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One of the topics of private international law, which is constantly 

increasing in importance due to the development of political and 

economic relations between countries at the international level, is 

the need to identify and enforce judgments issued by foreign 

courts. The Hague Conference on Private International Law has 

adopted The Hague Convention 2019 to standardize the rules 

governing the recognition and enforcement of foreign judgments. 

In Iranian law, the conditions for recognition and enforcement of 

foreign judgments are stated in the Civil Judgments Execution 

Law. However, harmonizing the rules on the issue with 

international standards can promote effective access to justice, 

trade facilitation, and cross-border investment. Therefore, the 

present study aims to investigate the possibility, necessity, and 

effects of the adoption of the 2019 Hague Convention Judgments 

in Iranian law, considering the similarities and differences between 

the two in terms of territory, conditions, and obstacles to 

identifying and enforcing foreign Judgments. By combining the 

two, take a step towards the legal development of the country. 

Studies have shown that the flexibility of the rules and regulations 

of the Convention has facilitated Iran's accession to the 

Convention, and the political and economic effects of accession to 

the Convention have necessitated its ratification in Iran. There are 

many similarities between the two in terms of conditions and 

aspects of refusing to recognize and enforce foreign judgments. 
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کنوانسیون محاکم خارجی در مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای احکام 

 احکام الهه و حقوق ایران 9102
3پور درزی نقیبیمحمدحسین تقی

 2علی سلیمانی اندرور  |
 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. نویسندۀ مسئول؛. 1

 mh.taghipour@umz.ac.irرایانامه: 

 Ali.s.andarvar@Gmail.comرایانامه:  . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.2

 چکیده مقاله اطالعات
یوسته بر اهمیت آن به سبب الملل خصوصی که پیکی از مباحث حقوق بین پژوهشی نوع مقاله:

شود، الملل افزوده میتوسعۀ روابط سیاسی و اقتصادی کشورها در سطح بین
ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی است. کنفرانس الهه 

سازی مقررات حاکم بر منظور یکسانالملل خصوصی بهدر مورد حقوق بین
احکام الهه را تصویب کرده  2112نسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی، کنوا

در حقوق ایران نیز شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در قانون اجرای است. 
موضوع در  مقرراتسازی با وجود این، یکساناحکام مدنی بیان شده است. 

ثر به ؤترویج دسترسی متواند موجب المللی میبا استانداردهای بین مطروحه
فرامرزی گردد. از این رو، هدف  هایگذاریجارت و سرمایهتسهیل ت ،عدالت

 2112پژوهش حاضر آن است که امکان، ضرورت و آثار پذیرش کنوانسیون 
احکام الهه را در حقوق ایران با توجه به وجه تشابه و تفاوت آن دو از حیث 
تا قلمرو، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی مورد واکاوی قرار دهد 

ها نشان داده در راه توسعۀ حقوقی کشور گامی بردارد. بررسی ،با تطبیق این دو
که انعطاف قواعد و مقررات کنوانسیون، الحاق ایران به کنوانسیون را تسهیل 
نموده و آثار سیاسی و اقتصادی الحاق به کنوانسیون، تصویب آن را در ایران 

شناسایی و اجرای احکام  ضرورت بخشیده است. از حیث شرایط و جهات ردّ
 .خارجی نیز مشترکات بسیاری میان آن دو وجود دارد

 تاریخ دریافت:

42/10/0210 
 : پذیرشتاریخ 

42/12/0210 

 ها:کلیدواژه
اجرا، احکام، شناسایی، کنوانسیون 

 الهه.

 استناد
مطالعۀ تطبیقی (. 1011) پور درزی نقیبی، محمدحسین؛ سلیمانی اندرور، علیتقی

احکام الهه و حقوق  2112شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی در  کنوانسیون 
 .510-021(، 2) 11، مطالعات حقوق تطبیقی. ایران
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 مقدمه
قررات خاص خود را وضع و ، کشورها ممکن است م1در خصوص شناسایی و اجرای احکام خارجی

اعمال نمایند و تالشی برای هماهنگی با مقررات سایر کشورها انجام ندهند. ولی این امر برای 
جویانۀ سایر کشورها، معامالت هایی خواهد داشت که ازجملۀ آن، رفتار تالفیآن کشور هزینه

(. در 40: 1011روی، گذاری خارجی و انزوای اقتصادی است )شیتر، محرومیت از سرمایهگران
سازی مقررات نتیجه، نیازهای اقتصادی و تجاری سبب سوق بسیاری از کشورها به سمت یکسان

 المللی شده است. های بینملی با مقررات سایر کشورها، ازجمله با پذیرش کنوانسیون
الملل خصوصی از یک سو، با توجه به رشد دعاوی کنفرانس الهه در مورد حقوق بین

های فرامرزی و از سوی دیگر، نبود گذاریلمللی ناشی از افزایش معامالت و سرمایهابین
المللی در حوزۀ شناسایی و اجرای احکام خارجی که ممکن است شناسایی و استانداردهای بین

های یک کشور را در محاکم کشور دیگر با خطر عمده اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه
هایی در خصوص های متعددی را در تدوین کنوانسیونه است تا تالشمواجه سازد، سبب شد

احکام الهه در  2112ترین آن کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی انجام دهد که مهم
تالش  کیاوج  ۀنقط که مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است

 .(Clover, 2020: 1) است واعد حاکم بر آنسازی قیکسان یساله براپنجاه باًیتقر

قانون حمایت از خانواده  15قانون مدنی و مادۀ  272موجب مادۀ در نظام حقوقی ایران، به
(، امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در ایران پذیرفته شده 1121)

تحت عنوان  1154دنی مصوب است. همچنین شرایط آن در فصل نهم قانون اجرای احکام م
طور صریح و دقیق بیان شده است. با وجود به« االجرای کشورهای خارجیاحکام و اسناد الزم»

قواعد اصلی در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی یا تجاری سازی این، یکسان

                                                           
جرا قائل به تفکیک شده است. ، میان دو اصطالح شناسایی و ا0مادۀ  1موجب بند احکام الهه به 2112. کنوانسیون 1

و در برخدی مدواد   « شناسدایی و اجدرا  »( از عبدارت  7، 4، 5، 2، 1لیکن در کنوانسیون در مواد متعدددی )ازجملده   
احکام خارجی « شناسایی»استفاده شده است. با وجود این، مفهوم « شناسایی یا اجرا»( از عبارت 7، 0، 1)ازجمله، 
سایی احکام خارجی به معنای معتبدر دانسدتن حکدم دادگداه خدارجی در کشدور       آن است. شنا« اجرای»متمایز از 
شدونده همانندد حکدم    شونده است و مراد از اجرا آن است که حکم دادگاه خارجی در کشدور درخواسدت  درخواست

 شونده است. درحدالی داخلی تلقی و اجرا گردد. البته اجرای احکام خارجی مستلزم شناسایی آن در کشور درخواست
که شناسایی هر حکم خارجی به معنای آن نیست که باید به مورد اجرا گذاشته شود، مانند احکام خدارجی مربدو    

حکدم  « شناسدایی »(. لدذا خواهدان گداه درخواسدت     11-11: 1142به اعالم وضعیت و اهلیت اشخاص )الماسی، 
(. بده ایدن دلیدل، جدز در     172 :1124آن را دارد )شدریعت بداقری،   « شناسایی و اجرای»خارجی و گاه درخواست 

استفاده نموده است، در پدژوهش حاضدر نیدز از عبدارت     « شناسایی یا اجرا»مواردی که نص کنوانسیون از عبارت 
 است.« شناسایی»استفاده خواهد شد که احکام آن اصوالً قابل تعمیم به صرفِ درخواست « شناسایی و اجرا»
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های معامالت و هش هزینهکاثر به عدالت و ؤترویج دسترسی مالمللی موجب با استانداردهای بین
دادخواهی در امور مدنی و تجاری فرامرزی خواهد شد. از این رو، هدف نگارندگان پژوهش حاضر 

احکام الهه را در حقوق ایران با  2112آن است که امکان، ضرورت و آثار پذیرش کنوانسیون 
و اجرای احکام  توجه به وجه تشابه و تفاوت آن دو از حیث قلمرو، شرایط و موانع شناسایی
 هدف ی،خیتار ریسخارجی مورد بررسی قرار دهند. بنابراین، برای نیل به مقاصد یادشده، 

، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی در کنوانسیون و قلمرو آنکنوانسیون 
 گیرد.طور تطبیقی مورد واکاوی قرار میاحکام الهه و حقوق ایران به 2112
 

 احکام الهه و قلمرو آن 9102اریخی و تبیین هدف کنوانسیون . سیر ت0
احکام و  2112در این قسمت، ابتدا سیر تاریخی و تبیین هدف کنفرانس الهه از کنوانسیون 

 شود. سپس قلمرو شناسایی و اجرای احکام خارجی در کنوانسیون و حقوق ایران مطالعه می
 

 احکام الهه 9102. سیر تاریخی و تبیین هدف کنوانسیون 0. 0

ها، با توجه به جایگاه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در در طی سال
های متعددی برای ایجاد یک اجرای عدالت و ارائۀ اطمینان بیشتر در تجارت فرامرزی، تالش

است که در احکام الهه  1271ترین آن کنوانسیون المللی صورت پذیرفت که مهماستاندارد بین
نهایت به دلیل عدم حمایت گسترده و تأیید آن، تنها از سوی پنج کشور آلبانی، قبرس، کویت، 

 هلند و پرتغال، تالشی ناموفق بوده است. 
با درخواست ایاالت متحدۀ  1222برای رسیدگی به موضوع مطروحه تالش مجددی در سال 

