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داوری یکــی از بهتریــن روشهــای حلوفصــل اختالفــات میباشــد چراکــه دارای اثرگــذاری
بهموقــع بــوده و هزینههــای مربــوط بــه دعــاوی در دادگســتری و اطالــه دادرســی نیــز در آن بــه
چشــم نمیخــورد؛ امــا تفاوتــی بســیاری درخصــوص ارجــاع امــر بــه داوری در دعــاوی مربــوط بــه
دولــت بــا دعــاوی عــادی بــه چشــم میخــورد .در دعــاوی دولتــی محدودیتهایــی در قانــون اساســی
و قوانیــن عــادی وجــود دارد ولــی ایــن امــر ،منــع مطلــق در ایــن خصــوص نداشــته مگــر درمواردیکــه
مراجــع اختصاصــی بــه موجــب قانــون بــرای رســیدگی بــه اختالفــات تعییــن شــده باشــند .در ایــن
تحقیــق ســعی بــر آن بــوده کــه بــه بررســی اصــل  ۱۳۹از منظــری جدیــد اقــدام شــود و بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف از روش کتابخانـهای بــا رویکــرد بررســی عملــی و پژوهشــی موضــوع در رویــه
قضایــی بهــره گرفتــه شــده اســت .بــا بررســی ســایر مصادیــق دعــاوی دولتــی و بهویــژه کنــکاش در
تفاوتهــای موجــود در واژگان ،ضــرورت حــذف اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی بــه جهــت ایجــاد مانــع
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

نهــاد داوری بــا عنایــت بــه مشــکالت روزافــزون بهرهگیــری از دادگســتری عمومــی روزبــهروز
ـی موضــوع بیشــتر بــوده
درحـ ِ
ـال گســترش اســت .بــه طــور واضحــی ،در داوری فرصــت بیــان تخصصـ ِ
و داوران بــه راحتــی میتواننــد بــه بررســی همهجانبــه مخاصمــه بپردازنــد .درجاییکــه اشــخاص
خصوصــی از فرصــت داوری بهــره میگیرنــد همــه لــوازم و ابــزار قابــل پیشبینــی میباشــد ،چراکــه
اراده طرفینــی یــک اصــل غیرقابــل عــدول بــوده و حتــی زمــان و مــکان و مــدت داوری و از همــه مهمتر
خــود داوران برایناســاس انتخــاب میشــوند؛ امــا زمانیکــه صحبــت از امــوال عمومــی و دولتــی
میشــود ماجــرا شــکل دیگــری بــه خــود میگیــرد و نبایــد مبنــا را بــر آن قــرار داد کــه همچنــان اراده
مــاک عمــل باشــد .بهرهمنــدی از منافــع عمومــی ریشــه تاریخــی دارد .زندگــی انســانهای بــدوی در
طبیعــت بــدون مشــکل از مواهــب آن بهرهمنــد بــود ،امــا ایجــاد و گســترش اجتماعــات ایــن منافــع
خصوصــی را تحتالشــعاع قــرار داد و دیگــر امــکان ســودمندی همهجانبــه از آن میســر نبــود و قواعــد
اجبــاری وضــع گردیــد تــا محدودیتهــای ناخواســتهای شــکل بگیــرد .دراینجــا مفهــوم امــوال عمومــی
شــکل میگیــرد و ســاختار حقوقــی ویــژهای نیــز بــه تبــع ماهیــت خــاص آن بــروز و ظهــور مییابــد.
اصــل  ۱۳۹قانــون 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
میگیــرد ،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 نگرانیهــای فقهــی
و سیاســی در ســرآغاز تدویــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در خصــوص امــوال بیــت المــال
در تدویــن ایــن اصــل نقــش اساســی داشــته اســت.
لــذا ســوالی کــه مبنــای مقالــه حاضــر میباشــد آن اســت کــه آیــا گســترش روزبــهروز مفهــوم
داوری و ارتقــاء جایــگاه آن ،موجبــی بــرای بازنگــری و یــا حتــی حــذف کلــی اصــل  ۱۳۹را فراهــم
مـیآورد و آیــا داوری در ســایر دعــاوی دولتــی امکانپذیــر اســت یــا خیــر؟ بــا بررســی کتــب و مقــاالت
مرتبــط در بــدو امــر ایــن فرضیــه حاصــل میگــردد کــه اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی در مقــا ِم عمــل،
انعقــاد معاهــدات و قراردادهــای تجــاری را محــدود نمــوده و حــذف آن کمــک شــایانی بــه ارتقــای
دادن منافــع عمومــی نبایــد
تجــارت دولتــی مینمایــد و از ســوی دیگــر ،تــرس مبنیبــر ازدســت ِ
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 همهجانبــه اصــل مذکــور اساسـاً داوری در
اختالفــات دولتــی را بررســی نمــوده و گســتره و امــکان آن را بــرای طــرح دوبــاره آن و ضــرورت اصــاح
اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی تبییــن نماییــم.
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وجــه تمایــز ایــن تحقیــق بــا پژوهشهــای صورتگرفتــه در مــورد ایــن اصــل ،ایــن اســت کــه
هیچیــک بــه داوری از منظــر تلفیــق حقــوق خصوصــی و عمومــی بــا یکدیگــر نگاهــی نداشــته و تنهــا
بــا انتخــاب یکــی از دو جنبــه مذکــور نتیجهگیــری نمودهانــد .بــه عنــوان مثــال ،در مقالههایــی از
قیبــل «داوریپذیــری در نظــام حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر رویــه قضایــی» نوشــته اســتاد ارجمنــد،
ســرکار خانــم دکتــر جنیــدی ،بــه حیطــۀ اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی پرداختــه شــده اســت و یــا
آنکــه در مقالــه «بررســی تســری شــروط اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی بــه امــوال شــرکتهای دولتــی»،
جنــاب آقــای هنــدی ،تنهــا تســری یــا عــدم تســری ایــن اصــل درخصــوص امــوال دولتــی ،موردمداقــه
قــرار گرفتــه اســت .در نگارشهــای حقوقــی بعض ـاً نویســندگان تنهــا بــه ذکــر مصادیــق آن موضــوع
میپردازنــد حــال ســوال اساســی آن اســت کــه  ،اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی همچنــان از کارآیــی
قانونــی خــود ،برخــوردار اســت؟ ی ـا آنکــه مــی بایســت اصــاح یــا حتــی حــذف گــردد؟
ایــن اصــل بــه انحــاء مختلــف در طــول چهلوانــدی ســال از آغــاز انقــاب اســامی ایــران،
موردکنــکاش قــرار گرفتــه اســت امــا یــک نکتــه از نظــر دورمانــده و آن مســئله مربــوط بــه داوریپذیری
ورای ایــن اصــل میباشــد.
