
 

  

  یاموال عمومی و دولتی در رویه قضایبه داوري راجع

  هاي جمهوري اسالمی ایران دادگاه

 
  *مهدي فتاحی

  مقدمه

داخلـی و   در دعـاوي  تاهاي حل و فصل اختالف یکی از شیوهداوري به عنوان 

خصوصـاً در   وابسـته وجـه دارد. دولـت و نهادهـاي    خـور ت المللـی، جایگـاهی در   بین

المللی، از این روش استفاده نموده و شـرطی را بـراي رفـع دعـاوي      قراردادهاي بین

مفاد  باره وجود دارد همانا اینکنند. محدودیت مشخصی که در بینی می احتمالی پیش

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دارد  قانون اساسی است که مقرر می 139اصل 

هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطـالع   دولتی به داوري در

خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید  ،مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي

و  457ه که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده د. این مقرربه تصویب مجلس نیز برس

غیرمنعطف آن، مورد  سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و

د رویه قضـایی پیرامـون   صدد آن است تا رویکراد قرار گرفته است. این مقاله درانتق

به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قـرار دهـد تـا مشـخص گـردد      داوري راجع

  ها دارند. اي از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها چه تلقی دادگاه

 ایـ  شـرط  درخصـوص  ییمراجع قضـا  کردیرو ی، بررسنوشتار نیا یاصل هدف

 قلمرو از آنها یتلق و ریتفس لِیتحل و یدولت و یعموم اموال بهراجع يداور يقراردادها

مـورد   یسؤال اساس ن،یبنابرااست.  گفتهشیپ ماده و فوق اصل در مذکور تیمحدود

و  یو دولتـ  یاز مفهـوم امـوال عمـوم    ییمحـاکم قضـا   ریتفسـ  تار،جس نیبحث در ا
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ـ ا بـه  راجـع  يدعاو ارجاع به مربوط يضرور فاتیتشر  زانیـ م و يداور بـه  امـوال  نی

با  گر،ید ياز سو .است نگهبان يشورا يریتفس نظرات با آراء نیا انطباق و يسازگار

و تبلور حقوق زنده  یجامعه حقوق یها با مسائل واقع دادگاه میتوجه به ارتباط مستق

معضـالت و مشـکالت مربوطـه را     توانـد  یآنها مـ  لیو تحل یآراء، بررس نیا نهییدر آ

لذا  ،ردیمورد اهتمام قرار گ و رفع آنها ها چالش نیابه  ییگو نموده تا پاسخ ییشناسا

  مقاله است. نیمسائل مورد توجه در ا گریاز د ادشده،یاصل و ماده  ییکارا

هـاي دولتـی و   ن بررسـی ماهیـت امـوال شـرکت    ساختار ایـن مقالـه، متضـم   

کـه برخـی از   ـ شـده بـه آنهـا     دهاي اصل و مـاده یا  ها و شمول محدودیت شهرداري

تفکیک میان مرحله انعقاد قـرارداد داوري   ـ دهد هاي این حوزه را بازتاب می چالش

و مرحله ارجاع دعوا به داوري و نیز تدقیق در مفاد محدودیت فوق، که آیا نـاظر بـه   

ت یا مالِ موضوعِ مالکیـت، بـا تمرکـز بـر رویکـرد رویـه       شخصیت حقوقی مالک اس

  موضوعات فوق است.  قضایی درباره

 نمونه، رايکه باست متعددي در این زمینه به نگارش درآمده  کتب و مقاالت

 بـه  اساسـی  قـانون  139 اصـل  شـروط  يتسـرّ  بررسی«توان به مقاالتی همچون  می

» دولتـی  و عمومی اموال به مربوط دعاوي ذیريپيداور«، »دولتی هاي شرکت اموال

اننـد  و کتبـی م » ایـران  اسـالمی  جمهـوري  اساسی قانون 139 اصل هاي ظرفیت«و 

مشترك در کتـب    نکتهاشاره نمود. » المللی بین تجاري داوري در حاکم قانون«

ایـن زمینـه، تمرکـز بـر مفـاد و      در و مقاالت یادشده و دیگر ادبیات حقوقی موجود 

به اموال عمومی و دولتی است و کمتر به  مضمون متون قانونی حاکم بر داوري راجع

دار   که عهده حاضر  ، مقالهبنابراین .اند ها پرداخته دادگاه قضاییبررسی و تحلیل رویه 

  حیث داراي نوآوري است.  این  از باشداین موضوع میتوجه به 

 در آنهـا  مصـادیق  و دولتـی  و عمـومی  والـام شناسیموـمفه .1

  مقررات و قوانین

می و دولتی تجزیه و در ابتدا براي روشن شدن دامنه بحث، واژگان اموال عمو

  شود. تحلیل می
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به  جعتعریف اموال دولتی و عمومی، از این حیث واجد اهمیت است که دعاوي را

تعیین مفهوم  فلذا. باشدمیآن، تحت شرایط خاصی قابل ارجاع به داوري شناخته شده 

  این اصطالح و تمیز حدود آن، در شناسایی مجراي اصل فوق قابل توجه است.

 وال دولتی و عمومی در قانون مدنیتعریف ام .1.1

اموال دولتی که معد اسـت بـراي مصـالح یـا     «قانون مدنی 26ماده  موجب به

که دولت به عنوان مصالح عمـومی  ... و امثال آنها  انتفاعات عمومی مثل استحکامات

 25مطابق ماده  و» و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست....

تواند اموالی را کـه مـورد اسـتفاده عمـوم اسـت و مالـک        کس نمیهیچ«این قانون، 

  .»...تملک کند .و.. ها و کاروانسراهاخاص ندارد از قبیل پل

 قـانون  اول کتـاب قانون مدنی، اموال عمومی و دولتی را در ذیل فصل سوم از 

  ذکر کرده اما این توصـیف، دربـاره  ، »اموالی که مالک خاص ندارد« با عبارت  یمدن

سسـات  ؤاموال دولتی صحیح نیست زیرا اموال دولتی، ملک دولت محسوب شده و م

اما امـوال عمـومی، بـه     ،اموال دارنددولتی، حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این 

مالـک خـاص    - دارداختصـاص  که به مصالح عمـومی   - قانون مدنی 25شرح ماده 

با این حـال، امکـان تغییـر     1شود. کننده آنها محسوب مینداشته و دولت، تنها اداره

تواند پس از سیر تشریفات قانونی، اموال  وصف اموال وجود داشته و مراجع صالح می

یحـه  را به دولتی تغییر داده و یا حتی اموال خصوصی را مطابق تشریفات العمومی 

هاي عمومی، عمرانـی  قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

و  دیگر قوانین مرتبط،  بـا پرداخـت قیمـت روز آن     )1358مصوب ( و نظامی دولت

  در زمره اموال دولتی و عمومی قرار دهند.

