلبی میچنین حکم

 ،هیا  متفیاوت   اصوصی و ادجاد روابط اونااون میان اشخا  با تابعیت المللی بینحبوق  ةعرص

رودکیرد حبیوق   . دانسیت الملال اصوصیی   فلسفی حبوق بین را مبنا ها  توان حاکمیت دولت نمی

ادین  امیروزه  امیا   .ها  حبیوقی دنییا مشیابه بیود     نظامبا بسیار  از مزبور  ةماددر زمان وضع ادران 

رودکرد حبیوق ادتالییا در    ،طور که افته شد همان مثالً،رودکرد با کشورها  ددگر سازاار  ندارد. 

 ،المللیی  بین ةعرصبا توجه به داراونی و تحول در  ،اما .بود همان رودکرد حبوق ادران 1220سال 

و در قانون جددد حبیوق   نظر قرار داد را مد المللی بیناذار ادتالیا مبتضیات روابط اصوصی  قانون

                                                                                                                                                    
 ،تهیران  ،ادیران  قضیادی  ةرودی  در الملیال  بیین  تجارت حبوق(. 1924) فرهاد ادن آرا رک: پیر ، دربارةبیشتر  ةبرا  مطالع. 1

 .22ی  98ص ص ،جنگال و جاودانه
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اذار ادیران   وقت آن است که قانون اکنون. پذدرفترا ادراد امر مطروحه  1224الملال اصوصی  بین

را و راه  همانند ددگر کشورها  دنییا بپیذدرد   را و ادراد امر مطروحه کندادن ماده تجدددنظر  ةدربار

 قواعد صالحیت ببندد. در زمینةبر تبل  

ادیراد امیر مطروحیه     ،قیانون میدنی ادیران    231 ةمیاد شیده در   کلیی در   ةقاعدبق اطم ،هرچند

ها  همکار  و معاضدت قضادی ادراد  نامه در برای موافبت اذار استثنائاً قانوننیست،  شده پذدرفته

پذدرفته اسیت کیه در سیطور     ،توسط دادااه کشور متعاهد ادعوبه دلیال سبق رسیدای به  ،مزبور را

 .شود میبعد بررسی 

 ایران های همکاری و معاضدت قضایی نامه اد امر مطروحه در موافقتایر

همکیار  و معاضیدت   زمینیة  گیر در  که ادران با کشیورها  دد  ا  جانبهها  دو نامه بررسی موافبت

ها سبق طیرح دعیوا بیه عنیوان میانع       نامه موافبتاز ادن د در برای ده نشان می کردهی منعبد قضاد

 91 ةمیاد  9بنید  . اسیت  قرار ارفتهمورد توجه مطرح شده  مراراًآن رسیدای دادااهی که دعوا در 

روابط قضادی در موضوعات مدنی و جزادی بین ادران و قزاقستان مصیوب   معاضدت و ةنام موافبت

و موضیوع   ادعورسیدای به امر  به شرط وحدت اصحاب  در صورت آغاز»دارد:  مبرر می 1982

نامه صالحیت رسییدای بیه آن موضیوع را     ابق ادن موافبتکه مط ،ها  متعاهد ها  طر  در دادااه

کند. در صورتی کیه   داشته باشند، دادااهی که موضوع ددرتر در آن مطرح شده رسیدای را قطع می

، دادایاه طیر    دشیو عدم صالحیت دادااهی که موضوع در آن زودتر مطیرح شیده اسیت احیراز     

مبرر  نیز ها  ددگر نامه همین حکم در موافبت .«ایرد موضوع را از سر می  متعاهد ددگر رسیدای به

قانون مدنی ادراد امر مطروحیه در دادایاه ادیران     231 ةمادق هرچند طب ،به ادن ترتی   1.شده است

چنانچیه حکیم ااصیی     ،پیذدر نیسیت   توسط دادااه اارجی امکان ادعوبه دلیال رسیدای به همان 

که دولت ادیران   ،ا  همکار  و معاضدت قضادیه نامه پذدرر ادراد امر مطروحه در موافبت ةدربار

                                                                                                                                                    
معاضدت حبوقی در امور مدنی و تجار  بین دولت جمهور  اسیالمی ادیران و    ةنام موافبت 18 ةماد 9بند  .1رک:  مثالً. 1

معاضدت قضادی بین ادران و جمهیور    ةنام موافبت 12 ةماد 9بند  .9 ؛19/9/1986ر  قرقیزستان مصوب دولت جمهو

جزادیی بیین دولیت     هیا  میدنی و   همعاضدت در پرونید  ةنام موافبت 91 ةماد 9. بند 9 ؛18/3/1938آذربادجان مصوب 

