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چکیده
داوری یکــی از بهتریــن روش هــای حل و فصــل اختالفــات می باشــد چراکــه دارای اثرگــذاری 
ــه  ــز در آن ب ــی نی ــه دادرس ــتری و اطال ــاوی در دادگس ــه دع ــوط ب ــای مرب ــوده و هزینه ه ــع ب به موق
ــه  ــوط ب ــاوی مرب ــه داوری در دع ــر ب ــاع ام ــی بســیاری درخصــوص ارج ــا تفاوت ــورد؛ ام چشــم نمی خ
دولــت بــا دعــاوی عــادی بــه چشــم می خــورد. در دعــاوی دولتــی محدودیت هایــی در قانــون اساســی 
و قوانیــن عــادی وجــود دارد ولــی ایــن امــر، منــع مطلــق در ایــن خصــوص نداشــته مگــر درمواردی کــه 
ــه اختالفــات تعییــن شــده باشــند. در ایــن  ــرای رســیدگی ب ــون ب ــه موجــب قان مراجــع اختصاصــی ب
ــرای  ــود و ب ــدام ش ــد اق ــری جدی ــل ۱۳۹ از منظ ــی اص ــه بررس ــه ب ــوده ک ــر آن ب ــعی ب ــق س تحقی
رســیدن بــه ایــن هــدف از روش کتابخانــه ای بــا رویکــرد بررســی عملــی و پژوهشــی موضــوع در رویــه 
ــا بررســی ســایر مصادیــق دعــاوی دولتــی و به ویــژه کنــکاش در  قضایــی بهــره گرفتــه شــده اســت. ب
ــع  ــت ایجــاد مان ــه جه ــون اساســی ب ــای موجــود در واژگان، ضــرورت حــذف اصــل ۱۳۹ قان تفاوت ه
اساســی در قراردادهــا و همچنیــن امــکان پذیــرش داوری در غیــر از مــواردی کــه مرجــع اختصاصــی در 

رســیدگی وجــود دارد، حاصــل شــده اســت.
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مقدمه
ــه روز  ــی روزب ــتری عموم ــری از دادگس ــزون بهره گی ــکالت روزاف ــه مش ــت ب ــا عنای ــاد داوری ب نه
درحــاِل گســترش اســت. بــه طــور واضحــی، در داوری فرصــت بیــان تخصصــِی موضــوع بیشــتر بــوده 
ــخاص  ــه اش ــد. درجایی ک ــه بپردازن ــه مخاصم ــی همه جانب ــه بررس ــد ب ــی می توانن ــه راحت و داوران ب
ــل پیش بینــی می باشــد، چراکــه  ــزار قاب ــوازم و اب ــد همــه ل خصوصــی از فرصــت داوری بهــره می گیرن
اراده طرفینــی یــک اصــل غیرقابــل عــدول بــوده و حتــی زمــان و مــکان و مــدت داوری و از همــه مهمتر 
ــی  ــی و دولت ــوال عموم ــت از ام ــه صحب ــا زمانی ک ــوند؛ ام ــاب می ش ــاس انتخ ــود داوران براین اس خ
می شــود ماجــرا شــکل دیگــری بــه خــود می گیــرد و نبایــد مبنــا را بــر آن قــرار داد کــه همچنــان اراده 
مــالک عمــل باشــد. بهره منــدی از منافــع عمومــی ریشــه تاریخــی دارد. زندگــی انســان های بــدوی در 
ــود، امــا ایجــاد و گســترش اجتماعــات ایــن منافــع  طبیعــت بــدون مشــکل از مواهــب آن بهره منــد ب
خصوصــی را تحت الشــعاع قــرار داد و دیگــر امــکان ســودمندی همه جانبــه از آن میســر نبــود و قواعــد 
اجبــاری وضــع گردیــد تــا محدودیت هــای ناخواســته ای شــکل بگیــرد. دراینجــا مفهــوم امــوال عمومــی 
شــکل می گیــرد و ســاختار حقوقــی ویــژه ای نیــز بــه تبــع ماهیــت خــاص آن بــروز و ظهــور می یابــد.

اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی از همیــن منظــر بــه موضــوع نگریســته و در پــی آن اســت کــه منافــع 
حداکثــری را تأمیــن کنــد و ظاهــر نیــز بــر آن اســت کــه ایــن حساســیت کــه رنــگ وســواس بــه خــود 
می گیــرد، فقــط در راســتای داوری و نهادهــای مشــابه آن وجــود دارد. البتــه ایــن حساســیت منجــر 
بــه منــع کلــی نشــده و منــوط بــه تجویــز نهادهــای خــاص آن گردیــده اســت. دل نگرانی هــای فقهــی 
و سیاســی در ســرآغاز تدویــن قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران در خصــوص امــوال بیــت المــال 

در تدویــن ایــن اصــل نقــش اساســی داشــته اســت.
ــوم  ــه روز مفه ــا گســترش روزب ــه آی ــه حاضــر می باشــد آن اســت ک ــای مقال ــه مبن ــذا ســوالی ک ل
ــم  ــی اصــل ۱۳۹ را فراه ــی حــذف کل ــا حت ــرای بازنگــری و ی ــی ب ــگاه آن، موجب ــاء جای داوری و ارتق
مــی آورد و آیــا داوری در ســایر دعــاوی دولتــی امکان پذیــر اســت یــا خیــر؟ بــا بررســی کتــب و مقــاالت 
مرتبــط در بــدو امــر ایــن فرضیــه حاصــل می گــردد کــه اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی در مقــاِم عمــل، 
ــای  ــه ارتق ــای تجــاری را محــدود نمــوده و حــذف آن کمــک شــایانی ب ــدات و قرارداده ــاد معاه انعق
ــد  ــی نبای ــع عموم ــت دادِن مناف ــر ازدس ــرس مبنی ب ــر، ت ــوی دیگ ــد و از س ــی می نمای ــارت دولت تج
منجــر بــه آن گــردد کــه نهــاد داوری بــا تمامــی مزایــای مربــوط مــورد خدشــه و منــع قــرار گیــرد. در 
ایــن تحقیــق برآنیــم کــه ضمــن بازتعریــف موضــوع و بررســی همه جانبــه اصــل مذکــور اساســًا داوری در 
اختالفــات دولتــی را بررســی نمــوده و گســتره و امــکان آن را بــرای طــرح دوبــاره آن و ضــرورت اصــالح 

اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی تبییــن نماییــم.

داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی 
تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی
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ــه  ــن اســت ک ــن اصــل، ای ــورد ای ــه در م ــای صورت گرفت ــا پژوهش ه ــق ب ــن تحقی ــز ای وجــه تمای
هیچ یــک بــه داوری از منظــر تلفیــق حقــوق خصوصــی و عمومــی بــا یکدیگــر نگاهــی نداشــته و تنهــا 
ــی از  ــال، در مقاله های ــوان مث ــه عن ــد. ب ــری نموده ان ــور نتیجه گی ــه مذک ــی از دو جنب ــاب یک ــا انتخ ب
قیبــل »داوری پذیــری در نظــام حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر رویــه قضایــی« نوشــته اســتاد ارجمنــد، 
ــا  ــت و ی ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــون اساس ــل ۱۳۹ قان ــۀ اص ــه حیط ــدی، ب ــر جنی ــم دکت ــرکار خان س
آنکــه در مقالــه »بررســی تســری شــروط اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی بــه امــوال شــرکت های دولتــی«، 
جنــاب آقــای هنــدی، تنهــا تســری یــا عــدم تســری ایــن اصــل درخصــوص امــوال دولتــی، موردمداقــه 
ــه ذکــر مصادیــق آن موضــوع  قــرار گرفتــه اســت. در نگارش هــای حقوقــی بعضــًا نویســندگان تنهــا ب
ــی  ــان از کارآی ــی همچن ــون اساس ــل ۱۳۹ قان ــه ، اص ــت ک ــی آن اس ــوال اساس ــال س ــد ح می پردازن

قانونــی خــود، برخــوردار اســت؟ یــا  آنکــه مــی بایســت اصــالح یــا حتــی حــذف گــردد؟
ــران،  ــالمی ای ــالب اس ــاز انق ــال از آغ ــدی س ــول چهل وان ــف در ط ــاء مختل ــه انح ــل ب ــن اص ای
موردکنــکاش قــرار گرفتــه اســت امــا یــک نکتــه از نظــر دورمانــده و آن مســئله مربــوط بــه داوری پذیری 

ــد. ــل می باش ــن اص ورای ای

1. مفهوم شناسی و مبانی نظری

1.1. مفهوم شناسی و اهمیت داوری

ــوان داور  ــرف تحــت عن ــث بی ط ــد شــخص ثال ــا چن ــک ی ــالف توســط ی ــن حــل اخت داوری، آیی
اســت کــه معمــواًل توســط طرفیــن انتخــاب می شوند)اســکندری، ۱۳۸۴: ۳۳(؛ بنابرایــن اســاس داوری 
ــیدگی کننده،  ــام رس ــه مق ــزی ک ــر، در داوری آن چی ــد، به عبارت دیگ ــت و اراده می باش ــر رضای مبتنی ب
ــس  ــوی اســت. پ ــن دع ــت طرفی ــازد خواس ــخص می س ــم را مش ــالم رأی و امثاله ــیدگی، اع روش رس
ــاد  ــن نه ــب دادگســتری خصوصــی دارد. ای ــم کــه ریشــه در قال ــی ســروکار داری ــا حکمیت در داوری ب
ــا  ــه وی اعط ــه ب ــن مخاصم ــه طرفی ــداری ک ــا اقت ــت و ب ــی اس ــِف طرفین ــق و تکلی ــده ح تعیین کنن
نموده انــد، رأیــی کــه خاتمه دهنــدۀ اختــالف اســت را صــادر می نماینــد. داوری در مــاده یــک 
ــع اختــالف بیــن  ــارت اســت از رف ــف شــده اســت: »داوری عب ــی تعری ــون داوری تجــاری بین الملل قان
متداعییــن در خــارج از دادگاه به وســیله شــخص یــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی مرضــی الطرفینــی 
یــا انتصابــی«. امــا گذشــته از مفهــوم قانونــی و لغــوی داوری، اساســًا داوری در مفهــوم حقوقــی روش 
ــه صــورت غیررســمی و دوســتانه می باشــد )بهرامــی و دیگــران، ۱۳۹۸: ۱۰(.  ــات ب حل وفصــل اختالف
نهــاد داوری بــه روش هــای گوناگــون خــود را نشــان می دهــد. ازجملــۀ آنهــا شــرط داوری در بخشــی 
ــی  ــرارداد می باشــد؛ یعنــی متــن حقوق ــر یــک ق ــا اصــواًل داوری مبتنــی ب ــی اســت ام ــرارداد اصل از ق
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ــه داوری ارجــاع  ــا حتــی تفســیر، ب ــا اجــرا و ی ــات را در ماهیــت ی کــه پیش بینــی حل وفصــل اختالف
ــری، ۱۳۹۸: ۲(. دهد)پی