 يبـرا  ماًیمسـتق  که ،یعموم اموال انیم کیتفک با ،يگریدحقوقدان  و محقق

ها و  پارك ،یعموم يها دانیها، م مانند پل ردیگ یعموم قرار م اریدر اخت يربردا بهره

  

ر میزان، چاپ پنجم، (تهران: نش دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیتناصر کاتوزیان، . 1
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کـه تفـاوت    اسـت  باور نیا بر شده، داده اختصاص یخدمت عموم کیکه به  یاموال

 يبرا انتقال و نقل حق ،یعموم ملک مورددر که است آن ،یعموم و یخصوص ملک

  1.ندارد وجود آن مالک

رسـد   گونه به نظر میقانون مدنی، این 27 و 26، 25، 24با دقت در مفاد مواد 

هاي عمومی، اختصاص یافته یا در  که اموال عمومی، اموالی است که براي نیازمندي

عمومی  هاي عمومی و تحت مالکیت قوانین و مقررات، از آنها به عنوان انفال و ثروت

امـوال تحـت تصـرف و اداره    سـایر   قـانون اساسـی).   45و  44اصول ( یاد شده است

   2شود. جمله اموال دولتی محسوب میدولت، از

  ها و سایر مقررات شهرداري قانون دولتی درعمومی و  مفهوم اموال   .1.2

تفکیک اموال  درخصوصها و سایر قوانین،  با توجه به اینکه در قانون شهرداري

  شوند. اختصار بررسی میدولتی و عمومی، معیارهایی ارائه شده، این قوانین، به

بـا اصـالحات    )1334مصـوب  (ها  قانون شهرداري 96ماده  6موجب تبصره به

ملک  ،معابر عمومی انروها و درختپیاده، هامیدان ،هاي عمومیکوچه بعدي، اراضی

  45ت. همچنـین حسـب مـاده    شهرداري اسو در مالکیت شود میعمومی محسوب 

اموالی است   ،اختصاصی شهرداري، اموال )1346مصوب (ها نامه مالی شهرداريآیین

بیل اراضی و ابنیه و اثاثـه  که شهرداري حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از ق

و بـراي  متعلق به شهر بوده  اموالی است که  نیز، اموال عمومی شهرداري ر آن.یو نظا

  . هاخیابانو  استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی

ها، از مالکیت شهرداري بر اموال عمـومی سـخن    با وجود اینکه در قانون شهرداري

است کـه بـه   » يمالکیت ادار«منظور از آن، نوعی  رسد به میان آمده است، اما به نظر می

 3امتیـازي بـه شـهرداري اعطـاء شـده اسـت.      چنـین  هدف اداره و نگهداري ایـن امـوال،   

  

  .48ص  )،1381تهران: انتشارت گنج دانش، چاپ پنجم، ( اموال حقوقلنگرودي، محمدجعفر جعفري. 1

  .پیشینناصر کاتوزیان، . 2

  .68همان، ص 3. 
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د. بـا ایـن حـال، تقاضـاي ثبـت از      نقل و انتقال این اموال را نـدار  بنابراین، شهرداري حق

سوي شهرداري نسبت به آنها و صدور سند به نام این نهاد، بالاشکال باشد زیـرا مالکیـت   

  1شهرداري بر این اموال، مالکیت عمومی است نه خصوصی.

، در تعریف اموال عمومی و دولتی و ذکر مصادیق  قانون شهرداري درس به نظر می

  و احکام این اموال، از قانونی مدنی تبعیت کرده و همان مبانی را پذیرفته است.

 براسـاس  ،یدولتـ  ای یآن است که اگر اموال عموم گر،یذکر د ابلـق وعـوضـم

نامــه امــوال دولتــی  آیــین  3و مــاده  قــانون محاســبات عمــومی کشــور 110مــاده 

بـا   گیرددولتی قرار نهادهاي عمومی غیردر اختیار  2، به صورت امانی)1372مصوب(

توجه به بقاي وصف عمومی یا دولتی این اموال، ارجـاع دعـواي آنهـا بـه داوري، بـا      

  شود. قانون اساسی انجام می 139رعایت مفاد اصل 

را  یاموال دولت 15/9/73مورخ  6166/7شماره  هیدر نظر هییقوه قضا یاداره حقوق

 يقوا اریشده و در اخت هیکل کشور ته یاز بودجه عموم«که است دانسته  یاموال جزء

  3».باشدمی یدولت هايشرکتو  سساتؤها، موزارتخانهنگهبان،  يشورا ه،ییقضامقننه، 

  

  .پیشینلنگرودي، جعفر جعفريمحمد .1

و  یهـا و مؤسسـات دولتـ    وزارتخانه: گوید ی) م1366کشور (مصوب  یقانون محاسبات عموم 110 ماده. 2

  ها و مؤسسـات  وزارتخانه یرسا یاردر اخت یطور امانخود را به اموال منقول توانند یم یدولت يها شرکت

صـورت   یـن قـرار دهنـد. در ا   یردولتـی غ یعمـوم  يو مؤسسات و نهادهـا  یدولت يهاو شرکت یدولت

 یردولتـی غ یعمـوم  يمؤسسـات و نهادهـا   و  یدولتـ  يهـا و شـرکت  یدولتـ  ها و مؤسسـات  وزارتخانه

مذکور داشته باشند مسئول حفظ  یتصرفات مالکانه نسبت به اموال امان ه حقینکبدون ا یلگیرندهتحو

 امـور  وزارت بـه  را مزبـور  امـوال  فهرسـت  بایـد  و بـود  خواهند اموال ینحساب ا ينگهدار حراست و و

