
 

 
 

 الملل خصوصی شرایط اساسی توافق صالحیت در حقوق بین
 

**اعظم انصاری                 *محمد مجد کابری
 

 

 چکیده
انتخاب قانون حاام  و انتخااب دادهااه حاا        ی،حقوق یها در اغلب نظامامروزه 
ا مللای   های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین رسیدهی به اختالف برای

ها مه مبتنی بر احل حاممیت اراده و آزادی قراردادی  پذیرفته شده است. این توافق
شوند باه یاا انادازه رواد نداشاته و توافاق انتخااب دادهااه یاا شار            منعقد می
ماه در   ژهیا و باه و به رو اسات   رواد ممتر با ابهامات بیشتری ر لید  بهحالحیت 
هاا و   در خصاو  ایان ناوو توافاق     حاراحتا   هذار قانونهای حقوقی،  برخی نظام

تارین ابهاماات    ی نکرده است. یکی از مه ریه موضع ها آنشرایط الزم برای انعقاد 
پیرامون توافق حالحیت، شرایط اعتبار و ححت چنین توافقی است. هادف مقا اه   

های  تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام -وش توحیفیحاضر این است مه با ر
ا مللای مارتبط، ضامن بررسای مفهاوم ایان        حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین

هاا شاامل شارایط عماومی حاحت       توافق، شرایط الزم برای حاحت ایان توافاق   
ا ملال   قراردادها و شرایط اختصاحی برای توافق انتخاب دادهاه را در حقاو  باین  

وحی مورد واماوی قراردهد. پرسا  احالی ایان مقا اه ایان اسات ماه چاه         خص
ا مللی ضروری است؟ به نظر  شرایطی برای ححت توافق حالحیت در دعاوی بین

قاانون مادنی ایاران باا      091رسد رعایت شرایط ححت عقود مندرد در مااده   می
توجه به اقتضائات خا  توافق مربو  به حاالحیت بارای حاحت انعقااد چناین      

 قراردادی ضروری است.  
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ا مللی، حالحیت  ، دعوای بیندادهاه حا  : توافق حالحیت، حاممیت اراده، واژگان کلیدی

 انحصاری.

 

 مقدمه

 تیا مورد احتارام اسات و حامم   یا ملل نیب یقراردادها نیاراده طرف یامروزه آزاد

 تیباه رسام   ایدن یامثر مشورها یمسل  در نظام حقوق یاحل حقوق ابه عنوان یاراده 

 یا مللا  نیبا  یقراردادها نیبه طرف یحقوق یها اغلب نظام . از این رو،شناخته شده است

 یهاا  نظاام  یهرچناد برخا    منناد  انتخااب مه قانون حام  بر قارارداد را   دهند یاجازه م

. در هار  ندا خصو  وضع مرده نیدر ا ییها تیمحدود رانیا یمانند نظام حقوق یحقوق

در منار شیوو شار  انتخااب قاانون     یا ملل نیب یاراده در قراردادها یآزاد تیرعا ،حال

نوو قراردادهاا شاده    نیدر ا 1«توافق حالحیت»یا  0«شر  حالحیت»سبب رواد حام ، 

، قبل از باروز اخاتالف   یا ملل نیب تجاریقرارداد  طرفین یا . مطابق چنین توافقی،است

از قارارداد   یحل و فصل اختالفات ناشا  یرا برا ینیمع یها دادهاه ایبعد از آن دادهاه  ای

 ایا  تیفاقاد حاالح   ،دادهاه منتخب در احل نکهیحرف نظر از ا منند  یمزبور انتخاب م

 ،دار تیدادهااه حاالح   ایا از  سو ایاز حا   به رسیدهی است. توافق بر دادهاه حا   

ادهااه فاقاد   د ایا  یگرید دار تیبه دادهاه حالح گرید یو از سو مند یم تیسلب حالح

هرچه در خصو  اعتبار چنین توافقی رویکردهاای   .مند یاعطا م تیحالح ،یتیحالح

رسد امروزه رویکرد  شود اما به نظر می های مختلف حقوقی مشاهده می متفاوتی در نظام

غا ب، پذیرش چنین توافقاتی ا بته با رعایت برخی شرایط است. این رویکرد در برخای  

این اسناد اشااره   نیتر مه  شود مه در این مقا ه به ا مللی مرتبط نیز مشاهده می اسناد بین

شود. در هر حال توافق حالحیت، نوعی قرارداد محسوب شده مه باید همانند ساایر   می

عقود، مطابق قانون حام  بر این قارارداد شارایط الزم بارای حاحت و اعتباار عقاود را       

های حقوقی مختلف در خصو  شرایط انعقاد قراردادها نشان  داشته باشد. بررسی نظام

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Jurisdiction Clause 

2. Jurisdiction Agreement  
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هاای مختلاف حقاوقی     مشابهی برای انعقاد قراردادهاا در نظاام   نسبتا د مه شرایط ده می

وجود دارد. با این حال توافق حالحیت باه عناوان قاراردادی ماه باه موضاوو خاا         

حالحیت، مرتبط است در منار شرایط عاام اعتباار و حاحت قارارداد نیازمناد رعایات       

ین شرایط عام توافق حاالحیت و  ای است. مقا ه حاضر درحدد تبی شرایط خا  و ویژه

همچنین تبیین شرایط خا  انعقاد چنین قراردادی با تأمید بار قواعاد مارتبط در نظاام     

حقوقی ایران است. مقا ه درحدد پاسخ به این سؤال مه  است ماه چاه شارایطی بارای     

رساد بارای انعقااد چناین     ححت انعقاد توافق حالحیت ضروری اسات؟ باه نظار مای    

قاانون   091د سایر قراردادها، شرایط ححت انعقاد عقود )مندرد در ماده توافقاتی همانن

مدنی ایران( باید رعایت شود و ا بته با توجاه باه موضاوو خاا  توافاق حاالحیت و       

ها، رعایت شرایط یاد شده آثار خاحی را به دنبال دارد. در  ارتبا  آن با حالحیت دادهاه

هاای حقاوقی    ه بررسای رویکارد ملای نظاام    این راستا، مقا ه در بخ  اول به اجمال با 

پاردازد. در بخا  دوم، شارایط حاحت و اعتباار چناین        پیرامون توافق حاالحیت مای  

 091شود. در این بخ ، شارایط انعقااد قارارداد منادرد در مااده       قراردادی بررسی می

شاود. در   قانون مدنی ایران در منار شرایط خا  اعتبار توافاق حاالحیت وامااوی مای    

 هیرد. هیری از مطا ب ارائه شده حورت می نتیجهپایان، 
 

 های حقوقی در خصوص توافق صالحیت رویکرد نظام .1

باا توجاه باه ضارورت ثباات در تجاارت        یا مللا  نیبا  یامروزه اطراف قراردادها 

 یدهیرس یدادهاه حا   براه  و  منند یم نییه  قانون حام  بر قرارداد را تع یا ملل نیب

بر قارارداد و   حام قانون  نیی. هرچه مسئله تعمنند یاز آن را مشخص م یناش یبه دعاو

 یدر ثباات حقاوق   یاز آن، نق  مثبت یناش یبه دعاو یدهیرس یدادهاه حا   برا نییتع

 یا مللا  نیدو نوو شر  در جامعاه با   نیرواد ا زانیحال م نیبا ا»دارد،  نیروابط متعاقد

حال و فصال    یشر  قانون حا   برا ریتأث نهیمه اهر در زم یمعن نیبه ا  ستین کسانی

شار  دادهااه     آماده دربااره   دیا پد نظر اتفا   یجامعه م  و ب نیدر ا یا ملل نیب یدعاو

 (.188 :0987 ،ی)سلجوق «ستین نظر اتفا مشورها  انیحا   م
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توافاق اشاخا  در ماورد     سات ، یتا سه دهه آخر قارن ب  ایدن یحقوق یها امثر نظام 

هاا   مطلاق دو ات   تیاحل حامم رعایت لید  بهرا  0ها دادهاه یا ملل نیب تیحالح نییتع

اعماال   یباود ماه بارا    نیا غا اب ا  دهاهید مه در آن دوران  یتوض نیبا ا پذیرفتند  نمی

 تیحاالح  ها، تیحالح نیاز ا یکی :دارد یا هانه سه یها تیحالح یهر دو ت ت،یحامم

هاا   دو ات  تیا موارد اعمال حامم نیتر هر دو ت از مه  ییقضا تیاست. حالح ییقضا

 تیباود ماه قواعاد حاالح     نیا ا دهیا در هذشته عق (.09 :1118 ،ی)ا روب شود  یمحسوب م

اباراز   گار ید یآن مشور را در برابر مشورها تیحامم ،یهر مشور یها دادهاه یا ملل نیب

هاا مارتبط باا     دادهاه یا ملل نیب تی ذا حقوقدانان اعتقاد داشتند مه قواعد حالح ،مند یم

مزباور قابال قباول     اعاد قو رییتغ یاشخا  برا های توافق از این روبوده و  ینظ  عموم

 یهاا اسااف فلساف    دو ات  تیا است ماه حامم  دهیعق نیاز ا یناشاین رویکرد  .1ستین

 یا مللا  نیبا  تیو هر مشور قواعد حاالح  شود یمحسوب م یخصوح یا ملل نیحقو  ب

رساد   یمه به نظر م یدر حا  ،مند یوضع م تیدفاو از آن حامم یخود را برا یها دادهاه

 گریکاد یهاا در برابار    دو ت تیبر حامم دیتأم یدر حقو  مشورها برا تیقواعد حالح

 دیا . مشاورها با شاوند  یما  نیمصا   اشاخا  تادو   تیرعا یبلکه برا د،نشو یوضع نم

باه   یاز تعصابات ملا   دیبا زیمصلحت ن نیمصلحت اشخا  را در نظر داشته باشند و ا

در تشخیص مصلحت اشاخا ، حاممیات اراده   . قرار نگیردآن  ریدور باشد و تحت تأث

اند،  بیان داشته (Ogunranti, 2017: 24)مه برخی  هونه هماننق  ملیدی و محوری دارد. 