ــزار حل وفصــل مناقشــات و اختالفــات داخلــی  ــه عنــوان یــک روش و اب ــه اینکــه داوری ب باتوجه ب
ــه مناســب ترین روش  ــه آنک ــا اســت. ازجمل ــده ای از مزای ــات عدی ــذا دارای جه ــی اســت، ل و بین الملل
حــل اختالفــات اســت؛ چراکــه حــق اســتماع در ایــن شــیوۀ رســیدگی بــه نحــو احســن پیاده ســازی 
می شــود و برخــالف رســیدگی در دســتگاه قضــاء کــه بعضــًا گرفتــار ارائــه آمارهــای ماهیانــه و ســالیانه 
ــتری  ــت بیش ــاد داوری دق ــت، در نه ــی اس ــول حقوق ــیاری از اص ــن بس ــرعت جایگزی ــد و س می باش
ــا خواســته های طرفینــی مأنوس تــر می باشــد، توســط اهــل فــن انجــام  وجــود دارد. از ســوی دیگــر ب
ــر  ــه رســیدگی ها کوتاه ت می گیــرد کــه منتخــب خــود طرفیــن مخاصمــه می باشــند، زمــان در این گون
ــا  ــود ت ــب می ش ــا موج ــه مزای ــیدی، ۱۳۹۵: ۳۲(. این گون ــا می باشد)خورش ــیدگی در دادگاه ه از رس
تمایــل افــراد بــرای مراجعــه بــه داوری به نحــو فزآینــده ای روبه گســترش باشــد و در ایــن راســتا دولــت 
نیــز بــه عنــوان بزرگتریــن طــرف حــق و تکلیــف، بــه ایــن سمت وســو تمایــل بیشــتری دارد؛ علی رغــم 
این گونــه مزایــا، داوری در برخــی از مــوارد دارای معایبــی نیــز می باشــد، ازجملــه آشــنا نبــودن داور بــا 
حقــوق موضوعــه، قابلیــت ابطــال آراء داوری و اینکــه ممکــن اســت در شــرایطی داور بی طــرف نباشــد، 

لــذا ممکــن اســت بــه همیــن دالیــل تمایــل ارجــاع دعــوی بــه داوری نیــز کاهــش یابــد.

2.1. مفهوم شناسی دعاوی دولتی

ــه عنــوان یــک نهــاد  ــر آن اســت کــه اقتــدار دولــت ب اساســًا هــدف اولیــه در تعامــالت دولتــی ب
باالدســتی حفــظ شــود؛ هرچنــد از منظــر بعضــی نظریــات حقــوق عمومــی، ماننــد دایســی حقوقــدان 
ــه  ــدر ب ــاد مقت ــک نه ــوان ی ــه عن ــد ب ــد و نمی توان ــادی می باش ــهروند ع ــون ش ــت چ ــی، دول انگلیس
عنــوان قــدرت برتــر عمــل کنــد. او بــدون اعتمــاد بــه دولــت و قــدرِت حاکمیــت، تــالش دارد تــا جایــی 
بــرای قــدرت خودســرانه باقــی نگــذارد. )زارعــی، فنــازاد، ۱۳۹۱: ۸۳( ولــی در سیســتم حقوقــی ایــران 
ــا آن  ــت از حاکمیتــی برخــوردار اســت کــه اقتــدار ب برگرفتــه از حقــوق فرانســه۱ و فقــه تشــیع، دول
ــم اســالمی  ــه حاک ــام ب ــار ت ــه اســالمی اصــل شــریعت اختی ــه در فق ــه ای ک هم شــأن می شــود به گون
داده اســت و حاکــم اســالمی در جامعــه دینــی در قلمــرو مصالــح کلــی نظــام بــه نوعــی کــه بــا حقــوق 
ــی،  ــردازد. )نوای ــه می پ ــت جامع ــازمان دهی و مدیری ــیت و س ــه تمش ــد ب ــم نیاب ــه تزاح ــراد و جامع اف
۱۳۷۸: ۶(؛ بنابرایــن نمی تــوان انتظــار داشــت کــه جایــگاه قــدرت دولتــی به مثابــۀ جایــگاه اشــخاص 
خصوصــی باشــد. هرچنــد اقتــدار مذکــور نبایــد درراســتای اعمــال زور بی جهــت باشــد کــه درنهایــت 
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بــه اســتبداد بیانجامــد، امــا می توانــد از ایــن قــدرت بــرای اعمــال منفعــت عمومــی بهــره بگیــرد. ایــن 
قــدرت برتــر کار را تاجایــی پیــش می بــرد کــه بــرای انجــام امــور خــود حتــی از قــدرت عمومــی بهــره 
گرفتــه تــا مزایــای ویــژه ای را بــرای اجتمــاع متبلــور ســازد. چیــزی کــه اندیشــمندانی چــون بارتلمــی و 
هوریــو بــه عنــوان رابطــه نابرابــر اداره و شــهروندان یــاد کرده انــد. )مشــهدی، ۱۳۹۸: ۳۳۱( زمانی کــه 
دیــدگاه غالــب، مبتنــی  بــر اندیشــه قــدرت عمومــی باشــد، بــا مفهــوم اقتــدار ســروکار خواهیــم داشــت 
ــن اندیشــه حتــی  ــد ای ــرد. هرچن ــرار می گی ــدار ق ــن اقت ــز تحت الشــعاع ای ــاوی دولتــی نی و حتــی دع
در حقــوق فرانســه نیــز امــروزه بــا تعدیــل روبــه رو شــده اســت ولــی بــه نظــر می رســد در کشــورهای 

ــه چشــم می خــورد. ــی از آن ب ــز رگه های ــن نظــام نی ــر ای پیگی
بــا ایــن نــگاه، دعــوی دولتــی در ســاده ترین تعریــف عبــارت اســت از دعوایــی بــه خواســته احقــاق 
ــرای حفــظ  ــت و ب ــه دول ــا نهادهــای وابســته ب ــت و ی ــک طــرف آن دول ــل ی حــق به شــرطی که حداق
ــروکار  ــز س ــی نی ــت عموم ــا منفع ــوی ب ــه نح ــاوی ب ــته از دع ــن دس ــذا ای ــت؛ ل ــی اس ــت عموم منفع
ــی  ــوای خصوص ــک دع ــاد ی ــه ایج ــر ب ــی منج ــع خصوص ــه نف ــر همان گونه ک ــارت دیگ ــه عب ــد. ب دارن
می گــردد، در ایــن دعــاوی ریشــه اختــالف در بــرآوردن نفــع عمومــی خواهــد بــود. اقتضــاء ایــن دســته 
ــد،  ــت )Sovereignty( می باش ــه حاکمی ــود از بدن ــیدگی کننده، خ ــاد رس ــه نه ــت ک ــاوی آن اس از دع
لــذا حساســیت بــه نهــاد رســیدگی کننده تقویــت شــده و شــاید تمایــل بخــش خصوصــی نیــز بــه آن 
ــا دادرســی،  ــه حقــوق اولیــه مرتبــط ب ــد به راحتــی ب ــا بتوان باشــد کــه از نهــاد داوری بهــره جســته ت

فــارغ از جانبــداری احتمالــی دســت یابــد.

2. تبیین و واکاوی اصل 139 قانون اساسی

ــه امــوال عمومــی و دولتــی یــا  اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی بیــان مــی دارد: صلــح دعــاوی راجــع ب
ارجــاع آن بــه داوری، در هــر مــورد موکــول بــه تصویــب هیئت وزیــران اســت و بایــد بــه اطــالع مجلــس 
برســد. درمواردی کــه طــرف دعــوی خارجــی باشــد و در مــوارد مهــم داخلــی بــه تصویــب مجلــس نیــز 

برســد. مــوارد مهــم را قانــون تعییــن می کنــد.
ــوم و  ــی در آن مکت ــاوی دولت ــه دع ــت ک ــل آن اس ــن اص ــت ها از ای ــن برداش ــی از بدیهی تری یک
ــۀ  ــم ظاهــراً نشــان دهنده ســکوت عامدان ــه آن می پردازی ــه ب ــی کــه در آتی پنهــان می باشــد. قرینه های

ــد. ــالمی می باش ــالب اس ــدای انق ــی در ابت ــان اساس قانون نویس
در متــن اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی، در قســمت اول آن از لفــظ صلــح اســتفاده شــده اســت. اگــر 
منظــور از صلــح، همــان مفهــوم )conciliation( یــا بــه عبارتــی ســازش باشــد مهمتریــن ویژگــی آن 
حضــور و نقــش عمــده ثالــث در انجــام مذاکــرات بیــن طرفیــِن اختــالف اســت تــا از طریــق دوســتانه 
موضــوع قابــل حل وفصــل باشــد. )شــیروی، ۱۳۹۱: ۶۷( بــا مراجعــه بــه نظــام حقوقــی ایــران مشــاهده 
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می شــود کــه صلــح در قانــون مدنــی در مــاده ۷۵۲ بیــان شــده اســت: صلــح ممکــن اســت یــا در مــورد 
رفــع تنــازع موجــود و یــا جلوگیــری از تنــازع احتمالــی در مــورد معاملــه و غیــر آن واقــع شــود. بــه 
ــان ماهیــت صلــح را نوعــی تســالم دانســته و تقریبــًا صلــح و ســازش را  نظــر می رســد اکثــر حقوقدان
ــذا شــاید تبییــن مفهــوم صلــح از منظــر  ــار،۶۷،۱۳۹۱( ل متــرادف یکدیگــر دانســته اند؛ )عالی پنــاه، زی
ــق مســالمت آمیز صــورت  ــالف از طری ــه در آن حــل اخت ــاوی، اتخــاذ روشــی باشــد ک حل وفصــل دع