شـرکت   یـا و  یدولتـ  مؤسسه یابه وزارتخانه   یازاموال را پس از رفع ن ینارسال و ع ییو دارا ياقتصاد

  .طالع دهندا ییو دارا ياعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادربط يذ یدولت

یا  منقولاموال  ) هیأت وزیران،1372 مصوب(نامه اموال دولتی  در آیین »اموال امانی «منظور از  

 110هاي دولتی براساس ماده ها و مؤسسات دولتی و شرکت وزارتخانه است که از طرف غیرمنقولی

 هاي دولتی و نیزها، مؤسسات و شرکت طور موقت در اختیار سایر وزارتخانهبه محاسبات عمومی، قانون

  .گیرند مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می

،  »یدولت و یعموم اموال به مربوط يدعاو يریپذ يداور«کریمی و حمیدرضا پرتو، . به نقل از عباس 3

  .184 – 157صص :)1391( 36، سال چهاردهم، شحقوق پژوهش فصلنامه
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ـ  کـه  هسـتند  یاموال ،یعموم اموال ن،یبنابرا  ياز نهادهـا  ينهـاد  تـوان  یمـ  هن

را  امـوال  نتواننـد آ یمـ  یدولتـ  يهـا دسـتگاه  نهنمود و  یمعرف هارا مالک آن یدولت

 بـوده؛  فیـ قابـل توق ریغطلبکـاران دولـت    از طـرف  امـوال،  نیا زین. و ندیمنتقل نما

هـا جـرم   نبـوده و تجـاوز بـدان    يآنهـا جـار   درخصـوص اماره تصرف و مرور زمـان  

  1.دگرد یمحسوب م

 درخصـوص د. نباشـ  مـی دولتـی   هـاي  نهادتحت تملک  اموال، یاموال دولتاما 

بـه  و  پاسخ روشنی دارد ،که فالن مال متعلق به کیست، این پرسش ،گونه اموال این

گونـه  د. ایـن شـو اشاره می ،...)گانه وها، قواي سهوزارتخانه( نهادي از نهادهاي دولتی

روند و اصل بر امکان واگـذاري آن  کار میهگري بجهت مقاصد تصدي معموالً ،اموال

   2.پذیردقوانین عام صورت می براساسبوده و انتقال آن 

د ایـن اصـل حـاوي    نکته قابل ذکر درخصوص موضوع بحث، آن است که مفـا 

به ارجاع دعاوي مربوط بـه امـوال عمـومی و دولتـی بـه داوري      هاي راجع محدودیت

 ،ي دولتی داشته باشد. بنابراینها است نه آنکه حکم آن اختصاص به دولت و شرکت

هـاي عمـومی    ارجاع دعاوي مربوط به این اموال، حتی در مواردي که در اختیار نهاد

  3غیردولتی نیز باشد، مشمول  مقررات اصل یادشده است.

همچنین اگر اموال اشخاص حقوقی حقـوق خصوصـی تحـت مـدیرت دولـت      

کمیتـه بررسـی و    ،ن اسـاس گفته بر موضوع حاکمیت ندارد. بـر ایـ  باشد، اصل پیش

مورد اموال اشـخاص حقـوقی حقـوق    ، در30/8/1363الجزایر در تاریخ  تفسیر بیانیه

گرفتـه بـود، چنـین نظـر     خصوصی، که بعد از انقالب در اختیار و نظارت دولت قرار 

در موردي که دعوي مربوط به یک شـخص حقـوقی حقـوق خصوصـی     «داده است: 

  

  .272ص ،)1390 ،، چاپ پانزدهمسمت (تهران: انتشارات حقوق اداري تمنی،ؤممنوچهر طباطبایی .1

تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ( جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت، کریمی عباس .2

  .10ص  ،)1381ان، تهر

  .93ص)، 1376 اول، چاپ دادگستر، نشر(تهران:  یالملل نیب يتجار يحاکم در داور قانون ،يدیجن ایلع .3
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شمول ندارد زیرا مقررات اصل مـذکور   139د، اصل باشد که مدیر یا ناظر دولتی دار

  1.»ري استدرمورد اموال عمومی و دولتی جا

 عمومی اموال بهراجع داوري با ارتباط در قضایی رویه بررسی .2

 دولتی و

 هاي دولتی ري در قراردادهاي شرکتشرط داو .2.1

 تفسیر منعطفـی از اصـل  ، هاي دولتی اموال شرکت درخصوص ها برخی دادگاه

، صـرفاً  یادشده موجب این رویکرد، تشریفات مندرج در اصلنمایند. بهارائه می 139

زیـرا  هاي دولتـی،   ول اموال شرکتمنه مشمعطوف به اموال دولتی و عمومی است و 

 کـه  یامـوال هیـأت وزیـران،    )1373مصـوب  ( دولتـی  اموال نامه آیین 2 ماده با برابر

 قـانونی  طـرق  هـر  بـه  یا و دنشو می خریداري دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه توسط

 ،بنـابراین . انـد  اموال دولتـی تلقـی شـده    دنآی می در یا درآمده دولت تملک به دیگر

بلکـه   دنشو نمی محسوب دولت اموال مصادیق جزء نه تنها ،دولتی يهاتشرک اموال

    2.دندار تموضوعی 139 اصل شمول ازخارج 

شخصـیت   استدالل که شرکت دولتی با داشـتن نیز با این  3هابرخی حقوقدان

هـاي   ند اسـتقالل شخصـیت حقـوقی شـرکت    معتقد حقوقی، مستقل از دولت است

» اموال عمـومی «، اموال آنها بنابراین .ي داشتهدولتی از دولت، به اموال آنها نیز تسرّ

  

 یدفتر خدمات حقوق یمجله حقوق ،»ریالجزا يها هیانیب مختصر شرح«واستانی، . عبدالغنی احمدي1

هاي  ظرفیت"به نقل از ناصر علیدوستی،  .31: ص1379، 25ش، رانیا یاسالم يجمهور یالملل نیب

، شماره 11، سال يراهبرد مطالعات فصلنامه، "قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 139اصل 

  .39، ص 1387اول، 

(حقوقی) مهر  نظر استان تهرانتجدید هايقضایی دادگاه ءمجموعه آرا، . پژوهشگاه قوه قضاییه 2

ي أر ؛21 – 20ص ص ،)1392ت قوه قضاییه، چاپ اول، ا( تهران: مرکز مطبوعات و انتشار 1391

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران. 12صادره از شعبه  4/7/1391مورخ  9109970221200842شماره 

 مجله ،»یدولت يها به اموال شرکت یقانون اساس 139شروط اصل  تسرّي یبررس«اصغر هندي،  3.