در دستور کار کنفرانس الهه قرار گرفت و  1224و در اکتبر  (Pertegas, 2020: 2)امریکا آغاز شد 
سال  11انجامید. لیکن این تالش برای مدت  1222نویس اولیۀ کنوانسیون در اکتبر به یک متن پیش

دهد که ، کنفرانس به یک کارگروه دستور می2111بدون هیچ اجماعی ادامه یافت. در اوایل سال 
که تنها شامل آن دسته از مقررات صالحیتی شود  نویس کنوانسیون محدودتری را تنظیم نمایدپیش

پس از آن، کنفرانس الهه تالش خود را بر  .(Brand, 2019: 8)که در مورد آنها اجماع وجود دارد 
اعتبار دادن به توافقات قراردادی برای حل و فصل اختالفات در محاکم یک کشور مشخص، متمرکز 

های نامهموافقت»الهه در خصوص  2115نوانسیون نمود. سرانجام این سازمان موفق به تهیۀ ک
کشور و اتحادیۀ اروپا  11که در حال حاضر از سوی  1 (Rossouw, 2013: 127)شد« انتخاب دادگاه

  .(Stewart, 2019: 773)تصویب، الحاق یا تأیید شده است 

                                                           
1. See Hague Conference on Private International Law, Status Table of Contacting Parties for 

the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, at 

https://www.hcch.net/en /instruments /conventions/status-table/? cid=98. 
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ه با دستور مجدد از شورای امور و سیاست عمومی خود ب 2112کنفرانس الهه در سال 
 :Stewart, 2019)ها مذاکرۀ طوالنی و اغلب دشوار موضوع اجرای احکام برگشت و پس از سال

، کنوانسیون 2112 هیژوئ 2خود در  کیپلماتینشست د نیو دوم ستیدر ب، در نهایت (774
 جدیدی را در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی یا تجاری تصویب نمود

(Weller, 2020: 1).  هماهنگ  یساله براپنجاه باًیتالش تقر کیاوج  ۀنقط ونیکنوانساین
 ,Clover) است یاحکام خارج یو اجرا ساییشنا یعنی ن،یتعارض قوان ۀدیچیپ اریبس ۀکردن حوز

. انعقاد این کنوانسیون بدون شک یک تحول بزرگ و نقطه عطفی مهم در حوزۀ حل (1 :2020
 . (Pertegas, 2020: 1-4) مور مدنی و تجاری استالمللی در او فصل اختالفات بین

ثر به عدالت برای ؤتمایل به ترویج دسترسی م»هدف این کنوانسیون، با توجه به مقدمۀ آن، 
از طریق همکاری  پویاییو  انونگذاری چندجانبه مبتنی بر قتسهیل تجارت و سرمایه ،همه

ۀ مجموعیک توان از طریق ایجاد می هایی رابا اعتقاد به اینکه چنین همکاری است، قضایی
از قواعد اصلی در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی یا تجاری یکنواخت 
همچنین، هدف کنوانسیون، رفع خألهای موجود در احکام قضایی خارجی با ایجاد «. افزایش داد

است. « های انتخاب دادگاهنامهالهه در مورد توافق 2115تکمیل کنوانسیون »رژیم واحد برای 
جز در شرایط خاص، تنها به 2115لذا این دو کنوانسیون مکمل یکدیگرند؛ چراکه کنوانسیون 

 . (Clover, 2020: 1)شود نامۀ انتخاب دادگاه را شامل میشده در توافقاحکام صادر
ی برای گردش المللموفقیت نهایی این کنوانسیون در راستای ایجاد حداقل استانداردهای بین

توجهی از کشورهای متعاهد بستگی جهانی احکام به سرعت نسبی تصویب آن از سوی تعداد قابل
رسد متن کنوانسیون از سوی همۀ کشورهایی که در نظر میالبته به .(Pertegas, 2020: 6) دارد

به تصریح مادۀ  تصویب برسد. افزون بر این،عالوه اتحادیۀ اروپا(، بهمذاکرات آن شرکت کردند )به
. در نتیجه، احتماالً این 1شودکنوانسیون، پیوستن به آن به اعضای کنفرانس الهه محدود نمی 20

تری یابد. هرچند الملل مقبولیت گستردهالهه در جامعۀ بین 1271کنوانسیون نسبت به کنوانسیون 
توجهی خواهد ثیر قابلنیویورک تأ 1251بینی اینکه کنوانسیون یادشده همانند کنوانسیون پیش

 .(Stewart, 2019: 782)داشت، نیازمند سپری شدن زمان بیشتری است 

 

 . قلمرو شناسایی و اجرای احکام خارجی و استثناهای آن9. 0

احکام الهه و سپس استثناهای آن، در مطالعۀ تطبیقی با  2112در این قسمت، قلمرو کنوانسیون 
 رد. گیحقوق ایران مورد واکاوی قرار می

                                                           
هدا کشدورهای اروگوئده، اوکدراین،     احکدام الهده، تن   2112در طی سه سال اخیر از زمان تصدویب کنوانسدیون    .1

کاستاریکا، فدراسیون روسیه و ایاالت متحدۀ امریکا، پدس از امضدا، در حدال انجدام سدایر تشدریفات )تأییدد،        
 ک(( برای پیوستن به این کنوانسیون هستند. 20پذیرش، تصویب و... )مادۀ 
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 . قلمرو شناسایی و اجرای احکام خارجی 0. 9. 0

این کنوانسیون در »دارد: اشعار می 1احکام الهه در مقام بیان قلمرو در مادۀ  2112کنوانسیون 
)بند اول(. همچنین « گردد...مورد شناسایی و اجرای احکام در امور مدنی یا تجاری اعمال می

جرای حکم صادرشده از سوی دادگاه یک کشور متعاهد این کنوانسیون در مورد شناسایی و ا»
)بند دوم(. « اعمال خواهد شد شونده(درخواست کشور)در یک کشور متعاهد دیگر مبدأ(  کشور)

شناسایی و اجرای متقابل »عنوان این ماده دارای اثر مشابه کنوانسیون نیویورک است و به
در حقوق ایران  .(Clover, 2020: 4; Garcimartín, 2020: 26)توصیف شده است « احکام
های خارجی ... در احکام مدنی صادر از دادگاه»قانون اجرای احکام مدنی،  142موجب مادۀ نیز به

امور مدنی یا »و « حکم»؛ از این رو، در این قسمت به تبیین اصطالح ...«ایران قابل اجرا است 
 شود.در کنوانسیون و حقوق ایران پرداخته می« تجاری

 

 . حکم0. 0. 9. 0

به معنای هر تصمیمی است که » 1از بند نخست مادۀ « ب»موجب شق در کنوانسیون، حکم به
 یا حکم جملهتصمیم نامیده شود، از آنچه که ممکن استکند، هردادگاه در مورد ماهیت صادر می

 بر مشرو  ،(دادگاه مأمور ازجمله) دادگاه سوی از دادرسی هایهزینه یا خسارت تعیین و دستور
 کنوانسیون این طبق است ممکن که باشد ماهیتی مورد در تصمیم به مربو  تعیین اینکه

 .«نیست حکم حمایتی، موقت اقدام. شود اجرا یا شناسایی

بنابراین حکمی که مطابق کنوانسیون قابل شناسایی و اجراست، هر تصمیمی است که دادگاه 
. لذا اصطالح حکم در (Douglas & other, 2019: 427)نماید در مورد ماهیت صادر می

. با وجود این، (Stewart, 2019: 775)کار رفته است کنوانسیون در معنای عام خود به
کنوانسیون اقدامات موقت )همانند دستور موقت( را از تعریف حکم استثنا کرده است. این امر 

راکه ماهیت اقدامات موقت المللی خواهد شد، چسبب مشکالت بسیاری در رویۀ تجاری بین
 . (Efeciner, 2020: 782)گیری و اجرای سریع است مستلزم تصمیم

دارد: های حل و فصل اختالفات، مقرر مینامهعالوه بر این، کنوانسیون در خصوص توافق
یید کرده یا در جریان رسیدگی در دادگاه یک أمتعاهد ت کشورکه دادگاه یک  قضایی مصالحۀ»

حکم در کشور مبدأ قابل اجرا همانند یک همان ترتیبی که به منعقد شده است  متعاهد کشور
. بنابراین، ک( 11)مادۀ « باید تحت این کنوانسیون )در کشور متعاهد دیگر( اجرا شود ،است

 کشور، یک در اختالفات فصل و حل نامۀتوافق مطابق کنوانسیون، تنها در دو فرض یادشده،
  .است شناسایی قابل دیگر متعاهد کشور در و شودمی محسوب دادگاه «حکم»

دارد: قانون آیین دادرسی مدنی در بیان مفهوم حکم اشعار می 222در حقوق ایران، مادۀ 
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طور کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر این چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به»
ر معنای خاص از سایر تصمیمات دادگاه، ازجمله قرار، بنابراین، حکم د«. شودصورت قرار نامیده می

 142دستورات اداری و گزارش اصالحی مجزا است. بنابراین با توجه به ظاهر مادۀ یادشده و مادۀ 
ق.ا.ا.م، تنها حکم به مفهوم خاص در ایران قابل شناسایی و اجرا است. در نتیجه، اقدامات موقت نیز 

دادگاه داخلی را ندارند. با وجود این، برخی معتقدند که هرچند در  قابلیت شناسایی و اجرا از سوی
عنوان قانون اجرای احکام مدنی و مفاد آن، بحث از احکام مطرح است، اما اجرای دیگر تصمیمات 

را به مفهوم عام « حکم»گفته محول شده است. لذا باید واژۀ ای موارد به قانون پیشدادگاه در پاره
 (. 15: 1121طوری که شامل قرار دادگاه نیز بشود )محمودی و ابراهیمی، به آن مد نظر داشت،

افزون بر این، در حقوق ایران گزارش اصالحی در صورتی که تثبیت قرارداد اصحاب دعوا 
شود. اما چنانچه دادگاه پس از احراز توافق اصحاب دعوا حکمی صادر باشد، رأی شمرده نمی

افق دارای اسباب موجهه و منطوق باشد، آن را باید حکم به معنای نماید که با تکیه بر این تو
(. لذا تنها در فرض اخیر، سازش قضایی واقع در محکمۀ 271: 1120واقعی دانست )شمس، 

 خارجی قابل شناسایی و اجرا در دادگاه داخلی است.
 