بهترین قاضی برای تاأمین رفااه خاود و    »مبنای حاممیت اراده این است مه هر شخص 

 یرابطه خصوحا  این اهر اشخا  در یبنابرا  «این تأمین است لیاوسهمچنین تدارک 

 یمشاور در راساتا   ایبه اختالف توسط دادهاه  یدهیمه رس دهند صیتشخ یا ملل نیب

هاا   دو ات  تیا تعارض با حامم لیبه د را  یامر نیچن توان ی، چگونه مهاست آنمصا   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ها برای رسیدهی به دعاوی است مه یا عامل خارجی در آن  ها، حالحیت دادهاه ا مللی دادهاه منظور از حالحیت بین» .0

 .(39 :0999 ،ییروزجایف یادب و یماف)« دخا ت داشته باشد

قانون احول محاممات مدنی  19تا  11این رویکرد در حقو  برخی مشورها تأثیرهذار بوده است. برای مثال در مواد  .1

تصری   11های این مشور بیان شده و در ماده  ا مللی دادهاه موارد حالحیت بین 0991مصوب  00امارات متحده عربی شماره 

 شده مه هر توافقی برخالف این قواعد، باطل و بالاثر است.
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نیز معتقدناد   (35: 0999فیروزجایی، )مافی و ادبی برخی حقوقدانان ایرانی ؟ دانست اعتبار یب

توانناد دادهااه    ا مللی، طرفین بر مبناای احال حاممیات اراده مای     مه در قراردادهای بین

 معینی را برای حل و فصل دعاوی خود تعیین منند.

به  یرجوو به داوری، خصوح یا ملل نیحقو  ب یفلسف مبنای رییتغ لید  بهامروزه  

تحات   شده است. پذیرفتهها  حل و فصل اختالفات در منار دادهاه یبرا یا لهیعنوان وس

تأثیر این دیدهاه امروزه مقاررات برخای مشاورها توافاق بار حاالحیت را باا رعایات         

الهاه راجاع باه     ونیمنوانسا . در این زمیناه توجاه باه    0دانند شرایطی ححی  و معتبر می

اراده  تیا در حوزه حامم ونینسمنوا نیتر مه به عنوان  11131انتخاب دادهاه  های توافق

قابال توجاه اسات. ایان منوانسایون ماه هماه         هاا  دادهاه یا ملل نیب تیحالح نییدر تع

مشورهای اتحادیاه اروپاا، مکزیاا، انگلساتان و همچناین سانگاپور باه عضاویت آن         

طباق توافاق   دادهاه منتخب اند توافق حالحیت را معتبر دانسته و مقرر داشته مه  درآمده

توافق مزبور طبق قانون دو ت دادهااه   نکهیمند، مگر ا یدهیرس یبه دعو دیبا حالحیت

باه   یدهیاز رسا  دیا جز دادهااه منتخاب با   ها و سایر دادهاه منتخب، باطل و بالاثر باشد

 (.Brand and Herrup, 2008: 11-15 Ahmed, 2016: 994-995) منند یخوددار یدعو

 ایمقررات برومسل  19ماده  ،09589برومسل  ونیمنوانس 07ماده  همچنین مطابق 

 ونیمنوانسا  07، مااده  1101/01033 دیا جد ایا مقررات برومسال   13، ماده 1110/111

 االجارا  الزمدادهاه حا    نییشر  تع 11177 وهانو  ونیمنوانس 19و ماده  09885 وهانو 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ا ملل نیبو حقو   یدادرس نییقانون آ 17ده ما  0998مصوب تونس  یخصوح ا ملل نیماده پنج از قانون حقو  ب .0

 اند. از این جمله 0993مصوب  ایتا یا یخصوح ا ملل نیماده چهار قانون حقو  بو  1117مصوب ترمیه  یخصوح

2. The Convention on Choice of Court Agreements, 2005 

3. Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters, 1968. 

4. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the 

Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial matters (‘BrusselsI’). 

5  . 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 

andCommercialMatters(recast)(‘BrusselsIRecast’). 

6  . The Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial matters, 1988. 

7  . The Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of 

Judgments in Civil and Commercial Matters, 2007. 
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 است.

 یبارا  رانیا ا یهاا  باه دادهااه   تیحالح یاعطا یتوافق اطراف برا رانیدر حقو  ا 

و در قاانون آیاین    نشده است رفتهیپذ  یبه طور حر یا ملل نیب یدعوا ایبه  یدهیرس

شاود. باا ایان حاال برخای       دادرسی مدنی ایران حک  خاحی در این زمینه مشاهده نمی

 0979ضمن بیان اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی  (189: 0987)سلجوقی،  نظران حاحب

مبنای بار پاذیرش توافاق      09080قانون آیین دادرسی مدنی  11حکمی مشابه حک  ماده 

قاعاده متضامن حاق     نیا ا»اناد:   طرفین برای تعیین دادهاه حا   وجود ندارد بیان داشته

 هیا در رو دیاشا  نیشاود و بناابرا   نمای  افات یآمره  یا است و برخالف آن قاعده یعیطب

 یداخلا  یقاعده ناارر باه دعااو    نیا ،بتوان بقاء آن را مد ل ساخت. در هر حال ییقضا

 یمه اهر در دعااو  یمعن نیبه ا  ردیه یدربر م رانیرا ه  در ا یا ملل نیب یاست مه دعاو

 یهاا  دادهااه  تیشر  دادهاه حا   به نفع حالح گریمشور د یها مطرح شده در دادهاه

به  رانیا یها دادهاه یانحصار تیبه اعتبار حالح تواند یم گریمحرز باشد، طرف د رانیا

 یهاا  دادهااه در خصو  شار  سالب حاالحیت از    «. مند رادیها ا آن دادهاه تیحالح

: 0989 ،یمقصاود ، 91: 0997 گان،یشاا ، 311: 0999 ،یرویشا )ایرانی امثریت حقوقدانان ایرانای  

چناین شارطی را معتبار ندانساته و برخای       1قانون مدنی 970با توجه به ذیل ماده ( 051

استنبا  مرد مه چنانچاه   توان یماده م نیاز ا»معتقدند:  (311: 0999 ،یروی)ش نظران حاحب

باه   سات، ین یرانا یدادهاه حاا   ا  یدهیمانع رس یخارج هدادها ایدر  یدهیشروو رس

 یرانا یدادهااه ا  تیرافع حالح زین گریدر دادهاه د یدهیبه رس نیمنوال توافق طرف نیهم

در هر حال، هرچه در خصو  توافق بار سالب حاالحیت، امثار حقوقادانان      . «ستین

ایرانی نظر بر عدم اعتبار چناین توافقااتی دارناد ماه بحار و بررسای پیراماون چناین         

طلبد اما الاقل در خصاو  پاذیرش توافاق بار اعطاای       دیدهاهی نوشتار مجزایی را می

 شود. های ایرانی تردیدی مشاهده نمی حالحیت به دادهاه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 نیطرف ندمن یم نینخستی دهیاست مه رس ییها دادهاه تیبه آن از حالح یدهیمه رس یدر تمام دعاو»مقرر داشته:  11ماده  .0

 ...«. باشد رجوو منند دار تیحالح دادهاه مه در عرض یگرید دادهاه بهمرده  یتراض توانند یمی دعو

دعاوی از حیر حالحیت محام  و قوانین راجعه به احول محاممات تابع قانون محلی خواهد بود »قانون مدنی:  970ماده  1.

 «.شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع حالحیت محکمه ایرانی نخواهد بود مه در آنجا اقامه می
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 شرایط صحت توافق صالحیت .2
 دیا قارارداد با  ایا توافاق   نیا ی،در هر نظام حقوق تیتوافق حالح رشیبا فرض پذ 

 طیشارا  نیای داشته باشاد. تع را انعقاد قراردادها  یالزم برا طیشرا ،قراردادها ریمشابه سا

 طیرساد شارا   یبه نظر ما  ،توافق خواهد بود. در هر حال نیالزم مطابق قانون حام  بر ا

 یقصاد و رضاا   یعنای حاحت قراردادهاا    یبارا  0رانیا ا یمدن ونقان 091مقرر در ماده 

از جملاه شارایطی   جهات عقاد    تیبودن موضوو و مشاروع  نی، معها آن تیاطراف، اهل

هاا   تفااوت های حقوقی به طور حری  یا ضمنی ا بتاه باا برخای     است مه در اغلب نظام

 یا مللا  نیبا  تیدر قواعد حالح ت،یاز آنجا مه توافق حالح نیهمچن .1شود مشاهده می

 قراردادهاا حاحت   بارای  یعموم طیعالوه بر شرا ،مند یمشور مداخله م ای یها دادهاه

 یارائاه و بررسا   لیمزبور به تفص طیاست. در ادامه شرا یاختصاح طیوجود شرا ازمندین

 شود. می
 

 رضایت اطراف قرارداد. قصد و 2-1

همانند هر قارارداد دیگاری، احاراز قصاد و رضاایت حاحی  اطاراف در توافاق          

دارد و مطاابق ایان    دنباال  باه حالحیت اهمیت دارد، زیرا توافق مزبور اثر بسیار مهمای  

در احل حا   برای  احتماال توافق، اطراف حالحیت رسیدهی به دعوا را به دادهاهی مه 

، بایاد قصاد و   واقاع  در (.095: 1101)محماد خلیال،   منناد   ه اعطاا مای  رسیدهی به آن نبود

، ناشی از یا قرارداد ها آنرضایت اطراف مبنی بر اینکه دعوای راجع به اختالفات میان 

در دادهااه معینای    -خواه به وجود آمده و خواه هنوز به وجود نیامده اسات -ا مللی  بین

باه عباارت دیگار، ایجااب و قباول اطاراف در توافاق          حل و فصل شود محارز باشاد  

باشاد ماه دعاوا در حاورت باروز اخاتالف در        راستا ه حالحیت باید در این موضوو 

شود و به هیچ وجه در دادهاهی مه مورد توافق نباوده، مطارح    دادهاه مورد توافق مطرح 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ها آن یرضا و نیقصد طرف .0است: یاساس لیذ طیححت هر معامله شرا یبرا: »دارد یمقرر م رانیا یقانون مدن 091ماده  .0

 «.جهت معامله تیمشروع. 1مه مورد معامله باشد. نمعی . موضوو9.نیطرف تیاهل .1

 (.Furmston, 2012  برای مطا عه بیشتر در خصو  شرایط ححت قراردادها در حقو  سایر مشورها ر.ک: ) .1
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بایاد رضاایت   نشود. همچنین طرفین بر این امر مه دادهاه مزبور به دعوا رسیدهی مناد  

داشته باشند. بدیهی است چنانچه در ایان توافاق اماوری مانناد اماراه، تقلاب و اشاتباه        

 0ها مشاهده شود توافق مزبور نافذ نخواهد بود. اطراف توافق حالحیت یا یکی از آن

 

 به شرط صالحیت . رضایت طرف ضعیف قراردادهای الحاقی2-1-1

 تیرضا ایآطرفین این است مه قابل توجه در مورد شر  رضایت  سؤالیا   

بوده و شر  حالحیت محرز  های ا حاقیدر قرارداد تیبه شر  حالح فیطرف ضع

 در قراردادهای ا حاقی ححی  و معتبر است؟

باید خاطرنشان مرد مه قرارداد ا حاقی به قراردادهایی  سؤالقبل از پاسخ به این  

شود مه در آن طرف دارای قدرت اقتصادی برتر مه قدرت انحصاری یا نیمه  هفته می

انحصاری در عرضه ماال یا ارائه خدمت دارد، یا قرارداد از پی  تهیه شده به طرف 

و طرف دیگر قرارداد یا مند مه تمام شرو  قراردادی در آن نوشته شده  دیگر ارائه می

نظر مند. از آنجا مه  باید قرارداد را با تمامی این شرو  بپذیرد یا از انعقاد آن حرف

توافق بر حالحیت، موضوو مهمی است مه بر سرنوشت نهایی دعوا تأثیر دارد، بررسی 

 اعتبار این نوو شرو ، در یا قرارداد ا حاقی حائز اهمیت است.