  .86 – 63ص ص): 1386( ،61، دوره جدید، شيدادگستر یحقوق
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شوند. همچنـین در تمـام قـوانین و مقـررات ازجملـه       قلمداد نمی» اموال دولتی«یا 

طـور مسـتقل و جـدا از امـوال     هاي دولتی به عمومی، اموال شرکت ن محاسباتقانو

  دولتی ذکر شده است.  

شـود بـه   مـی گـري  ه به تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدياستدالل دیگر،  تکی

اعمـال حاکمیـت در اختیـار    منظـور  به اموالی کـه بـه  این نحو که، تنها دعاوي راجع

کـه  صـورتی ارجـاع بـه داوري نیسـت و در    ، قابـل بدون رعایت تشریفات دولت است

گـري در اختیـار    هـاي بازرگـانی و تصـدي    دولت، اموالی را در راستاي انجام فعالیت

بدون نیاز به رعایت تشریفات، قابل ارجاع بـه داوري   به آنهادعواي راجع داشته باشد

 اعمـال  انجـام  صـرفاً دامنه فعالیت شرکت دولتـی،  توان گفت چنانچه پس میاست. 

 داوري قراردادهـاي ، دولـت  حاکمیـت  اعمال نه باشد سود تحصیل منظوربه تجارتی

  1.است اساسی قانون 139 اصل موضوع عمومی و دولتی اموال از منصرفآنها 

 مـورخ  920057 شـماره توان به دادنامه  در راستاي تقویت موضع حقوقی فوق، می

بر عدم تلقـی   اًاشاره نمود که صراحت تهران حقوقی عمومیدادگاه  30 شعبه، 2/9/1392

مده اسـت:  ي آأکید شده است. در این رأهاي دولتی به عنوان اموال دولتی ت اموال شرکت

 اجتمـاعی  اقتصـادي  هـاي  سیاست بنا بر ،اقتصادي و سیاسی امور متولی عنوان به دولت«

 از دور بـه  ،تجـاري  خـدمات  و بازرگـانی  امـور  حـوزه  به ورود در تسهیل منظور به و خود

 امـور  ایـن  تسـهیل  و سرعت لزوم و تجارت امر اصول با که گیرانه،تسخ و مرانهآ ضوابط

 نمـوده  هـایی  شرکت تأسیس به اقدام ،گردد می تجارت امر کندي باعث و نداشته انطباق

 گـري،  تصـدي  و تجارت عرصه در مستقیم ورود هایی، شرکت چنین تشکیل فلسفه ... که

 ،تجـاري  هـاي  شـرکت  .باشد می عمومی و اداري حقوق مقررات هاي محدودیت از به دور

 و امـوال  و اشـند بیمـ  مستقل حقوقی شخصیت واجد ،خصوصی یا دولتی الخصوص علی

 صـاحبان  دارایـی  و اموال ءجز و بوده شرکت حقوقی شخص به مربوط شرکت آن دارایی

 سـهامداران  بـه  ،غیردولتـی  شرکت یک دارایی اطالق که گونه همان و باشد نمی آن سهام

  

هاي سسه مطالعات و پژوهشؤتهران، م( داوري مرکز داوري اتاق ایرانآراي گزیده  کاکاوند، محمد .1

  .316ص  ،)1389 حقوقی شهر دانش
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 شـرکت  یـک  دارایـی  و امـوال طـور،  همین، باشد می قانونی مبناي فاقد و غیرحقوقی ،آن

 ارجـاع  ممنوعیـت  موضـوع  تعلق نـدارد.  ،باشد می دولت که، آن سهامداران به هم دولتی

 نـاظر  صـرفاً  ،اساسی قانون 139 اصل در وزیران تأهی توافق حصول بدون ،داوري به امور

 امـوال  نامـه   آیـین  2 ماده و دولتی هاي شرکت هاي دارایی و اموال نه بوده دولتی اموال به

 و هـا  وزارتخانـه  امـوال  صـرفاً  را دولتی اموال نیز وزیران تأهی )1/9/1374 مصوب( دولتی

 عـدم  بـا  و )27/4/1372 مصـوب ( سابق نامه  آیین فسخ با و نمود قلمداد دولتی مؤسسات

 دولتـی  هـاي  شـرکت  اموال موضوعی خروج به را خود اراده ،دولتی هاي شرکت اموال قید

 و امـوال  تعیـین  دادگـاه  ایـن  نظـر  بـه  لـذا ...  اسـت  نمـوده  بیـان  دولتـی  اموال ردیف از

 را دولـت  و نمـوده  تلقـی  دولتـی  و عمومی اموال از غیر را دولتی يهاتشرک هاي دارایی

 اطـالق  عـدم  بـر  داللـت  ،فوق قیود تمامی... و  دانسته ها شرکت قبیل این سهامدار صرفاً

 قراردادهــاي بـر  ،مـدنی  دادرسـی  آیـین  قــانون 457 مـاده  و اساسـی  قـانون  139 اصـل 

  1.»نماید می داوري به امر ارجاع در دولتی هاي شرکت

هـاي بازرگـانی دولتـی بـه      که ناظر بر ارجاع دعاوي شرکت الذکري فوقأدر ر

در زمـره امـوال   ها، امـوال آنهـا    گري این شرکت کید بر تصديأداوري است، ضمن ت

هـا بـه داوري، نیازمنـد طـی      ارجـاع دعـاوي ایـن شـرکت     ، لـذا دولتی قلمداد نشده

  2قانون اساسی تشخیص داده نشده است. 139تشریفات قانونی اصل 

هاي دولتی، اموال  این دیدگاه که اموال شرکت با پذیرشمل آنکه أنکته قابل ت

هـاي بازرگـانی و    هاي دولتـی اعـم از شـرکت    د، دعاوي شرکتنشو دولتی تلقی نمی

 ،د بـود نغیربازرگانی (حاکمیتی)، بدون نیاز به تشریفات، قابل ارجاع به داوري خواه

گـر و حـاکمیتی،    هاي تصـدي  اما در صورت پذیرش رویکردي که بر تفکیک شرکت

  

 دادگــاه 15 شــعبه 29/5/1393مــورخ  9300070221500460یادشــده، طــی دادنامــه شــماره ي. رأ1

  تأیید شده است. تهران استان تجدیدنظر

دعاوي که موضوع آن امـور تجـاري اسـت و نیـز     «است: آمده » قانون جامع داوري ایران«نویس الیحه  در پیش 2.