 . امور مدنی یا تجاری9. 0. 9. 0

انسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور کنو»احکام الهه تحت عنوان  2112کنوانسیون 
این »ک. مقرر شده است که  1مادۀ  1تصویب شده است. همچنین در بند « مدنی یا تجاری

شود. این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی یا تجاری اعمال می
کنوانسیون هیچ «. نخواهد یافت ویژه در امور مالیاتی، گمرکی، اداری گسترشکنوانسیون به

کند، بلکه صرفاً موضوعات مالیاتی، گمرکی و اداری تعریفی از اصطالح مدنی و تجاری ارائه نمی
 موضوعات از عمومی )ازجمله جزایی( حقوق نماید و هدف از آن تمییز اموررا از آن استثنا می

 حاکمیتی یا دولتی اختیارات اعمال حال در طرفین از یکی در آن که است «تجاری یا مدنی»
بنابراین، کاربرد کنوانسیون بدون توجه به شخصیت طرفین  .(Beaumont, 2020: 127) است

 ک(، تنها در امور مدنی یا تجاری است 2مادۀ  0آن، اعم از آنکه دولت باشد یا خیر )بند 
(Stewart, 2019: 775; Douglas & other, 2019: 426) فری، قابل و در امور اداری و کی

های یک کشور برای رسیدگی به ؛ چراکه اساساً دادگاه(Efeciner, 2020: 778)اعمال نیست 
امور حاکمیتی کشور دیگر صالحیت ندارند. البته هرچند احکام کیفری مشمول کنوانسیون نیست، 

مطابق کنوانسیون، چنانچه یک حکم قابل تفکیک و تنها بخشی از آن قابل شناسایی یا لیکن 
ک(؛ بنابراین  2تواند شناسایی یا اجرا گردد )مادۀ اجرا باشد، آن بخش بر اساس کنوانسیون می

توان بیان داشت اگر حکم صادره از دادگاه کشور متعهد جنبۀ کیفری و غیرکیفری داشته باشد می
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ا در و این دو جنبه قابل تفکیک باشد، جنبۀ غیرکیفری )مثالً جبران خسارت( قابل شناسایی و اجر
 کشور متعاهد دیگر است. 

صادره از محاکم خارجی را « احکام مدنی»ق.ا.ا.م، صرفاً  142در حقوق ایران بر اساس مادۀ 
واجد شرایط شناسایی و اجرا در ایران دانسته است. لیکن این امر مانع از شناسایی احکام تجاری 

ام کیفری در حقوق ایران با توجه به ماهیت خصوصی آن امور نخواهد شد. اما شناسایی احک
های دوجانبه با برخی از کشورها، ازجمله قانون نامهپذیرفته نشده و تنها در برخی از موافقت

حقوق و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت ایران و اوکراین، احکام کیفری 
(. 20مادۀ  1بند )است مربو  به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را قابل اجرا در ایران دانسته 

مرزی نیستند، زیرا این احکام، مظهر همچنین، امور اداری و مالیاتی نیز اصوالً واجد تأثیر برون
 (. 711: 1122اعمال حاکمیت ملی یک حکومت بر سرزمین خود است )جاللی و نوریان، 

 

 . استثناهای شناسایی و اجرای احکام خارجی9. 9. 0

نوانسیون در خصوص شناسایی و اجرای احکام مدنی یا تجاری اعمال طور که گذشت، این کهمان
موجب آن، دارد که بهبیان می 2مادۀ  1با وجود این، کنوانسیون لیست مفصلی را در بند  شود.می

)استثناهای اند از شمول این کنوانسیون استثنا شدهبرخی از امور مربو  به احکام مدنی و تجاری 
، قانونی اشخاص حقیقی اهلیتوضعیت و  ازجمله،؛ (Douglas & other, 2019: 426) قانونی(

آلودگی ، حمل و نقل مسافر و کاال، ورشکستگی، وصیت و جانشینی، موضوعات حقوق خانواده
، و مالکیت معنوی، حریم خصوصی، افترا، ایهسته ناشی از خسارتمسئولیت  ،دریایی فرامرزی

مقدماتی و نه  موضوععنوان یک صرفاً بهموضوعات  است. البته اگر این موضوعات ضدرقابت
از  حکم را باشد،عنوان موضوع رسیدگی در دادرسی که در آن حکم صادر شده است مطرح شده به

در مورد  یادشده کنوانسیونهمچنین،  ک(. 2مادۀ  2کند )بند نمیشمول این کنوانسیون مستثنی 
 ک(. 2مادۀ  1بند گردد )میاعمال ننیز های مربو  به آن داوری و رسیدگی

موجب آن به کند که بهبینی میافزون بر استثناهای قانونی، کنوانسیون مکانیزمی را پیش
دهد تا از طریق یک اعالمیه به امین، اجرای کنوانسیون را تحت کشورهای عضو این اجازه را می

 22مادۀ  2ای )بند هدهشرایطی نسبت به یک کشور متعاهد دیگر )اعالمیه نسبت به روابط معا
 1)بند یا نسبت به موضوعات خاص که در آن منافع زیادی در عدم اعمال کنوانسیون دارد  ک(،
و یا چنانچه ک(  12مادۀ  1)بند یا احکامی که یک دولت مشخص طرف آن باشد  ک( 11مادۀ 

ننده باشند )مادۀ کتمام عناصر دعوا )ازجمله، اقامتگاه و روابط طرفین( مربو  به کشور شناسایی
  .اختیاری( -)استثناهای قراردادیاستثنا نماید  (،17

پردازد که شناسایی ای، درواقع به این نیاز واقعی میمکانیزم اعالمیه نسبت به روابط معاهده
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تواند به معنای پذیرش ضمنی مشروعیت آن کشور باشد، درحالی که احکام سایر کشورها می
وجود دارند که تمایلی به شناسایی مشروعیت یا موجودیت یک کشور کشورهای متعددی در دنیا 

دیگر ندارند. لذا نبود این مقرره ممکن است موجب عدم تمایل این کشورها نسبت به تصویب 
 . (Alcoea, 2019: 26)کنوانسیون گردد 

برای مکانیزم انصراف محدود پذیری را با ایجاد یک انعطاف اینوضوح به در واقع، کنوانسیون
کند های حقوقی مختلف ارائه میهایی با نظامترغیب به تبعیت گسترده از سوی دولت

(Stewart, 2019: 780-781) های کنوانسیون تواند تمام تالشمیآن  استفادۀ گسترده از. البته
 برای دستیابی به یکنواختی را تضعیف نماید.

جرا در مورد شناسایی یا اجرای احکام االافزون بر این، کنوانسیون بر اجرای معاهدات الزم
های متعاهد، خواه قبل یا بعد از این کنوانسیون منعقد شده باشد، صادرشده از سوی محاکم دولت

ک( و کنوانسیون تا حد ممکن باید به نحوی تفسیر  21مادۀ  1و  2تأثیری نخواهد داشت )بند 
 (.21مادۀ  1ها سازگار باشد )بند گردد که با آن

تواند موجب تسهیل پیوستن ایران به کنوانسیون گردد. این استثناها در کنوانسیون می وجود
موجب بند نخست مادۀ البته در حقوق ایران معیاری که برای شناسایی و اجرای احکام خارجی به

است. این شر  با معیارهای  1«رفتار متقابل»عنوان شر  شناخته شده، نظریۀ ق.ا.ا.م. به 142
ابل دفاع نیست؛ چراکه رفتار دولت خارجی را مبنای تبعیض نسبت به اشخاص حقوقی ق

(. 111: 1121زاده، دهد که شخصیتی مستقل از دولت دارند )ایزانلو و جباریخصوصی قرار می
شناسایی و اجرای احکام خارجی را باید اعتبار و شناسایی حقوق مکتسبه تلقی نمود و با رعایت 

 (. 111: 1142اه خارجی را مورد شناسایی و اجرا قرار داد )الماسی، شرایط الزم، حکم دادگ
 

 . شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی9
احکام الهه و نظام حقوقی ایران  2112در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی، در کنوانسیون 

 گیرد.ر میطور تطبیقی مورد بررسی قرابینی شده است که در ادامه بهشرایط متعددی پیش

                                                           
لیس و امریکا ارائه شده که عبدارت  در خصوص شناسایی و اجرای احکام خارجی، نظریات مختلفی در حقوق انگ .1

هدای خدارجی را   هر کشوری بدون آنکه برای آن کشور ایجاد تعهد نماید، بهتر است احکام دادگاه -1است از: 
های خود برخدوردار باشدد.   ای برای احکام دادگاهمحترم شمارد و اجرا نماید؛ چنانچه انتظار دارد از امتیاز مشابه

شده، نظریۀ دیگر ارائه -2 .(Regan, 1981: 153)معروف است « یا رفتار متقابل نظریۀ نزاکت»این عمل به 
موجب آن پس از احراز صالحیت دادگاه خارجی، حکم صادره برای خوانده تعهددی  است که به« نظریۀ تعهد»