 .۱مفهومشناسی و مبانی نظری
 .1.1مفهومشناسی و اهمیت داوری

داوری ،آییــن حــل اختــاف توســط یــک یــا چنــد شــخص ثالــث بیطــرف تحــت عنــوان داور
اســت کــه معمــوالً توســط طرفیــن انتخــاب میشوند(اســکندری)۳۳ :۱۳۸۴ ،؛ بنابرایــن اســاس داوری
مبتنیبــر رضایــت و اراده میباشــد ،بهعبارتدیگــر ،در داوری آن چیــزی کــه مقــام رســیدگیکننده،
روش رســیدگی ،اعــام رأی و امثالهــم را مشــخص میســازد خواســت طرفیــن دعــوی اســت .پــس
در داوری بــا حکمیتــی ســروکار داریــم کــه ریشــه در قالــب دادگســتری خصوصــی دارد .ایــن نهــاد
ِ
تکلیــف طرفینــی اســت و بــا اقتــداری کــه طرفیــن مخاصمــه بــه وی اعطــا
تعیینکننــده حــق و
نمودهانــد ،رأیــی کــه خاتمهدهنــدۀ اختــاف اســت را صــادر مینماینــد .داوری در مــاده یــک
قانــون داوری تجــاری بینالمللــی تعریــف شــده اســت« :داوری عبــارت اســت از رفــع اختــاف بیــن
متداعییــن در خــارج از دادگاه بهوســیله شــخص یــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی مرضــی الطرفینــی
یــا انتصابــی» .امــا گذشــته از مفهــوم قانونــی و لغــوی داوری ،اساس ـاً داوری در مفهــوم حقوقــی روش
حلوفصــل اختالفــات بــه صــورت غیررســمی و دوســتانه میباشــد (بهرامــی و دیگــران.)۱۰ :۱۳۹۸ ،
نهــاد داوری بــه روشهــای گوناگــون خــود را نشــان میدهــد .ازجملــۀ آنهــا شــرط داوری در بخشــی
از قــرارداد اصلــی اســت امــا اصــوالً داوری مبتنــی بــر یــک قــرارداد میباشــد؛ یعنــی متــن حقوقــی
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کــه پیشبینــی حلوفصــل اختالفــات را در ماهیــت یــا اجــرا و یــا حتــی تفســیر ،بــه داوری ارجــاع
دهد(پیــری.)۲ :۱۳۹۸ ،
باتوجهبــه اینکــه داوری بــه عنــوان یــک روش و ابــزار حلوفصــل مناقشــات و اختالفــات داخلــی
و بینالمللــی اســت ،لــذا دارای جهــات عدیــدهای از مزایــا اســت .ازجملــه آنکــه مناســبترین روش
حــل اختالفــات اســت؛ چراکــه حــق اســتماع در ایــن شــیوۀ رســیدگی بــه نحــو احســن پیادهســازی
میشــود و برخــاف رســیدگی در دســتگاه قضــاء کــه بعضـاً گرفتــار ارائــه آمارهــای ماهیانــه و ســالیانه
میباشــد و ســرعت جایگزیــن بســیاری از اصــول حقوقــی اســت ،در نهــاد داوری دقــت بیشــتری
وجــود دارد .از ســوی دیگــر بــا خواســتههای طرفینــی مأنوستــر میباشــد ،توســط اهــل فــن انجــام
میگیــرد کــه منتخــب خــود طرفیــن مخاصمــه میباشــند ،زمــان در اینگونــه رســیدگیها کوتاهتــر
از رســیدگی در دادگاههــا میباشد(خورشــیدی .)۳۲ :۱۳۹۵ ،اینگونــه مزایــا موجــب میشــود تــا
تمایــل افــراد بــرای مراجعــه بــه داوری بهنحــو فزآینــدهای روبهگســترش باشــد و در ایــن راســتا دولــت
نیــز بــه عنــوان بزرگتریــن طــرف حــق و تکلیــف ،بــه ایــن سمتوســو تمایــل بیشــتری دارد؛ علیرغــم
اینگونــه مزایــا ،داوری در برخــی از مــوارد دارای معایبــی نیــز میباشــد ،ازجملــه آشــنا نبــودن داور بــا
حقــوق موضوعــه ،قابلیــت ابطــال آراء داوری و اینکــه ممکــن اســت در شــرایطی داور بیطــرف نباشــد،
لــذا ممکــن اســت بــه همیــن دالیــل تمایــل ارجــاع دعــوی بــه داوری نیــز کاهــش یابــد.
 .2.1مفهومشناسی دعاوی دولتی

اساس ـاً هــدف اولیــه در تعامــات دولتــی بــر آن اســت کــه اقتــدار دولــت بــه عنــوان یــک نهــاد
باالدســتی حفــظ شــود؛ هرچنــد از منظــر بعضــی نظریــات حقــوق عمومــی ،ماننــد دایســی حقوقــدان
انگلیســی ،دولــت چــون شــهروند عــادی میباشــد و نمیتوانــد بــه عنــوان یــک نهــاد مقتــدر بــه
عنــوان قــدرت برتــر عمــل کنــد .او بــدون اعتمــاد بــه دولــت و قـ ِ
ـدرت حاکمیــت ،تــاش دارد تــا جایــی
بــرای قــدرت خودســرانه باقــی نگــذارد( .زارعــی ،فنــازاد )۸۳ :۱۳۹۱ ،ولــی در سیســتم حقوقــی ایــران
برگرفتــه از حقــوق فرانســه 1و فقــه تشــیع ،دولــت از حاکمیتــی برخــوردار اســت کــه اقتــدار بــا آن
همشــأن میشــود بهگون ـهای کــه در فقــه اســامی اصــل شــریعت اختیــار تــام بــه حاکــم اســامی
داده اســت و حاکــم اســامی در جامعــه دینــی در قلمــرو مصالــح کلــی نظــام بــه نوعــی کــه بــا حقــوق
افــراد و جامعــه تزاحــم نیابــد بــه تمشــیت و ســازماندهی و مدیریــت جامعــه میپــردازد( .نوایــی،
)۶ :۱۳۷۸؛ بنابرایــن نمیتــوان انتظــار داشــت کــه جایــگاه قــدرت دولتــی بهمثابــۀ جایــگاه اشــخاص
خصوصــی باشــد .هرچنــد اقتــدار مذکــور نبایــد درراســتای اعمــال زور بیجهــت باشــد کــه درنهایــت
* .تئوری چراغ سبز
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بــه اســتبداد بیانجامــد ،امــا میتوانــد از ایــن قــدرت بــرای اعمــال منفعــت عمومــی بهــره بگیــرد .ایــن
قــدرت برتــر کار را تاجایــی پیــش میبــرد کــه بــرای انجــام امــور خــود حتــی از قــدرت عمومــی بهــره
گرفتــه تــا مزایــای ویــژهای را بــرای اجتمــاع متبلــور ســازد .چیــزی کــه اندیشــمندانی چــون بارتلمــی و
هوریــو بــه عنــوان رابطــه نابرابــر اداره و شــهروندان یــاد کردهانــد( .مشــهدی )۳۳۱ :۱۳۹۸ ،زمانیکــه
دیــدگاه غالــب ،مبتنــیبــر اندیشــه قــدرت عمومــی باشــد ،بــا مفهــوم اقتــدار ســروکار خواهیــم داشــت
و حتــی دعــاوی دولتــی نیــز تحتالشــعاع ایــن اقتــدار قــرار میگیــرد .هرچنــد ایــن اندیشــه حتــی
در حقــوق فرانســه نیــز امــروزه بــا تعدیــل روبـهرو شــده اســت ولــی بــه نظــر میرســد در کشــورهای
پیگیــر ایــن نظــام نیــز رگههایــی از آن بــه چشــم میخــورد.