ها، نهادها و مؤسسات عمومی یا دولتی که موضوع فعالیـت اصـلی آنهـا امـور تجـاري      دعاوي له یا علیه شرکت

این مصوبه که بر خـروج داوري امـور تجـاري از  تشـریفات اصـل      »  است، از شمول این ماده مستثنی هستند

  گري و حاکمیتی دولت استوار است. دارد، بر مبناي تفکیک امور تصديقانون اساسی تأکید  139
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نیاز بـه رعایـت    بدون هاي بازرگانی دولتی را به شرکت عپرداخته و صرفاً دعاوي راج

هـاي حـاکمیتی، تنهـا در     اختالفات شـرکت  داند ات، قابل ارجاع به داوري میتشریف

وق رعایت شده باشد. در این که تشریفات ف خواهد بود صورتی قابل ارجاع به داوري

بـا ایـن   استناد نمود  تهران تجدیدنظر استان دادگاه 17 شعبهي أتوان به ر می راستا

 از }شـرکت عمـران شـهرهاي جدیـد (مـادر تخصصـی)      {عمـران  شرکت«که  بیان

 در داوري شرط اینکه و به لحاظ ... بوده و شهرسازي مسکن وزارت هاي زیرمجموعه

 نشـده  رعایـت  تشـریفات  ایـن  که است خاص تشریفات تابع دولت به مربوط دعوي

ــت ــ » اسـ ــوا بـ ــاع دعـ ــت (رأ ارجـ ــته اسـ ــن ندانسـ ــماره ه داوري را ممکـ ي شـ

  ).23/6/1393مورخ  9309970221700762

 یدولت زیآن و ن ریاز غ یدولت یبازرگان يها شرکت کیآنکه، هرچند تفک جهینت

هـا و نظـرات    آراء دادگـاه  از یبرخـ  در کـه  ــ  یدولت يها شرکتنکردن اموال  یتلق

 تواند یم ،- دارند شیگرا دگاهید نیا به زین يداور يها نهاد و افتهی تبلور هاحقوقدان

 کـه يطور است، به یراداتیواجد ا یحقوق ثیمشکالت باشد اما از ح یبرخ يراهگشا

 ریتفسـ   موجـب  بـه است.  یقانون اساس 139نگهبان از اصل  يشورا ریتفس با ریمغا

 اتفاق به نگهبان، يشورا ياعضا«، 17/9/1372 مورخ 5606 شماره بهنگهبان  يشورا

   1.»دانند یم زین یدولت يها شرکت اموال شامل را مذکور اصل آراء،

 یدولتـ  و یعموم اموال جزء یدولت يها شرکت اموال کهامر  نیا رب اعتقاد ،نیبنابرا

ـ ا بـه  شوند ینم محسوب  انـد،  دولـت  از مسـتقل  یحقـوق  تیشخصـ  يدارا کـه  علـت  نی

 یحقـوق  تیتوجـه بـه شخصـ    با زین ها يشهردار اموال صورت نیا رد رایز است مخدوش

 يمربوط بـه آنهـا بـه داور    ينشده و ارجاع دعاو یتلق یدر زمره اموال عموم مستقل آنها

 ،جزء اموال دولـت  زین یدولت ياه اموال شرکت پس،. ستین یقانون فاتیتشر یط ازمندین

  .است الزم يها مجوز خذأ بهمحتاج  آنها درخصوص يو داور شده یتلق

  

ـ   ،مقـررات  و نیقـوان  حیتنق و نیتدو پژوهش، معاونت انتشار و چاپ اداره. 1 (تهـران:   یمجموعـه اساس

  .220 ص)،  1381 اول، چاپ مقررات، و نیقوان حیتنق و نیتدو پژوهش، معاونت
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 تیـ حاکم  عدم موجب ،یمال و یحقوق استقالل که مدعا نیا اثبات يراستا در

 ریز دادنامه گردد، ینم يداور به یدولت و یعموم اموال به راجع يدعاو ارجاع فاتیتشر

 شـماره  دادنامـه  موجببه تهران استان دنظریتجد اهدادگ 35 شعبه. است توجه قابل

 8/12/89 مورخ 89001073 شماره يأر،  20/6/91 مورخ 9109970223500656

 ماده مفاد به عنایت با« که استدالل نیا با را تهران یقحقو یعموم دادگاه 123 شعبه

 موضوع دعاوي ارجاع بهراجع وزیران تأیه مصوبه مدنی، دادرسی نییآ قانون از 457

 دلیلی گونههیچ اینکه، به توجه با و باشدمی ضروري داوري به دولتی و عمومی اموال

 و نگردیده ارائه باشد قرارداد موضوع درخصوص وزیران تأیه تصویب از حکایت که

 مکلّف بدوي دادگاه محاکم، صالحیت به توجه با امر، این به نسبت تردید صورت در

 مـاده متضمن آن است که  ،يدادگاه بدو يأر. است نموده نقض ،»بوده رسیدگی به

 ،اوالً :رایز نماید،نمی وارد  يبه شرط داور ايخدشه مدنی، دادرسی آیین قانون 457

 قرارداد، در داوري شرط گنجاندن و) یدولت دانشگاه( خواهان سوي از قرارداد تنظیم

 نیاز اینکه فرض در و نموده رعایت را قانونی تشریفات خواهان، که دارد آن بر داللت

 مذکور هماد ،ثانیاً ؛است داده انجام را الزم اقدامات قبالً داشته خاص مرجع از اجازه به