بگیــرد.
وجــه دیگــر صلــح و ســازش، ایــن مطلــب را بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه بــا عنایــت بــه اینکــه 
ــر  ــالف غی ــای حل اخت ــک از روش ه ــن هری ــند، بنابرای ــی نمی باش ــی خاص ــر دارای ویژگ ــوارد اخی م
ــی و  ــی، کارشناس ــری، کدخدامنش ــه میانجی گ ــواردی ازجمل ــرم م ــه و الج ــتری را دربرگرفت از دادگس
ــن نظــر  ــر، ای ــد. از ســوی دیگ ــرار می دهن ــون اساســی ق ــره شــمول اصــل ۱۳۹ قان ــم را در دای امثاله
بــا ایــن مخالفــت روبــه رو شــده اســت کــه آنچــه توافــق مــی آورد مشــمول اصــل اســت و بــه نظریــه 
کمیتــه بررســی و تفســیر عهدنامــه الجزایــر اســتناد کرده انــد کــه صــرف مذاکــرات اصالحــی در قلمــرو 
ــا عنایــت بــه  دعــاوی موضــوع بیانیــه الجزایــر بــه تحصیــل مجــوز نیــاز ندارد)جنیــدی، ۷۹:۱۳۷۵(. ب
ــب  ــرات تصوی ــورت مذاک ــه در ص ــوی دیگر مداق ــور و از س ــر اصاله الظه ــل ۱۳۹ و مبتنی ب ــر اص ظاه
ــات  ــی اختالف ــل قطع ــن حل و فص ــه مبی ــی ک ــاذ روش ــت اتخ ــد اس ــه معتق ــر ک ــن نظ ــل، ای ــن اص ای
ــه اتخــاذ  ــری دارد؛ چراک ــی قوی ت ــه حقوق ــون اساســی اســت، بنی می باشــد، مشــمول اصــل ۱۳۹ قان
ــد و  ــاد نمی کن ــت ایج ــرای تبعی ــی ب ــزام حقوق ــًا ال ــری، یقین ــی و میانجی گ ــای کدخدامنش روش ه
مبنــای اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی نیــز حمایــت از امــوال عمومــی و دولتــی بــوده و محــل آن در جایــی 
اســت کــه اتخــاذ روش هــای غیــر دادگســتری بــه حل واختــالف قطعــی منجــر می گــردد. مؤیــد ایــن 
نظــر، نظریــه نائب رئیــس مجلــس وقــت اســت کــه در زمــان تصویــب قانــون اساســی بیــان مــی دارد: 
ــرات  ــد...« )صورت مذاک ــن نباش ــی رأی دادگاه در بی ــت، یعن ــان نیس ــای دادگاه در می ــه پ » آنجایی ک
مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران،۱۳۵۲( لــذا بــه نظــر می رســد اگــر 
حتــی پــای داور در میــان نباشــد امــا اقدامــی ماهــوی درخصــوص تصمیم گیــری موضــوع متنازعٌ فیــه 

صــورت پذیــرد، مشــمول ایــن اصــل خواهــد بــود.
همان گونه کــه در ایــن اصــل مشــخص اســت، داوری در ایــن خصــوص منــوط بــه تصویــب 
ــه  ــس شــورای اســالمی اســت. همان گونه ک ــب مجل ــه تصوی ــوط ب ــم من ــوارد مه ــران و در م هیئت وزی
ــه تصرفــات  ــد، حــق هرگون ــر امــوال خــود دارن ــاب مالکیتــی کــه ب می دانیــم اشــخاص خصوصــی از ب
ــد.  ــز ارجــاع دهن ــه داوری نی ــی ب ــوال خــود را حت ــه ام ــف راجــع ب ــد تعیین تکلی را داشــته و می توانن
حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا در ایــن خصــوص، بــا عنایــت بــه اینکــه دارایــی دولــت نســبت بــه 
ــروح  ــر مش ــت و ظاه ــی اس ــت مختلف ــر دارای وضعی ــم فوق الذک ــه مفاهی ــه ب ــا توج ــی ب ــوال دولت ام
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مذاکــرات مجلــس در هنــگام تصویــب اصــل ۱۱۴ ســابق )۱۳۹ فعلــی( نیــز نشــان از نگرانــی درخصــوص 
ــن اصــل،  ــق ای ــت داد؟ چــون مطاب ــه دول ــوان ب ــاری را می ت ــن اختی ــه دارد، چنی ــوق عام ــع حق تضیی
نقــش نهادهــای مذکــور جنبــه غالــب نســبت بــه حفاظــت از حقــوق مــردم اســت؛ چراکــه نائب رئیــس 
مجلــس خبــرگان در ایــن خصــوص بیــان داشــته اند: آنجاکــه تصمیــم بگیرنــد اقامــه دعــوی کننــد و 
ــه  ــاج ب ــس احتی ــه از مجل ــران و ن ــرف هیئت وزی ــه از ط ــد ن ــازه نمی خواه ــا اج ــد، آنج ــه کنن محاکم
اجــازه نــدارد، ولــی اگــر دولــت خواســت به عنــوان نماینــده ملــت و طــرف دعــوی چــه داخلــی باشــد 
ــان نباشــد  ــای دادگاه در می ــر خواســتند پ ــی اگ ــد یعن ــح کنن ــا هــم صل و چــه خارجــی خواســتند ب
ــت  ــه دادگاه دخال ــی جایی ک ــدارد ول ــاز ن ــس نی ــب مجل ــچ تصوی ــد هی ــه دادگاه می کن ــی را ک آنجای
ــه  ــت، ب ــدگان مل ــق نمان ــم نتیجــه کار را از طری ــود می گوئی ــح وارد می ش ــًا از در صل ــد و صرف نمی کن
ملــت می رســاند... )صورت مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــا ســابقه تاریخــی ایرانیــان به ویــژه  ۱۳۵۲( ایــن نظــر مــورد تأییــد پژوهشــگران نیــز قــرار گرفتــه و ب
در برخــورد بــا دول خارجــی اســتعمارگر بــه توجیــه منطقــی آن پرداخته انــد. )علیدوســتی، ۹۵،۱۳۸۷(

ــت  ــردن داوری نیس ــه دار ک ــی خدش ــون اساس ــل ۱۳۹ قان ــودی اص ــت وج ــفه و ماهی ــًا فلس اساس
ــوده اســت. مؤیــد  ــرای اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی ب بلکــه دل نگرانی هــای مصالــح عمومــی، موجبــی ب
ــد.  ــه کار برده ان ــان آن را ب ــه بغضــی از حقودان ــری نســبی اســت ک ــه، اصطــالح داوری ناپذی ــن نظری ای
ــدارد و  ــران ن ــی ای ــوابق حقوق ــه در س ــئله، ریش ــن مس ــی، ۱۳۹۴: ۲۸( ای ــد قزوین ــدی، غیاثون )جنی
برگرفتــه از نظامــات حقوقــی خارجــی اســت. ایــن حکــم در پیش نویــس قانــون اساســی و برگرفتــه از 

ــی فرانســه نگاشــته شــده اســت. )کرمــی، محبــی، ۱۳۹۷: ۱۰۲( نظــام حقوق
لــذا صیانــت از بیت المــال درخصــوص صلــح دعــاوی قابل توجــه و توجیه پذیــر اســت، امــا 
درخصــوص ارجــاع امــر بــه داوری یــا چیــزی کــه در فقــه بــه عنــوان قاضــی تحکیــم شــناخته می شــود 
ــی از  ــه یک ــد؛ چراک ــز می باش ــدری تأمل برانگی ــداری وی، ق ــر جانب ــاید تفک ــان و ش ــدم اطمین و ع
ــر  ــن ام ــا ای ــردد ام ــی می گ ــی تلق ــاوت خصوص ــوان قض ــد داوری به عن ــت. هرچن ــای داوری اس پایه ه
ــه  ــر ب ــد منج ــردد می توان ــت نگ ــل رعای ــن اص ــه ای ــود، درصورتی ک ــد ب ــودن او نخواه ــع بی طرف ب مان

ــال گردد.)خدابخشــی، ۲۴۰:۱۳۹۷( ــوای ابط ــرح دع ط
ــد در  ــذا بای ــدارد و ل ــی ن ــدان محمــل حقوق ــن اصــل چن ــه، تســری ای ــوارد پیش گفت ــا لحــاظ م ب
حــدود همیــن مفهــوم یعنــی جلوگیــری از تضییــع بیت المــال بــه تفســیر نیــز پرداخــت؛ امــا متأســفانه 
در این راســتا شــورای نگهبــان حیطــه ایــن اصــل را تســری داده و حتــی تصویــب شــرط داوری توســط 
مجلــس قبــل از بــروز اختــالف را ممنــوع اعــالم کــرده اســت.)کاویانی، ۱۳۵:۱۳۸۰( نکتــۀ حائــز اهمیــت 
دراینجــا آن اســت کــه مــوارد مهمــی کــه در قانــون اساســی در ایــن اصــل مورداشــاره قــرار گرفتــه هنوز 
مــورد تصویــب مجلــس شــورای اســالمی قــرار نگرفتــه اســت و ایــن امــر بــر ابهــام هرچــه بیشــتر اصــل 
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فوق الذکــر افــزوده اســت.)پیری، ۱۹:۱۳۹۶(.
بنابرایــن در مقــام عمــل بــا تفاســیری از شــورای نگهبــان روبــه رو هســتیم کــه دایــره ایــن اصــل را 

ــرار داده اســت: تحت الشــعاع ق
ــماره  ــر ش ــده اســت )نظ ــاظ ش ــون اساســی لح ــهید مشــمول اصــل ۱۳۹ قان ــاد ش ــوال بنی ۱. ام