 .90/2/1938جمهور  اسالمی ادران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 
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شود و در نتیجه طبیق   اعمال می ، ادن حکم اا باشد، مبرر شده دکن میها  ددگر منعبد  با دولت

 پذدر است. ادراد امر مطروحه در دادااه ادران امکانطرح مزبور  ةنام موافبت

 ایرانالملل خصوصی  در حقوق بین شرایط پذیرش ایراد امر مطروحهطراحی 

ها  همکار  و معاضدت قضادی کیه ادیران بیا     نامه موافبت با توجه به وضعیت فعلی حبوق ادران،

 میدنی  اصیول آدیین دادرسیی    الملیال اصوصیی،   تحوالت حبوق بین ،دهکرکشورها  ددگر منعبد 

اذار ادرانی موضوع ادراد امیر مطروحیه    اکنون زمان آن است که قانون المللی بینو دکتردن  ،فراملی

 مسییر و همانند سادر کشورها با رعادیت شیرادطی    کندرا بازنگر   المللی بیندر دعاو  اصوصی 

بیه  و مباحثی که بییان شید   پذدرر ادن ادراد را بگشادد. در ادامه با توجه به مبررات سادر کشورها 

لمللی را ا شود که با وضع شرادط ذدال ادراد امر مطروحه در دعاو  بین اذار ادرانی پیشنهاد می قانون

 نیز بپذدرد:

هم در دادااه داالی هم در دادااه اارجی که  باشد یادراجع به دعو موضوعوحدت دعوا:  .1

مطیرح شیده    ی کیه میراراً  دابتدا مطرح شده و دعیوا ی که دبه ادن معنی که دعوا ؛مطرح شده است

همان موضوع  سب  و شود که دارا  همان اطرا  و همان تلبی می واحدوقتی  ادعو .دنباش دکسان

 (.özçelik, 2015/2016: 231 ؛923: 9000؛ سالمه 119: 9009)الترجمان  باشد

ابتیدا در دادایاه ایارجی و سیپس در     دعوا  :توسط دادگاه خارجیدعوا سبق رسیدگی به  .2

 ممکن استادراد امر مطروحه در دادااه مرار طرح در ادن صورت  شده باشد.مطرح  ادراندادااه 

(özçelik 2015/2016: 232 .)المللیی  بین ةزمیندر  ادعوطرح  سبقکه معیار  بر ادن باورندبرای  البته 

 ،دکتردن دادااه نامناس  بادد اعمال شود که طبق ادن دکتردن المللی و در دعاو  بین نیستمد آکار

نزددیک   ادعیو اثبیات   ةادلی دادااه اارجی بیه  در موارد  که ، تبدم در رسیداینظر از معیار  صر 

اارجی به مراحال پادانی رسیدای دا دادااه  قرار دارداموال مدعی علیه در کشور آن دادااه دا ت اس

به نفیع دادایاه    ابه دعو یدایاز رسبادد  یدادااه داال کرد،و حکمی معتبر را صادر اواهد رسیده 

وجیه  قابال ت یهرچند ادن نظر دالدل. (969: 9000؛ سالمه 11 :9012)صادق  کند   اوددار یاارج

در وضیعیت   ،اسیت  آن را پذدرفتهطور که اشاره شد اصول آدین دادرسی مدنی فراملی  دارد و همان

  اعمال دکتردن دادااه نامناسی  در حبیوق ادیران    جادی براشد، بیان  با توجه به آنچه سابباً ،فعلی
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 راندی ایذار ا  انونقرسد  نظر میه ب ،. افزون بر ادنتوان نظر اایر را مورد توجه قرار داد و نمی نیست

را بهتر اواهید  برا  پذدرر ادراد امر مطروحه به نفع دادااه اارجی  ادعوسبق رسیدای به  ةقاعد

میورد توجیه   در دعاو  داالی  ادعوسبق رسیدای به  ةقاعداقال در حبوق ادران حد . چونپذدرفت

 .توجه نشده استدکتردن دادااه نامناس   که در ادن نظام حبوقی به درحالی ؛است

 ادعیو در حیال رسییدای بیه     مزبیور  ادرادطرح هر دو دادااه هنگام  دادرسی موازی: وجود .3

حکمیی صیادر    و هکه ابتدا مطرح شده به اتمام رسیید  یدعواد رسیدای بهچنانچه  ،باشند. در نتیجه

ادیراد  طیرح  ، باشد قرار عدم صالحیت صادر کردهدر آن مطرح شده  ادعودا دادااهی که ابتدا  هشد