مند مه  ا مللی اقتضا می معتقدند مه مقتضیات تجارت بین( 59: 1111)عبدا عال،  برخی 

طرف ضعیف قرارداد از وجود چنین شرطی آهاهی داشته باشد و چنانچه وی آهاه از 

)خا د، چنین شرطی نباشد، رضایت وی به شر  حالحیت محقق نیست. برخی دیگر 

عیف باشد چنین شرطی دارند مه چنانچه یکی از اطراف قرارداد، ض یان می( ب097: 1111

 هذار قانونهرهز معتبر نبوده و قاضی باید آن را نادیده انگارد. مطابق چنین دیدهاهی 

، پس 1117مصوب  یخصوح یا ملل نیو حقو  ب یدادرس نییدر قانون آ هیمشور ترم

را معتبر شناخته است،  یدادهاه خارج تیتوافق بر حالح 17ماده  ایاز آنکه در بند 

به  یدهیرس یمه برا ییها دادهاه تیماده مقرر مرده مه در مورد حالح نیدر بند دو ا

( و 13مننده )ماده  مصرف ی(، قراردادها11 مادهاستخدام ) یراجع به قراردادها یدعاو

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .رانیا یمدن قانون 119-090 مواد ک ر .0
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مرد و  جادیا رییبا توافق اشخا  تغ توان یاند، نم شده نیی( تع15)ماده  مهیب یقراردادها

 است. رفتهیرا نپذ یا حاق یدر قراردادها تیتوافق بر حالح احوال  انیب نیبا ا

معتقدند مه درد شر  حالحیت در قرارداد  زین( 031: 1118ا روبی، برخی دیگر ) 

به عبارت دیگر، در   شود ا حاقی، مانع نسبی اجرای توافق حالحیت محسوب می

توافق حالحیت بعد حورتی توافق حالحیت مندرد در قرارداد ا حاقی، معتبر است مه 

از بروز اختالف حاحل شود و طرف ضعیف قرارداد با اراده مامل، توافق حالحیت یا 

 شر  حالحیت را بپذیرد.

نیست، زیرا  قبول قابلرسد دیدهاه اول  ها، به نظر می در مقام ارزیابی این دیدهاه 

به حرف عل  طرف ضعیف به وجود شر  حالحیت هرهز به معنای رضایت وی  اوال 

یا  احراز عل  یا عدم عل  وی به وجود چنین شرطی ثانشود   این شر  محسوب نمی

مند، اما اطال   دشوار است. نظر دوم هرچه از حقو  طرف ضعیف قرارداد حمایت می

سازد و نباید در همه موارد چنین شرطی  این نظر به اراده اطراف قرارداد خدشه وارد می

تری بوده و با مقتضیات حقوقی نیز  رویکرد متعادلدانست. نظر سوم  معتبر ریغرا 

سازهار است. در حورتی مه بتوان رضایت طرف ضعیف قرارداد را محرز دانست  مانند 

موردی مه توافق بعد از بروز اختالف حورت هیرد و طرف ضعیف قرارداد با اراده 

حاممیت اراده  ، توافق حالحیت را پذیرفته باشد، نباید شر  حالحیت و احترام بهمامل

های حقوقی دنیا مورد توجه  اشخا  را نادیده هرفت. این رویکرد در بسیاری از نظام

قرار هرفته است. به عنوان مثال، در حقو  اتحادیه اروپا طبق مقررات برومسل یا 

برای اعتبار توافق حالحیت در دعاوی راجع به بیمه، قراردادهای  1101/0103جدید 

شرایطی خاحی  19و  09، 03ادهای فردی مار به ترتیب در مواد مننده و قرارد مصرف

مقرر شده است. یکی از شرایط مزبور این است مه توافق بر حالحیت بعد از بروز 

اختالف محقق شود. هدف از وضع چنین ضوابطی، اطمینان از رضایت طرف ضعیف 

ی راهکارهای ا ملل برخی دیگر از اسناد بین قرارداد به شر  توافق حالحیت است.

اند. به عنوان مثال، منوانسیون الهه  دیگری در حمایت از طرف ضعیف، اتخاذ مرده

مننده و قراردادهای  های انتخاب دادهاه انحصاری در قراردادهای مصرف ، توافق1113
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 ی مرده است.مستثناستخدام را از حوزه اعمال مقررات خود 

ضروری است حور و اشکال پس از بررسی رضایت اطراف در توافق حالحیت، 

 تراضی در توافق حالحیت مورد توجه قرار هیرد.

 

 المللی در توافق صالحیت . اَشکال تراضی اطراف قراردادهای بین2-1-2

شود  توافق حالحیت ممکن است قبل از بروز اختالف یا بعد از بروز آن منعقد  

توافق قبل از بروز اختالف به دو شکل رواد دارد:  (.031: 1111  سالمه، 51: 1111)عبدا عال، 

 نکهیامنند مبنی بر  شکل اول این است مه اطراف در قرارداد احلی، شرطی را درد می

؛ در حورت بروز اختالف، دادهاه مشور معینی به اختالف مزبور رسیدهی خواهد مرد

منند بلکه در  یشکل دوم این است مه اطراف در قرارداد خود، شر  توافق را درد نم

منند مه در حورت بروز اختالف، دادهاه مشور معینی به  قا ب توافق مستقلی تراضی می

آن رسیدهی خواهد مرد. توافق بعد از بروز اختالف، همواره توافقی مستقل از قرارداد 

منند مه اختالف حادث  احلی است. در این مورد بعد از بروز اختالف، اطراف توافق می

 (.031: 1111د )سالمه، شو های مشور معینی حل و فصل  دادهاه باید توسط

همه اَشکال توافقی مه در باال بیان شد از موارد توافق حری  اطراف در مورد  

شود. در اغلب موارد، توافق حالحیت به طور حری  حورت  حالحیت محسوب می

ا مللی از دو موضوو قانون حام  بر قرارداد  اطراف قراردادهای بین معموال  رایزهیرد،  می

با این حال، اشخا   (.50: 1111)عبدا عال،  منند و دادهاه حا   به رسیدهی غفلت نمی

توانند به حورت ضمنی نیز بر حالحیت دادهاه معینی تراضی منند. ا بته، باید توجه  می

مننده همواره از نوو  دادهاه رسیدهیداشت مه رضایت خواهان در خصو  حالحیت 

مند. با اقامه  رضایت حری  است، زیرا این خواهان است مه در دادهاه اقامه دعوا می

حالحیت آن دادهاه را پذیرفته است، اما رضایت  حراحتا دعوا در یا دادهاه وی 

. به 0(051: 1118  منزالوی، 91: 1119)ا ترجمان، تواند حری  یا ضمنی باشد  خوانده می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 تیشود و نه رضا یمحسوب م یو یضمن تیاز موارد رضا یتوسط مدع یاز حقوقدانان معتقدند مه اقامه دعو یبرخ.  0

 (.599 :0991 ،ی)فهمی و  یحر
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 ی مه در احل حالحیت رسیدهی نداردرا در دادهاه اخواهان دعوعنوان مثال، چنانچه 

و از خود شود  وارد  ادعو تیدادهاه به ماه تیبه حالح ایرادبدون  مطرح مند و خوانده

دفاو مند، این امر حامی از رضایت ضمنی خوانده به حالحیت دادهاه مزبور است. در 

ی اطراف به حالحیت یا دادهاه، معیار مطلق و خصو  تشخیص رضایت ضمن

معینی وجود ندارد بلکه قاضی باید مطابق اوضاو و احوال وجود رضایت ضمنی اطراف 

به عنوان مثال، حرف انتخاب (. 037: 1111  سالمه، 051: 1118)منزالوی،  را استنبا  مند

داد با زبان ملی یا قانون یا مشور به عنوان قانون حام  بر قرارداد یا انعقاد قرار

های آن مشور باشد  تواند نشانی از رضایت ضمنی بر حالحیت دادهاه مشور نمی
 (.51: 1111)عبدا عال، 

قابل توجه این است مه  سؤالدر موضوو رضایت ضمنی بر حالحیت دادهاه یا  

توان عدم حضور خوانده در دادهاهی مه خواهان دعوای خود را در آنجا اقامه  آیا می

 مرده را از موارد رضایت ضمنی خوانده به حالحیت آن دادهاه دانست؟

باید در ابتدا متذمر شد مه چنانچه اطراف دعوی به طور  سؤالدر پاسخ به این  

، تراضی مرده باشند، در این حورت بین حضور و ردنظرموحری  بر حالحیت دادهاه 

و توافق بر دادهاه محقق  (58: 1111)عبدا عال،  خوانده، تفاوتی وجود ندارد حضور عدم

است  اما چنانچه توافق حری  در خصو  حالحیت دادهاه وجود ندارد، اغلب 

وی محسوب تواند از موارد رضایت ضمنی  حقوقدانان معتقدند مه غیاب خوانده نمی

شود، بلکه در این حورت وی عدم رضایت خود را ابراز مرده است. از این رو،  

دادهاهی مه دعوا در آن مطرح شده چون در احل، دادهاه حا   به رسیدهی نبوده و 

توافق حری  یا ضمنی بر اعطای حالحیت به این دادهاه وجود ندارد، باید عدم 

  سالمه، 051: 1118  منزالوی، 58: 1111بدا عال، )عحالحیت برای رسیدهی را اعالم مند 

1111 :039.) 

 

 . اهلیت اطراف توافق صالحیت2-2
طرفینی مه برای حل و فصل اختالف خود نسبت به حالحیت دادهاه معینی  

منند، باید اهلیت انعقاد توافق حالحیت را داشته باشند. در این زمینه برخی  تراضی می
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در مورد اهلیت اطراف برای انعقاد توافق حالحیت بین  (015: 1118)ا روبی، حقوقدانان 

منند: فرض اول اینکه چنانچه توافق حالحیت راجع به حق قابل  دو فرض تفکیا می

باشد، طرف توافق حالحیت باید اهلیت انتقال این حق را داشته باشد و در این  0انتقال

مند.  ذا چنانچه طرف توافق  نمی فرض اهلیت تعاقد یا اهلیت قراردادی اطراف مفایت

حالحیت، اهلیت انتقال حقی مه برای رسیدهی به دعوای راجع به آن توافق حالحیت 

تواند به  منعقد مرده، نداشته باشد، توافق حالحیت باطل خواهد بود. بنابراین، وحی نمی

جای حغیر توافق حالحیت را منعقد مند مگر اذن حری  از دادهاه داشته باشد. 