بــا ایــن نــگاه ،دعــوی دولتــی در ســادهترین تعریــف عبــارت اســت از دعوایــی بــه خواســته احقــاق
حــق بهشــرطیکه حداقــل یــک طــرف آن دولــت و یــا نهادهــای وابســته بــه دولــت و بــرای حفــظ
منفعــت عمومــی اســت؛ لــذا ایــن دســته از دعــاوی بــه نحــوی بــا منفعــت عمومــی نیــز ســروکار
دارنــد .بــه عبــارت دیگــر همانگونهکــه نفــع خصوصــی منجــر بــه ایجــاد یــک دعــوای خصوصــی
میگــردد ،در ایــن دعــاوی ریشــه اختــاف در بــرآوردن نفــع عمومــی خواهــد بــود .اقتضــاء ایــن دســته
از دعــاوی آن اســت کــه نهــاد رســیدگیکننده ،خــود از بدنــه حاکمیــت ( )Sovereigntyمیباشــد،
لــذا حساســیت بــه نهــاد رســیدگیکننده تقویــت شــده و شــاید تمایــل بخــش خصوصــی نیــز بــه آن
باشــد کــه از نهــاد داوری بهــره جســته تــا بتوانــد بهراحتــی بــه حقــوق اولیــه مرتبــط بــا دادرســی،
فــارغ از جانبــداری احتمالــی دســت یابــد.
 .۲تبیین و واکاوی اصل  ۱۳۹قانون اساسی

اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی بیــان م ـیدارد :صلــح دعــاوی راجــع بــه امــوال عمومــی و دولتــی یــا
ارجــاع آن بــه داوری ،در هــر مــورد موکــول بــه تصویــب هیئتوزیــران اســت و بایــد بــه اطــاع مجلــس
برســد .درمواردیکــه طــرف دعــوی خارجــی باشــد و در مــوارد مهــم داخلــی بــه تصویــب مجلــس نیــز
برســد .مــوارد مهــم را قانــون تعییــن میکنــد.
یکــی از بدیهیتریــن برداشــتها از ایــن اصــل آن اســت کــه دعــاوی دولتــی در آن مکتــوم و
پنهــان میباشــد .قرینههایــی کــه در آتیــه بــه آن میپردازیــم ظاهــراً نشــاندهنده ســکوت عامدانــۀ
قانوننویســان اساســی در ابتــدای انقــاب اســامی میباشــد.
در متــن اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی ،در قســمت اول آن از لفــظ صلــح اســتفاده شــده اســت .اگــر
منظــور از صلــح ،همــان مفهــوم ( )conciliationیــا بــه عبارتــی ســازش باشــد مهمتریــن ویژگــی آن
ـن اختــاف اســت تــا از طریــق دوســتانه
حضــور و نقــش عمــده ثالــث در انجــام مذاکــرات بیــن طرفیـ ِ
موضــوع قابــل حلوفصــل باشــد( .شــیروی )۶۷ :۱۳۹۱ ،بــا مراجعــه بــه نظــام حقوقــی ایــران مشــاهده
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میشــود کــه صلــح در قانــون مدنــی در مــاده  ۷۵۲بیــان 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
نظــر میرســد اکثــر حقوقدانــان ماهیــت صلــح را نوعــی تســالم دانســته و تقریب ـاً صلــح و ســازش را
متــرادف یکدیگــر دانســتهاند؛ (عالیپنــاه ،زیــار )۶۷،۱۳۹۱،لــذا شــاید تبییــن مفهــوم صلــح از منظــر
حلوفصــل دعــاوی ،اتخــاذ روشــی باشــد کــه در آن حــل اختــاف از طریــق مســالمتآمیز صــورت
بگیــرد.
وجــه دیگــر صلــح و ســازش ،ایــن مطلــب را بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه بــا عنایــت بــه اینکــه
مــوارد اخیــر دارای ویژگــی خاصــی نمیباشــند ،بنابرایــن هریــک از روشهــای حلاختــاف غیــر
از دادگســتری را دربرگرفتــه و الجــرم مــواردی ازجملــه میانجیگــری ،کدخدامنشــی ،کارشناســی و
امثالهــم را در دایــره شــمول اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی قــرار میدهنــد .از ســوی دیگــر ،ایــن نظــر
بــا ایــن مخالفــت روب ـهرو شــده اســت کــه آنچــه توافــق م ـیآورد مشــمول اصــل اســت و بــه نظریــه
کمیتــه بررســی و تفســیر عهدنامــه الجزایــر اســتناد کردهانــد کــه صــرف مذاکــرات اصالحــی در قلمــرو
دعــاوی موضــوع بیانیــه الجزایــر بــه تحصیــل مجــوز نیــاز ندارد(جنیــدی .)۷۹:۱۳۷۵ ،بــا عنایــت بــه
ظاهــر اصــل  ۱۳۹و مبتنیبــر اصالهالظهــور و از ســویدیگر مداقــه در صــورت مذاکــرات تصویــب
ایــن اصــل ،ایــن نظــر کــه معتقــد اســت اتخــاذ روشــی کــه مبیــن حلوفصــل قطعــی اختالفــات
میباشــد ،مشــمول اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی اســت ،بنیــه حقوقــی قویتــری دارد؛ چراکــه اتخــاذ
روشهــای کدخدامنشــی و میانجیگــری ،یقینــاً الــزام حقوقــی بــرای تبعیــت ایجــاد نمیکنــد و
مبنــای اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی نیــز حمایــت از امــوال عمومــی و دولتــی بــوده و محــل آن در جایــی
اســت کــه اتخــاذ روشهــای غیــر دادگســتری بــه حلواختــاف قطعــی منجــر میگــردد .مؤیــد ایــن
نظــر ،نظریــه نائبرئیــس مجلــس وقــت اســت کــه در زمــان تصویــب قانــون اساســی بیــان م ـیدارد:
« آنجاییکــه پــای دادگاه در میــان نیســت ،یعنــی رأی دادگاه در بیــن نباشــد( »...صورتمذاکــرات
مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران )۱۳۵۲،لــذا بــه نظــر میرســد اگــر
متنازعفیــه
حتــی پــای داور در میــان نباشــد امــا اقدامــی ماهــوی درخصــوص تصمیمگیــری موضــوع
ٌ
صــورت پذیــرد ،مشــمول ایــن اصــل خواهــد بــود.
همانگونهکــه در ایــن اصــل مشــخص اســت ،داوری در ایــن خصــوص منــوط بــه تصویــب
هیئتوزیــران و در مــوارد مهــم منــوط بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی اســت .همانگونهکــه
میدانیــم اشــخاص خصوصــی از بــاب مالکیتــی کــه بــر امــوال خــود دارنــد ،حــق هرگونــه تصرفــات
را داشــته و میتواننــد تعیینتکلیــف راجــع بــه امــوال خــود را حتــی بــه داوری نیــز ارجــاع دهنــد.
حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا در ایــن خصــوص ،بــا عنایــت بــه اینکــه دارایــی دولــت نســبت بــه
امــوال دولتــی بــا توجــه بــه مفاهیــم فوقالذکــر دارای وضعیــت مختلفــی اســت و ظاهــر مشــروح
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مذاکــرات مجلــس در هنــگام تصویــب اصــل  ۱۱۴ســابق ( ۱۳۹فعلــی) نیــز نشــان از نگرانــی درخصــوص
تضییــع حقــوق عامــه دارد ،چنیــن اختیــاری را میتــوان بــه دولــت داد؟ چــون مطابــق ایــن اصــل،
نقــش نهادهــای مذکــور جنبــه غالــب نســبت بــه حفاظــت از حقــوق مــردم اســت؛ چراکــه نائبرئیــس
مجلــس خبــرگان در ایــن خصــوص بیــان داشــتهاند :آنجاکــه تصمیــم بگیرنــد اقامــه دعــوی کننــد و
محاکمــه کننــد ،آنجــا اجــازه نمیخواهــد نــه از طــرف هیئتوزیــران و نــه از مجلــس احتیــاج بــه
اجــازه نــدارد ،ولــی اگــر دولــت خواســت بهعنــوان نماینــده ملــت و طــرف دعــوی چــه داخلــی باشــد
و چــه خارجــی خواســتند بــا هــم صلــح کننــد یعنــی اگــر خواســتند پــای دادگاه در میــان نباشــد
آنجایــی را کــه دادگاه میکنــد هیــچ تصویــب مجلــس نیــاز نــدارد ولــی جاییکــه دادگاه دخالــت
نمیکنــد و صرفــاً از در صلــح وارد میشــود میگوئیــم نتیجــه کار را از طریــق نمانــدگان ملــت ،بــه
ملــت میرســاند( ...صورتمذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
 )۱۳۵۲ایــن نظــر مــورد تأییــد پژوهشــگران نیــز قــرار گرفتــه و بــا ســابقه تاریخــی ایرانیــان بهويــژه
در برخــورد بــا دول خارجــی اســتعمارگر بــه توجیــه منطقــی آن پرداختهانــد( .علیدوســتی)۹۵،۱۳۸۷ ،
اساســاً فلســفه و ماهیــت وجــودی اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی خدشــهدار کــردن داوری نیســت
بلکــه دلنگرانیهــای مصالــح عمومــی ،موجبــی بــرای اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی بــوده اســت .مؤیــد
ایــن نظریــه ،اصطــاح داوریناپذیــری نســبی اســت کــه بغضــی از حقودانــان آن را بــهکار بردهانــد.
(جنیــدی ،غیاثونــد قزوینــی )۲۸ :۱۳۹۴ ،ایــن مســئله ،ریشــه در ســوابق حقوقــی ایــران نــدارد و
برگرفتــه از نظامــات حقوقــی خارجــی اســت .ایــن حکــم در پیشنویــس قانــون اساســی و برگرفتــه از
نظــام حقوقــی فرانســه نگاشــته شــده اســت( .کرمــی ،محبــی)۱۰۲ :۱۳۹۷ ،
لــذا صیانــت از بیتالمــال درخصــوص صلــح دعــاوی قابلتوجــه و توجیهپذیــر اســت ،امــا
درخصــوص ارجــاع امــر بــه داوری یــا چیــزی کــه در فقــه بــه عنــوان قاضــی تحکیــم شــناخته میشــود
و عــدم اطمینــان و شــاید تفکــر جانبــداری وی ،قــدری تأملبرانگیــز میباشــد؛ چراکــه یکــی از
پایههــای داوری اســت .هرچنــد داوری بهعنــوان قضــاوت خصوصــی تلقــی میگــردد امــا ایــن امــر
مانــع بیطرفبــودن او نخواهــد بــود ،درصورتیکــه ایــن اصــل رعایــت نگــردد میتوانــد منجــر بــه
طــرح دعــوای ابطــال گردد(.خدابخشــی)۲۴۰:۱۳۹۷ ،
بــا لحــاظ مــوارد پیشگفتــه ،تســری ایــن اصــل چنــدان محمــل حقوقــی نــدارد و لــذا بایــد در
حــدود همیــن مفهــوم یعنــی جلوگیــری از تضییــع بیتالمــال بــه تفســیر نیــز پرداخــت؛ امــا متأســفانه
در اینراســتا شــورای نگهبــان حیطــه ایــن اصــل را تســری داده و حتــی تصویــب شــرط داوری توســط
مجلــس قبــل از بــروز اختــاف را ممنــوع اعــام 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 اســامی قــرار نگرفتــه اســت و ایــن امــر بــر ابهــام هرچــه بیشــتر اصــل
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داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی
تحولگرایانه به اصل  ۱۳۹قانون اساسی

فوقالذکــر افــزوده اســت(.پیری.)۱۹:۱۳۹۶ ،
بنابرایــن در مقــام عمــل بــا تفاســیری از شــورای نگهبــان روبـهرو هســتیم کــه دایــره ایــن اصــل را
تحتالشــعاع قــرار داده اســت:
 .1امــوال بنیــاد شــهید مشــمول اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی لحــاظ شــده اســت (نظــر شــماره
 ۷۷/۲۱/۲۶۲۸مــورخ )۱۳۷۷/۲/۲؛
 .2تعمیــم اصــل  ۱۳۹بــه روابــط بینالمللــی و بــه عنــوان مثــال رد مــاده  ۱۲۹مصوبــات کنگــره
اتحادیــه پســتی در پکــن  ۱۳۷۸کــه جــواز ارجــاع بــه داوری داده بــوده اســت؛
 .3تعمیــم اصــل  ۱۳۹بــه روشهــای مســالمتآمیز حلاختــاف بــه موجــب نظــر شــماره
 ۸۴/۳۰/۱۱۵۴۱مــورخ ۱۳۸۴/۱/۳۱؛
 .4تعمیــم اصــل  ۱۳۹بــه موافقتنامههــای پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی در ســال  ۱۳۵۷بــه
موجــب نظریــه  ۱۳۶۵/۲/۳عطــف بــه نامــه  ۲/۸ ۱۰۱/۲م-ن.
باعنایتبــه ایــن مــوارد بــه نظــر میرســد روش درپیشگرفتهشــده در شــورای نگهبــان اعمــال
ســختگیرانه اصــل  ۱۳۹بــوده و از ایــن طریــق بــه طــور حتــم میتــوان نتیجــه گرفــت کــه درخصــوص
امــوال دولتــی و عمومــی امــکان ارجــاع بــه داوری بســیار محــدود و براســاس اعمــال روشهــای خــاص
خواهــد بــود .بــر همیــن اســاس ضمانتاجــرای دعــاوی کــه بــدون اخــذ مجــوز بــه داوری ارجــاع شــده
اســت بــه طــور حتــم بطــان خواهــد بــود( .علـیدادی دهکهنــه ،جوهــری)۱۹۳:۱۳۹۸ ،
البتــه بــه نظــر میرســد رویــه قضایــی در مــواردی ،خــارج از اصــل  ۱۳۹داوری درخصــوص بعضــی
مــوارد را پذیرفتــه اســت .ازجملــه دادنامــه شــماره  ۱۲۸۶/۸۳و دادنامــه  ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ ۱۳۷۶شــعبه
 ۱۰دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران ،مبنیبــر پذیــرش داوری درخصوصــی کــه یــک طــرف دعــوا و
قــرارداد ناحیــه مقاومــت بســیج بــوده اســت .همچنیــن دادنامههــای شــماره  ۱۷۳۱و  ۱۷۳۲شــعبه
 ۳۵دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران موضــوع پرونــده شــماره  ۱۷۰۳- ۱۴۶۱/۸۴۸۴مبنیبــر پذیــرش
داوری بــا اینکــه یکــی از طرفیــن قــرارداد بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان بــوده اســت .نمونــه دیگــر ایــن
امــر دادنامــه شــعبه  ۱۸دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران در دادنامــه شــماره  ۱۷۵۳موضــوع پرونــده
 ۱۷۵۳/۸۴داوری در زمانیکــه یکــی از آنهــا شــرکت ملــی گاز ایــران بــوده اســت؛ (عبدالــه خدابخشــی،
 )۷۹،۱۳۹۷لــذا درخصــوص رویــه قضایــی ،در مقــام عمــل بــا تخصیــص ضمنــی روبـهرو میشــویم کــه
بعضـاً حیطــه اصــل  ۱۳۹را مضیــق نمــوده و ظاهــر بــر آن اســت کــه داوریپذیــری در رویــه قضایــی
بســیار چشــمگیرتر از تفاســیر شــورای نگهبــان از اصــل فوقالذکــر میباشــد .بــر همیــن مبنــا
اســتدالالت حقوقــی نیــز پیــش میآیــد کــه در بخــش آتــی بررســی خواهــد شــد.