۱۳۷۷/۲/۲(؛ مــورخ   ۷۷/۲۱/۲۶۲۸
۲. تعمیــم اصــل ۱۳۹ بــه روابــط بین المللــی و بــه عنــوان مثــال رد مــاده ۱۲۹ مصوبــات کنگــره 

اتحادیــه پســتی در پکــن ۱۳۷۸ کــه جــواز ارجــاع بــه داوری داده بــوده اســت؛
۳. تعمیــم اصــل ۱۳۹ بــه روش هــای مســالمت آمیز حل اختــالف بــه موجــب نظــر شــماره 

۱۳۸۴/۱/۳۱؛ مــورخ   ۸۴/۳۰/۱۱۵۴۱
۴. تعمیــم اصــل ۱۳۹ بــه موافقت نامه هــای پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی در ســال ۱۳۵۷ بــه 

موجــب نظریــه ۱۳۶۵/۲/۳ عطــف بــه نامــه ۱۰۱/۲ ۲/۸ م-ن.
ــال  ــان اعم ــورای نگهب ــده در ش ــد روش درپیش گرفته ش ــر می رس ــه نظ ــوارد ب ــن م ــه ای باعنایت ب
ســختگیرانه اصــل ۱۳۹ بــوده و از ایــن طریــق بــه طــور حتــم می تــوان نتیجــه گرفــت کــه درخصــوص 
امــوال دولتــی و عمومــی امــکان ارجــاع بــه داوری بســیار محــدود و براســاس اعمــال روش هــای خــاص 
خواهــد بــود. بــر همیــن اســاس ضمانت اجــرای دعــاوی کــه بــدون اخــذ مجــوز بــه داوری ارجــاع شــده 

اســت بــه طــور حتــم بطــالن خواهــد بــود. )علــی دادی ده کهنــه، جوهــری، ۱۹۳:۱۳۹۸(
البتــه بــه نظــر می رســد رویــه قضایــی در مــواردی، خــارج از اصــل ۱۳۹ داوری درخصــوص بعضــی 
مــوارد را پذیرفتــه اســت. ازجملــه دادنامــه شــماره ۱۲۸۶/۸۳ و دادنامــه ۱۳۷۶ ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ شــعبه 
ــر پذیــرش داوری درخصوصــی کــه یــک طــرف دعــوا و  ۱۰ دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران، مبنی ب
ــای شــماره ۱۷۳۱ و ۱۷۳۲ شــعبه  ــن دادنامه ه ــوده اســت. همچنی ــت بســیج ب ــه مقاوم ــرارداد ناحی ق
۳۵ دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران موضــوع پرونــده شــماره ۱۴۶۱/۸۴۸۴ -۱۷۰۳ مبنی بــر پذیــرش 
داوری بــا اینکــه یکــی از طرفیــن قــرارداد بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان بــوده اســت. نمونــه دیگــر ایــن 
امــر دادنامــه شــعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران در دادنامــه شــماره ۱۷۵۳ موضــوع پرونــده 
۱۷۵۳/۸۴ داوری در زمانی کــه یکــی از آنهــا شــرکت ملــی گاز ایــران بــوده اســت؛ )عبدالــه خدابخشــی، 
۷۹،۱۳۹۷( لــذا درخصــوص رویــه قضایــی، در مقــام عمــل بــا تخصیــص ضمنــی روبــه رو می شــویم کــه 
بعضــًا حیطــه اصــل ۱۳۹ را مضیــق نمــوده و ظاهــر بــر آن اســت کــه داوری پذیــری در رویــه قضایــی 
ــا  ــن مبن ــر همی ــد. ب ــر می باش ــل فوق الذک ــان از اص ــورای نگهب ــیر ش ــم گیرتر از تفاس ــیار چش بس

اســتدالالت حقوقــی نیــز پیــش می آیــد کــه در بخــش آتــی بررســی خواهــد شــد.
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3. بررسی حقوقی اموال عمومی و دولتی

ــی  ــن ویژگ ــد، بنابرای ــری می آی ــک دیگ ــه تمل ــزی ب ــه واســطه آن، چی ــه ب ــزی اســت ک ــال چی م
ــوده  ــد ب ــه اواًل مفی ــه ک ــت ک ــزی اس ــی چی ــف حقوق ــال در تعری ــت. م ــری اس ــی آن تملک پذی اصل
و نیــازی را بــرآورده ســازد ثانیــًا از نظــر اقتصــادی ارزش مبادلــه داشــته باشــد؛ )بهمن پــوری 
ــداد  ــال قلم ــتند، م ــه نیس ــًا قابل مبادل ــا طبیعت ــًا ی ــه قانون ــه ک ــن آنچ ــران،۲۳۳:۱۳۹۳( بنابرای و دیگ
نمی شــوند. )منصــور آبــادی، ۱۰۶،۱۳۸۲( امــوال در یــک تقســیم بندی مطابــق نظــر قانــون مدنــی در 
ــه در قالــب  ــر دو قســم می باشــند، امــوال منقــول و امــوال غیرمنقــول. ایــن حیطــه مالکان مــاده ۱۱ ب
ــه طــور کامــل و واضــح قابــل درک اســت امــا اســاس موضــوع جایــی اســت کــه  بخــش خصوصــی ب
آیــا در قالــب امــوال دولتــی نیــز وصــف تملــک کــه در آتیــه نســبت بــه آن بحــث می نماییــم، بــروز و 

ــا خیــر؟ ظهــور کافــی و وافــی دارد؟ی
در قانــون مدنــی ایــران در مــواد ۲۴ و ۲۵ بــه برخــی اشــارات قانونگــذار برمی خوریــم کــه نشــان 
ــی را  ــه و کوچه های ــوارع عام ــرق و ش ــد ط ــس نمی توان ــی دارد: »هیچ ک ــوال عموم ــای ام از ویژگی ه
کــه آخــر آنهــا مســدود نیســت تملــک کنــد. هیچ کــس نمی توانــد اموالــی را کــه مورداســتفاده عمــوم 
اســت و مالــک خــاص نــدارد، از قبیــل پل هــا و کاروان ســراها و آب انبارهــای عمومــی و مــدارس قدیمــه 
ــتفاده  ــه مورداس ــی ک ــوات و چاه های ــت قن ــن اس ــد و هم چنی ــک کن ــی تمل ــای عموم و میدان گاه ه
ــوع راه هــا پرداختــه کــه قابلیــت  ــه شــرح برخــی از امــوال عمومــی از ن عمــوم اســت«. در مــاده ۲۴ ب
تملــک را نــدارد و از قضــا بــا چیــزی  کــه بــه عنــوان شــرایط مــال، پیــش از ایــن صحبــت نمودیــم در 
ــان  ــه بی ــاده ۲۵ ب ــن م ــک باشــد و همچنی ــد تمل ــال می توان ــه از ویژگی هــای م ــارض اســت، چراک تع
ایــن مطلــب پرداختــه کــه امــوال عمومــی  بایســتی مورداســتفاده عمــوم قــرار گیرنــد و قابلیــت تملــک 

خصوصــی را ندارنــد.
در تبصــره ۶ مــاده ۹۶ قانــون شــهرداری ها آن نیــز بیــان شــده اســت: »اراضــی کوچه هــای عمومــی 
ــاری  ــا و مج ــا و نهره ــتر رودخانه ه ــر و بس ــی معاب ــا و به طورکل ــا و خیابان ه ــا و پیاده روه و میدان ه
فاضــالب شــهرها و باغ هــای عمومــی و گورســتان های عمومــی و درخت هــای معابــر عمومــی واقــع در 
محــدوده هــر شــهر کــه مورداســتفاده عمــوم اســت، ملــک عمومــی محســوب و در مالکیــت شــهرداری 
ــی از  ــون مدن ــد قان ــز مانن ــز مشــخص می شــود کــه دراینجــا نی ــن تبصــره نی ــا مالحظــه ای اســت«. ب
ضابطــه اســتفاده عمومــی صحبــت شــده و بیشــترین مــالک بــرای تشــخیص ملــک عمومــی مدیریــت 
شــهری می باشــد. چیــزی کــه از آن تحــت قالــب مالکیــت اداری صحبــت شــده و جنبــه نگهــداری از 
آنهــا غالــب اســت. )فتاحــی، ۲۰:۱۳۹۴( بــه عبارتــی مالکیــت اداری نوعــی مدیریــت حفــظ و نگهــداری 

ــه امــوال شــناخته می شــود. بهینــه از ایــن گون
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در بــاب امــوال عمومــی تفــاوت نظــر بســیار وجــود دارد و آن هــم در ایــن مســئله اســت کــه امــوال 
عمومــی بایــد عــالوه  بــر ایــن مــوارد ویژگــی مصلحــت عمومــی را نیــز داشــته باشــند و براســاس منافــع 