 .آن به وابسته مؤسسات و ياقمار نهادهاي نه است دولتی نهادهاي و ادارات به مربوط

  1و مطابق مقررات است. حیصح يداور ،شرط ،نیبنابرا

موجـب عـدم    ،یدانشـگاه دولتـ   یحقـوق  تیاسـتقالل شخصـ   ،الـذکر فوق يأر در

 دانشـگاه،  امـوال  بـودن  یدولت بهنشده و با توجه  یتلق یقانون اساس 139اصل  تیحاکم

  .است شده صادر دادگاه یدگیرس ضرورت نیبنابرا و يداور شرط نفوذ عدم بر يأر

 هاي وابسته به شهرداري به اموال شرکتداوري راجع  .2.2

 9109970220801126ي شـماره  أدادگاه تجدیدنظر استان تهـران در ر  8شعبه 

ري بـه داوري را  هـاي وابسـته بـه شـهردا     به شـرکت  ، ارجاع دعاوي راجع25/9/91مورخ 

  

نظر اسـتان تهـران (حقـوقی)    تجدید هايقضایی دادگاهآراي مجموعه ه، قضاییپژوهشگاه قوه  .1

  .43 – 42 صص ،)1392ه، چاپ اول، قضاییت قوه ا( تهران: مرکز مطبوعات  و انتشار 1391شهریور 
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 و عمـران  شرکت اموال«أي، موجب این ردانسته است. بهت وزیران منوط به تصویب هیأ

و  بـوده  عمـومی  اموال از ،)آن سربرگ در شهرداري نشان داراي( تهران شهرداري توسعه

 و اطـالع  وزیـران  تأهیـ  تصـویب  از پـس  ،داوري بـه  عمومی اموال بهراجع دعاوي ارجاع

  1.»گیرد می صورت اسالمی شوراي مجلس

دادگـاه   15شـعبه    13/12/92مورخ  9209970221501625ي شماره أدر ر

 و تهـران  شـهري  آهـن  راه شـرکت به امـوال  داوري راجع تجدیدنظر استان تهران نیز

    2قانون اساسی دانسته شده است. 139هاي اصل ابع محدودیت، ت)مترو( حومه

دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران طـی دادنامـه شـماره         51همچنین شـعبه  

  ارجـاع  بـا توجـه بـه اینکـه    «اسـت:  صراحتاً اعالم نمـوده   910997022000115،3

 وزیـران  تأهیـ  تصـویب  بـه  منـوط بـه داوري،   دولتی و عمومی اموال بهراجع دعاوي

 کـه  باشـد  شـهرداري  زیرمجموعـه  ادارات از اي اداره ،خواهان چنانچه بنابراین .است

 دعـاوي ناشـی از   ارجـاع  امکـان ، شـود  مـی  محسوب عمومی اموال از اداره آن اموال

  ».ندارد وجود ي، بدون طی تشریفات قانونیداور به اداره قراردادهاي آن

اداره حقـوقی و تـدوین    13/4/78مـورخ   700/7رویکرد فوق در نظریه شماره 

تبلور یافته و این اداره با تلقـی امـوال شـهرداري بـه عنـوان       ه نیزقضاییقوانین قوه 

 139که بدون توجه بـه تشـریفات اصـل     -رارداد داوري را ال عمومی و دولتی، قامو

ا قابل ر رأي داوري صادره ، و تبعاًدانسته فاقد اثر قانونی - قانون اساسی منعقد شده

    4شمار آورده است.ابطال به

  

 (حقوقی) آذر نظر استان تهرانتجدید هايآراي قضایی دادگاهجموعه ، مهقضاییپژوهشگاه قوه  1.
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(حقوقی)  نظر استان تهرانجدیدت هايآراي قضایی دادگاهمجموعه ، قضاییهپژوهشگاه قوه  .2
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 دعـوا  ارجاع و يداور دادرارــق ادــانعق مرحله انیم کیتفک .2.3

 يداور به

   یو دولت  یعموم  اموال  بهراجع  يدعاو  ارجاع دارد یمقرر م یقانون اساس 139 اصل

 رندهیدربرگ صرفاً ادشده،ی تیمحدو ایآ.  است  رانیوز  أتیه  بیتصو  به  موکول ،يداور  به

  شود؟ یم زین يداور قرارداد انعقاد مقطع شامل ای  است داور به دعوا ارجاع مرحله

در مرحله ارجاع دعـوا  ، متضمن بیان رعایت تشریفات قانونی مزبور ظاهر اصل

به داوري است و محدودیتی از حیث توافق در مقطع انعقـاد قـرارداد داوري را بیـان    

نماید. اثر تفکیک دو مرحله فوق، از این حیث مهم است که در صورت پـذیرش   نمی

گـردد کـه    لتی متعهـد مـی  استدالل فوق، شرط داوري صحیح تلقی شده و طرف دو

هـا را   خذ مجوزأمتضمن شرط داوري)، اقدامات الزم براي انعقاد قرارداد پس از آن (

 قانون اساسی صرفاً 139ر در اصل فراهم آورد. بنابراین در این حالت، تشریفات مقر

  باید در هنگام ارجاع اختالف، رعایت شود.

 9209970221501625ي شماره أدادگاه تجدیدنظر استان تهران در ر 15شعبه 

 اصـل  مشـمول  قراردادهـاي  در داوري شرط درج«تدالل که با این اس  13/12/92خ مور

 مصـوبه  خـذ أ بـه  مسـبوق  دعـاوي  ارجاع لیکن بوده قانونی منع فاقد ،قانون اساسی 139

   1دیدگاه فوق را اتخاذ نموده است. باشدمی» شرایط سایر و وزیران هیئت

ییـد دادنامـه شـماره    أضـمن ت  دادگاه تجدیدنظر استان تهـران نیـز   15شعبه 

ي داوري بـه  گاه عمومی تهـران مبنـی بـر ابطـال رأ    داد 11شعبه  1049-2/11/92

ري، شـرکت دولتـی بـوده و موافقـت هیـأت وزیـران       جهت آنکه یکی از طرفین داو

ن خذ نشـده، در اسـتداللی جالـب توجـه، بـا بیـا      أمنظور ارجاع اختالف به داوري  به