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 .۳بررسی حقوقی اموال عمومی و دولتی

مــال چیــزی اســت کــه بــه واســطه آن ،چیــزی بــه تملــک دیگــری میآیــد ،بنابرایــن ويژگــی
اصلــی آن تملکپذیــری اســت .مــال در تعریــف حقوقــی چیــزی اســت کــه کــه اوالً مفیــد بــوده
و نیــازی را بــرآورده ســازد ثانیــاً از نظــر اقتصــادی ارزش مبادلــه داشــته باشــد؛ (بهمنپــوری
و دیگــران )۲۳۳:۱۳۹۳،بنابرایــن آنچــه کــه قانونــاً یــا طبیعتــاً قابلمبادلــه نیســتند ،مــال قلمــداد
نمیشــوند( .منصــور آبــادی )۱۰۶،۱۳۸۲ ،امــوال در یــک تقســیمبندی مطابــق نظــر قانــون مدنــی در
مــاده  ۱۱بــر دو قســم میباشــند ،امــوال منقــول و امــوال غیرمنقــول .ایــن حیطــه مالکانــه در قالــب
بخــش خصوصــی بــه طــور کامــل و واضــح قابــل درک اســت امــا اســاس موضــوع جایــی اســت کــه
آیــا در قالــب امــوال دولتــی نیــز وصــف تملــک کــه در آتیــه نســبت بــه آن بحــث مینماییــم ،بــروز و
ظهــور کافــی و وافــی دارد؟یــا خیــر؟
در قانــون مدنــی ایــران در مــواد  ۲۴و  ۲۵بــه برخــی اشــارات قانونگــذار برمیخوریــم کــه نشــان
از ویژگیهــای امــوال عمومــی دارد« :هیچکــس نمیتوانــد طــرق و شــوارع عامــه و کوچههایــی را
کــه آخــر آنهــا مســدود نیســت تملــک کنــد .هیچکــس نمیتوانــد اموالــی را کــه مورداســتفاده عمــوم
اســت و مالــک خــاص نــدارد ،از قبیــل پلهــا و کاروانســراها و آبانبارهــای عمومــی و مــدارس قدیمــه
و میدانگاههــای عمومــی تملــک کنــد و همچنیــن اســت قنــوات و چاههایــی کــه مورداســتفاده
عمــوم اســت» .در مــاده  ۲۴بــه شــرح برخــی از امــوال عمومــی از نــوع راههــا پرداختــه کــه قابلیــت
ی کــه بــه عنــوان شــرایط مــال ،پیــش از ایــن صحبــت نمودیــم در
تملــک را نــدارد و از قضــا بــا چیــز 
تعــارض اســت ،چراکــه از ویژگیهــای مــال میتوانــد تملــک باشــد و همچنیــن مــاده  ۲۵بــه بیــان
ایــن مطلــب پرداختــه کــه امــوال عمومــیبایســتی مورداســتفاده عمــوم قــرار گیرنــد و قابلیــت تملــک
خصوصــی را ندارنــد.
در تبصــره  ۶مــاده  ۹۶قانــون شــهرداریها آن نیــز بیــان شــده اســت« :اراضــی کوچههــای عمومــی
و میدانهــا و پیادهروهــا و خیابانهــا و بهطورکلــی معابــر و بســتر رودخانههــا و نهرهــا و مجــاری
فاضــاب شــهرها و باغهــای عمومــی و گورســتانهای عمومــی و درختهــای معابــر عمومــی واقــع در
محــدوده هــر شــهر کــه مورداســتفاده عمــوم اســت ،ملــک عمومــی محســوب و در مالکیــت شــهرداری
اســت» .بــا مالحظــه ایــن تبصــره نیــز مشــخص میشــود کــه دراینجــا نیــز ماننــد قانــون مدنــی از
ضابطــه اســتفاده عمومــی صحبــت شــده و بیشــترین مــاک بــرای تشــخیص ملــک عمومــی مدیریــت
شــهری میباشــد .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
بهینــه از ایــن گونــه امــوال شــناخته میشــود.
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در بــاب امــوال عمومــی تفــاوت نظــر بســیار وجــود دارد و آن هــم در ایــن مســئله اســت کــه امــوال
عمومــی بایــد عــاوه 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 بهرهبــرداری
و اعمــال مدیریــت یــا اعمــال مالکیــت شــدهاند ،هرچنــد موردنقــد نیــز واقــع شــده اســت( .عبداللهــی،
 .)۶۸:۱۳۹۸برخــی از حقوقدانــان نیــز در ایــن رابطــه بــا عنــوان مشــترکات عمومــی و مباحــات و
انفــال ،تفاوتهــای فقهــی نیــز [از مــال] ارائــه دادهانــد کــه از موضــوع مباحــث حقــوق عمومــی خــارج
اســت( .حبیبــی ،نجــارزاده هنجنــی .)۷۴:۱۳۸۸ ،بــه نظــر میرســد ضابطــه دقیقــی از نظــر مقنــن
میــان ایــن امــوال بــه چشــم نمیخــورد و لــذا بــا اســتعانت از برداشــتهای حقوقــی بهطورکلــی
امــوال عمومــی ،اموالــی هســتند کــه در راســتای تأمیــن منافــع عمومــی بــوده و غلبــه کلــی بــر اداره
آنهاســت نــه معیــاری کــه بــه عنــوان نشــانه مالکیــت خصوصــی در امــوال مــورد شناســایی قــرار
میگیــرد؛ چراکــه در ایــن خصــوص نوعــی مالکیــت مشــاعی بــه چشــم میخــورد .بــه عبــارت دیگــر
جنبــه مدیریتــی ایــن امــوال و اختیــاری کــه نهادهــای عمومــی بــر آنهــا دارنــد ،بــه عنــوان دلیــل
مالکانــه شــناخته نمیشــوند (عباســی ،معصومــی )۱۴۹:۱۳۹۸ ،امــا امــوال دولتــی اموالــی هســتند کــه
در راســتای خدمــات عمومــی بــه عنــوان یــک مــال ،تحتلــوای 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  ۲آییننامــه امــوال دولتــی مصــوب  ۱۳۷۲میباشــد کــه بیــان
م ـیدارد« :امــوال دولتــی اموالــی اســت کــه توســط وزارتخانههــا مؤسســات یــا شــرکتهای دولتــی
خریــداری میشــود یــا بــه هــر طریــق قانونــی دیگــر بــه تملــک دولــت درآمــده یــا در میآینــد»؛
بنابرایــن وجــه مالکانــه ایــن امــوال از امــوال عمومــی قویتــر بــوده و بیشــتر بــه مالکیــت خصوصــی
نزدیــک میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت وجــه تملــک در ایــن مــاده میتوانــد اعــم از خریــد ،مزایــده،
صلــح و هــر نــوع مملــک قانونــی دیگــر باشــد.