عمومــی بــه کار گرفتــه شــوند. )عباســی، معصومــی، ۱۴۸:۱۳۹۸( 
در ایــن خصــوص بــرای نشــان دادن تفــاوت امــوال عمومــی از دولتــی، برخــی قائــل بــه معیارهایــی 
چــون اختصــاص بــه خدمــت عمومــی، امــکان یــا عــدم امــکان توقیــف، تفــاوت در شــیوه بهره بــرداری 
و اعمــال مدیریــت یــا اعمــال مالکیــت شــده اند، هرچنــد موردنقــد نیــز واقــع شــده اســت. )عبداللهــی، 
ــات و  ــی و مباح ــترکات عموم ــوان مش ــا عن ــه ب ــن رابط ــز در ای ــان نی ــی از حقوقدان ۶۸:۱۳۹۸(. برخ
انفــال، تفاوت هــای فقهــی نیــز ]از مــال[ ارائــه داده انــد کــه از موضــوع مباحــث حقــوق عمومــی خــارج 
ــن  ــر مقن ــی از نظ ــه دقیق ــر می رســد ضابط ــه نظ ــی، ۷۴:۱۳۸۸(. ب ــارزاده هنجن ــی، نج اســت. )حبیب
ــی  ــی به طورکل ــت های حقوق ــتعانت از برداش ــا اس ــذا ب ــورد و ل ــم نمی خ ــه چش ــوال ب ــن ام ــان ای می
امــوال عمومــی، اموالــی هســتند کــه در راســتای تأمیــن منافــع عمومــی بــوده و غلبــه کلــی بــر اداره 
ــرار  ــایی ق ــورد شناس ــوال م ــی در ام ــت خصوص ــانه مالکی ــوان نش ــه عن ــه ب ــاری ک ــه معی ــت ن آنهاس
می گیــرد؛ چراکــه در ایــن خصــوص نوعــی مالکیــت مشــاعی بــه چشــم می خــورد. بــه عبــارت دیگــر 
ــوان دلیــل  ــه عن ــد، ب ــا دارن ــر آنه ــاری کــه نهادهــای عمومــی ب ــوال و اختی ــن ام ــی ای ــه مدیریت جنب
مالکانــه شــناخته نمی شــوند )عباســی، معصومــی، ۱۴۹:۱۳۹۸( امــا امــوال دولتــی اموالــی هســتند کــه 
در راســتای خدمــات عمومــی بــه عنــوان یــک مــال، تحت لــوای دولــت بــوده و قابلیــت تملــک آن، نــه 
از حیــث مدیریتــی بلکــه از بــاب رفــع نیــاز عمومــی اســت و بیشــتر بــه مفهــوم حقــوق خصوصــی مــال 
نزدیــک اســت. مؤیــد ایــن نظــر مــاده ۲ آیین نامــه امــوال دولتــی مصــوب ۱۳۷۲ می باشــد کــه بیــان 
ــا شــرکت های دولتــی  ــی اســت کــه توســط وزارتخانه هــا مؤسســات ی ــوال دولتــی اموال مــی دارد: »ام
ــد«؛  ــا در می آین ــده ی ــت درآم ــک دول ــه تمل ــر ب ــی دیگ ــق قانون ــر طری ــه ه ــا ب ــداری می شــود ی خری
بنابرایــن وجــه مالکانــه ایــن امــوال از امــوال عمومــی قوی تــر بــوده و بیشــتر بــه مالکیــت خصوصــی 
نزدیــک می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت وجــه تملــک در ایــن مــاده می توانــد اعــم از خریــد، مزایــده، 

صلــح و هــر نــوع مملــک قانونــی دیگــر باشــد.
ــور  ــت: »منظ ــده اس ــی آم ــون اساس ــل ۱۳۹ قان ــوص اص ــادره درخص ــای ص ــی از دادنامه ه در یک
از امــوال عمومــی در اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی اموالــی اســت کــه بــرای حاکمیــت در دســت دولــت 
اســت مثــل امــوال ارتــش و به طورکلــی اموالــی کــه خــارج از فعالیت هــای تجــاری دولــت باشــد و اال 
اموالــی کــه بــرای اعمــال تصــدی و تجــارت اســت ماننــد امــوال کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران 
از مصادیــق اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی محســوب نمی شــود و قابــل ارجــاع بــه داوری اســت و در آخــر 
بایــد توجــه داشــت کــه چنیــن قراردادهایــی نیــاز بــه تصویــب هیئــت مجلــس نــدارد.« )عبــد یــزدان، 

)۴۱ :۱۳۹۷
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ــن  ــرای تشــخیص ای ــری ب ــالک برت ــر م ــه نظ ــا ب ــی فرانســه در اینج ــام حقوق ــک نظ ــه تفکی البت
ــه  ــی ک ــول و غیرمنقول ــوال منق ــه مجمــوع ام ــی فرانســه ب ــوال محســوب می شــود. در نظــام حقوق ام
در اختیــار دولــت قــرار می گیــرد، امــوال دراختیــاِر دولــت گفتــه می شــود. بخشــی از ایــن امــوال کــه 
بــه امــوال عمومــی شــهرت یافتــه، بــه اســتفاده عمــوم و یــا خدمــات عمومــی اختصــاص یافتــه اســت 
و از مقــررات حقــوق عمومــی پیــروی می کنــد و بخــش دیگــر کــه بــه آن امــوال خصوصــی دولــت یــا 
امــوال دولتــی گفتــه می شــود، تــا حــدود زیــادی تابــع مقــررات حقــوق خصوصــی اســت. )رضائــی زاده، 

ــی، ۱۳۹۷: ۲( بابائ
ــا عنایــت بــه مــوارد فوق الذکــر بــه نظــر می رســد اطــالق اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی به گونــه ای  ب
اســت کــه کلیــه دعــاوی راجع بــه امــوال دولتــی و عمومــی اعــم از منقــول و غیرمنقــول را دربرمی گیرد. 
ــان  ــی از حقوقدان ــه بعض ــد ک ــب می باش ــن مطل ــت، ای ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــه در اینج ــه ای ک ــا نکت ام
ــون  ــوان واجــد اصــل ۱۳۹ قان ــه امــوال عمومــی را نمی ت مدعــی هســتند کــه صــرف دعــوی راجــع ب
اساســی دانســت مگــر آنکــه ایــن امــوال عالوه بــر دولتی بــودن مــال، واجــد وصــف عمومــی نیــز باشــد 
)علــی دادی ده کهنــه، جوهــری، ۲۰۳،۱۳۹۸( ایــن نظــر بــا ایــن ایــراد روبــه رو اســت کــه فلســفه حفــظ 
امــوال عمومــی کــه ظاهــراً مبنــای ایــن اصــل بــوده اســت را نادیــده گرفتــه و دایــره شــمولیت ایــن 
امــر را محــدود نمــوده اســت، هرچندکــه رویــه قضایــی بعضــًا بــا ایــن اصــل )۱۳۹ ق.ا.( داوری پذیــری 
را پذیرفتــه اســت. البتــه برخــی از حقوقدانــان امــوال عمومــی و دولتــی را متــرادف یکدیگــر قــرار داده 
ــا  ــز ب ــر نی ــن نظ ــه ای ــو، ۱۸۲:۱۳۹۱( ک ــی، پرت ــد. )کریم ــر گرفته ان ــد در نظ ــف واح ــرای آن وص و ب
ایــراد ســابق روبــه رو خواهــد بــود؛ بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه وصــف عمومــی و دولتــی دو عنــوان 
مســتقل از یکدیگــر بــوده و حتــی اگــر مالــی بــه صــورت امــوال دولتــی نباشــد امــا وصــف عمومــی بودن 
را اقتضــاء داشــته باشــد، می توانــد در شــمولیت اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی قــرار گیــرد. هرچنــد تفســیر 
موســع ایــن اصــل چنــدان بــر مــذاق حقوقــی خــوش نمی آیــد ولــی ناچــار بــه پذیــرش آن هســتیم، 
ــه  ــف ـ ب ــی دادگســتری اســت: »ال ــه، نظــر ۷/۷۰۰-۱۳۷۸/۴/۱۴ اداره حقوق ــن نظری ــن ای ــه مبی چراک
صراحــت اصــل ۱۳۹ ق.ا. کــه صلــح دعــاوي و یــا ارجــاع آن بــه داوري در امــوال عمومــي را مثــل امــوال 
دولتــي، موکــول بــه تصویــب هیئت وزیــران و اطــالع مجلــس مي دانــد، صلــح و یــا ارجــاع دعــاوی بــه 

داوری در مــورد امــوال شــهرداری هــم موکــول بــه تصویــب هیئت وزیــران و اطــالع مجلــس اســت.
ب ـ چنانچــه بــدون رعایــت اصــل ۱۳۹ ق.ا. شــرط داوری در قراردادهــای منعقــده توســط 

شــهرداریی ها درج شــود شــرط باطــل بــوده و اثــری بــر آن بــار نیســت«.
ــی و  ــای عموم ــِت نهاده ــوارد دس ــیاری از م ــترده در بس ــمولیت گس ــن ش ــردد ای ــه می گ مالحظ
ــرای بخــش خصوصــی طــرف قــرارداد ایجــاد می شــود،  دولتــی را بســته نگــه داشــته و ایــن واهمــه ب
کــه بــه دلیــل محدودیت هــا و دشــواری هایی کــه ممکــن اســت در احقــاق حــق وجــود داشــته باشــد، 
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عطــای موضــوع را بــه لقــای آن بخشــیده و از خیــر و منفعــت قــرارداد بگــذرد. ایــن مســئله در جایی کــه 
ــه داوری  ــردد؛ چراک ــان می گ ــری عی ــو واضح ت ــه نح ــت ب ــی اس ــاد بین الملل ــک نه ــرارداد، ی ــرف ق ط
بین المللــی در امــر تجــارت بین الملــل یــک ســازوکاِر حل وفصــل اختــالف، جــدا از سیســتم نهادهــای 
دادگاهــی کشــورها بــوده و اکنــون داوری بین المللــی یــک روش مرســوم و متــداول در دعــاوی تجــارت 
ــر  ــه ب ــن رابط ــت در ای ــاد محدودی ــه ایج ــذا هرگون ــت، ۱۸:۱۳۹۱( ل ــد؛ )نیک بخ ــل می باش بین المل

ــد اثرگــذار باشــد. حجــم تجــارت یــک کشــور می توان
الزم بــه ذکــر اســت کــه گذشــته از ابهامــات قانونــی در رابطــه بــا حل وفصــل اختالفــات ]به ویــژه 
ــی مثــل  ــران در کنوانســیون بین الملل ــت در ای ــون اساســی[، عــدم عضوی ــا اصــل ۱۳۹ قان در رابطــه  ب
)ICSID( نیــز موجــب عــدم اعتمــاد خارجیــان نســبت بــه حل وفصــل اختالفــات شــأن در ایــران شــده 

ــی، ۱۳۹۹: ۲۴۵( ــرد، صادق اســت. )زاکرخواهی ف
همچنیــن وضعیــت بررســی و تفســیر ایــن اصــل در داوری هــای داخلــی بــا داوری هــای بین المللــی 
ــرف  ــتاپل۱، ط ــده اس ــه قاع ــتناد ب ــا اس ــی ب ــاری بین الملل ــرا در عرصــه داوری تج ــاوت اســت؛ زی متف
ــی  ــود برخ ــه وج ــه بهان ــالف، ب ــروز اخت ــه داوری و ب ــاد موافقت نام ــس از انعق ــد پ ــی نمی توان ایران
محدودیت هــا در قوانیــن داخلــی، مانــع رونــد داوری شــود و یــا پــس از صــدور رأی بــه دنبــال ابطــال 
آن باشــد؛ زیــرا هنــگام انعقــاد قــرارداد از وجــود ایــن شــرایط قانونــی آگاه بــوده و می بایســت از ابتــدا 
بــا در نظــر گرفتــن آن، اقــدام بــه اتخــاذ مجــوز الزم نمایــد. )صــد خســروی، حبیــب زاده، ۱۳۹۸: ۱۵۷(