ریدۀ  نظ»طبدق   -1نظر در آن مکلف به اجرای آن است. نماید که دادگاه اجراکننده بدون حق تجدیدایجاد می
کند که حق ثابت و مکتسب است و این حدق  له حقی را ایجاد می، حکم خارجی برای محکوم«حقوق مکتسبه

 (.22-21: 1142باید در کشور دیگر تحت شرایطی محترم و منشأ اثر باشد )الماسی، 
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 االجرا بودن حکم. قطعی و الزم0. 9

های ایران در صورتی مورد پذیرش واقع درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی در دادگاه
ق.ا.ا.م(.  142مادۀ  0االجرا باشد )بند کننده قطعی و الزمشود که آن حکم از نظر دادگاه صادرمی

مورد دعوا کامالً فیصله یافته باشد )الماسی،  شود که موضوعیک حکم زمانی قطعی تلقی می
: 1111(. این شر  ناظر به اعتبار امر مختومه و از قواعد نظم عمومی بوده )پورنوری، 24: 1142
 (، ضمانت اجرای آن ردّ درخواست است.14-15

حکم »دارد: اشعار می 0مادۀ  1احکام الهه نیز در مورد شر  یادشده در بند  2112کنوانسیون 
لذا مطابق کنوانسیون، مالک «. االجرا باشدتنها در صورتی ... اجرا خواهد شد که در کشور مبدأ الزم

کننده، قابل اجرا باشد. پذیرش تقاضای اجرای حکم خارجی آن است که حکم از نظر دادگاه صادر
ک. به این شرح تصریح شده است:  0مادۀ  0ضمانت اجرای عدم قابلیت اجرای حکم در بند 

مبدأ باشد یا  دولتموضوع تجدیدنظر در ، 1در بند یادشده حکم درصورتی که شناسایی یا اجرا »
ممکن است ، نظر عادی منقضی نشده باشددرخواست تجدیدچنانچه محدودیت زمانی برای 

مانع از درخواست بعدی برای شناسایی یا اجرای حکم  رد کردن، .تعویق بیفتد یا رد شودبه
شده اختیار دارد یک دورۀ زمانی را به خواهان مهلت دهد تا راین دادگاه درخواستبناب«. شودنمی

حکم در کشور مبدأ قطعی گردد و یا درخواست را رد نماید. این رویکرد اختیاری ممکن است به 
نظر آن است هدف این بند، به .(Efeciner, 2020: 781)نابرابری در اجرای کنوانسیون منجر شود 

را از کسب حقوق بیشتر از طریق اجرای حکم در خارج از کشور نسبت به آنچه که در که طلبکار 
 . (Clover, 2020: 7-8)آورد، مانع گردد دست میصورت اجرای حکم در داخل کشور به

بنابراین تصویب کنوانسیون به رویکرد جدیدی در نظام حقوقی ایران منجر خواهد شد که 
االجرا نشده است، به اید که حکم در کشور مبدأ قطعی و الزمموجب آن اگر دادگاه کشف نمبه

 جای ردّ آن، اختیار دارد موعدی را برای قطعی شدن آن اعطا نماید.
 

 . معتبر بودن حکم خارجی9. 9

ق.ا.ا.م، یکی از شرایط شناسایی و اجرای حکم خارجی  142مادۀ  0در حقوق ایران، مطابق بند 
؛ از این رو، «صادر شده... به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد حکم در کشوری که»آن است که 

وجود آمده باشد و به کند بهحکمی را باید معتبر دانست که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می
 (.21-21: 1111هر علت قانونی )مانند مرور زمان( اعتبار خود را ازدست نداده باشد )پورنوری، 

حکم تنها در »دارد: پردازد و مقرر میم الهه به این شر  صریحاً میاحکا 2112کنوانسیون 
ک(. بنابراین مطابق  0مادۀ  1)بند « شود که در کشور مبدأ معتبر باشد...صورتی شناسایی می

 :Weller, 2019)کنوانسیون، حکم باید بر اساس قانون دادگاه مبدأ دارای هرگونه اعتبار باشد 
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عنوان شرطی کنندۀ حکم، بهم محکمۀ خارجی بر اساس قانون کشور صادر؛ لذا معتبر بودن حک(8
 مشترک برای شناسایی و اجرای حکم خارجی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون است.

 

 . صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی3. 9

ست، باید در حقوق ایران، حکم دادگاه خارجی که مبادرت به تقاضای شناسایی و اجرای آن شده ا
 1)بند « کنندۀ حکم صادر شده باشددستور اجرای آن از سوی مقامات صالحیتدار کشور صادر»

دهد که حکم، همۀ مراحل الزم برای ق.ا.ا.م(؛ چراکه وجود چنین دستوری نشان می 142مادۀ 
له موفق به اجرای آن نشده است اجرا شدن در کشور صادرکننده را طی کرده، لیکن محکوم

له را ، محکوم171مادۀ  1و  2گذار در بندهای (. افزون بر این، قانون121: 1124عت باقری، )شری
شدۀ آن را از سوی مقامات مکلف نموده است که رونوشت دستور اجرای حکم و ترجمۀ گواهی

صالح به تقاضانامۀ اجرای حکم پیوست نماید. در این مورد برخی معتقدند همین که مقامات ذی
اثبات نرسیده خارجی دستور اجرای حکم را صادر نمایند، تا زمانی که خالف آن بهصالح ذی

(؛ لذا صرف ارائۀ گواهی دادگاه 101: 1121است، باید بقای اعتبار آن را استصحاب نمود )حیاتی، 
(. در 110: 1121کند )مهاجری، کننده کفایت میکننده حکم مبنی بر قطعیت از درخواستصادر

دارند این امر سبب اند و بیان میی صرفِ ارائۀ رونوشت را کوتاهی در قانون دانستهمقابل، برخ
های مربو  به حکم، از خواستن کننده برای احراز درستی واقعیتشود که قاضی رسیدگینمی

: 1122پوشی کند )سلجوقی، هایی که نیازمند اثبات هستند چشممدارک الزم دربارۀ کلیۀ زمینه
کننده ضرورت ندارد، بلکه برخی معتقدند که ارائۀ صدور دستور اجرا از دادگاه صادر(. لیکن، 502

کند و مزیت آن االجرا از سوی متقاضی به محکمۀ اجراکننده کفایت میارائۀ حکم قطعی و الزم
رسد چنین دیدگاهی، نظر می(. به47: 1121تسهیل در شناسایی است )صمدی فروشانی، 

 های اعتبار احکام خارجی است و مخاطرات فراوانی دارد. پوشی بر ضرورتچشم
ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی بنابراین، دستور اجرای حکم درواقع برگه

کنندۀ حکم تهیه و متضمن دستور اجرای حکم آن دادگاه است. البته وجود این شر  کشور صادر
دهد که حکم دارای اعتبار است و شان میصرفاً در خصوص احکام غیراعالمی است. این سند ن

کننده، علیه در کشور صادرمثالً عدم دارایی محکومبه سبب متقاضی با طی کلیۀ مراحل قانونی، 
موفق به اجرای حکم نشده است؛ چراکه موضوع اجرای احکام خارجی زمانی اهمیت بیشتری 

حکم اقامت دارد و از حکم صادره کنندۀ علیه در خارج از قلمرو کشور صادریابد که محکوممی
کنندۀ کند. البته به جهت مصالح ملی، صرف ارائۀ این سند مانع درخواست دادگاه اجراتبعیت نمی

 حکم در ارائۀ مدارک الزم دیگر نخواهد بود.
صراحت نیامده است. با وجود این، شق احکام الهه شر  یادشده به 2112در کنوانسیون 
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کنندۀ شناسایی یا اجرا ک. در مورد یکی از اسنادی که از سوی درخواست 12مادۀ  1از بند « ج»
، چنین مقرر (Weller, 2019: 9) کننده ارائه گرددبرای اثبات صحت حکم باید به دادگاه مراجعه

 قابلیت اجرا،یا در صورت  اینکه حکم دارای اعتبار استهرگونه اسناد الزم برای اثبات »دارد: می
اگر شرایط حکم به »ک:  12مادۀ  2موجب بند همچنین به«. االجرا استالزم بدأحکم در کشور م
شده است یا خیر،  محققکننده اجازه ندهد تا بررسی کند که آیا شرایط این فصل دادگاه مراجعه
بنابراین مطابق کنوانسیون، شخص «. مدارک الزم را درخواست کند تواندمیآن دادگاه 
االجرا است که بت نماید که حکم مربوطه از نظر کشور مبدأ، معتبر و الزمکننده باید ثادرخواست

تواند از طریق ارائۀ صدور دستور اجرا و یا هر روش دیگری صورت پذیرد. با وجود این امر می
این، صرف ارائۀ این مدارک مانع از درخواست دادگاه اجراکنندۀ حکم در جهت ارائۀ مدارک الزم 

 .دیگر نخواهد بود
 

 . صدور حکم از سوی دادگاه واجد صالحیت4. 9

منظور کنترل صالحیت دادگاه کشور مبدأ در شناسایی و اجرای احکام الهه، به 2112کنوانسیون 
ارائه  5مادۀ  1در بند قواعد صالحیت غیرمستقیم را  بند( از 11احکام خارجی، یک فهرست تفصیلی )

. البته (Brand, 2019: 11-31) ویژه اتحادیۀ اروپا( استهای حقوقی )بهدهد که الگوی اکثر نظاممی
کنوانسیون دالیل عمومی صالحیت را شر  شناسایی و اجرا دانسته است نه آنکه آنها را در صورت 
فقدان، دلیلی برای رد محسوب نماید. لذا متقاضی شناسایی ملزم است که اثبات کند که یکی از دالیل 