تواند در دعاوی راجع به اموا  ، توافق حالحیت منعقد  مچنین تاجر ورشکسته نمیه

فرض دوم اینکه  (.015-017: 1118)ا روبی، مند، زیرا اهلیت انتقال اموال خود را ندارد 

باشد، مافی است در این حورت  1انتقال  قابل ریغچنانچه توافق حالحیت راجع به حق 

اردادی داشته باشد. قانون حام  بر اهلیت، قانون طرف توافق حالحیت، اهلیت قر

مشور متبوو یا اقامتگاه اشخا  است و چنانچه طرف توافق حالحیت، شخص 

حقوقی باشد، اهلیت آن طبق قانون مشور مرمز احلی اداره شخص حقوقی تعیین 

 (.017: 1118)ا روبی، شود  می

 

 . مورد معامله در توافق صالحیت2-3

ای، وجود موضوو معینی است مه مورد  از شرایط اساسی برای ححت هر معامله 

مورد معامله باید مال »قانون مدنی ایران مقرر داشته:  101شود. ماده  معامله محسوب می

در هر حال، «. منند یا عملی باشد مه هر یا از متعاملین تعهد تسلی  یا ایفای آن را می

اند موضوو قراردادها متنوو است و با  بیان داشته (85: 0995)شیروی، مه برخی  طور همان

قانون مدنی ایران مه به اشخا  اجازه داده قراردادهای خصوحی  01توجه به ماده 

خود را منعقد منند، الزم نیست موضوو همه قراردادها مال یا عمل باشد. مما  ازیموردن

نیست بلکه ایجاد شرامت  اینکه موضوو برخی قراردادها مثل عقد شرمت عمل یا مال

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Alienable Right  

2. Unalienable Right 
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است. در واقع، موضوو معامله مجموعه عملیات و تحوالت حقوقی است مه برای 

پذیرد. در توافق حالحیت به عنوان قراردادی در زمره  ها تراضی حورت می وقوو آن

 نیا تیمورد معامله در توافق حالحسایر قراردادهای رایج، مورد معامله معین است. 

. در نتیجه شود یدهیاطراف رس منتخبِ نیدر دادهاه مع نینظر طرفمد یاست مه دعوا

آید: اقامه دعوا در  توافق درباره این موضوو، برای اطراف قرارداد دو تعهد به وجود می

حورت بروز اختالف در دادهاه مورد توافق اطراف و عدم اقامه دعوای موضوو توافق 

توافق حالحیت مشتمل بر دو تعهد است: ها. بنابراین، تعهد ناشی از  در سایر دادهاه

چنین (. 091: 1118)ا روبی،  تعهد به انجام مار معین و تعهد به عدم انجام مار معین

رسد، زیرا چنانچه تعهد به عدم طرح دعوا در دادهاهی غیر  استنباطی منطقی به نظر می

نخواهد داشت. ای  از دادهاه مورد توافق وجود نداشته باشد، توافق بر حالحیت، فایده

بنابراین، دو تعهد مذمور الزم و ملزوم یکدیگر هستند، خواه تعهد دوم در توافق 

 حالحیت ذمر شده و خواه ذمر نشده باشد.

باید مدنظر قرار هیرد شرایط موضوو تعهد است. ماورد   جا نیهمنکته مهمی مه در  

تعهاد   رواقاع د. 0معامله در یا قارارداد معتبار بایاد متضامن منفعات مشاروعی باشاد       

نامشروو، باطل است و شار  نامشاروو یکای از مصاادیق ایان قاعاده عماومی اسات         

هاای غیراخالقای یاا     دربرداشتن هادف  لید  بهتعهد ممکن است  (.097: 0983)ماتوزیان، 

خالف قانون نیز نامشروو تلقی شود، و ی نامشروو باودن موضاوو آن مصادا  روشان     

تار از ملماه قاانونی اسات: ماار       فهاومی عاام  یا تعهد نامشروو است. ملمه مشاروو م 

یاا توساط   « همانناد قتال و دزدی  »قانون منع شده باشاد   لهیوس بهنامشروو ممکن است 

بنابراین اهر  (.097-098: 0983)ماتوزیان، از آن ممانعت به عمل آید  1اخال  و نظ  عمومی

 مقادور انجام آن  مورد معامله، نامشروو و در نتیجه برخالف قانون یا نظ  عمومی باشد،

این است ماه آیاا ماورد معاملاه در      سؤالنیست و توافق پیرامون آن معتبر نیست. حال 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 «.مشروو باشد یداشته و متضمن منفعت عقالئ تیمشروع دیمورد معامله با»دارد:  یمقرر م رانیا یقانون مدن 103ماده .  0

 برخالفتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوحی را مه  محکمه نمی»دارد:  قانون مدنی ایران مقرر می 973. ماده  1

شود  مردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخا ف با نظ  عمومی محسوب می دار حهیجر واسطه بهاخال  حسنه بوده و یا 

 «.مجاز باشد احوال قوانین مزبور  اجرابه موقع اجرا هذارد اهرچه 
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 انجام تعهد مورد معامله مقدور است یا خیر؟ جهیدرنتتوافق حالحیت، مشروو است و 

مه در سطور پیشین بیان شد مورد معامله در توافق حالحیت این است  هونه همان 

مه دعوای مدنظر طرفین در دادهاه معین منتخب اطراف رسیدهی شود. این امر باید 

پرس  احلی  درواقعپس، (. 090: 1118)ا روبی، مشروو و در نتیجه انجام آن مقدور باشد 

دهاه یا مشور خارجی برای این است مه در چه مواردی توافق بر حالحیت دا

 رسیدهی به دعوا، مشروو و انجام آن مقدور است؟

برای اینکه توافق حالحیت، مشروو باشد و در نتیجه انجام آن، مقدور باشد،  

 نکهیادعوای موضوو توافق حالحیت باید دو وحف اساسی داشته باشد: شر  نخست 

ته باشد. شر  دوم اینکه ا مللی داش دعوای موضوو توافق حالحیت باید وحف بین

رسیدهی به دعوای موضوو توافق حالحیت راجع به موارد حالحیت انحصاری 

دادهاهی مه از آن سلب حالحیت شده، نباشد. در ادامه این دو شر  به تفصیل تشری  

 شود. می

 

 المللی بودن دعوای موضوع توافق صالحیت . بین2-3-1

دعوای موضوو توافق حالحیت یا دعوای مه با توافق امثر حقوقدانان معتقدند  

ا مللی داشته باشد و  اطراف، دادهاهی برای رسیدهی به آن انتخاب شده، باید وحف بین

این شر  یا شر  بدیهی و او ی است  خواه در قانون ذمر شده باشد یا خیر. بدیهی 

انتخاب دادهاه  ا مللی نداشته باشد، توافق اطراف برای است دعوایی مه وحف بین

-031: 1111  سالمه، 01: 1101)حداد، است  معتبر ریغخارجی برای رسیدهی به آن دعوا، 

بدیهی بودن این شر  به این د یل است  (.099: 1101  محمد خلیل، 009: 1118  ا روبی، 030

ها الزم است و بدون  ا مللی دادهاه ا مللی برای اعمال قواعد حالحیت بین مه وحف بین

شود مه  توان قواعد مزبور را اعمال مرد. بنابراین، وقتی هفته می ود چنین وحفی نمیوج

بر این  نفسه یفها جایز است، این امر  ا مللی دادهاه توافق برخالف قواعد حالحیت بین

: 1101)حداد،  ا مللی داشته باشد نکته تأمید دارد مه دعوی موضوو توافق باید وحف بین

هذار  با وجود بدیهی بودن چنین شرطی، قانون(. 001: 1118  ا روبی، 031: 1111  سالمه، 017
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 یدادرس نییقانون آ 17برخی مشورها بر این امر تأمید مرده است. به عنوان مثال، ماده 

موضوو توافق  یا مللی بودن دعوا بر وحف بینترمیه  یا ملل خصوح و حقو  بین

ها همانند  ین، برخی منوانسیونهمچنمرده است.  دیتأم یانتخاب دادهاه خارج

ا مللی بودن  های انتخاب دادهاه بر شر  بین راجع به توافق 1113منوانسیون الهه 

اند. منوانسیون مزبور در ماده یا مقرر  دعوای موضوو توافق انتخاب دادهاه تأمید مرده

ر های انحصاری انتخاب دادهاه مه د نامه . این منوانسیون نسبت به توافق0»مرده 

شود، اعمال خواهد  ا مللی منعقد می های بین موضوعات مدنی و تجاری و در موقعیت

ا مللی است مگر اینکه طرفین سامن یا مشور متعاهد باشند  . ... یا دعوا، بین1شد. 

و رابطه طرفین و همه عناحر مربو  به دعوی، حرف نظر از محل دادهاه منتخب فقط 

 «....به همان مشور مربو  باشد

توان استنبا  مرد مه  از تعریفی مه منوانسیون در ماده یا ارائه مرده است، می 

توانند طبق مقررات  شود و اشخا  می ا مللی محسوب می وقتی دعوا، دعوای بین

منوانسیون دادهاه خارجی را برای رسیدهی به دعوای خود انتخاب منند مه یا اطراف 

حرف نظر  –ا اینکه یکی از عناحر دعوا دعوا در یا مشور سکونت نداشته باشند و ی

با مشور دیگری ارتبا  داشته باشد. چنانچه یکی از این دو امر  -از محل دادهاه منتخب

شود.  ا مللی محسوب می محقق شود، دعوای موضوو توافق انتخاب دادهاه، دعوای بین

این است « حرف نظر از محل دادهاه منتخب»هدف منوانسیون از به مار بردن عبارت 

ی برای رسیدهی به آن، مه تأمید مند در دعاوی داخلی، حرف انتخاب دادهاه خارج

بنابراین،  .(Hartley and Dogauchi, 2007: para.11-41)سازد  ا مللی نمی دعوا را بین

ا مللی  چنانچه تمامی عناحر دعوا مربو  به یا دو ت متعاهد نباشد، دعوای مزبور، بین

 (.Brand and Herrup, 2008: 16)شود  محسوب می

 

ادگاه سلب صالحیت شده در دعوای . غیر انحصاری بودن صالحیت د2-3-2

 موضوع توافق صالحیت
 دادهاه نییتع در اطراف اراده یآزادهای حقوقی،  اغلب نظام در با وجود اینکه 
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 به یدهیرس در تنها یآزاد نیا اما است، شده معتبر دانسته ادعو به یدهیرس رایب حا  