4. داوری در دعاوی دولتی خارج از حیطه اصل 139 قانون اساسی

بــا دقــت نظــر در اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی مشــخص اســت کــه ارجــاع دعــاوی راجــع بــه امــوال 
ــن ســوال  ــه شــده اســت و ای ــوق اساســی پذیرفت ــژه در آییــن حق ــا شــرایطی وی ــی ب عمومــی و دولت
ــا خیــر؟ در  ــه داوری وجــود دارد ی ــا درخصــوص ســایر دعــاوی امــکان ارجــاع ب مطــرح اســت کــه آی
مقــام پاســخ، ابتــدا ایــن مطلــب بــه ذهــن خطــور می کنــد کــه آیــا اساســًا امــکان وقــوع اختــالف در 
غیــر از امــوال عمومــی و دولتــی وجــود دارد یــا خیــر؟ پاســخ مثبــت اســت ،چراکــه برگرفتــه از سیســتم 

ــا دولــت در چهارچوب هــای ذیــل قابــل بررســی اســت: حقوقــی فرانســه دعــاوی مرتبــط ب
الف ـ دعاوی ابطال
ب ـ دعاوی کامل
ج ـ دعاوی تفسیر

د ـ دعاوی بازدارنده )شاهرخی، ۱۳۸۶: ج(
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داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی 
تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی
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هریــک از ایــن دعــاوی در سیســتم حقوقــی ایــران نیــز کم وبیــش بــه چشــم می خورنــد. دعــاوی 
ابطــال در چهارچوب هــای مختلــف می توانــد بــه ابطــال تصمیــم و یــا مصوبــه اداری منجــر شــود کــه 
خــالف قانــون باشــد. )مشــهدی، ۱۳۹۷: ۲۳۰( دعــاوی کامــل دربردارنــده دعــاوی هســتند کــه حقــوق 
ــوق،۴:۱۳۹۷(.  ــای اداری )آقایی ط ــاوی قرارداده ــد دع ــرد مانن ــرار می گی ــیدگی ق ــورد رس ــخاص م اش
ــات اداری  ــکام و تصمیم ــیر اح ــا تفس ــار ی ــخیص اعتب ــاوی تش ــی دع ــه عبارت ــا ب ــیر، ی ــاوی تفس دع
می باشــند، کــه درراســتای همیــن موضــوع مطــرح می شــوند و قاضــی فقــط بــه بررســی آن پرداختــه 
و تصمیــم ماهــوی خاصــی صــادر نمی شــود و در دســته چهــارم بــا دعــاوی ســروکار داریــم کــه صــدور 

ــی را شــامل می شــود. احــکام مجازات
ــذرد،  ــت اداری میگ ــوان عدال ــر دی ــه از عم ــار ده ــه چه ــک ب ــه نزدی ــم اینک ــران علی رغ در ای
دســته بندی جامعــی دربــاره انــواع دعــاوی اداری ایــران ارائــه نشــده اســت. بــا این حــال، اگــر بخواهیــم 
نظریــه ادوارد الفریــر را کــه توانســته نزدیــک بــه ســیزده دهــه جایــگاه خــود را در فضــای حقــوق اداری 
فرانســه حفــظ کنــد مبنــا قــرار دهیــم، در ایــران نیــز همــان چهــار دســته از دعــاوی قابل شناســایی 

ــوق،۱۳۹۷: ۲۲( ــت. )آقایی ط اس
بــه عنــوان مثــال در دعــوای ابطــال، امــکان ابطــال یــک مصوبــه در دیــوان عدالــت اداری وجــود 
دارد. درخصــوص دعــوای کامــل می تــوان اختالفــات ناشــی از پیمــان را بــه عنــوان نمونــه بیــان داشــت 

کــه در ایــن رابطــه اصــل بــر آن اســت کــه در صالحیــت دادگاه هــای عمومــی و انقــالب می باشــد.
اگــر مــالک در رســیدگی بــه ایــن مصادیــق اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی باشــد، خــواه ناخــواه ایــن 
ــر  ــق داوری خــارج اســت. اگــر اصــل ب ــوارد از مصادی ــن م ــادر می شــود کــه ای ــه ذهــن متب ــب ب مطل
آن باشــد کــه امــکان رســیدگی خــارج از چهارچــوب اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی درخصــوص برخــی از 

ــه طــور حتــم وجــود دارد. ــر باشــد پــس در بحــث داوری ب ــوارد امکان پذی م
ــتم  ــت در سیس ــدرت دول ــور ق ــور و ظه ــی حض ــاص یهن ــی خ ــاوی دارای ویژگ ــله دع ــن سلس ای
ــل  ــاوی موردنظــر قاب ــا دع ــه آی ــن اســت ک ــر رســیدگی می باشــد. حــال ســوال ای ــی ب ــی مبتن حقوق
ــا خیــر؟ قانون گــذار اساســی در مقــام بیــان، تنهــا بخشــی از دعــاوی را  ــه داوری می باشــد ی ارجــاع ب
محــدود نمــوده اســت و درخصــوص ســایر مــوارد بــه ســکوت روی آورده و بــر همیــن اســاس بــه نظــر 
می رســد مقنــن براســاس اصــل عــدم، منعــی را اعمــال ننمــوده مگــر در مــواردی کــه مقنــن مجــدد 
ــه جهــت ســهولت بررســی و اعالم نظــر  ــه اســت. ب ــه تعیین تکلیــف پرداخت ــا به صراحــت ب به اجمــال ی
ــد  ــه خواه ــت و تصــدی پرداخت ــر حاکمی ــاوی مبتنی ب ــه تقســیم بندی دع ــن خصــوص الجــرم ب در ای

شــد.
ــه دعــاوی بانکــی )بانک هــای دولتــی(،  ــر اعمــال حاکمیتــی، ازجمل درخصــوص دعــاوی مبتنــی ب
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مالیاتــی، اســتخدامی، شــهرداری، شــکایت از تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای دولتــی اعــم از 
ــه  ــی ک ــای انقالب ــکیالت و نهاده ــی و تش ــرکت های دولت ــات و ش ــازمان ها و مؤسس ــا و س وزارتخانه ه
ــت.  ــت اداری اس ــوان عدال ــده دی ــری دارد برعه ــا برت ــایر جنبه ه ــر س ــی آن ب ــی و دولت ــه عموم جنب
ایــن نهــاد براســاس قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــه موجــب اصــل ۱۷۳ ایجــاد گردیــده 
اســت و لــذا صالحیــت انحصــاری در رســیدگی بــه موضوعــات فوق الذکــر بــه چشــم می خــورد. حــال 
ــه داوری را صــادر نمــوده  ــا قانونگــذار اساســی جــواز ارجــاع ایــن دعــاوی ب ســوال ایــن اســت کــه آی
ــوای  ــه دع ــد ازجمل ــت داوری ندارن ــه قابلی ــاوی ک ــران درخصــوص دع ــذار ای ــر؟ قانون گ ــا خی اســت ی
ورشکســتگی، دعــاوی راجــع بــه اصــل نــکاح، فســخ، طــالق و نســب و دعــاوی عمومــی ممنوعیت هایــی 
را وارد نمــوده اســت؛ بنابرایــن در نــگاه اول بــه نظــر می رســد ارجــاع ســایر دعــاوی ازجملــه دعــوای 
مربــوط بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قابــل ارجــاع بــه داوری اســت، امــا بــا عنایــت  بــه تصریــح 
وظیفــه بــرای دیــوان عدالــت اداری درخصــوص ایــن دعــاوی، بــه نظــر می رســد ارجــاع امــر بــه داوری 
ــوان عدالــت  ــرای دی ــژه ب ــا تعییــن یــک صالحیــت وی ــود؛ چراکــه ب دارای محمــل حقوقــی نخواهــد ب
اداری نهــاد رســیدگی کننده بــه صــورت دســتوری و آمرانــه و بنابــر حساســیتی خــاص مشــخص شــده 
اســت؛ بنابرایــن نمی تــوان خــالف نــص مذکــور بــه اجتهــاد پرداختــه و جــوازی بــرای ارجــاع این گونــه 
دعــاوی بــه داوری لحــاظ نمــود؛ هرچنــد در قانــون نهــی خاصــی در ایــن خصــوص لحــاظ نشــده اســت، 
امــا ایــن مطلــب بــه آن معنــی نیــز نیســت کــه جــوازی بــرای ارجــاع بــه دعــاوی از ایــن ســکوت نشــأت 

گیــرد.
ــه دعــاوی ناشــی از عمــل تصدی گــری دولــت، هماننــد مســئله  درخصــوص ســایر دعــاوی ازجمل
فــوق ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا ایــن دســته از دعــاوی نیــز قابــل ارجــاع بــه داوری هســتند یــا 
خیــر؟ بــه عنــوان مثــال آیــا می تــوان دعــاوی ناشــی از پیمــان کاری را بــه داوری ارجــاع داد یــا خیــر؟
ــا  در مقــام پاســخ بــه ســوال، بــه نظــر می رســد بــه قرینــه مــاده ۴۵۴ آییــن دادرســی مدنــی و ب
ــذا  ــی می باشــد، ل ــای عموم ــات در دادگاه ه ــن موضوع ــه ای ــت رســیدگی ب ــه صالحی ــه اینک ــت ب عنای
منعــی بــرای ارجــاع امــر بــه داوری نمی باشــد. از ســوی دیگــر منعــی قانونــی، مثــل مــاده ۴۹۶ قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد، لــذا پذیــرش داوری در ایــن خصــوص بــا مانــع 
قانونــی روبــه رو نمی باشــد. کمــا اینکــه در مــاده ۵۳ شــرایط عمومــی پیمــان بــه ایــن مســئله بــه نحــو 
ــح  ــرای فصــل خصومــت صال ــوان ب ــن عن ــا ای ــی فنــی را ب واضحــی اشــاره شــده اســت و شــورای عال