توان واجد شرایط . از این رو، احکامی را می(Weller, 2019: 8) صالحیت غیرمستقیم، موجود است
 ,Efeciner)شمار آورد که یکی از معیارهای صالحیت را دارا باشد شناسایی و اجرا تحت کنوانسیون به

 .(De Araujo & De nardi, 2020: 71)صورت درخواست رد خواهد شد درغیر این ؛(788 :2020
ات شناسایی و اجرای یک کشور متعاهد را به احکامی محدود ک، تعهد 5بند نخست مادۀ 

ارتبا  بین کشور مبدأ و خوانده وجود داشته باشد؛ مانند جایی که شخصی که  -1نماید که در آنها می
( 5مادۀ  1از بند « الف»شود، مقیم عادی دولت مبدأ باشد )شق علیه او شناسایی یا اجرا درخواست می

 گاه کشور مبدأ بر مبنای توافق طرفین )صریح یا ضمنی( صورت گرفته باشدصالحیت داد -2و...؛ 
حکم ارتباطی بین دعوا و کشور مبدأ وجود داشته باشد؛ مانند اینکه  -1( و...؛ 5مادۀ  1از بند « ه»)شق 

 یا باید وکه اجرای تعهد در آن انجام شده  شودصادر  کشوریدادگاه  و از سویدر مورد تعهد قراردادی 
ای قواعد نسبتاً پیچیده 5مادۀ  1( و... . با وجود این، بند 5مادۀ  1از بند « ز»)شق  است گرفتهنجام میا

های کشورهای مختلف به تفاسیر متفاوتی از مبانی نماید که ممکن است در دادگاهرا وضع می
 .(Brand, 2019: 31)صالحیت و درنتیجه عدم شناسایی منجر گردد 

، این 4با رعایت مادۀ »موجب کنوانسیون اسایی و اجرای حکم بهالبته صرف عدم شن
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ک(؛ به  15)مادۀ « شودکنوانسیون مانع از شناسایی یا اجرای احکام بر اساس قوانین ملی نمی
این معنا که محکمه در صورت نبود شر  صالحیت دادگاه مبدأ بر اساس کنوانسیون، همچنان 

به و  (Pertegas, 2020: 8)اسایی حکم خارجی اقدام نماید موجب قوانین ملی به شنتواند بهمی
شود، کنوانسیون حداقل استاندارد را برای شناسایی و اجرای احکام این جهت است که گفته می

 .(North, 2020: 47)دهد خارجی در سطح جهانی ارائه می
قواعد آیین  ق.م، صالحیت دادگاه خارجی طبق 271در نظام حقوقی ایران و مطابق مادۀ    

(. در این صورت، پذیرش 121: 1124گردد )سلجوقی، دادرسی کشور صادرکنندۀ حکم احراز می
کنوانسیون سبب خواهد شد تا دادگاه ایرانی برای شناسایی و اجرای احکام خارجی ابتدا بر اساس 

ه قوانین تواند بکنوانسیون به صالحیت دادگاه مبدأ رسیدگی نماید و در صورت نبود شرایط، می
 داخلی متوسل گردد.

 

 خارجی احکام. موانع شناسایی و اجرای 3
ق.ا.ا.م. تنظیم شده است که  142در حقوق ایران، موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در مادۀ 

نماید. البته در این در صورت وجود، دادگاه ایران درخواست شناسایی و اجرا را مردود اعالم می
انی حق رسیدگی ماهوی به حکم را ندارد، چراکه درحقیقت شخص متقاضی خصوص، دادگاه ایر

خواهد به امکان اجرای حکم در این کند، بلکه تنها میرسیدگی مجدد به دعوا را درخواست نمی
 (.72: 1101کشور پی ببرد )شامبیاتی، 

کم عنوان مبانی عمومی عدم شناسایی حبه 7الهه جهاتی را در مادۀ  2112کنوانسیون 
 :Brand, 2020)الهه أخذ شده است  2115که عمدتاً از کنوانسیون نماید خارجی فهرست می

یا اجرا فقط به دالیلی که در این کنوانسیون  شناسایی»... دارد: اشعار می 0مادۀ  1در بند و  (16
اجازه رد ، 7شده در مادۀ لذا کنوانسیون تنها به دالیل تصریح«. شود ردتواند شده است می تعیین

در کنوانسیون نیز اصل  (Brand, 2019: 10; Weller, 2019: 7).دهد را به کشور متعاهد می
گونه هیچ» ،مقرر شده است که مطابق آن 0مادۀ  2ممنوعیت تجدیدنظر صریحاً در بند 

ممکن است  صرفاً نخواهد داشت.شونده وجود نظری در ماهیت حکم در کشور درخواستدیدتج
استثنای «. وجود داشته باشد ،که برای اجرای این کنوانسیون ضروری است چنین رسیدگی

 . (Weller, 2019: 7)یادشده نیز عمدتاً برای بررسی دالیل رد ممکن است ضروری باشد 
، 7شده در کنوانسیون و با توجه به صدر مادۀ با وجود این، در صورت تحقق دالیل سلبی ارائه

از جانب دادگاه رد )یا در برخی موارد تعلیق( شود. اما در حقوق ایران، « تواندمی»شناسایی یا اجرا 
در صورت وجود هریک از موانع، محکمۀ ایرانی باید شناسایی یا اجرا را رد نماید. البته برخی از 

شده در کنوانسیون با آنچه در قانون اجرای احکام مدنی آمده است مطابقت دارد؛ جهات ردّ ارائه
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رحالی که دالیل اضافی دیگری نیز در کنوانسیون آورده شده است. لذا در این قسمت، به د
 شود.طور جداگانه پرداخته میهریک به

 

 . موانع مشترک بین کنوانسیون و حقوق ایران0. 3

شناسایی و اجرای احکام خارجی بین کنوانسیون و حقوق ایران مشترک است که  موانعبرخی از 
 اند از:عبارت

 

 شونده. صالحیت انحصاری دادگاه کشور درخواست0. 0. 3

های حقوقی برای رسیدگی به بعضی موضوعات صالحیت انحصاری وجود دارد که در برخی نظام
 کننده حکمِ محکمۀ خارجی را اجرا نخواهد کرد.در این مواقع، کشور شناسایی

ی به موضوع دعوا، یکی از در حقوق ایران نیز صالحیت اختصاصی دادگاه ایرانی در رسیدگ
ق.ا.ا.م(. البته در قوانین به آنچه در صالحیت  142مادۀ  4موانع شناسایی احکام خارجی است )بند 

دانان، آنچه باشد تصریح نشده است. با وجود این، به نظر برخی از حقوقانحصاری دادگاه ایران می
آورده است، مانند دعاوی مربو  به اموال به بعد آیین دادرسی مدنی  12گذار در مواد را که قانون

( و...، در 11عنوان اقامتگاه خوانده )مادۀ (، صالحیت اصلی دادگاه ایران به12غیرمنقول )مادۀ 
لیکن با وجود (. 111: 1124گیرد )شریعت باقری، های ایران قرار میصالحیت انحصاری دادگاه

توان همۀ آن قواعد را از مصادیق ی، نمیگستردگی اسباب صالحیت در قانون آیین دادرسی مدن
شود. از سوی ق.ا.ا.م دانست؛ چراکه تقریباً باب شناسایی رأی خارجی مسدود می 142مادۀ  4بند 

دیگر، محصور نمودن صالحیت اختصاصی بر محل وقوع مال غیرمنقول نیز به اعمال صالحیت 
شود. می مرحلۀ شناسایی آرا منجرگسترده از سوی دادگاه خارجی و عدم کنترل صالحیت آن در 

لذا با توجه به اصل غیرانحصاری بودن صالحیت، الزم است قواعد مشخصی در این مورد 
ق.م را  241گانۀ مادۀ برخی از نویسندگان نیز بندهای سه(. 102: 1011بینی شود )مقصودی، پیش

موجب و یا در مواردی که به مندیِ اتباع خارجی از حقوق مدنی استکه مقررکنندۀ استثناهای بهره
عنوان مصادیق صالحیت المللی، دادگاه ایرانی صالح است، بهالحاق ایران به کنوانسیون بین

ق.م. به تعیین دادگاه  241(. البته مادۀ 174: 1124اند )غمامی و محسنی، شمردهانحصاری بر
خارجه در کشور ایران صالح ارتباطی ندارد و تنها به تعیین محدودیت حقوق خصوصی اتباع 

(. بنابراین، نبود مصادیق احصاشده از موارد صالحیت انحصاری 522: 1121پردازد )مقصودی، می
 توان یکی از خألهای موجود دانست که نیازمند وضع مقررات جدید است.دادگاه ایرانی را می
در « جراصالحیت انحصاری برای شناسایی و ا»احکام الهه تحت عنوان  2112کنوانسیون 

، حکمی که در مورد حقوق عینی در اموال غیرمنقول صادر 5رغم مادۀ علی»دارد: مقرر می 4مادۀ 
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«. شده باشد، فقط در صورتی که مال در کشور مبدأ واقع شده باشد، شناسایی و اجرا خواهد شد
نماید که ک. تعداد محدودی از قواعد صالحیت مستقیم را در کنوانسیون درج می 4در واقع، مادۀ 

تنها دادگاه یک کشور صالحیت انحصاری برای رسیدگی به دعوی در موارد خاص، موجب آن به
منقول ارائه نشده است که در کنوانسیون تعریفی از اموال غیر .(Brand, 2019: 12)را داراست 
م تواند به تفاسیر متفاوت کشورهای متعاهد از آن منجر گردد و در نتیجه، تمااین امر می

نواختی تضعیف نماید. لیکن در حقوق ایران برای های کنوانسیون را بر دستیابی به یکتالش
قانون مدنی رجوع نمود که  11تا  12ق.ا.ا.م، باید به مواد  142مادۀ  7شناخت مفهوم آن در بند 

 گیرد.منقول )ذاتی، در اثر عمل انسان، حکمی و تبعی( را دربر میطبق آن کلیۀ اقسام اموال غیر
کنندگان و کارکنان در به جهت حمایت از مصرف 2مادۀ  7افزون بر این، کنوانسیون در بند 

 ,Efeciner) نمایدها صالحیت انحصاری اعطا میاختالفات ناشی از آن قراردادها، به دادگاه

، که مطابق آن در این موارد، اگر صالحیت دادگاه مبدأ مبتنی بر انتخاب توافقی (787 :2020
شونده قابل دادگاه یا رضایت طرفین و یا به دلیل تعهد قراردادی باشد، حکم در کشور درخواست

 شناسایی و اجرا نخواهد بود.
 