 (.122: 9010؛ حداد 928: 9000)سالمه  پذدر نخواهد بود امکاندر دادااه مرار مطروحه  امر

 )ترجمیان  باشیند  صیالح بادید  هر دو دادااه داالیی و ایارجی    صالح بودن هر دو دادگاه:. 4

بیرا  ادنکیه قاضیی     ،قانون مدنی 231 ةمادطبق  ،در حبوق ادران (.928: 9000؛ سالمه 112: 9009

دادایاه   المللی بینبه قواعد صالحیت  بادددار است  شود که دادااه اارجی صالحیتمطمئن  یادران

تیوان دردافیت کیه بادید      میی صیالح بیودن دو دادایاه    رسد از شرط  نظر میه ب. اارجی رجوع کند

 با ادن توضیح کیه باشد. وجود داشته   9)در مبابال صالحیت انحصار (  1وضعیت صالحیت متبارن

و بیرا  ادجیاد   ادیران  قانون مدنی  231 ةمادبا توجه به ذدال  (139: 1986 می و محسنیبرای )غما

چنانچیه صیالحیت دادایاه ادیران بیرا        انید کیه   بیر آن ادراد امر مطروحه  ةدربارمناس    کارراه

رسد ادین   نظر میه ب است.پذدر  ادراد امر مطروحه امکانپذدرر  ،انحصار  نباشد ادعورسیدای به 

 ةمیاد  6شرادط اجرا  احکام ایارجی در بنید    دربارة یاذار ادران قانون زدرا .است پذدرفتنیدددااه 

ادین شیرط را بیرا  اجیرا  احکیام ایارجی الزم        1946قانون اجرا  احکام مدنی مصیوب   162

 بنیابرادن  .«  ادیران نداشیته باشید   هیا  دادایاه ااتصیا  بیه    ادعیو رسیدای به موضوع »دانسته که 

راجیع بیه صیالحیت     ادعیو در صورتی کیه موضیوع    ،رااه اارجی رسیدای دادا یاذار ادران قانون

بیه نظیر    .(962: 1923 و همکاران )ادابخشی داند   ادران نباشد، قابال قبول میها دادااهانحصار  

تیوان افیت چنانچیه     در مورد ادراد سبق طرح دعوا قابال تسیر  اسیت و میی    موضوعادن رسد  می

                                                                                                                                                    
1. Concurrent Jurisdiction 

2. Exclusive Jurisdiction 
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پیذدر   ادراد امر مطروحیه امکیان  طرح   ادران نباشد، ها دادااهموضوع راجع به صالحیت انحصار  

در قیانون اجیرا     منیدر  با چنین رودکرد  هماهنگی میان ضوابط قانون میدنی و ضیوابط   است. 

 .دشو می حفظاحکام مدنی نیز 

از ادنکه ثابت شد برا  پذدرر ادراد امیر مطروحیه بیه نفیع دادایاه ایارجی دارا  سیبق         پس

ال مطیرح  اکنیون ادین سیر    ،  ملی باشدها دادااهحیت انحصار  ه صالنبادد راجع ب ادعورسیدای 

پیذدر   مینی و میوقتی امکیان  تیأ ادراد امر مطروحه در دعاو  راجع به اقیدامات  طرح شود که آدا  می

کنید   مینی و موقتی اقتضا میی ماهیت فور  اقدامات تأ اودند میدر پاس  به ادن سرال برای  ؟است

صیالحیت انحصیار  بیرا      بادید  شیود  میجغرافیادی آن انجام  ةحوزدر ادن اقدامات دادااهی که 

نبادید ادیراد امیر     دادایاه مزبیور   بنیابرادن،  .داشته باشداقدامات را   ادندعاو  راجع به رسیدای به 

 (.942: 9000)سالمه روحه را بپذدرد مط

ر د یحکیم ایارج    اجیرا  تیقابل»شرط  ،در کنار چهار شرط فوق ،دانان اارجیبرای حبوق

دلییال ادین شیرط ادین اسیت کیه       داننید.   را نیز الزم می« امر مطروحه راددکشور دادااه محال طرح ا

 در آدنیده کنید و   رهارا به نفع دادااه کشور اارجی  ادعورسیدای به شادسته نیست دادااه داالی 

؛ حیداد،  114،  9009)الترجمان،  ستنی قابال اجرا اارجیدادااه  روشن شود که حکم صادره از

اعمیال ادین شیرط     عمیالً کیه   انید  بیر آن ( 949: 9000)سالمه  برایدر هر حال . (122،  9010