ــادی، ۲۷:۱۳۹۸( ــد. )ه می دان
ــت  ــه طــور واضحــی درخصــوص صالحی ــن ب ــه مقن ــع مشــاهده شــده اســت ک در برخــی از مواق
ــات ناشــی از خصوصی ســازی، موضــوع را  ــژه درخصــوص اختالف ــه و به وی ــب جــواز را گرفت داوری جان

بــه هیئــت داوری بــه شــرح ذیــل ارجــاع داده اســت:
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داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی 
تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی
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رســیدگی، اظهارنظــر و اتخــاذ تصمیــم در مــورد شــکایت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از هریــک از 
تصمیم هــا در امــر واگــذاری در صالحیــت هیئــت داوری اســت و ایــن موضــوع در قراردادهــای تنظیمــی 
ــه  ــون برنام ــاده ۲۰ قان ــد. )م ــرارداد می رس ــن ق ــای طرفی ــه امض ــود و ب ــد می ش ــهام قی ــذاری س واگ

ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران(
ــون  ــذار از اصــل ۱۳۹ قان ــل، قانون گ ــام عم ــه نظــر می رســد، در مق ــوق ب ــاده ف ــه م ــت ب ــا عنای ب
اساســی نیــز عــدول نمــوده و از ســوی دیگــر بــا تبییــن ایــن نهــاد داوری آن هــم بــه صــورت اجبــاری، 
ــه  ــذا ب ــت؛ ل ــاخته اس ــروم س ــی مح ــتری عموم ــاد داوری و دادگس ــن نه ــاب بی ــخاص را از انتخ اش
ــد.  ــز می باش ــی نی ــون اساس ــل ۱۳۹ و ۱۷۳ قان ــح دو اص ــالف تصری ــور برخ ــاد مزب ــد، نه ــر می رس نظ
)ســوادکوهی، ۱۶:۱۳۷۹( نکتــه حائــز اهمیــت درخصــوص ایــن اســتدالل آن اســت ایــن اجبــار بــه نظــر 
ــت باشــد. ــد مانعــی درراســتای تحقــق عدال ــًا نمی توان ــاب تخصــص هیئــت مذکــور اســت و الزام از ب

یکــی از اســثنائات اصــل مذکــور، مصوبــه بــه تاریــخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۸ درخصــوص اجــازه ارجــاع بــه 
ــردد: ــان می گ ــل بی ــرح ذی ــه ش ــه ب ــد ک ــاص می باش ــرایط خ داوری در ش

 اجــازه ارجــاع دعــاوی راجــع بــه امــوال عمومــی و دولتــی بــه داوری، موضــوع اصــل ۱۳۹ قانــون 
اساســی، در مــورد شــرایط عمومــی قراردادهــای ســاخت و قراردادهــای  خدمــات مشــاوره ای، در مــوارد 
غیرمهــم، بــه کمیســیون امــور زیربنایــی و صنعــت تفویــض می شــود. در مــورد هــر قــرارداد تصمیــم 
کمیســیون بــا رأی اکثریــت وزیــران عضــو و  پــس از تأییــد رئیس جمهــور الزم االجــرا اســت. )مصوبــه 
تفویــض اجــازه ارجــاع دعــاوی بــه امــوال عمومــی و دولتــی بــه داوری بــه کمیســیون امــور زیربنایــی 
ــه  ــورد ب ــض دو م ــه تفوی ــه تصویب نام ــی ب ــاق عبارت ــه الح ــع ب ــه راج ــو تصویب نام ــت و لغ و صنع

ــران( ــاد هیئت وزی ــیون اقتص کمیس
نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه در مقــام عمــل، علی رغــم وجــود صراحــت 
در ایــن اصــل قانــون اساســی، بــه دالیــل بعضــًا واهــی، درخواســت های تفســیری از ایــن اصــل صــورت 
ــذا ایــن عــدم تفســیر  ــه گســترش دایــره ایــن اصــل محدودکننــده افــزوده شــده اســت؛ ل گرفتــه و ب
جامــع و مانــع و کامــل موجــب شــده اســت تــا درخصــوص عــدول از ایــن اصــل تنهــا بــه قرائــن حقوقی 
و یــا شــکلی نظــر داشــته باشــیم و در اینجــا می بایســت مقنــن بــه صراحــت ورود پیــدا کــرده و زمینــه 
الزم را بــرای تعییــن مصادیــق مهــم مذکــور در اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی را فراهــم کنــد. )مبارکــی، 

عمــادزاده، مســعود، ۱۳۹۶: ۱۵۷(

نتیجه

داوری نهــادی اســت کــه بــا عنــوان حکمیــت خصوصــی شــناخته می شــود و یــک اصــل غیرکتمــان 
ــه روز از آن بهــره بیشــتری در مــراودات تجــاری و حقوقــی گرفتــه می شــود، ســهولت  اســت کــه روزب

۱4۹



ــی از  ــور، همگ ــودن ام ــی، تخصصی ب ــی و مال ــای زمان ــودن هزینه ه ــر ب ــه داوران، کمت ــی ب دسترس
ــع  ــا ایجــاد موان ــا ب ــوده و ی ــوان از آن چشم پوشــی نم ــذا نمی ت ــی رود و ل ــه شــمار م ــای داوری ب مزای
آن را محــدود نمــود. گســترش ایــن نهــاد بــه حــدی اســت کــه در دنیــا ســازمان ها و نهادهــای داوری 
ــه دنبــال آن هســتند کــه داوری را جانشــین نهــاد قضایــی  همچــون ICC جایــگاه ویــژه ای یافتــه و ب

نماینــد.
دعــاوی دولتــی نیــز، در دســته دعــاوی عمومــی قــرار می گیــرد؛ چراکــه یکــی از طرفیــن مخاصمــه 
دولــت یــک نهادهــای وابســته بــه آن می باشــند. ایــن حیطــه دعــاوی از حیــث شــمولیت در کشــورهایی 
کــه حاکمیــت دولــت گســترده تر بــوده و لــذا بــه جــای بخــش خصوصــی، بیشــترین حجــم معامــالت 
را انجــام می دهنــد، به طورحتــم گســترده تــر بــوده و از ســوی دیگــر در دولت هــای حداقلــی 
ــی می باشــد  ــوای دولت ــواًل ریشــه دع ــه معم ــواردی ک ــود. یکــی از م ــد ب ــر خواه ــن شــمولیت کمت ای

ــد. ــر می باش ــوای اخی ــدار در دع ــت از اقت ــدی دول بهره من
ویژگــی امــوال عمومــی و دولتــی و ضرورتــی کــه در راســتای حفــظ بیت المــال وجــود دارد، مبنــای 
ــن امــر منجــر  ــه ای ــی ب ــا اعمــال محدودیت های ــوده اســت. اصــل ۱۳۹ ب ــون اساســی ب اصــل ۱۳۹ قان
شــده اســت کــه دعــاوی دولتــی در خصــوص امــوال عمومــی و دولتــی از ویژگــی خاصــی برخــوردار 
شــده و ارجــاع بــه داوری در عمــل بــا مشــکل روبــه رو گــردد. تفاســیر شــورای نگهبــان، در مقــام عمــل 
ــتای  ــه در راس ــی ک ــم دل نگرانی های ــن اصــل علی رغ ــذا ای ــرده اســت؛ ل ــه را گســترده تر ک ــن حیط ای
حفــظ حقــوق عامــه فراهــم آورده اســت، منجــر بــه ایجــاد یــک مانــع اساســی در مفهــوم داوری بــه 

معنــای تســهیل در شــرایط داوری شــده اســت.
ــا صلــح دعــاوی در ایــن خصــوص ایجــاد  ــه داوری و ی ــه مشــکالتی کــه در ارجــاع ب ــا عنایــت ب ب
ــت از بیت المــال ایجــاد  ــی را در حمای ــون اساســی مشــکل چندان شــده اســت، حــذف اصــل ۱۳۹ قان
نمی کنــد، مگــر آنکــه مقنــن دغدغــۀ دیگــری غیــر از دغدغه هــای حقوقــی داشــته باشــد. بــه عبــارت 
ــا ارائــه روش هــای دقیــق نظارتــی بــر  دیگــر، بــه جــای اعمــال اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی می تــوان ب
ــات  ــه اقتضائ ــرد؛ چراک ــره بیشــتری را ب ــع آن به ــی از مناف ــی و دولت ــوال عموم ــه ام داوری نســبت ب
ــی  ــی و گــذر از بحران هــای اولیــه در زمــان انقــالب اســالمی و همچنیــن افزایــش حجــم بازرگان زمان
بین المللــی منجــر بــه آن شــده کــه اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی نتوانــد جواب گــوی ایــن مــوارد باشــد 

ــد. ــی را ایجــاد می نمای ــق کل ــه تواف ــرای دســت یابی ب ــع و هــراس بزرگــی را ب ــام عمــل مان و در مق
اساســًا تفســیر موســع از اصــل ۱۳۹ بــه هیــچ عنــوان بــا توجــه بــه نحــوه نــگارش و تصویــب آن 
ــه نظــر می رســد بهره گیــری از نهــاد داوری در مــواردی کــه خــارج از اصــل ۱۳۹  درســت نیســت و ب
قانــون اساســی بــوده و همچنیــن نهادهــای اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه اختالفــات مشــخص نشــده 

ــردد. ــد اعمــال گ اســت می توان
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فهرست منابع

الف. قوانین و مقررات

۱.  قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶/۶/۲۶

۲.  قانون مدنی

۳.  قانون اساسی

۴.  قانون آیین دادرسی مدنی

۵.  قانون شهرداری ها ۱۳۳۴/۴/۱۱

۶.  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

۷.  مصوبــه تفویــض اجــازه ارجــاع دعــاوی بــه امــوال عمومــی و دولتــی بــه داوری بــه کمیســیون امــور زیربنایــی 

ــیون  ــه کمیس ــورد ب ــض دو م ــه تفوی ــه تصویب نام ــی ب ــاق عبارت ــه الح ــع ب ــه راج ــو تصویب نام ــت و لغ و صنع

اقتصــاد هیئــت وزیــران.