 . نظم عمومی9. 0. 3

ق.ا.ا.م، یکی از موانع شناسایی و اجرای حکم آن است  142مادۀ  2موجب بند در حقوق ایران، به
باشد. مفهوم نظم « ه نظم عمومی یا اخالق حسنهمفاد حکم مخالف با قوانین مربو  ب»که 

عمومی در قوانین تصریح نشده و بسته به زمان و مکان در حال دگرگونی است. البته نظم 
های گوناگون دارد؛ زیرا در تمام مواردی که عمومی دارای مفاهیم و مبانی یکسان است که درجه

ای با مصالح عالی دولت و اجرای قاعده شود، مقصود این است که چونبه نظم عمومی استناد می
ها حکومت کند. منتها مصالحی که ممکن است قانونی را به منافع جامعه مالزمه دارد، بر اراده

شود یکسان نیست صورت امری درآورد، با مصالحی که مانع از اجرای قانون خارجی می
در جلوگیری از اجرای مفاد حکم (. در واقع، درجۀ تأثیر نظم عمومی 141-142: 1125)کاتوزیان، 

تر است، زیرا در مرحلۀ شناسایی و اجرای دادگاه خارجی نسبت به مرحلۀ تعارض قوانین، خفیف
احکام خارجی، مسئلۀ حقوق ایجادشده مطرح است و هدف آن است که حکم قطعی و 

)الماسی،  اجرا گذارده شوداالجرای دادگاه خارجی که در واقع حامل حقی مکتسب است بهالزم
تر (. با وجود این، قلمرو تأثیر نظم عمومی در مرحلۀ اجرای حکم خارجی گسترده22-21: 1142

طور معمول حاصل اعمال دو گونه قواعد یعنی قواعد آیین است؛ چراکه حکم دادگاه خارجی به
دادرسی مدنی و قواعد ماهوی است. از این رو، اقتضای ترتیب اثر دادن به حکم خارجی در 

کند که افزون بر مفاد آن، درستی طرز رسیدگی و مراعات حق دفاع سرزمین ایران ایجاب می
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نظر (. بنابراین، به507: 1122خوانده نیز در آن به محک نظم عمومی زده شود )سلجوقی، 
توان معادل مفهوم نظم رسد اصطالح نظم عمومی در شناسایی و اجرای احکام خارجی را نمیمی

ق داخلی، یعنی شامل کلیۀ قواعد و مقررات آمره اعم از شکلی یا ماهوی دانست؛ عمومی در حقو
چراکه با توجه به گستردگی این قواعد، از شناسایی و اجرای بسیاری از احکام خارجی جلوگیری 

الملل خصوصی فلسفۀ وجودی خود را ازدست خواهد داد. از حقوق بین شود که در این حالتمی
توان مفهوم و دایرۀ شمول ثابتی را به نسبی بودن مفهوم نظم عمومی، نمی سوی دیگر با توجه

رسد مفهوم نظم عمومی در شناسایی و اجرای احکام نظر میبرای آن بیان داشت. با وجود این، به
چنان به قوام و خارجی، آن دسته از قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی است که آن

یک دولت، جامعه و نظام حقوقی یک کشور وابسته است که امکان تخطی  بقای حیثیت و منافع
توان به اصل دادرسی صحیح، ازجمله اصل از آن وجود ندارد. در خصوص قواعد شکلی می

 طرفی دادرس و لزوم ابالغ دادخواست به خوانده و ... اشاره کرد.بی

از موانع، شناسایی کرده  عنوان یکیاحکام الهه نیز نظم عمومی را به 2112کنوانسیون 
شناسایی »دارد: ک. اشعار می 7مادۀ  1از بند « ج». از این رو، شق (Efeciner, 2020: 784)است

هایی که شونده ناسازگار باشد، ازجمله موقعیتیا اجرا آشکارا با نظم عمومی دولت درخواست
ی آن کشور )کشور های خاص منتهی به حکمی شود که با اصول اساسی عدالت آیینرسیدگی
هایی که مربو  به نقض امنیت یا حاکمیت کشور شونده( ناسازگار باشد و موقعیتدرخواست
نظم عمومی را نقض « آشکارا»بنابراین، رد، تنها در فرضی است که حکم «. شونده استدرخواست
ک معیار با وجود این، نظم عمومی ذاتاً ی .(Clover, 2020: 18; Pertegas, 2020: 10)نماید 

 . (Jang, 2020: 111)قابل انعطاف است که تعیین محتوای آن به هر کشور واگذار شده است 
 

 . ایراد امر مختومه 3. 0. 3

شود، فرض بر این هنگامی که در مورد موضوعی در دادگاه یک کشور حکم قطعی صادر می
در آن نظام قضایی  است تکلیف دعوا در نظام قضایی آن کشور روشن شده و اجرای رأی مخالف

اعتبار »یا « اعتبار امر مختومه»( و از آن با عناوینِ 111: 1124آفریند )شریعت باقری، تناقض می
 شود.یاد می« شدهامر قضاوت

و « ه»عنوان یکی از جهات رد، در شق احکام الهه اعتبار امر مختوم را به 2112کنوانسیون 
ت که مطابق آن در دو فرض، حکمی که شناسایی یا بینی نموده اسپیش 7مادۀ  1از بند « و»

شونده رد گردد؛ فرض تواند از سوی دادگاه کشور درخواستاجرای آن درخواست شده است، می
، در خصوص همان «شوندهدادگاه کشور درخواست»تر از سوی نخست زمانی است که حکمی پیش

ک(. فرض دوم زمانی است  7مادۀ  1از بند « ه»موضوع و بین همان طرفین صادر شده باشد )شق 
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یک »شده با حکم دیگری که بین همان طرفین و با موضوع یکسان و از جانب که حکم درخواست
حکم قبلی شرایط الزم صادر شده است مغایرت داشته باشد، که به شر  آنکه « کشور متعاهد دیگر

 7مادۀ  1از بند « و»رد شود )شق تواند ، میباشد داراشونده برای شناسایی در کشور درخواسترا 
به آن سبب که این اصطالح در « ایراد امر مختومه»ک(. البته در کنوانسیون از کاربرد اصطالح 

 .(Clover, 2020: 19)های مختلف اعمال شده، اجتناب گردیده است های حقوقی به روشنظام
شناسایی و اجرای احکام خارجی،  ، یکی از موانعق.ا.ا.م 142مادۀ  5موجب بند در حقوق ایران به

های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی از دادگاه»اعتبار امر مختوم است؛ به این معنا که 
بنابراین، صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی قبل از صدور حکم خارجی ولو «. صادر نشده باشد

: 1111رجی خواهد بود )پورنوری، اینکه اجرائیه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم خا
قانون آیین  10مادۀ  4(. ایراد امر مختومه از مسائل مربو  به نظم عمومی است. لذا مطابق بند 21

توانند دعوایی را که سابقاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است حتی دادرسی مدنی، طرفین نمی
دانان، مبنای این قاعده، امارۀ قانونی وقبا توافق نیز مجدد طرح نمایند؛ چراکه طبق نظر برخی حق

گذار حق اقدام قانونی را نسبت به حق اصلی که مورد مطابقت احکام با حقیقت نیست، بلکه قانون
اجرا (. لیکن قاعدۀ نظم عمومی وقتی به24: 1112داند )کاتوزیان، نزاع است، فقط یک بار مجاز می

انون داخلی ناسازگار باشد؛ درحالی که ایراد امر مختومه آید که حکم خارجی از حیث محتوا با قدرمی
گردد که به یک دعوی تحت شرایطی در گذشته رسیدگی و حکم قطعی صادر شده وقتی اجرا می

ق.آ.د.م،  10مادۀ  4باشد، نه آنکه محتوای حکم مخالف قانون داخلی باشد. در واقع، مطابق بند 
دت سبب، موضوع و اصحاب دو دعوا است که تحقق این ایراد مستلزم شرایطی همچون وح

گذار گردد. لذا بهتر آن است که قانونعنوان قاعده در شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز اجرا میبه
جای نتیجۀ دو دعوا، مبنا و شرایط ایراد امر مختومه را، خواه نتیجۀ دو ق.ا.ا.م، به 142مادۀ  5در بند 

ک پذیرش ایراد یادشده قرار دهد. با این همه، این مقرره تنها حکم موافق یا مخالف باشد، مال
بینی نموده و در خصوص فرض دوم حکمی بیان نداشته است، که فرض نخست کنوانسیون را پیش

رسد در فرض اخیر، درصورتی که سایر شرایطِ شناسایی و اجرا موجود و موانع مفقود باشد، نظر میبه
بل شناسایی یا اجرا است. لیکن در صورت پذیرش کنوانسیون، شده در ایران قاحکم درخواست