در یکــی از دادنامههــای صــادره درخصــوص اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی آمــده اســت« :منظــور
از امــوال عمومــی در اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی اموالــی اســت کــه بــرای حاکمیــت در دســت دولــت
اســت مثــل امــوال ارتــش و بهطورکلــی اموالــی کــه خــارج از فعالیتهــای تجــاری دولــت باشــد و اال
اموالــی کــه بــرای اعمــال تصــدی و تجــارت اســت ماننــد امــوال کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران
از مصادیــق اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی محســوب نمیشــود 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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البتــه تفکیــک نظــام حقوقــی فرانســه در اینجــا بــه نظــر مــاک برتــری بــرای تشــخیص ایــن
امــوال محســوب میشــود .در نظــام حقوقــی فرانســه بــه مجمــوع امــوال منقــول و غیرمنقولــی کــه
در اختیــار دولــت قــرار میگیــرد ،امــوال دراختیــا ِر دولــت گفتــه میشــود .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 میکنــد و بخــش دیگــر کــه بــه آن امــوال خصوصــی دولــت یــا
امــوال دولتــی گفتــه میشــود ،تــا حــدود زیــادی تابــع مقــررات حقــوق خصوصــی اســت( .رضائـیزاده،
بابائــی)۲ :۱۳۹۷ ،
بــا عنایــت بــه مــوارد فوقالذکــر بــه نظــر میرســد اطــاق اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی بهگون ـهای
اســت کــه کلیــه دعــاوی راجع بــه امــوال دولتــی و عمومــی اعــم از منقــول و غیرمنقــول را دربرمیگیرد.
امــا نکتــهای کــه در اینجــا حائــز اهمیــت اســت ،ایــن مطلــب میباشــد کــه بعضــی از حقوقدانــان
مدعــی هســتند کــه صــرف دعــوی راجــع بــه امــوال عمومــی را نمیتــوان واجــد اصــل  ۱۳۹قانــون
اساســی دانســت مگــر آنکــه ایــن امــوال عالوهبــر دولتیبــودن مــال ،واجــد وصــف عمومــی نیــز باشــد
(علـیدادی دهکهنــه ،جوهــری )۲۰۳،۱۳۹۸ ،ایــن نظــر بــا ایــن ایــراد روبـهرو 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 بعضـاً بــا ایــن اصــل ( 139ق.ا ).داوریپذیــری
را پذیرفتــه اســت .البتــه برخــی از حقوقدانــان امــوال عمومــی و دولتــی را متــرادف یکدیگــر قــرار داده
و بــرای آن وصــف واحــد در نظــر گرفتهانــد( .کریمــی ،پرتــو )۱۸۲:۱۳۹۱ ،کــه ایــن نظــر نیــز بــا
ایــراد ســابق روبـهرو خواهــد بــود؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد 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 ،میتوانــد در شــمولیت اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی قــرار گیــرد .هرچنــد تفســیر
موســع ایــن اصــل چنــدان بــر مــذاق حقوقــی خــوش نمیآیــد ولــی ناچــار بــه پذیــرش آن هســتیم،
چراکــه مبیــن ایــن نظریــه ،نظــر  1378/4/14-7/700اداره حقوقــی دادگســتری اســت« :الــف ـ بــه
صراحــت اصــل  139ق.ا .كــه صلــح دعــاوي و يــا ارجــاع آن بــه داوري در امــوال عمومــي را مثــل امــوال
دولتــي ،موكــول بــه تصويــب هيئتوزيــران و اطــاع مجلــس ميدانــد ،صلــح و يــا ارجــاع دعــاوی بــه
داوری در مــورد امــوال شــهرداری هــم موكــول بــه تصويــب هيئتوزيــران و اطــاع مجلــس اســت.
ب ـ چنانچــه بــدون رعايــت اصــل  139ق.ا .شــرط داوری در قراردادهــای منعقــده توســط
شــهرداريیها درج شــود شــرط باطــل بــوده و اثــری بــر آن بــار نيســت».
ِ
دســت نهادهــای عمومــی و
مالحظــه میگــردد ایــن شــمولیت گســترده در بســیاری از مــوارد
دولتــی را بســته نگــه داشــته و ایــن واهمــه بــرای بخــش خصوصــی طــرف قــرارداد ایجــاد میشــود،
کــه بــه دلیــل محدودیتهــا و دشــواریهایی کــه ممکــن اســت در احقــاق حــق وجــود داشــته باشــد،
145

داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی
تحولگرایانه به اصل  ۱۳۹قانون اساسی

عطــای موضــوع را بــه لقــای آن بخشــیده و از خیــر و منفعــت قــرارداد بگــذرد .ایــن مســئله در جاییکــه
طــرف قــرارداد ،یــک نهــاد بینالمللــی اســت بــه نحــو واضحتــری عیــان میگــردد؛ چراکــه داوری
بینالمللــی در امــر تجــارت بینالملــل یــک ســازوکا ِر حلوفصــل اختــاف ،جــدا از سیســتم نهادهــای
دادگاهــی کشــورها بــوده و اکنــون داوری بینالمللــی یــک روش مرســوم و متــداول در دعــاوی تجــارت
بینالملــل میباشــد؛ (نیکبخــت )۱۸:۱۳۹۱ ،لــذا هرگونــه ایجــاد محدودیــت در ایــن رابطــه بــر
حجــم تجــارت یــک کشــور میتوانــد اثرگــذار باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه گذشــته از ابهامــات قانونــی در رابطــه بــا حلوفصــل اختالفــات [بهویــژه
در رابطــهبــا اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی] ،عــدم عضویــت در ایــران در کنوانســیون بینالمللــی مثــل
( )ICSIDنیــز موجــب عــدم اعتمــاد خارجیــان نســبت بــه حلوفصــل اختالفــات شــأن در ایــران شــده
اســت( .زاکرخواهیفــرد ،صادقــی)۲۴۵ :۱۳۹۹ ،
همچنیــن وضعیــت بررســی و تفســیر ایــن اصــل در داوریهــای داخلــی بــا داوریهــای بینالمللــی
متفــاوت اســت؛ زیــرا در عرصــه داوری تجــاری بینالمللــی بــا اســتناد بــه قاعــده اســتاپل ،1طــرف
ایرانــی نمیتوانــد پــس از انعقــاد موافقتنامــه داوری و بــروز اختــاف ،بــه بهانــه وجــود برخــی
محدودیتهــا 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 میبایســت از ابتــدا
بــا در نظــر گرفتــن آن ،اقــدام بــه اتخــاذ مجــوز الزم نمایــد( .صــد خســروی ،حبیـبزاده)۱۵۷ :۱۳۹۸ ،
 .۴داوری در دعاوی دولتی خارج از حیطه اصل  ۱۳۹قانون اساسی

بــا دقــت نظــر در اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی مشــخص اســت کــه ارجــاع دعــاوی راجــع بــه امــوال
عمومــی و دولتــی بــا شــرایطی ویــژه در آییــن حقــوق اساســی پذیرفتــه شــده اســت و ایــن ســوال
مطــرح اســت کــه آیــا درخصــوص ســایر دعــاوی امــکان ارجــاع بــه داوری وجــود دارد یــا خیــر؟ در
مقــام پاســخ ،ابتــدا ایــن مطلــب بــه ذهــن خطــور میکنــد کــه آیــا اساس ـاً امــکان وقــوع اختــاف در
غیــر از امــوال عمومــی و دولتــی وجــود دارد یــا خیــر؟ پاســخ مثبــت اســت ،چراکــه برگرفتــه از سیســتم
حقوقــی فرانســه دعــاوی مرتبــط بــا دولــت در چهارچوبهــای ذیــل قابــل بررســی اســت:
الف ـ دعاوی ابطال
ب ـ دعاوی کامل
ج ـ دعاوی تفسیر
د ـ دعاوی بازدارنده (شاهرخی :۱۳۸۶ ،ج)
1. Estoppel
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هریــک از ایــن دعــاوی در سیســتم حقوقــی ایــران نیــز کموبیــش بــه چشــم میخورنــد .دعــاوی
ابطــال در چهارچوبهــای مختلــف میتوانــد بــه ابطــال تصمیــم و یــا مصوبــه اداری منجــر شــود کــه
خــاف قانــون باشــد( .مشــهدی )۲۳۰ :۱۳۹۷ ،دعــاوی کامــل دربردارنــده دعــاوی هســتند کــه حقــوق
اشــخاص مــورد رســیدگی قــرار میگیــرد ماننــد دعــاوی قراردادهــای اداری (آقاییطــوق.)۴:۱۳۹۷،
دعــاوی تفســیر ،یــا بــه عبارتــی دعــاوی تشــخیص اعتبــار یــا تفســیر احــکام و تصمیمــات اداری
میباشــند ،کــه درراســتای همیــن موضــوع مطــرح میشــوند و قاضــی فقــط بــه بررســی آن پرداختــه
و تصمیــم ماهــوی خاصــی صــادر نمیشــود و در دســته چهــارم بــا دعــاوی ســروکار داریــم کــه صــدور
احــکام مجازاتــی را شــامل میشــود.