ین قـرارداد، اضـافه   طرف به اموال دولتی است نهاینکه مجراي اصل، محدودیت راجع

گـردد نـه    میخصوص، به اموال موضوع داوري باز بحث داوري در این«نماید که  می

  

(حقـوقی)   نظر اسـتان تهـران  تجدید هايآراي قضایی دادگاهمجموعه ه، قضاییپژوهشگاه قوه  1.
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و قرارداد داوري هرگز محل نزاع نبوده، بلکه ارجاع دعوي موردنظر  ،عنوان متعاملین

...» داوري، فرق اساسـی وجـود دارد   باشد زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوي به  می

  .)25/4/1393مورخ  9309970221500478ماره (دادنامه ش

مراحل انعقاد و ارجاع دعوا به داوري  میانن پذیرش تفکیک ي فوق، مبیأدو ر

خذ مصوبات الزم در زمان ارجاع دعوا به داوري است و نه انعقـاد قـرارداد   أو ضروت 

  متضمن شرط داوري.

مـورخ   139 و 138 شـماره  آراءموجـب  ا این حال دیـوان عـدالت اداري، بـه   ب

األصـول  علـی « است:بیان داشته  قانون اساسی 139اصل  ، با استناد به22/3/1391

مکلـف هسـتند حسـب مـورد مصـوبه       ،موران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوريأم

که منتج بـه  أي فوق ر .»خذ کنندأهیأت وزیران یا مصوبه مجلس شوراي اسالمی را 

که مشعر بر  - هیأت وزیران 1385/ 12/ 16 - ه 36959ت /168692ابطال مصوبه 

بر این امـر   ،شده – به داوري  است تجویز ارجاع اختالف سازمان منطقه آزاد کیش 

بایـد در   ی و دولتـی بـه داوري،  داللت دارد که تشریفات ارجاع دعاوي اموال عمـوم 

در  پـس از آن یـا   وزیـران   أتتصـویب هیـ   ،بنابراین .زمان انعقاد قرارداد رعایت شود

  نماید. زمان حدوث اختالف و ارجاع به داوري، کفایت نمی

 قـرارداد  بیتصـو  صـورت  در کـه  اسـت  نیـ ا ادشـده، ی يأر يمبنا رسد یم نظر به

 نیقـوان  يهـا  تیبه محدود ،یالملل نیب يداور يها يخصوصاً نهاد يداور ينهادها ،يداور

احـراز و   ،قـرارداد  براساسرا  شیخو تیو صالح کنند یتوجه نم يداور يها طرف یداخل

جهـت اسـتناد بـه عـدم      یوجهـ  ،نیبنـابرا . نـد ینما یم يأو صدور ر یدگیمبادرت به رس

 رانیـ وز تأیـ ه بیدر فـرض عـدم تصـو    ینخواهـد مانـد و حتـ    یبـاق  فات،یتشر تیرعا

 نیـ رفـع ا  ي. براگردد ینقض م یاساس قانون عمالً و ردیگ یم انجام داور توسط یدگیرس

شـرط   ،يصـورت کـه در قـرارداد داور    نیاز حق شرط استفاده نمود به ا توان یم مشکل

    1است. رانیکشور ا یمراجع قانون بیمنوط به تصو يشود که ارجاع اختالفات به داور

  

 مطالعات  فصلنامه ،»رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون 139 اصل يها تیظرف« ،یدوستیعل. ناصر   1

 .84ص): 1387( ،)39 مسلسل ش( 11 ش اول، سال ،يراهبرد
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ت عمومی دیـوان عـدالت اداري   أآور نبودن آراء هی ، با عنایت به الزامالوصفمع

عـالی  ت عمـومی دیـوان  أهیـ  ها، مناقشه همچنان باقی است مگـر آنکـه   براي دادگاه

ي وحـدت رویـه نمایـد کـه در ایـن      أکشور، به علت تهافت آراء مبادرت به صدور ر

اعم از محاکم دادگستري و دیوان عدالت اداري، ملزم بـه   قضاییصورت تمام مراجع 

  ي خواهند بود.أتبعیت از مفاد آن ر

  قانون اساسی 127استفاده از ظرفیت اصل  .2.4

 139اصـل   فاتیتشـر  يرونـد اجـرا   لیدر تسه يشنهادیپ يراهکارها از یکی

اصل،  نیقانون است. برابر با  مفاد ا نیا 127اصل  تیاستفاده از ظرف ،یقانون اساس

 رانیـ وز أتیـ ه بیتصـو  با ضرورت حسب بر خاص، موارد در تواند یجمهور م سیرئ

 مـوارد  نیـ ا در. دیـ نما نیـی تع مشـخص  اراتیـ ه بـا اخت ژیـ و نـدگان ینما ای نده،ینما

 أتیـ جمهـور و ه سیرئـ  ماتیدر حکم تصم ،مذکور ندگانینما ای ندهینما ماتیتصم

  .بود خواهد رانیوز

  تأیـ ه دییـ أت نیگزیجـا  توانـد  یم ،الذکرفوق ندگانینما ای ندهینما میتصم ایآ

 تأیـ ه ایـ آ ایـ  شود؟ يداور به یدولت لاموا بهراجع يارجاع دعاو درخصوص رانیوز

واگذار  ژهیو ندگانینما ای ندهیرا به نما 139مندرج در اصل  ياریاخت تواند یم رانیوز

  شود؟ رانیوز تأیه دییأت مقامقائم و نیگزیجا نده،ینما موافقت که ينموده به نحو

تواند راهگشا باشد که با توجه به  پاسخ مثبت به پرسش فوق، از این حیث می

تمام قراردادهـاي داوري در  رسی امکان بر دولتی مؤسساتها و  تعدد نهادها، شرکت

ین نماینده یـا نماینـدگان ویـژه    تعی ،بنابراین .رسد ت وزیران میسور به نظر نمیهیأ

  تواند از منظر فوق، رافع برخی معضالت باشد.می

 دادگــاه 15 شــعبه 4/10/91 مــورخ 9109970221501253 شــماره يأر

 کـه  داردیم انیب يأر نیا. است رفتهیپذ را گفتهشیپ نکته تهران، استان دنظریتجد

 معاونت فنی عالی شوراي داوري به خوانده و خواهان مابین فی اختالف ارجاع به نظر«

 ت /65891 شـماره  تصـمیم  شرح به جمهوري،رئیس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه

 قـانون  127 اصـل  راسـتاي  در جمهوريرئیس نماینده 7/5/1386 مورخ ن 37888

 ـهـ 28591 ت/ 5005 شـماره  رانـــ وزی هیأت هــنامویبــتص به دــمستن اساسی،

  1394تابستان  ،11، شماره آراي قضاییمطالعات  :فصلنامه رأي/  32

 127 اصول راستاي در 21/8/1377 مورخ 54090 مصوبه به توجهاً و 12/3/82 مورخ

رئـیس  تصـمیم  حکم در را جمهوريرئیس نماینده تصمیم که اساسی قانون 139 و

 عـالی  شـوراي  داوري به اختالف ارجاع درخواست به توجهاً و نموده، اعالم جمهوري

 بـا  و خواهـان  شـرکت  از 11/7/90 مـورخ  63277/26 شـماره  تقاضاي شرح به فنی

 در اجرایـی  دسـتگاه  توافق جانب جمهوريسیرئ نماینده تصمیمات اینکه به عنایت

 مطابق و حیصح يداور به ادشدهی اختالف ارجاع ،»است داوري به امر به ارجاع بحث

  1.است مقررات

تعیـین نماینـده    نماید تخصـیص  جلب توجه میتنها اشکال که در این زمینه 

ارجـاع  «تواند با تفسیر موسـع،   البته میبه موارد خاص است که  127ویژه در اصل 

 فـوق  واژهرا خاص تلقی نمود و » به اموال عمومی و دولتی به داورياختالفات راجع

یعنی در ، » یکل طور به « بهتواند را در این راستا تفسیر کرد که هیأت وزیران نمی

، مبادرت به تعیـین نماینـده نمایـد    اغلب اختیارات و وظایف خویشتمام یا قسمت 

، بـا ارجـاع دعـوا    ، به نحـوي کـه بـه صـورت مـوردي     امکان تعیین نماینده بنابراین

  رسد. ، ممکن و مفید به نظر میدشو داوري موافقت به

   

  

 يد) ی(حقوق تهران استان نظردیتجد يهادادگاه ییقضا يآرا مجموعه ه،ییقوه قضا پژوهشگاه 1.
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 گیرينتیجه

 139هـاي اصـل    این اسـت کـه محـدودیت    قضایی  رویه رویکرد غالب در .1

هاي وابسـته   ها و شرکت هاي دولتی و شهرداري قانون اساسی را شامل اموال شرکت

دانند اما نظرات متهافتی نیز وجود دارد کـه مفـاد اصـل را نـاظر بـر       و تابعه آنها می

هاي بازرگـانی دولتـی از    داند.  تفکیک شرکت هاي بازرگانی دولتی نمی اموال شرکت

  بـه امـوال عمـومی و دولتـی بـه      هاي دیگر و اختصاص تشریفات داوري راجع رکتش

 .قانون اساسی است 139تفسیر شوراي نگهبان از اصل با آنها، مغایر 

 یدولتـ  يهـا  شـرکت  یمال و یحقوق استقالل به استناد با که يگرید استدالل .2

 و نهادهـا  تمـام  و يشهردار اموال خروج باعث، 1 بند در مندرج رادیا از گذشته شد، ارائه

  مـورد  تیمحـدود  شـمول  از دارنـد،  مستقل یحقوق تیشخص که يا یدولت يها سازمان

 یاسـت و بحثـ   یو دولتـ  یبـه امـوال عمـوم    راجـع  ،اصل مفاد آنکه ضمن. گردد یم بحث

نـاظر اسـت    ،ظاهر اصل ،گریاموال ندارد. به عبارت د نیاداره کننده ا ایمالک  درخصوص

 .یحقوق خصوص یقیو حق یاز اموال اشخاص حقوق ریبه تمام اموال غ

هـاي   شود که اموال دولتـی در اختیـار نهـاد    اثر این تفسیر در مواردي مشخص می

 ،برقـرار اسـت. بنـابراین    یادشـده  هـاي  محدودیت ردولتی باشد که در این صورت  نیزغی

کـه امـوال   همچنـین درصـورتی  محدودیت فوق، از نوع موضـوعی اسـت و نـه شخصـی.     

مقـررات اصـل    در اختیار و تحت نظـارت دولـت باشـد   اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 

 قابل اعمال نیست زیرا موضوع اصل، اموال عمومی و دولتی است. ،139

درج شـرط داوري   درخصـوص ها با تفکیـک مرحلـه توافـق     برخی دادگاه .3

به اموال عمومی و دولتی و مرحله ارجاع دعوا به داوري، اعتقاد دارند که مفـاد   راجع

قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مربوط به مقطـع داوري   457و ماده  الذکراصل فوق

خـذ مجـوز از هیـأت وزیـران،     أتوانند بدون  می هاي دولتی و عمومی . فلذا نهاداست

مین شـروط اصـل   أقرارداد بگنجانند و پـس از آن، در راسـتاي تـ   شرط داوري را در 

گفتـه و  وضع اصل پیش  شده اقدام الزم را مبذول دارند. این موضوع که با فلسفه یاد

اموال عمـومی   درخصوصتواند به توسعه شرط داوري  می ظاهر آن نیز سازگار است

  نجامد.  او دولتی بی
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حل و فصل اختالفات، خاصه در با توجه به گسترش قابل توجه داوري در  .4

المللی، رعایت دقیق مفـاد اصـل و تبعیـت از نظریـات تفسـیري شـوراي        عرصه بین

نماید. بنـابراین، تصـویب    هاي دولتی ایجاد می نگهبان، مشکالت زیادي براي شرکت

رسد. بدیهی است در صـورت اعـالم    ضروري به نظر می ،قانون براي حل این معضل

جلس بـا قـانون اساسـی، مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام        مغایرت قانون مصوب م

تواند با ارجاع مصوبه از سوي مجلـس شـوراي اسـالمی، رافـع معضـل و مشـکل        می

 یادشده شود.
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