های کشور متعهد دیگر که در ایران تواند در صورت وجود حکم مخالف از دادگاهمحکمۀ ایرانی می
 شده اجتناب نماید.قابل شناسایی است، از شناسایی حکم درخواست

 

 ان. موانع اختصاصی در کنوانسیون و وضعیت آن در حقوق ایر9. 3

در این قسمت، موانع خاص کنوانسیون در شناسایی و اجرای احکام خارجی و جایگاه هریک در 
 گیرد.حقوق ایران مورد بررسی قرار می
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 . نقض حقوق دفاعی خوانده0. 9. 3

احکام الهه یکی از موانع شناسایی یا اجرای احکام خارجی را عدم رعایت  2112کنوانسیون 
دفاعی شخصی که علیه او شناسایی یا اجرا درخواست شده، اعالم  شرایط شکلی مربو  به حقوق

کنندۀ سند آغاز»ک، عدم ابالغ صحیح  7مادۀ  1از بند « الف»از این رو، در شق  نموده است.
موجب رد  است، در دو فرض« عناصر اساسی دعویبیان شامل  که یا سندی معادل آن دادرسی

به خوانده در زمان کافی و به روشی »که سند مربوطه داند: فرض اول زمانی است درخواست می
بدون  خواندهمگر اینکه  دهی دفاع از خود توانا سازد، ابالغ نشده باشد،که او را برای سازمان

قانون مشرو  بر اینکه  ؛ددهخود را ارائه  ۀو پروند حاضر شوداخطار اعتراضی در دادگاه مبدأ 
در کشور  روشیبه »فرض دیگر آنکه سند «. انی را بدهدرسکشور مبدأ اجازۀ اعتراض به اطالع

شونده در درخواست کشوربا اصول اساسی باشد که اطالع داده شده  خواندهشونده به درخواست
در واقع، فرض نخست برای پوشش حق استماع از طریق  «.باشد ناسازگارمورد ابالغ اسناد 

شده در کشور مبدأ طراحی شده است و فرض طرحموقع خوانده از ادعای ماطمینان از آگاهیِ به
کند؛ چراکه برخی کشورها ارائۀ شونده عمل میعنوان حمایتی برای کشور درخواستدوم نیز به
کنندۀ دادرسی را یک عمل مستقل و ابالغ غیرمعتبر اسناد خارجی را نقض حاکمیت و اسناد شروع

 .(Clover, 2020: 17-18)دانند اثر میبی
رسد که نظر میصراحت نیامده است، با این همه بهگفته بهحقوقی ایران مانع پیش در نظام

مورد بررسی قرار « معتبر بودن حکم خارجی»را بتوان تحت شر  « نقض حقوق دفاعی خوانده»
وجود آمده باشد و کند بهداد؛ چراکه حکمی معتبر است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می

حقوق دفاعی خوانده، حکم را از اعتبار خواهد انداخت، و یا تحت نظم عمومی،  عدم رعایت شرایط
خالف نظم عمومی بوده است، حکم صادره از آن به این شرح که عدم رعایت شرایط یادشده بر
 قابل شناسایی و اجرا در دادگاه ایرانی نیست.

 

 . تحصیل حکم از راه تقلب 9. 9. 3

احکام الهه این اصل پذیرفته شده است که  2112وانسیون کن 7مادۀ  1از بند « ب»در شق 
تقلب در تحصیل حکم ممکن  .(Weller, 2019: 9) حکم دادگاه خارجی نباید حاصل تقلب باشد

های مختلفی ظهور یابد؛ مثالً با شهادت کذب یا درنظر گرفتن اسناد جعلی است به صورت
(Efeciner, 2020: 784) ادگاه مبدأ را از آگاهی به وقایعی بازدارد که د له با تقلبو یا محکوم

رغم اطالع از اقامتگاه خوانده، این واقعیت را علیه بهدر نتیجۀ امر مؤثر است، و یا اینکه محکوم
 (.24-27: 1142انکار کند )الماسی، 

 و غیرمنصفانه منافع تأمین دنبال فریب دادن برایرفتاری که عمداً به»عنوان تقلب به
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گونه دفاع را در چارچوب دفاع از این کشورها بیشتر در. «است دیگری حق سلب یا نیغیرقانو
 .(Clover, 2020: 18)دهند نظم عمومی در بند فرعی قرار می

شود از تقلب بحثی نشده است، اما این امر موجب نمی ق.ا.ا.م. 142در حقوق ایران، در مادۀ 
ند. لذا اگر وجود تقلب برای دادگاه ایران احراز گردد، که دادگاه ایرانی در رسیدگی از آن غافل بما

داند به اقتضای تواند آن را جدا از مسئلۀ نظم عمومی و یا اگر آن را از موارد نظم عمومی میمی
برخورد نظم عمومی با اجرای احکام خارجی از موافقت با درخواست اجرای آن خودداری نماید 

توان در حقوق ایران نیز تقلب را در چارچوب نظم ه، می(. در نتیج507-501: 1122)سلجوقی، 
 شمار آورد.عمومی یکی از موانع اجرا به

 

 . ایراد امر مطروحه 3. 9. 3

یکی از جهات ردّ « ایراد امر مطروحه»، 7مادۀ  2احکام الهه، طبق بند  2112در کنوانسیون 
 تیکه صالح دهدارائه می قاعده را نیایادشده  اصلشناسایی و اجرای احکام خارجی است. 

پرداخته است  ه آنب ابتداکه  ایمحکمه از سویبین طرفین با موضوع مشابه  دعویبه  یدگیرس
 رسیدگیدرصورتی که »دارد: از این رو، مقرر می .(Janeckova, 2017: 291-292) گرددحفظ 

یان باشد، شونده در جردرخواست کشوردر دادگاه  همان موضوعبین همان طرفین در مورد 
 کشوردادگاه دعوی در الف( ه درصورتی ک ،تعویق بیفتد یا رد شودشناسایی یا اجرا ممکن است به

ب( ارتبا  نزدیکی  وطرح شده باشد  )صادرکنندۀ حکم( مبدأکشور دادگاه  قبل ازشونده درخواست
از درخواست امتناع طبق این بند مانع . شونده وجود داشته باشددرخواست کشوربین اختالف و 

شود که این ماده تنها در صورتی اعمال می«. شودبعدی برای شناسایی یا اجرای حکم نمی
جریان رسیدگی در دادگاه داخلی بین طرفینِ یکسان در موضوعِ یکسان باشد و محکمۀ داخلی 

 مادۀ یادشده را از 2کند. با وجود این، بند نخستین دادگاهی باشد که به موضوع رسیدگی می
بخشد. بهبود می« شوندهیک ارتبا  نزدیک بین دعوا و کشور درخواست»طریق الزام به وجود 

یک خواندۀ بالقوه در « طلبانۀجلوگیری از رفتار استراتژیک یا فرصت»هدف از این شر  اضافی 
لیکن تفاوت آن با سایر موانع اجرا در کنوانسیون آن  .(Clover, 2020: 20) یک کشور است

نماید، درحالی که دادگاه در « رد»یا « تعویق»تواند شناسایی یا اجرا را جهت اخیر میاست که 
 نماید.« رد»صورت وجود سایر دالیل، تنها اختیار دارد شناسایی یا اجرا را 

قانون آیین  10مادۀ  2در دعاوی داخلی، ایراد امر مطروحه مطابق بند در حقوق ایران و 
پذیرش است که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادرسی مدنی در صورتی مورد 

عرض دیگری قبالً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دادگاه هم
عنوان یکی از موانع این امر بهدعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتبا  کامل دارد. با این همه، 
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رسد که ایراد نظر میی نشده است. از این رو، ظاهراً بهبینشناسایی و اجرای احکام خارجی پیش
مطرح بودن دعوا در دادگاه ایران مانع شناسایی و اجرای احکام خارجی نیست. با وجود این، دولت 

الملل تمایلی به انصراف از اعمال حاکمیت و عدول از صالحیت خود به نفع محکمۀ در روابط بین
ق.م. مقرر داشته است که مطرح بودن همان  271ه مادۀ خارجی ندارد. به این جهت است ک

دعوی در دادگاه خارجی موجب عدم صالحیت دادگاه ایرانی نیست؛ لذا پذیرش کنوانسیون در 
شود که دادگاه ایرانی در فرض مطروحه، شناسایی و اجرای حکم را حقوق ایران موجب می

 تعویق بیندازد یا رد کند.به
 

 نتیجه
المللی در خصوص شناسایی و اجرای احکام الهه با توجه به نبود استانداردهای بین 2112کنوانسیون 

نواخت از قواعد احکام خارجی و جایگاه آن در رشد تجارت فرامرزی، اقدام به تدوین یک مجموعۀ یک
 اصلی در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی در جهت تسهیل آن نموده است.

ن و کنوانسیون حکایت از آن دارد که هر دو در مورد شناسایی و مطالعۀ تطبیقی حقوق ایرا
های خارجی در امور مدنی یا تجاری قابل اعمال هستند؛ با این تفاوت که تأکید اجرای احکام دادگاه

عنوان یک شر  کامالً سیاسی مورد انتقاد است. بوده که به« رفتار متقابل»حقوق ایران بر نظریۀ 
هرچند با توجه به قابل اعمال بودن آن در برابر دولت متعاهد دیگر، از نظریۀ لیکن در کنوانسیون 

توان شناسایی را یادشده غافل نمانده است، منتها با پذیرش کنوانسیون از سوی بیشتر کشورها می
تحلیل نمود. میان سیستم حقوقی ایران و کنوانسیون در خصوص « حق مکتسبه»بر مبنای معیار 
و  یقطعکننده و اجرا، تشابه بسیاری وجود دارد: نخست اینکه حکم در کشور صادرشرایط شناسایی 

 دستور اجرا یخارج دادگاه سویاز باشد؛ سوم،  معتبردر کشور مبدأ  حکماالجرا باشد؛ دوم، الزم
 صادر شده باشد؛ چهارم، حکم باید از سوی دادگاهِ واجد صالحیت صادر شده باشد. 