مطرح شیده فبیط بادید از ادین      آن نزدکه ادراد سبق طرح دعوا دادااهی و ممکن نیست  سادای هب

 رو هروبی با حکم اارجی  در ادن مرحله دادااه . چونشود می اعمالاصول دادرسی  که مطمئن شود

)سالمه  بینی نیست آن قابال پی  ةنتیجکه  استمواجه در حال رسیدای   دک دعوا بابلکه  ؛نیست

دادایاهی کیه ادیراد امیر     است که ن آ رسد منظور از ادن شرط نظر میه ب ،حال هره ب(. 949: 9000

ادن موارد توسط دادااه مزبیور   بررسیمطمئن شود که  موارد  از بادد شدهمطرح  آن نزدمطروحه 

 ادنکه موارد  مانند؛ پذدر است دادااه اارجی به دعوا تا قبال از صدور حکم امکان هنگام رسیدای

 اسیت  دادااهیبه صالحیت انحصار  راجع  ادعوموضوع  دا آدا ددار دادااه اارجی صالحیت آدا

 موارد مذکور را نییز در  دادشدهکه البته شرط چهارم  است،که ادراد امر مطروحه در آن مطرح شده 
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 در ایارجی  حکیم  اجیرا   قابلیت»رسد نیاز  به ذکر شرط  مینبه نظر  ،با ادن توضیح .ایرد بر می

 طور مجزا وجود داشته باشد.ه ب« مطروحه امر ادراد طرح محال دادااه کشور

  نتیجه

همچون صیدور   ،ها  مواز  و تبعات آن از ددرباز راهکارها  مختلفی برا  جلوایر  از رسیدای

در رسییدای بیه    ملیی قضیادی  هیا    نه و وقت اصحاب دعوا و نظیام احکام متعارا و اتال  هزد

ژرمنیی و   ی هیا  رومیی   بینی شده است. دکتردن ادیراد امیر مطروحیه در نظیام     پی  ،دعاو  داالی

. ارچیه در امکیان   تردن ادن راهکارهیا هسیتند   مهمها  کامن الدی  دکتردن دادااه نامناس  در نظام

 ندی اسیتفاده از ا  ،ترددید  نیسیت   دعاو  داالیی تبردبیاً   ی بهدر رسیدااستفاده از ادن دو دکتردن 

المللیی بیا    در رسییدای بیه دعیاو  اصوصیی بیین     امیر مطروحیه    راددی ا نددکتر ژهدو هراهکارها ب

بیا تغیییر    ،امروزه ،. با ادن حالاستده شها  حبوقی ملی مواجه  نظامبرای هادی از سو   مباومت

 اشیخا ،  ةارادحاکمییت ملیی بیه رعادیت حاکمییت      اصوصی از  الملال مبنا  فلسفی حبوق بین

المللیی را   ادیراد امیر مطروحیه در دعیاو  بیین      ها  حبوقی دنییا صیراحتاً   اذاران اغل  نظام قانون

 ،همچنیین ها  دوجانبه و چندجانبه نیز مشیهود اسیت.    نامه اند. چنین رودکرد  در موافبت پذدرفته

 ،ادین حیال   بیا . شود ددده میوحه در برای کشورها قضادی به نفع پذدرر ادراد امر مطررودة تغییر 

نپذدرفتیه   را المللیی  قانون مدنی ادراد امیر مطروحیه در دعیاو  بیین     231 ةماداذار ادرانی در  قانون

رسد دالدال و محاسین   نظر میه ب ،بیان شده است. ارچه دالدال متعدد  برا  اتخاذ چنین رودکرد 

المللی اولودت و برتیر  دارد و بهتیر جوابگیو        بینرودکرد پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو

ارچه شادد در زمان تیدودن ادین    ،همچنین. استالمللی  بینها  اشخا  در روابط اصوصی زنیا

چنیین رودکیرد  قابیال     ،دورانالملیال اصوصیی در آن    حبوق بیین فلسفی با توجه به مبنا   ،ماده

 ،هیا  قضیادی مییان کشیورها     همکیار   لیزوم  والمللی  بین ةعرصبا تحوالت  ،امروزه ،بوده یهتوج

المللیی   مناسبی برا  تغییر ادن دددااه و پذدرر ادراد امر مطروحه در دعاو  اصوصی بین شرادط

اواهید   تنها نظام حبوقی ادران در مسیر تحوالت جهیانی ایام بیر    نه ،فراهم است. با چنین تغییر 

 ها اواهد شد. دادااه صالحیت در زمینةبلکه مانع بروز تبل  اشخا   ،داشت
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