پذیرد مه در همه  امروز هیچ مشوری نمی . عالوه بر این،دارد وجود یخصوح مسائل

دعاوی، اشخا  بتوانند با توافق با یکدیگر دادهاه مشور دیگری را برای حل و فصل 

 رایب موارد یبرخ در های مختلف حقوقی نظام .(Tang, 2014: 93)آن، انتخاب منند 

 توافق موضوو یدعوا چنانچهاند،  ذا  قائل شده یانحصار تیخود حالح یها دادهاه

، شدهحالحیت  سلب آن از مه دادهاهی باشد یانحصار تیحالح به راجع تیحالح

توافق  ،حورت نیدر ا نیهمچن است. مشروونا ،تیتوافق حالح موردحورت  نیدر ا

در  یاهر حکم جهیدر نت است.بودن مورد معامله باطل  غیرمقدوربه علت  تیحالح

حورت حک   نیشود، در ا از دادهاه منتخب حادر  تیموضوو توافق حالح یدعوا

 نیست. اجرا قابل شده، تیحالح سلب آن از مه یدادهاه مشورمذمور در 

های مشور خاود را مشاخص    هذار موارد حالحیت انحصاری دادهاه چنانچه قانون 

 ایا مشور توسط معاهدات دو  ای یها دادهاه یانحصار تیچنانچه حالحمرده باشد یا 

مشاکل چنادانی    یانحصارباشد، در تشخیص موارد حالحیت  مشخص شده  چندجانبه

پس انتخاب دادهاه  یها الهه راجع به توافق ونیمنوانسآید. به عنوان مثال،  نمی وجود به

دارد  می مقرر مرده، نییتعرا  ونیمنوانس نیا اعمال محدوده، ای ماده ای بند درآنکه  از

 یتجاار  و یمدن یدعوا در مه دادهاه انتخابانحصاری  یها توافق بر ونیمنوانس نیا مه

الهاه نیاز باه تعیاین      منوانسایون  دو مااده  .شاد  خواهد اعمال شود می ا مللی منعقد بین

برخی موضوعات مانند احاوال شخصایه    محدوده اعمال این منوانسیون پرداخته است و

اسات. همچناین    مارده  یمساتثن  یونمنوانس اعمال مقررات از محدودهو ورشکستگی را 

ماده هفت منوانسیون مزبور اقدامات تأمینی و ماوقتی را از اعماال مقاررات منوانسایون     

موارد باشاد،   ینراجع به ا یتچنانچه موضوو توافق حالح ین،بنابرا ی مرده است.مستثن

شاد. همچناین، مقاررات برومسال یاا       نخواهد اعمالالهه بر توافق مزبور  یونمنوانس

های همه مشورهای عضو اتحادیاه   ارد حالحیت انحصاری دادهاهمو 1101/0103 دیجد
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بیان داشته مه چنانچه دعوای موضاوو   13و در ماده  0مشخص مرده است 11را در ماده 

توافق حالحیت راجع به موارد حالحیت انحصاری دادهاهی مه از آن سلب حاالحیت  

داشت. با این حاال   شده، باشد، در این حورت توافق حالحیت هیچ اثر قانونی نخواهد

هاذار ماوارد حاالحیت انحصااری      های حقوقی مانناد ایاران، قاانون    در بسیاری از نظام

رسد این عدم تعیین به معنای نقاص   های خود را مشخص نکرده است. به نظر می دادهاه

هاذار مصاری نیاز ماوارد حاالحیت       های حقوقی در این حوزه نیسات. قاانون   این نظام

مصاوب   09شاماره   یمادن  یدادرسا  نیای در قانون آین مشور را های ا انحصاری دادهاه

هاذار   نکرده است اما در هزارش توضیحی قانون مذمور اعالم مارده قاانون   تعیین 0958

قصد ندارد مه مسئله حالحیت انحصاری یا حالحیت متقاارن را در یاا مااده قاانونی     

شاود   ضات واهاذار  مطرح مند، زیرا مقتضی است این موضوو به اجتهاد حقوقدانان و ق

ا مللای در ایان    تا بتوانند با توجه به تحوالت و مقتضایات قراردادهاای خصوحای باین    

توان هفت عدم بررسای ایان    بنابراین، می .(1118:101 ی،)ا منزالوهیری منند  مسئله تصمی 

نبوده، بلکاه هادف ایان     هذار قانونمسئله در حقو  بسیاری از مشورها ناشی از غفلت 

ا مللای بررسای شاود و     ن مسئله مطابق اوضاو و احوال و تحوالت عرحه بینبوده مه ای

 ا مللی حورت هیرد. تعیین آن هماهنگ با مقتضیات تجارت بین

توان هفات ماه در برخای ماوارد،      با نگاهی به حقو  بسیاری از مشورهای دنیا می 

 تیحاالح ا مللای   های خود برای رسیدهی باه یاا دعاوای باین     هذاران به دادهاه قانون

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
را  هیاتحاد عضو یمشورها یها دادهاه یانحصار تیحالح موارد 1101/0103از مقررات برومسل یا جدید  11 ماده.  0

 تیحالح رایدا ریز موارد در ،اطراف اقامتگاه از نظر حرف عضو مشور محام  مزبور ماده طبق .است مرده مشخص

 :بود خواهند یانحصار

 (.0 بند) رمنقولیغ مال وقوو محل دادهاه. 0

 (.1 بند) ها آن انحالل ای  غو به راجع یدعاو در ها سازمان ای یحقوق یها تیشخص ریسا شرمت، اقامتگاه دادهاه. 1

 (.9 بند) یرسم ثبت دفاتر در ثبت اعتبار به راجع یدعاو در ثبت محل دادهاه .9

 در دارد، نام ثبت ای شدن سپرده به ازین مه مشابه حقو  ریسا ای ها طرح ،یتجار یها عالمت و اختراعات ثبت محل یدادهاه. 1

 (.1 بند) آن ثبت ای اعتبار به راجع یدعاو

 (.3 بند) یرأ رایاج به راجع یدعاو در حک  رایاج محلمحل حدور رأی یا  دادهاه. 3
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اند. به این ترتیب چنانچه مورد توافق حالحیت راجع به این ماوارد   اعطا مرده یانحصار

ز جمله این موارد دعاوی راجع به اموال غیرمنقاول  است. ا معتبر ریغباشد، توافق مزبور 

و دعاوی یا اقدامات تأمینی و موقتی هستند. در اداماه هار یاا از ایان ماوارد تشاری        

 شود. می

 ونیمنوانسا  دو مااده  دو بند« ر» فراز بقاط: مرمنقولیغ اموال به مربو  یدعاوا ف.  

، دعاوی راجع به حقو  مربو  به اموال غیرمنقول از حاوزه شامول مقاررات ایان     الهه

منوانسیون خارد است، بنابراین چنانچه دعوای موضوو توافق حالحیت راجع به اماوال  

غیرمنقول باشد، احکام منوانسیون الهه بر توافق مزبور اعمال نخواهاد شاد و در نتیجاه    

شود. همچناین طباق بناد     عتبر محسوب نمیچنین توافقی در حقو  مشورهای عضو، م

مقررات برومسل یا جدید، دادهاه محل وقوو مال غیرمنقول، حرف نظار   11یا ماده 

از اقامتگاه اطراف، حالحیت انحصااری بارای رسایدهی باه دعااوی راجاع باه اماوال         

غیرمنقول دارد. انحصاری بودن حالحیت دادهاه یا مشور برای رسایدهی باه دعااوی    

موال غیرمنقول واقع در آن، در حقو  همه مشورهای دنیا پذیرفته شده اسات.  راجع به ا

چنین موضوعی به د یل نزدیکی دادهاه محل وقوو مال غیرمنقول به محل وقاوو ماال و   

اححاب دعوی و دسترسی به مدارک و اسناد مربو  به آن و نیز سهو ت اجارای حکا    

این (. 090: 0989نیا،  ارفع)بل توجیه است راجع به مال غیرمنقول در مشور محل وقوو آن قا

هاذار ایرانای در بناد     قاعده در حقو  ایران نیز پذیرفته شده است. پس از اینکاه قاانون  

احکاام   یو اجارا  ییشناساا  طیراجع به شارا  ،یاحکام مدن یقانون اجرا 059ماده شش  

ه رسیدهی به موضاوو دعاوی مطاابق قاوانین ایاران اختصاا  با       »مقرر مرده  یخارج

حکا  راجاع باه اماوال     »دارد  در بناد هفات  اعاالم مای    « های ایران نداشته باشاد  دادهاه

تاوان بناد هفات  را از     ، میدرواقع«. غیرمنقول واقع در ایران و حقو  متعلق به آن نباشد

(. همچناین در  330: 0987سالجوقی،  بینی شده در بناد ششا  دانسات )    مصادیق قاعده پی 

مه ایران با سایر مشاورها در زمیناه همکااری و معاضادت     ای  برخی معاهدات دوجانبه

هاای ایاران بارای رسایدهی باه       قضایی منعقد مرده بر انحصاری بودن حالحیت دادهاه
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. از این رو، روشان اسات   0دعاوی راجع به اموال غیرمنقول واقع در آن تأمید شده است

هاای ایاران بارای رسایدهی باه       حالحیت انحصاری دادهاه حراحتا هذار ایران  مه قانون

. در نتیجاه چنانچاه   1دعاوی راجع به اموال غیرمنقول واقاع در ایاران را پذیرفتاه اسات    

موضوو توافق حالحیت راجع به مال غیرمنقول واقع در مشور دادهاهی مه از آن سالب  

امله، باطل و بالاثار  حالحیت شده، باشد، چنین توافقی به علت غیرمقدور بودن مورد مع

 است.