در ایــران علیرغــم اینکــه نزدیــک بــه چهــار دهــه از عمــر دیــوان عدالــت اداری میگــذرد،
دســتهبندی جامعــی دربــاره انــواع دعــاوی اداری ایــران ارائــه نشــده اســت .بــا اینحــال ،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 قابلشناســایی
اســت( .آقاییطــوق)۲۲ :۱۳۹۷،
بــه عنــوان مثــال در دعــوای ابطــال ،امــکان ابطــال یــک مصوبــه در دیــوان عدالــت اداری وجــود
دارد .درخصــوص دعــوای کامــل میتــوان اختالفــات ناشــی از پیمــان را بــه عنــوان نمونــه بیــان داشــت
کــه در ایــن رابطــه اصــل بــر آن اســت کــه در صالحیــت دادگاههــای عمومــی و انقــاب میباشــد.
اگــر مــاک در رســیدگی بــه ایــن مصادیــق اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی باشــد ،خــواه ناخــواه ایــن
مطلــب بــه ذهــن متبــادر میشــود کــه ایــن مــوارد از مصادیــق داوری خــارج اســت .اگــر اصــل بــر
آن باشــد کــه امــکان رســیدگی خــارج از چهارچــوب اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی درخصــوص برخــی از
مــوارد امکانپذیــر باشــد پــس در بحــث داوری بــه طــور حتــم وجــود دارد.
ایــن سلســله دعــاوی دارای ویژگــی خــاص یهنــی حضــور و ظهــور قــدرت دولــت در سیســتم
حقوقــی مبتنــی بــر رســیدگی میباشــد .حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا دعــاوی موردنظــر قابــل
ارجــاع بــه داوری میباشــد یــا خیــر؟ قانونگــذار اساســی در مقــام بیــان ،تنهــا بخشــی از دعــاوی را
محــدود نمــوده اســت و درخصــوص ســایر مــوارد بــه ســکوت روی آورده و بــر همیــن اســاس بــه نظــر
میرســد مقنــن براســاس اصــل عــدم ،منعــی را اعمــال ننمــوده مگــر در مــواردی کــه مقنــن مجــدد
بهاجمــال یــا بهصراحــت بــه تعیینتکلیــف پرداختــه اســت .بــه جهــت ســهولت بررســی و اعالمنظــر
در ایــن خصــوص الجــرم بــه تقســیمبندی دعــاوی مبتنیبــر حاکمیــت و تصــدی پرداختــه خواهــد
شــد.
درخصــوص دعــاوی مبتنــی بــر اعمــال حاکمیتــی ،ازجملــه دعــاوی بانکــی (بانکهــای دولتــی)،
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مالیاتــی ،اســتخدامی ،شــهرداری ،شــکایت از تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای دولتــی اعــم از
وزارتخانههــا و ســازمانها و مؤسســات و شــرکتهای دولتــی و تشــکیالت و نهادهــای انقالبــی کــه
جنبــه عمومــی و دولتــی آن بــر ســایر جنبههــا برتــری دارد برعهــده دیــوان عدالــت اداری اســت.
ایــن نهــاد براســاس قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه موجــب اصــل  ۱۷۳ایجــاد گردیــده
اســت و لــذا صالحیــت انحصــاری در رســیدگی بــه موضوعــات فوقالذکــر بــه چشــم میخــورد .حــال
ســوال ایــن اســت کــه آیــا قانونگــذار اساســی جــواز ارجــاع ایــن دعــاوی بــه داوری را صــادر نمــوده
اســت یــا خیــر؟ قانونگــذار ایــران درخصــوص دعــاوی کــه قابلیــت داوری ندارنــد ازجملــه دعــوای
ورشکســتگی ،دعــاوی راجــع بــه اصــل نــکاح ،فســخ ،طــاق و نســب و دعــاوی عمومــی ممنوعیتهایــی
را وارد نمــوده اســت؛ بنابرایــن در نــگاه اول بــه نظــر میرســد ارجــاع ســایر دعــاوی ازجملــه دعــوای
مربــوط بــه صالحیــت دیــوان عدالــت اداری قابــل ارجــاع بــه داوری اســت ،امــا بــا عنایـت بــه تصریــح
وظیفــه بــرای دیــوان عدالــت اداری درخصــوص ایــن دعــاوی ،بــه نظــر میرســد ارجــاع امــر بــه داوری
دارای محمــل حقوقــی نخواهــد بــود؛ چراکــه بــا تعییــن یــک صالحیــت ویــژه بــرای دیــوان عدالــت
اداری نهــاد رســیدگیکننده بــه صــورت دســتوری و آمرانــه و بنابــر حساســیتی خــاص مشــخص شــده
اســت؛ بنابرایــن نمیتــوان خــاف نــص مذکــور بــه اجتهــاد پرداختــه و جــوازی بــرای ارجــاع اینگونــه
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.