۸.  مصوبــه تفویــض اجــازه ارجــاع دعــاوی بــه امــوال عمومــی و دولتــی بــه داوری بــه کمیســیون امــور زیربنائــی 

و صنعــت و لغــو تصویب نامــه راجــع بــه الحــاق عبارتــی بــه تصویبنامــه تفویــض دو مــورد بــه کمیســیون اقتصــاد 

هیئت  وزیــران مصــوب ۱۳۷۳/۰۲/۱۸.

ب. کتاب ها

۹.  بهرامــی، بهــرام، پرتــوی زاده، رضــا، بهرامــی، محمدرضــا  ۱۳۹۸، بایســته های داوری در حقــوق ایــران، تهــران، 

موسســه فرهنگــی هنــری انتشــاراتی نــگاه بینه.

۱۰.  پیری، فرهاد، ۱۳۹۸،راهنمای نگارش رأی در داوری، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

ــی  ــازمان جهان ــالف س ــل اخت ــتم حل وفص ــی و سیس ــون اساس ــل ۱۳۹ قان ــا ، ۱۳۷۵، اص ــدی، لعی ۱۱.  جنی

ــارت. ــی تج ــازمان جهان ــی س ــای حقوق ــی جنبه ه ــاالت بررس ــه مق ــران، مجموع ــارت، ته تج

ــی، تهــران، شــرکت  ــه قضای ــه آن در روی ــوط ب ــاوی مرب ــوق داوری و دع ــه، ۱۳۹۸، حق ۱۲.  خدابخشــی، عبدالل

ســهامی انتشــار.

۱۳.  شــیروی، عبدالحســین، ۱۳۹۵، داوری تجــاری بینالمللــی، تهــران، ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم 

ــگاه ها. ــانی دانش انس

۱۴.  صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۱۳۵۸

ــردی، تهــران، مرکــز مطبوعــات و  ــوذر، ۱۳۹۸، حقــوق داوری کارب ۱۵.  علــی دادی ده کهنــه، علــی، جوهــری، اب

انتشــارات قــوه قضاییــه.

۱۶.  محمدی خورشیدی، محمد، ۱۳۹۵، داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات بهنامی.
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۱۷.  مشهدی، علی، ۱۳۹۷، فرهنگ اصطالحات حقوق اداری، تهران، شرکت سهامی انتشار.

ــات و  ــه مطالع ــران، موسس ــن داوری، ته ــل، آیی ــاری بینالمل ــا، ۱۳۸۸، داوری تج ــت، حمیدرض ــک بخ ۱۸.  نی

بازرگانــی. پژوهش هــای 

ج. مقاله ها

ــن ADR در  ــی روش هــای حــل اختــالف جایگزی ــر محمــد، ۱۳۸۴، بررســی نقــش تکمیل ۱۹.  اســکندری، امی

ــون وکال، شــماره ۱۹۱. ــه کان ــران، مجل ــه ضمــان قهــری و خســارت، ته ــوط ب ــاوی مرب حل وفصــل دع

ــوق  ــه دیدگاه هــای حق ــران، مجل ــران و فرانســه، ته ــاوی اداری در ای ــواع دع ۲۰.  آقایی طــوق، مســلم، ۱۳۹۷، ان

قضایــی، شــماره ۸۳.

ــه، شــادمان فر، محمدرضــا، پورغالمی فراشــبندی، مجتبــی، ۱۳۹۳، بررســی فقهــی مــال  ۲۱.  بهمن پــوری، عبدال

بــودن داده هــای رایانهــای، نشــریه فقــه و مبانــی حقــوق اســالمی، تهــران، شــماره ۲.

ــون اساســی درس هایــی از دعــاوی گذشــته، فصلنامــه رأی،  ۲۲.  پیــری، فرهــاد، ۱۳۹۸، تفســیر اصــل ۱۳۹ قان

تهــران، شــماره ۱۹.

ــر  ــا تأکیــد ب ــران ب ــد قزوینــی، نســترن، ۱۳۹۴، داوری پذیــری در نظــام حقوقــی ای ۲۳.  جنیــدی، لعیــا، غیاثون

رویــه قضایــی، تهــران، نشــریه حقــوق تطبیقــی، شــماره ۲ پیاپــی ۱۰۸.

ــایر  ــا س ــبت آن ب ــال و نس ــز انف ــالک تمیی ــد، ۱۳۸۸، م ــی، مجی ــارزاده هنجن ــن، نج ــی، محمدحس ۲۴.  حبیب

ــماره ۱۵. ــی، ش ــوق خصوص ــه حق ــران، مجل ــی، ته ــت عموم ــن مالکی عناوی

ــی،  ــوال عموم ــی ام ــت حقوق ــه ماهی ــوط ب ــه مرب ــدی، ۱۳۹۷، نظری ــی، مه ــواد، بابائ ــی زاده، محمدج ۲۵.  رضائ

ــماره ۱۶. ــوق اداری، ش ــه حق ــران، فصلنام ته

۲۶.  زارعــی، محمدحســین، فنــازاد، رضــا، ۱۳۹۱، ماهیــت ویــژه صالحیــت اختیــاری و روش هــای نظــارت بــر آن 

در بســتر حقــوق عمومــی مــدرن، تهــران، فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی، شــماره ۱۱۷.

۲۷.  زاکرخواهی فــرد، یحیــی، صادقــی، محمــد، ۱۳۹۹، تحلیــل حقوقی-اقتصــادی موانــع ســرمایه گذاری 

ــم. ــل و هفت ــماره چه ــران، ش ــران، ته ــق آزاد ای ــی در مناط خارج

۲۸.  ســوادکوهی، ســام، ۱۳۷۹، تولــد داوری اجبــاری یــا مرحلــه ای از دادرســی، تهــران، مجلــه دادرســی، شــماره 

.۲۹

ــون اساســی در مســیر الحــاق  ــع اصــل ۱۳۹ قان ــوکل، ۱۳۹۸، موان ــب زاده، ت ــه، حبی ۲۹.  صدخســروی، معصوم

ــل، شــماره چهــل و پنجــم. ــران و بین المل ــی تطبیقــی ای ــات حقوق ــه تحقیق ــه تریپــس، فصلنام ــه موافقت نام ب

ــوق  ــران و حق ــوق ای ــازش در حق ــاد س ــی نه ــی تطبیق ــن، ۱۳۹۶، بررس ــار، محس ــا، زی ــاه، علیرض ۳۰.  عالی پن

ــماره ۲. ــوم، ش ــال س ــواه، س ــی گ ــای حقوق ــران، آموزه ه ــل، ته ــارت بینالمل تج

۳۱.  عباســی، بیــژن، معصومــی، مســعود، ۱۳۹۸، جایــگاه امــوال دولتــی در نظــام حقوقــی ایــران، تهــران، فصلنامه 
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ــماره ۱۸. حقوق اداری، ش

ــار آن در نظــام حقوقــی ایــران، تهــران، مجلــه  ۳۲.  عبداللهــی، حســین، ۱۳۹۸، بازتعریــف امــوال عمومــی و آث

پژوهــش حقــوق عمومــی، شــماره ۶۳.

۳۳.  عبدیــزدان، مصطفــی، ۱۳۹۷، تحلیــل رویکــرد دادگاه هــا نســبت بــه داوری دعــاوی امــوال عمومــی و دولتــی، 

تهــران، دو فصلنامــه پژوهشــنامه حقــوق خصوصــی عدالــت، شــماره ۹.

ــران،  ــران، ته ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل ۱۳۹ قان ــای اص ــر، ۱۳۸۷، ظرفیت ه ــتی، ناص ۳۴.  علیدوس

ــردی، شــماره ۳۹. ــات راهب ــه مطالع فصلنام

۳۵.  فتاحــی، مهــدی، ۱۳۹۴، داوری راجــع بــه امــوال عمومــی و دولتــی در رویــه قضایــی دادگاه هــای جمهــوری 

اســالمی ایــران، تهــران، فصلنامــه رأی، شــماره ۱۱.

۳۶.  کاویانــی، کــوروش، ۱۳۸۰، اصــل ۱۳۹ و شــرط داوری در قراردادهــای مصــوب مجلــس شــورای اســالمی، 

تهــران، مجلــه پژوهــش حقــوق عمومــی، شــماره ۵.

۳۷.  کرمــی، حامــد، محبــی، داود، ۱۳۹۷، تحلیــل اصــل ۱۳۹ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران مبتنی بــر 

ماهیــت امــوال عمومــی، تهــران، فصلنامــه دانــش حقــوق عمومی، شــماره ۲۲.

ــالح داوری و  ــع ذی ص ــین، ۱۳۹۶، مراج ــعود، غالمحس ــم، مس ــادزاده، محمدکاظ ــی، عم ــی، مصطف ۳۸.  مبارک

ــماره ۲. ــالمی، ش ــوق اس ــنامه حق ــران، پژوهش ــران، ته ــی ای ــای اداری و نفت ــی در قرارداده دادرس

۳۹.  منصورآبــادی ، عبــاس، ۱۳۸۲، موضــوع جــرم در بــاب جرائــم علیــه امــوال، تهــران، نشــریه حقــوق خصوصــی، 

.۴ شماره 

ــران،   ــالمی، ته ــی اس ــای اجتماع ــه پژوهش ه ــالمی، مجل ــم اس ــارات حاک ــر، ۱۳۷۸، اختی ــی، علی اکب ۴۰.  نوای

ــماره ۱۸. ش

ــکاری موضــوع شــرایط عمومــی پیمــان  ۴۱.  هــادی، ســاالر، ۱۳۹۸، بررســی نهــاد داوری در قراردادهــای پیمان

ــار، شــماره ۵. ــی قانون ی ــه الکترونیکــی پژوهشــی حقوق ــاده ۵۳، فصلنام م

د. پایان نامه

ــت  ــوان عدال ــه و دی ــی فرانس ــورای دولت ــاوی اداری در ش ــواع دع ــه ان ــا، ۱۳۸۶، پایان نام ــاهرخی، آناهیت ۴۲.  ش

ــران، دانشــگاه تهــران. اداری ای

ه . وب سایت

https://www.shora-gc.ir  .۴۳
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