بیان الهه  ونیمنوانس هفت مادهب. دعاوی راجع به اقدامات تأمینی و موقتی:  

. این منوانسیون ستین ونیمنوانس نیا مقررات مشمولتأمینی و موقتی  اقدامات»: مند می

های مشورهای عضو منوانسیون در حدور،  حاوی هیچ نوو شر  و مانعی برای دادهاه

رد یا رفع اثر از اقدامات تأمینی و موقتی نیست. منوانسیون تأثیری در امکان درخواست 

یکی از طرفین مبنی بر حدور اقدامات تأمینی و موقتی و اختیار دادهاه در حدور، رد یا 

 حک  فیتعرمقام  در ونیمنوانس چهار ماده نیهمچن«. های مزبور ندارد از اقدامرفع اثر 

مند  در نتیجه  اقدامات تأمینی و موقتی حد  نمیبر  حک  وحفتصری  مرده مه 

شود، دادهاه  چنانچه اقدام تأمینی و موقتی از دادهاه یا مشور عضو منوانسیون حادر 

مشور دیگر، ملزم به اجرای آن طبق مقررات منوانسیون نیست. به هر حال، احطالح 

 براین ممکنتأمینی و موقتی در منوانسیون الهه تعریف نشده است، بنااقدامات 

 است تعریف آن در قوانین ملی مشورها متفاوت باشد و  ذا دادهاهی مه خود 

مند  هیری می داند، در این زمینه تصمی  هونه موارد می را حا   برای رسیدهی به این 

(Brand and Herrup, 2008: 96).  این اقدامات تأمینی و موقتی در مواردی اعمال  احوال

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 رانیا یاسالم یجمهور نیب یتجار و یمدن موضوعات در ییقضا و یحقوق معاضدت نامه موافقت 09. برای نمونه در ماده  0

 شوند، یم مربو  رمنقولیغ اموال جز به یموارد به مه یموضوعات در» :شده  انیب 91/9/0989 مصوب یعرب متحده امارات و

 در خوانده و خواهان نیب شکل هر به یتوافق توسط ای -د ...:بود خواهند تیحالح رایدا ریز موارد در نیطرف یها دادهاه

 دیبا ای و شده اجرا طرف آن قلمرو در تعهدات نکهیا ای باشد داشته وجود اند شده یمنته یدعو به مه یقرارداد تعهدات مورد

 .«...باشد رفتهیپذ را دادهاه تیحالح یشکل هر به خوانده چنانچه -ه. شوند اجرا

 ت،یما ک یدعاو از اع  رمنقولیغ اموال به راجع یدعاو» مند بیان می رانیا یمدن یدادرس نییآ قانون 01 ماده نیهمچن.  1

 آن حوزه در رمنقولیغ مال مه شود یم اقامه یدادهاه در آن به راجع حقو  ریسا و یعدوان تصرف حق، از ممانعت مزاحمت،

 .«نباشد  یمق آن حوزه در خوانده اهرچه است، واقع
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از طرفین در معرض تضییع یا تفریط قرار هرفته و یا ما ی در شوند مه حق یکی  می

شرف از بین رفتن است و انتظار برای اقدام در مواجهه با چنین مسائلی تا زمان حدور 

حک  ممکن است باعر شود مه حتی پس از حدور حک  به نفع یکی از طرفین، وی 

موجود در طول حفظ وضع  عمدتا به حق خود نرسد. هدف از حدور دستور موقت 

رسیدهی است. حفظ وضع موجود در دو مورد اهمیت دارد: حفظ اموال و حفظ اسناد، 

ها بین طرفین  ی باشد مه ما کیت آنآالت نیماشچنانچه موضوو اختالف مربو  به  مثال 

، برای حفظ وضعیت موجود هاست آنمحل اختالف است و متصرف درحدد فروش 

منع شود تا نتیجه رسیدهی معلوم  آالت نیماشتقال از ان موقتا ضروری است متصرف، 

شود. همچنین زمانی مه دالیل مورد استناد در حال از بین رفتن است و یکی از طرفین  

مند مه اسناد و آثار مثبته را محو مند، یا موضوو اختالف ماالهای فاسدشدنی  تالش می

ین مسائلی از محدوده چن(. 110: 0991)شیروی، است حدور دستور موقت ضرورت دارد 

ها  خارد است و توافق حالحیت شامل آن 1113اعمال مقررات منوانسیون الهه 

. ستینشود،  ذا حدور دستور موقت به طور انحصاری در حالحیت دادهاه منتخب  نمی

در نتیجه، دادهاه هر مشوری مه مقتضیات حدور دستور موقت در آن مشور وجود 

تواند دادهاه منتخب یا دادهاه  مند و این دادهاه می داشته باشد، دستور موقت حادر می

آید: اول اینکه  از این مطا ب دو نتیجه مه  به دست می (.088 :1118 ا روبی،)دیگری باشد 

حالحیت باید دعوای خود را در دادهاه منتخب مطرح منند  چنانچه اطراف طبق توافق

اما یکی از اطراف درخواست حدور دستور موقت از دادهاه دیگری مرده باشد، این 

شود. این امر بدان علت است مه هدف  نفسه باعر نقض توافق حالحیت نمی اقدام، فی

ستور موقت از حدور دستور موقت این است مه حق و اموال طرف متقاضی حدور د

تضییع نشود و این حقو  تا زمان حدور حک  توسط دادهاه منتخب، مورد حمایت 

مند مه رسیدهی به آن توسط دادهاه  قرار هیرد. پس فوری بودن این اقدامات اقتضا می

نتیجه دوم اینکه  .(089-085: 1118 ی،)ا روب، نقض توافق حالحیت تلقی نشود منتخب ریغ

توان حدور دستور  ور موقت حالحیت انحصاری دارند.  ذا نمیها در حدور دست دادهاه

موقت را از دادهاه دیگری غیر از دادهاهی مه مقتضیات حدور دستور موقت در آن 
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مشور وجود دارد درخواست مرد. به عبارت دیگر، ماهیت اقدامات موضوو دستور 

 مشور آن در موقت دستور حدور اتیمقتض مه یمشور دادهاهمند مه  موقت اقتضا می

فراه  است، به درخواست حدور دستور موقت رسیدهی مند و در رسیدهی به آن 

از این رو، حتی اهر در  (.017-018: 1118 ا روبی،)حالحیت انحصاری داشته باشند 

هونه موارد  ها در رسیدهی به این های آن مقررات مشورها بر حالحیت انحصاری دادهاه

ر موضوو ندارد، زیرا ماهیت این اقدامات، حالحیت تأمید نشود این امر تأثیری ب

طور مه  مند. در حقو  ایران همان انحصاری یا دادهاه برای رسیدهی به آن را تأیید می

است،  نشده  ینیب  یپها  ا مللی دادهاه هفته شد قواعد خاحی برای حالحیت بین قبال 

ا مللی اعمال منند. موارد   ذا قضات ناهزیراند مه قواعد داخلی مرتبط را در زمینه بین

 913تا  901حدور دستور موقت حمایتی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مواد 

چنانچه احل »دارد:  مقرر می 900است. ماده  شده  ینیب  یپزیر عنوان دادرسی فوری 

ح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادهاه خواهد بود دعوا در دادهاهی مطر

مه حالحیت رسیدهی به احل  استو در غیر این حورت مرجع درخواست، دادهاهی 

هرهاه موضوو درخواست دستور موقت، در »نیز بیان داشته:  901ماده «. دعوا را دارد

واست دستور موقت از در ماده قبل باشد، درخ ادشدههای ی مقر دادهاهی غیر از دادهاه

از «. آید، اهرچه حالحیت رسیدهی به احل دعوا را نداشته باشد آن دادهاه به عمل می

هذار ایران به ماهیت اقدامات راجع  توان استنبا  مرد مه قانون عبارات این دو ماده می

به حدور دستور موقت حمایتی توجه مرده و در نتیجه مقرر مرده مه این اقدامات باید 

به عمل آید،  هیرددادهاه باید حورت  سط دادهاهی مه اقدامات مزبور در مقر آنتو

حالحیت رسیدهی به احل دعوا را نداشته باشد. چنانچه این ماده بخواهد در  اهرچه

ا مللی اعمال شود باید هفت چنانچه اقدامات مزبور باید در ایران انجام شود،  زمینه بین

مشور دیگری برای رسیدهی به آن، به علت تعارض  توافق اطراف بر حالحیت دادهاه

های ایران باطل و بالاثر است. اداره حقوقی قوه قضاییه  با حالحیت انحصاری دادهاه

قانون اجرای  059طبق ماده »( ارهار داشت مه 1/9/77 -0791/7طی نظریه شماره )

 اجرا قابلران های خارجی در امور مدنی تحت شرایطی در ای احکام مدنی احکام دادهاه
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های ایران است، با توجه  ها شر  عدم حالحیت اختصاحی دادهاه است مه از جمله آن

به مراتب مرقوم و اینکه دستور موقت حک  نیست،  ذا مشمول مقررات راجع به ماده 

این نظریه با بند یا ماده «. نیست اجرا قابلقانون اجرای احکام مدنی نبوده و  059

است.  راستا ه داند  مه دستور موقت حمایتی را حک  نمی 1113هه چهار منوانسیون ال

همچنین باید توجه داشت مه چنانچه، دستور موقت طبق این نظریه حک ، محسوب 

های ایران  یی و اجرا نیست.  ذا مطابق این نظریه، دادهاهشناسا قابلنشود در ایران 

ند و رأی حادره از دادهاه هونه اقدامات دار حالحیت انحصاری برای رسیدهی به این

در ایران نیست. در نتیجه، چنانچه موضوو توافق  اجرا قابلخارجی در این موارد 

حالحیت اقدامات راجع به حدور دستور موقت باشد، چنین توافقی به علت غیرممکن 

 بودن مورد معامله باطل و بالاثر است.

مشورها  یها دادهاه یانحصار تیحالح نییتع نهیزم در مه ت مهمیسؤاال یکی از 

راجع به احوال  یبه دعاو رسیدهیدر ها  دادهاه آیا پاسخ داده شود این است مه دیبا

 احوال به راجع دعوای یاآ به عبارت دیگر یر؟خ یادارند  یانحصار حالحیت یهشخص

در  یاآ باشد؟ یتتوافق حالح موضوو تواند می نفقه ازدواد و طال ، همانند شخصیه

 انتخاب منند؟ یدهیبرای رس خارجی توانند دادهاه افراد می ی،هونه دعاو این

از محدوده  را هیراجع به احوال شخص یدعاوالهه،  ونیمنوانس دو ماده دو بند 

 ریز موضوعات به نسبت ونیمنوانس نیا»دارد:  مرده و مقرر میخارد  ونیاعمال منوانس

اشخا  حقیقی  ب. تعهدات  یحقوق تیاهل و ا ف. احوال شخصیه :شد نخواهد اعمال

 مسائل جمله از خانواده حقو  به مربو  موضوعات ریساد.   نفقهمربو  به پرداخت 

وابط مشابه  ر ای نکاح از یناش تعهدات و حقو  از رهیغروابط ما ی زوجین و  بهراجع 

انتخاب دادهاه  یها توافق در موردالهه  ونیمنوانس نیابنابر ...«.ارث و ها نامه تیوحد. 

. در اتحادیه اروپا طبق است، اعمال نخواهد شد هیشخص احوال به راجعمه مورد آن 

، هیعضو اتحاد یمشورها یها دادهاه 1101/0103مقررات برومسل یا جدید 

 11رسیدهی به دعاوی راجع به احوال شخصیه ندارند. در ماده  حالحیت انحصاری در

انحصاری شمارش شده، نامی از دعاوی احوال مقررات مزبور مه موارد حالحیت 
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 شخصیه برده نشده است.