دهد که برخی از الیل ردّ شناسایی و اجرای احکام خارجی نشان میهمچنین بررسی تطبیقی د
میان  ایراد امر مختومه،شونده، نظم عمومی و دالیل همچون صالحیت انحصاری دادگاه کشور درخواست

حقوق ایران و کنوانسیون مشابه است. درحالی که ظاهراً برخی از جهات رد، خاص کنوانسیون است که 
رسد در نظر می. بهحکم از راه تقلب لیتحصو  خوانده ینقض حقوق دفاع ،امر مطروحه درایا اند از:عبارت

شمار آورد. البته عنوان موانع شناسایی بهتوان دو مورد اخیر را در چارچوب نظم عمومی بهحقوق ایران می
وجب می در کنوانسیون سبب عدم شناسایی حکم بهم خارجاحکا یو اجرا ییشناسا ردّ لیدال وجود

 اختیار شوندهدرخواست دادگاه به کنوانسیون، در شناسایی شود. افزون بر این، وجود موانعقوانین ملی نمی
موجب حقوق ایران موجود دهد؛ درحالی که بهاختیار تعلیق یا رد را می مطروحه، امر ایراد فرض در یا رد،

 شوند.یعنوان موانع مطلق شناسایی محسوب مبودن هریک از جهات رد به
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احکام الهه با توجه به انعطاف قوانین و مقررات کنوانسیون  2112تصویب کنوانسیون 
ازجمله: الف( صرف اجرای آن در امور مدنی و تجاری تنها در برابر کشورهای متعهد؛ ب( امکان 

 یا کشورها صدور اعالمیه در خصوص عدم اجرای کنوانسیون در برخی موضوعات و یا در بعضی
معاهداتِ معاضدت قضایی  سایر بر کنوانسیون به ایران الحاق تأثیر عدم( ج متعاهد؛ ایهدولت

بین کشور ایران با دیگر کشورهای متعاهد در کنوانسیون؛ د( امکان شناسایی احکام خارجی 
موجب قوانین ملی در فرضِ حتی وجود موانع شناسایی در کنوانسیون؛ ه( وجه تشابه در اجرا، به

ها تصویب آن را در ایران رغم برخی از تفاوتانع میان حقوق ایران و کنوانسیون، علیشرایط و مو
ای در خصوص برخی از شرایط و موانع لیکن در کنوانسیون، مقررات ویژه تسهیل نموده است.

بینی معیارهایی توان به پیشبینی شده است که ازجمله میشناسایی و اجرای احکام خارجی پیش
از سوی دیگر، نقش ی صالحیت دادگاه خارجی صادرکنندۀ حکم اشاره نمود. برای شناسای

در افزایش اطمینان و قابلیت  سازی قوانین در خصوص شناسایی و اجرای احکام خارجییکسان
بینی حقوقی، کاهش هزینۀ معامالت و دادخواهی فرامرزی و درنهایت ارائۀ اطمینان بیشتر پیش

، تصویب این کنوانسیون را در ایران ضرورت بخشیده است. المللینگذاری بیدر تجارت و سرمایه
سازی مقررات و ایجاد یک نظام استاندارد لذا تصویب آن در ایران، گامی در جهت یکسان

المللی در شناسایی و اجرای احکام خارجی، تسهیل در شناسایی، افزایش ثبات و اطمینان بین
 به حقوق مکتسبۀ اشخاص است.حقوقی در معامالت فرامرزی و احترام 

 

 منابع و مآخذ

 الف( فارسی

حقوق فرانسه و انگلیس و  شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در(. 1142الماسی، نجادعلی ). 1
 .25، ش نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی )دانشگاه تهران( آمریکا.

ل به عنوان شر  اجرای احکام خارجی: مطالعه در رفتار متقاب(. 1121زاده، روزبه )ایزانلو، محسن و جباری. 2
 .11، ش نشریۀ تحقیقات حقوقی الملل خصوصی ایران و آمریکا.حقوق بین

، نشریۀ کانون وکال های خارجی در ایران.شناسایی و اجرای احکام دادگاه(. 1111پورنوری، منصوره ). 1
 .117و  114ش 

 لعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجیمطا(. 1122جاللی، محمود و نوریان، علی ). 0
 .2، ش نشریۀ مطالعات حقوق عمومی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا.

 ، تهران: انتشارات میزان.1، چ اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی(. 1121عباس )حیاتی، علی. 5

 ، تهران: انتشارات میزان.11، چ 2، ج الملل خصوصیحقوق بین(. 1122سلجوقی، محمود ). 4

 .115، ش نشریۀ کانون وکال (. کلیاتی در شناسایی احکام بیکانه.1101شامبیاتی، ژاله ). 7

 ، تهران: انتشارات میزان.2، چ الملل خصوصیحقوق بین(. 1124شریعت باقری، محمدجواد ). 1



 431  ...مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی

 ، تهران: انتشارات میزان.17 ، چ2، ج مدنی )دورۀ پیشرفته( دادرسی آیین(. 1120شمس، عبداهلل ). 2

 ، تهران: انتشارات سمت.11، چ المللحقوق تجارت بین(. 1011شیروی، عبدالحسین ). 11

ای (. شرایط حاکم بر اجرای احکام قضایی خارجی در حقوق معاهده1121صمدی فروشانی، محمود ). 11
، دانشگاه عالمه علوم سیاسی نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق وپایانایران و اتحادیه اروپا، 

 طباطبایی، تهران.

 ، تهران: نشر شرکت سهامی.0، چ آیین دادرسی مدنی فراملی(. 1124غمامی، مجید و محسنی، حسن ). 12

 ، تهران: نشر میزان.1، چ شده در دعوای مدنیاعتبار امر قضاوت(. 1112کاتوزیان، ناصر ). 11

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.11، چ 1، ج می قراردادهاقواعد عمو(. 1125کاتوزیان، ناصر ). 10

 .21، ش نشریۀ راه وکالت (. شناسایی و اجرای احکام خارجی.1121ا و ابراهیمی، نصرااهلل )محمودی، زهر. 15
 .2، ش نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی المللی.دادرسی موازی در دعاوی بین(. 1121مقصودی، رضا ). 14
یند شناسایی و اجرای آرای ی رای در فراکنندهبررسی صالحیت دادگاه صادر(. 1011مقصودی، رضا ). 17

 .114، ش مجلۀ حقوقی دادگستری خارجی.

 ، تهران: انتشارات فکرسازان.4، چ 2، ج شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی(. 1121مهاجری، علی ). 11

 

 ب( انگلیسی
1. Beaumont, P. R. (2020). Judgments Convention: Application to Governments. 

Netherlands International Law Review, Vol. 67, Issue. 1. 

2. Brand, R. A. (2019). The Circulation of Judgments Under the Draft Hague 

Judgments Convention. U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper 2019-02. 

3. Brand, R. A. (2020). Jurisdiction and Judgments Recognition at The Hague 

Conference: Choices Made, Treaties Completed, and the Path Ahead. 

Netherlands International Law Review, Vol. 67, Issue. 1. 

4. Clover Alcolea, L. (2020). The 2005 Hague Choice of Court and the 2019 Hague 

Judgments Conventions versus the New York Convention: Rivals, Alternatives 

or Something Else?. McGill Journal of Dispute Resolution (Forthcoming). 

5. De Araujo, N. & De Nardi, M. (2020). Consumer Protection Under the HCCH 

2019 Judgments Convention. Netherlands International Law Review, Vol. 67, 

Issue. 1. 

6. Douglas, M., Keyes, M., McKibbin, S., & Mortensen, R. (2019). The HCCH 

judgments convention in Australian law. Federal Law Review, Vol. 47, Issue. 3. 

7. Garcimartín, F. (2020). The Judgments Convention: Some Open Questions. 

Netherlands International Law Review, Vol. 67, Issue. 1. 

8. Janeckova, P. (2017). Lis Pendens before national and arbitration courts. 

International Journal of Multidisciplinary Thought, 06 (01). 

9. Jang, J. (2020). The Public Policy Exception Under the New 2019 HCCH 

Judgments Convention. Netherlands International Law Review, Vol. 67, Issue. 1. 

10. North, C. (2020). The Exclusion of Privacy Matters from the Judgments 

Convention. Netherlands International Law Review, Vol. 67, Issue. 1. 

11. Pertegas, M. (2020). The 2019 Hague Judgments Convention: The Road Ahead. 

In irana Law Faculty (Proceedings of the 16th PIL Regional Conference), 

Forthcoming. 



 3443، پاییز و زمستان 2ارۀ ، شم31مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     434

12. Regan, J. C. (1981). The Enforcement of Foreign Judgments in France under the 

Nouveau Code de Procédure Civile. BC Int'l & Comp. L. Rev., Vol. 4. 

13. Rossouw, M. (2013). The harmonization of rules on the recognition and 

enforcement of foreign judgments in the Southern African Customs Union. the 

University of THE Western Cape. prof b Martin. 

14. Stewart, D. P. (2019). The Hague Conference adopts a new convention on the 

recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial 

matters. American Journal of International Law, Vol. 113, Issue. 4. 

15. Weller, M. (2020). The HCCH 2019 Judgments Convention: New Trends in 

Trust Management. National, International, Transnational: Harmonischer 

Dreiklang im Recht-Festschrift für Herbert Kronke zum. Vol. 70. 