به هر حال، در بررسی این مسئله باید به این نکته توجه مرد مه در برخی مشورها  

ی موضوو اختالف، در دعاوی راجع به احوال شخصیه بین دعاوی ریپذ یداوردر مورد 

راجع به احل موضوو و آثار ما ی آن تفکیا شده و چنانچاه دعاوی مرباو  باه احال      

موضوو راجع به احوال شخصیه باشد، امکان ارجااو آن باه داوری نیسات اماا چنانچاه      

. به عنوان مثاال،  استی دعوی، مربو  به آثار ما ی ناشی از آن باشد قابل ارجاو به داور

ارجاو دعاوی احاوال شخصایه    1118مطابق بند دو ماده نه قانون داوری سوریه مصوب 

پذیر نیست مگر اینکه مسئله راجع به آثار ما ی ناشی از آن باشد. مطاابق   به داوری امکان

قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز دعاوی راجاع باه احال نکااح، فساخ آن،       195ماده 

و نسب قابل ارجاو به داوری نیست. علت چناین ممناوعیتی، اهمیات ماذهبی و     طال  

اجتماعی این موضوعات است مه با نظ  عمومی ارتبا  دارد و در نتیجه قابل ارجاو باه  

 .(111: 0991 افشار، حدرزاده)داوری نیست 

توان توافق حالحیت را با توافاق داوری مقایساه مارد و     این است مه آیا می سؤال 

یجه هرفت مه چنانچه دعوای احوال شخصیه راجع به احال موضاوو باشاد، در ایان     نت

تواند مشمول توافق حالحیت باشد، در حا ی مه چنانچه دعاوی راجاع باه     حورت نمی

تواند مورد توافق حاالحیت قارار هیارد و توساط      آثار ما ی آن باشد در این حورت می

دانان معتقدناد ماه هرچاه در    شاود؟ برخای حقوقا    دادهاه منتخب اطراف حل و فصال  

است، اماا نبایاد موضاوو     سهیمقا قابلبسیاری از موارد، توافق حالحیت با توافق داوری 

تاوان   توافق داوری را با موضوو توافق حالحیت مقایسه مرد و نتیجاه هرفات ماه نمای    

 ی،)ا روبا  دعاوی احوال شخصیه راجع به احل موضوو را به دادهاه منتخب ارجااو مارد  

1118 :015-010.) 
دارد:  مقارر مای   0991قاانون حمایات خاانواده مصاوب      01در حقو  ایران مااده   

هرهاه یکی از زوجین مقی  خارد از مشور باشد، دادهااه محال اقامات طرفای ماه در      »

ایران اقامت دارد برای رسیدهی حا   است. اهر زوجین مقای  خاارد از مشاور باشاند     

ت داشته باشد، دادهاه محل سکونت فارد ساامن   و ی یکی از آنان در ایران سکونت موق
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در ایران و اهر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادهاه محل سکونت موقت 

از زوجین در ایران ساکونت نداشاته    ای  چیهزوجه برای رسیدهی حا   است. هرهاه 

ای اقاماه  باشند، دادهاه شهرستان تهران حالحیت رسیدهی را دارد، مگر آنکه زوجین بر

 «.دعوی در محل دیگر توافق مرده باشند

معتقدناد ماه ایان مااده باه طاور حاری          (190: 0995)مقصاودی،  برخی حقوقدانان  

حاالحیت مبتنای بار توافاق ماه در      »دارند مه  پذیرد و ارهار می حالحیت توافقی را می

پذیرفته شده است، در حقو  ایران فقاط در قاانون    متحده االتیاحقو  اتحادیه اروپا و 

حمایت خانواده تصری  شده است و در حورت اقامت یا سکونت زوجین در خاارد از  

مشور دادهاه تهران حا   معرفی شده است مگر اینکاه زوجاین بار حاالحیت دادهااه      

 «.دیگری توافق مرده باشند

ان این نکته است مه حتی اهر با بررسی دقیق این ماده روشن است مه هدف ماده بی

های ایران برای  اتباو ایران اقامتگاه یا محل سکونت در ایران نداشته باشند، دادهاه

ها راجع به احوال شخصیه )موضوعات قانون خانواده( حا    رسیدهی به دعاوی آن

از زوجین در ایران اقامتگاه یا محل  ای چیههستند و از این رو مقرر مرده هرهاه 

ت نداشته باشند، دادهاه شهرستان تهران حا   به رسیدهی است و سپس ادامه سکون

به نظر «. مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق مرده باشند»دهد  می

، محل دیگری غیر از تهران اما در ایران است. به «محل دیگر»رسد منظور از عبارت  می

اطراف بتوانند دادهاه ایرانی دیگری غیر از دادهاه مند مه  عبارت دیگر، منطق اقتضا می

« مشور»و نه « محل»شهرستان تهران انتخاب منند به خصو  مه در این ماده از ملمه 

این  03استفاده شده است. در هر حال، عبارت استفاده شده مبه  است اما توجه به ماده 

مه  03ایران است. ماده  دهد منظور از محل دیگر، مشور دیگری غیر از قانون نشان می

هرهاه ایرانیان مقی  خارد از مشور »بالفاحله پس از ماده مورد بحر آمده بیان داشته 

محل اقامت خوی   دار تیحالحامور و دعاوی خانوادهی خود را در محام  و مراجع 

شود مگر آنکه دادهاه  نمی اجرامطرح منند، احکام این محام  یا مراجع در ایران 

توان  در نتیجه می«. ایرانی این احکام را بررسی و حک  تنفیذی حادر مند ارد تیحالح
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قانون حمایت خانواده، توافق اطراف بر حالحیت دادهاه خارجی  01هفت ذیل ماده 

از زوجین  ای چیهبرای رسیدهی به دعاوی راجع به احوال شخصیه را در حورتی مه 

 به طور حری  معتبر شناخته است. اقامتگاه یا محل سکونت در ایران نداشته باشد

توان به طور مطلق  سؤال دیگری مه در همین خصو  باید پاسخ داد اینکه آیا می 

توافق بر حالحیت در دعاوی احوال شخصیه را ححی  و معتبر دانست؟ به عبارت 

ها تبعه خارجی است( در ایران اقامتگاه یا  زوجین )مه یکی از آن مثال دیگر چنانچه 

توانند دادهاه مشور دیگری را برای  ونت داشته باشند، آیا اطراف نیز میمحل سک

رسیدهی به دعاوی احوال شخصیه انتخاب منند؟ ماده ش  قانون مدنی ایران مقرر 

قوانین مربو  به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طال  و اهلیت اشخا  و »دارد:  می

این «. در خارد باشند مجری خواهد بودارث در مورد ملیه اتباو ایران و و اینکه مقی  

بر این تأمید دارد مه قانون حام  بر احوال شخصیه ملیه اتباو ایرانی، قانون  درواقعماده 

توانند قانون حام  در دعاوی راجع به احوال  ایران است. بنابراین اتباو ایرانی نمی

ادهاه برای رسیدهی به شخصیه خود را انتخاب منند، اما این ماده اطراف را از انتخاب د

توان استنبا  مرد مه چنانچه یکی از زوجین  مند. از این رو، می هونه موارد منع نمی این

توانند  ها می ا مللی محقق باشد( آن عنصر بین)ایرانی و هر دو در ایران مقی  باشند 

دادهاه خارجی را برای رسیدهی به دعوای راجع به احوال شخصیه انتخاب منند، در 

ین حورت چنانچه دادهاه منتخب، قانون ایران را بر احوال شخصیه تبعه ایران اعمال ا

 .است اجرا قابلرسد حک  حادره از دادهاه منتخب در ایران  مرده، به نظر می

شود مه آیا پذیرش چنین نظری منجر به تقلب نشاده و خاالف    سؤالممکن است  

بینای   مند مه اطاراف دعاوا چاون پای      ؟ مسئله تقلب وقتی بروز میستیننظ  عمومی 

هاا   منند رأی حادره از دادهاه ایرانی مطابق قانون حام  بر موضاوو باه مصالحت آن    می

منناد تاا قاانون دیگاری      با توافق حالحیت، دعوا را در دادهاه دیگری مطرح مای  ستین

ت فرض تقلب محارز اسات،   ها حاحل شود. در این حور حام  شده و نتیجه مدنظر آن

اما نه به علت اینکه اطراف، دادهاه یا مشور خارجی را برای رسیدهی به دعوای راجع 

به احوال شخصیه انتخاب مردند  بلکه به علت اینکه دادهاه منتخب، قاانون دیگاری بار    
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دعوای احوال شخصیه اعمال مرده است و حک  در نتیجاه تقلاب اطاراف حاادر شاده      

مادام مه دادهاه منتخب، قانون متبوو اطراف را بر دعاوی راجع به احاوال  است. بنابراین 

شخصیه آنان اعمال مند، فرض تقلب منتفی است، زیرا در ایان حاورت اهار دعاوا در     

آمد. در مقابل، چنانچه دادهااه   می دست بهشد همین نتیجه  دادهاه ایران نیز رسیدهی می

ها اعمال نکرده و در نتیجه اطاراف،   صیه آنمنتخب قانون متبوو اطراف را بر احوال شخ

آورند، توافق حالحیت باطل اسات.   دست بهبه علت تقلب بتوانند نتیجه مدنظر خود را 

تخطای   لیا د  بهو نامشروو بودن مورد معامله نیست بلکه  مقدور نااین بطالن، به علت 

املاه  از شر  دیگری از شرایط ححت توافق حالحیت یعنی نامشروو باودن جهات مع  

 شود. است. شر  اخیر در ادامه به تفصیل بررسی می« جهت توافق حالحیت»

 

 . جهت معامله در توافق صالحیت2-4

منند، منظوری از انعقااد   از طرفین قرارداد مه مبادرت به ایجاب و قبول می هرمدام 

شود. منظور از خرید یا تخته  هفته می« جهت معامله»قرارداد دارند مه در حقو  به آن 

تواند پهن مردن منزل، قاب هرفتن، هدیه دادن یا فروش مجادد بارای مساب     فرش، می

، هر ماال یا خدمتی ممکن اسات یاا یاا چناد     واقع در(. 88: 0995شیروی، سود باشد )

شخصی مه مکانی اجاره  مثال مصرف متعارف و برخی مصارف غیرمتعارف داشته باشد. 

مناد، ممکان اسات منظاور وی اساتفاده از آن مکاان بارای ساکونت، انباار ماردن،            می

اشاد  و غیر آن ب جرائ ی مرمز فحشا، ایجاد خانه تیمی برای ارتکاب انداز راه، ومار مسب

. اطراف یا توافق حالحیت، همانند هر معامله دیگاری از انعقااد آن   (88: 0995 ،یرویش)

شاود. منظاور از جهات     هفته مای « جهت توافق حالحیت»منظوری دارند، به این منظور 

توافق حالحیت، چرایی میل اطراف قرارداد است بر اینکاه دعاوای خاود را در دادهااه     

 (.000: 1118)ا روبی، ند منتخب مطرح منند و آن را در دادهاه دیگری اقامه نکن

توافق حالحیت همانند هر معامله دیگری باید جهت مشروو داشته باشد. الزم  
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شود  همواره فرض می درواقع، بلکه 0شود نیست مه جهت توافق حالحیت در آن ذمر 

مه جهت معامله در توافق حالحیت مشروو است، مگر اینکه ثابت شود مه انگیزه 

ه برای رسیدهی به دعوی، تقلب نسبت به حالحیت یا قانون و اطراف از انتخاب دادها

ها بوده است. در این حورت جهت توافق حالحیت، نامشروو بوده و  یا هر دو آن

 (.000-001: 1118)ا روبی،  توافق مزبور باطل است

مشروو بودن مورد معامله با مشروو بودن جهت آن متفااوت اسات. ممکان اسات      

شد، اما جهت آن نامشروو باشد. تصور منید ماا کی، باای ییالقای    مورد معامله مشروو با

خود را به منظور ایجاد قمارخانه اجاره دهد. وامن  حقو  در برابر چنین قراردادی این 

است مه آن را معتبر نداند تا از اشاعه این عمال ماذموم بکاهاد. در ایان فارض ماورد       

منافع است، بنابراین تردیدی در مشروو معامله مباد ه پول با منافع بای یا تملیا معوض 

اناد و   بودن آن نیست. آنچه غیراخالقی است هدفی است مه اطاراف عقاد دنباال مارده    

ای است مه سبب غایی این تراضی اسات. پاس اهار حقاو  بخواهاد باا چناین         انگیزه

. (109: 0983)ماتوزیاان،   معامالتی مبارزه مند ناچار است مه به بازرسی جهت عقد بپردازد

همین امر در توافق حالحیت نیز حاد  است. ممکان اسات ماورد توافاق حاالحیت،      

ا مللای دارد و راجاع باه حاالحیت      مشروو باشد، به این معنی ماه دعاوا وحاف باین    

انحصاری دادهاهی مه از آن سلب حالحیت شده نیاز نیسات، اماا جهات ایان توافاق       

در ایان حاورت توافاق     حالحیت به د یل تقلب نسبت به قاانون، نامشاروو باشاد ماه    

 جهت نامشروو آن باطل است. لید  بهحالحیت 
 

 گیری نتیجه

 عناوان  باه  ایا  یقارارداد  شار   قا اب  در چاه ) تیحاالح  بر توافق دانستن معتبر 

 انعقااد  یبارا  الزم طیشارا  تحقاق  ازمندین قراردادها ریسا همانند( مستقل یا نامه موافقت

 توافاق  در مزباور  شارو   هرچاه . اسات  رانیا ا یمادن  قاانون  091 ماده در مندرد عقود

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
تصری  شود، و ی اهر تصری  شده باشد باید مشروو باشد در معامله الزم نیست مه جهت آن »قانون مدنی ایران:  107. ماده  0

 «.و اال معامله باطل است
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 یرویا پ قراردادهاا  ریساا  در شارو   نیا ا یمل چارچوب همان از یمل طور به تیحالح

 قواعاد  در دخا ات  باه  منجار  ماه  توافاق  ناوو  نیا خا  یژهیو به توجه با اما مند، یم

 تیا اهم هاا  جنباه  یبرخا  باه  توجه مزبور شرو  یبررس در شود می ها دادهاه یتیحالح

 در تیحاالح  توافاق  قارارداد،  انعقاد یبرا رضا و قصد شر  خصو  در. دارد یا ژهیو

 مناع  منظاور  باه  یحقاوق  یهاا  نظام یبرخ در. طلبد یم یا ژهیو توجه یا حاق یقراردادها

 یکی سوءاستفاده مانع تا شده ینیب  یپ ییراهکارها قرارداد فیضع طرف از سوءاستفاده

 قارارداد  در تیحاالح  توافاق  شار   درد در خاود  برتار  تیا موقع از قرارداد اطراف از

 حاضر حال در رسد یم نظر به رانیا حقو  در ییراهکارها نیچن فقدان در. شود یا حاق

 یمادن  قانون 973 ماده به مستند و یتیحما یعموم نظ  مفهوم بر هیتک با تواند یم دادهاه

 ت،یحاالح  توافاق  اعتباار  شارو   از گرید یکی. مند اعالم باطل را یشروط نیچن رانیا

 ماه  اسات  نیا ا یشارط  نیچنا  تیا رعا الزمه. است توافق مورد بودن مقدور و مشروو

 توافاق  موضوو یدعوا به یدهیرس نیهمچن و باشد یا ملل نیب ت،یحالح توافق موضوو

 ،بیا ترت نیا ا باه . نباشد شده تیحالح سلب آن از مه یدادهاه یانحصار تیحالح در

 موضاوو  اماا   باشد داشته وجود یرانیا دادهاه یدهیرس یبرا یتیحالح بر توافق چنانچه

 فقادان  لیا د  باه  یرانیا دادهاه ،باشد یگرید مشور دادهاه یانحصار تیحالح در دعوا

 نیا ا در چنانچاه  ،حاال  هر در. مند یدهیرس دعوا به دینبا توافق ححت شرو  از یکی

 تیحاالح  باه  تعارض  لیا د  باه  مزباور  یرأ شود، حادر یرانیا دادهاه از ییرأ تیموقع

 جاز  امر نیا و شد نخواهد اجرا و ییشناسا یخارج دادهاه در یخارج دادهاه یانحصار

 منظاور  باه . داشات  نخواهاد  یا جاه ینت دعاوا  احاحاب  یها نهیهز و دادهاه وقت اتالف

 هاذار  قاانون  شاود  یم شنهادیپ رانیا حقو  در تیحالح بر توافق ححت طیشرا  یتصر

 لیا ذ ،«ها دادهاه تیحالح در» عنوان با اول باب در یمدن یدادرس نییآ قانون در یرانیا

: مناد  اضاافه  مضامون  نیا ا باا  یا مااده  «ها دادهاه ینسب و یذات تیحالح در» اول فصل

 باه  یدهیرسا  تیحاالح  مه منند توافق یا ملل نیب یخصوح یدعاو در اطراف چنانچه»

 توافاق  موضاوو  یدعاوا  باه  تواناد  یما  یرانیا دادهاه منند، اعطا یرانیا دادهاه به را دعوا

 ماوارد  از تیحاالح  توافاق  موضاوو  یدعاوا  آنکه بر مشرو  مند  یدهیرس تیحالح



 
  ا ملل خصوحیشرایط اساسی توافق حالحیت در حقو  بین 253

 طیشارا  تحقاق  دیا با دادهااه  ،نیا ا بار  عالوه. نباشد یخارج دادهاه یانحصار تیحالح

 تیا موقع نیهمچنا  و رانیا ا یمادن  قاانون  091 ماده در مندرد قراردادها ححت یاساس

 از ایا  هار  تحقاق  عادم  حورت در. مند احراز را آن انعقاد زمان در توافق اطراف برابر

 .«است بالاثر و باطل تیحالح توافق مزبور، طیشرا
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تهران: ، یخصوص یالملل نیدر حقوق ب ییقضا تیشرط صالح( 0997) لیاسماع گان،یشا

 انتشار. یشرمت سهام

 تهران: انتشارات سمت.، یالملل نیب یتجار یداور( 0991) نیعبدا حس ،یرویش

تهران: انتشارات  ،دوم( راستی)و الملل نیحقوق تجارت ب (0999) نیعبدا حس ،یرویش

 سمت.

 تهران: انتشارت سمت.، حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحالل (0995) نیعبدا حس ،یرویش

و  یعموم یها دادگاه- یو بازرگان یمدن یدادرس نییآ( 0991حسن ) دیحدرزاده افشار، س

 .ییواحد عالمه طباطبا -یتهران: انتشارات جهاد دانشگاه، انقالب

)جلد  قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد ی: قواعد عمومیحقوق مدن( 0983ناحر ) ان،یماتوز

 بهمن برنا. یانتشار با همکار یتهران: انتشارات شرمت سهام ،دوم(

پژوهشنامه  ،«یخصوحی ا ملل نیدر حقو  ب ییقضا تیشرو  حالح»( 0989رضا ) ،یمقصود

 .059-019 حص ،1 ،یحقوق

حقوقی  مجله«. ا ملل خصوحی حالحیت قضایی در حقو  بین( »0995مقصودی، رضا )

 .191-109، حص 35، المللی بین

های ایران در قلمرو حقو   حالحیت دادهاه( »0999مافی، همایون و ادبی فیروزجایی، رشید )

 .59-18، حص 1، مجله دانش حقوق مدنی، «ا ملل خصوحی بین



 
 254 0998 دوم، تابستان، شماره یازده دوره 

 

 ب. عربی

)ا کتاب  یهو آثار االحکام االجنب یالدول یاالختصاص القضائ( 1119ا ترجمان، محمد خا د )

 .یا قاهره: منشورات شرمه مطابع ا طوبج ،(یا ثان

: ها قاهر ،یالدول یاالختصاص القضائ دیتحد یدور االراده ف( 1118محمد ) ،یا روب

 .یهمنشورات دارا نهضة ا عرب

 ،(ی)ا کتاب ا ثان یالخاص الدول یالقانون القضائ یالعامة ف هیالنظر( 1101) ظةیحداد، حف

 .یها حقوق ی: منشورات ا حلبروتیب

: یهاالسکندر ،و تعلقها بالنظام العام یالدول یقواعد االختصاص القضائ ،(1111خا د، هشام )

 منشورات منشأة ا معارف.

: منشورات دارا نهضة ه. ا قاهریهالدول ةیفقه المرافعات المدن( 1111)  ی، احمد عبدا کرهسالم

 .یها عرب

 یهدوله االمارات العرب یف یهالدول یهو التجار یهاالجراءات المدن( 1111) هعبدا عال، عکاش

 .ةیا حقوق ی: منشورات ا حلبروتیب ،هالمتحد

 ه: منشورات مؤسسیهاالسکندر ،الخاص یاصول القانون الدول( 0991محمد ممال ) ،یفهم

 .یها جامعه ا ثقاف

: ه. ا قاهرالخاص یالقانون الدول یتعاظم دور االرادة ف( 1101خا د عبدا فتاح ) ل،یمحمد خل

 .یها عرب همنشورات دارا نهض

و االعتراف  ةیبالمنازعات الخاصة الدول یاالختصاص القضائ( 1118حا   جاد ) ،یمنزالو

 .هدی جدا ها قاهرة: منشورات دارا جامع ،یهلالحکام االجنب یالدول ذیوالتنف
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