درخصــوص ســایر دعــاوی ازجملــه دعــاوی ناشــی از عمــل تصدیگــری دولــت ،هماننــد مســئله
فــوق ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا ایــن دســته از دعــاوی نیــز قابــل ارجــاع بــه داوری هســتند یــا
خیــر؟ بــه عنــوان مثــال آیــا میتــوان دعــاوی ناشــی از پیمــانکاری را بــه داوری ارجــاع داد یــا خیــر؟
در مقــام پاســخ بــه ســوال ،بــه نظــر میرســد بــه قرینــه مــاده  ۴۵۴آییــن دادرســی مدنــی و بــا
عنایــت بــه اینکــه صالحیــت رســیدگی بــه ایــن موضوعــات در دادگاههــای عمومــی میباشــد ،لــذا
منعــی بــرای ارجــاع امــر بــه داوری نمیباشــد .از ســوی دیگــر منعــی قانونــی ،مثــل مــاده  ۴۹۶قانــون
آییــن دادرســی مدنــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد ،لــذا پذیــرش داوری در ایــن خصــوص بــا مانــع
قانونــی روبـهرو نمیباشــد .کمــا اینکــه در مــاده  ۵۳شــرایط عمومــی پیمــان بــه ایــن مســئله بــه نحــو
واضحــی اشــاره شــده اســت و شــورای عالــی فنــی را بــا ایــن عنــوان بــرای فصــل خصومــت صالــح
میدانــد( .هــادی)۲۷:۱۳۹۸ ،
در برخــی از مواقــع مشــاهده شــده اســت کــه مقنــن بــه طــور واضحــی درخصــوص صالحیــت
داوری جانــب جــواز را گرفتــه و بهویــژه درخصــوص اختالفــات ناشــی از خصوصیســازی ،موضــوع را
بــه هیئ ـتداوری بــه شــرح ذیــل ارجــاع داده اســت:
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رســیدگی ،اظهارنظــر و اتخــاذ تصمیــم در مــورد شــکایت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از هریــک از
تصمیمهــا در امــر واگــذاری در صالحیــت هیئـتداوری اســت و ایــن موضــوع در قراردادهــای تنظیمــی
واگــذاری ســهام قیــد میشــود و بــه امضــای طرفیــن قــرارداد میرســد( .مــاده  ۲۰قانــون برنامــه
ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران)
بــا عنایــت بــه مــاده فــوق بــه نظــر میرســد ،در مقــام عمــل ،قانونگــذار از اصــل  ۱۳۹قانــون
اساســی نیــز عــدول نمــوده و از ســوی دیگــر بــا تبییــن ایــن نهــاد داوری آن هــم بــه صــورت اجبــاری،
اشــخاص را از انتخــاب بیــن نهــاد داوری و دادگســتری عمومــی محــروم ســاخته اســت؛ لــذا بــه
نظــر میرســد ،نهــاد مزبــور برخــاف تصریــح دو اصــل  ۱۳۹و  ۱۷۳قانــون اساســی نیــز میباشــد.
(ســوادکوهی )۱۶:۱۳۷۹ ،نکتــه حائــز اهمیــت درخصــوص ایــن اســتدالل آن اســت ایــن اجبــار بــه نظــر
از بــاب تخصــص هیئــت مذکــور اســت و الزام ـاً نمیتوانــد مانعــی درراســتای تحقــق عدالــت باشــد.
یکــی از اســثنائات اصــل مذکــور ،مصوبــه بــه تاریــخ  ۱۳۷۳/۰۲/۱۸درخصــوص اجــازه ارجــاع بــه
داوری در شــرایط خــاص میباشــد کــه بــه شــرح ذیــل بیــان میگــردد:
اجــازه ارجــاع دعــاوی راجــع بــه امــوال عمومــی و دولتــی بــه داوری ،موضــوع اصــل  ۱۳۹قانــون
اساســی ،در مــورد شــرایط عمومــی قراردادهــای ســاخت و قراردادهــایخدمــات مشــاورهای ،در مــوارد
غیرمهــم ،بــه کمیســیون امــور زیربنایــی و صنعــت تفویــض میشــود .در مــورد هــر قــرارداد تصمیــم
کمیســیون بــا رأی اکثریــت وزیــران عضــو وپــس از تأییــد رئیسجمهــور الزماالجــرا اســت( .مصوبــه
تفویــض اجــازه ارجــاع دعــاوی بــه امــوال عمومــی و دولتــی بــه داوری بــه کمیســیون امــور زیربنایــی
و صنعــت و لغــو تصویبنامــه راجــع بــه الحــاق عبارتــی بــه تصویبنامــه تفویــض دو مــورد بــه
کمیســیون اقتصــاد هیئتوزیــران)
نکتـهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه در مقــام عمــل ،علیرغــم وجــود صراحــت
در ایــن اصــل قانــون اساســی ،بــه دالیــل بعضـاً واهــی ،درخواسـتهای تفســیری از ایــن اصــل صــورت
گرفتــه و بــه گســترش دایــره ایــن اصــل محدودکننــده افــزوده شــده اســت؛ لــذا ایــن عــدم تفســیر
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 میبایســت مقنــن بــه صراحــت ورود پیــدا کــرده و زمینــه
الزم را بــرای تعییــن مصادیــق مهــم مذکــور در اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی را فراهــم کنــد( .مبارکــی،
عمــادزاده ،مســعود)۱۵۷ :۱۳۹۶ ،
نتیجه

داوری نهــادی اســت کــه بــا عنــوان حکمیــت خصوصــی شــناخته میشــود و یــک اصــل غیرکتمــان
اســت کــه روزب ـهروز از آن بهــره بیشــتری در مــراودات تجــاری و حقوقــی گرفتــه میشــود ،ســهولت
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داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی
تحولگرایانه به اصل  ۱۳۹قانون اساسی

دسترســی بــه داوران ،کمتــر بــودن هزینههــای زمانــی و مالــی ،تخصصیبــودن امــور ،همگــی از
مزایــای داوری بــه شــمار مــیرود و لــذا نمیتــوان از آن چشمپوشــی نمــوده و یــا بــا ایجــاد موانــع
آن را محــدود نمــود .گســترش ایــن نهــاد بــه حــدی اســت کــه در دنیــا ســازمانها و نهادهــای داوری
همچــون  ICCجایــگاه ویــژهای یافتــه و بــه دنبــال آن هســتند کــه داوری را جانشــین نهــاد قضایــی
نماینــد.
دعــاوی دولتــی نیــز ،در دســته دعــاوی عمومــی قــرار میگیــرد؛ چراکــه یکــی از طرفیــن مخاصمــه
دولــت یــک نهادهــای وابســته بــه آن میباشــند .ایــن حیطــه دعــاوی از حیــث شــمولیت در کشــورهایی
کــه حاکمیــت دولــت گســتردهتر بــوده و لــذا بــه جــای بخــش خصوصــی ،بیشــترین حجــم معامــات
را انجــام میدهنــد ،بهطورحتــم گســترده تــر بــوده و از ســوی دیگــر در دولتهــای حداقلــی
ایــن شــمولیت کمتــر خواهــد بــود .یکــی از مــواردی کــه معمــوالً ریشــه دعــوای دولتــی میباشــد
بهرهمنــدی دولــت از اقتــدار در دعــوای اخیــر میباشــد.
ویژگــی امــوال عمومــی و دولتــی و ضرورتــی کــه در راســتای حفــظ بیتالمــال وجــود دارد ،مبنــای
اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی بــوده اســت .اصــل  ۱۳۹بــا اعمــال محدودیتهایــی بــه ایــن امــر منجــر
شــده اســت کــه دعــاوی دولتــی در خصــوص امــوال عمومــی و دولتــی از ویژگــی خاصــی برخــوردار
شــده و ارجــاع بــه داوری در عمــل بــا مشــکل روبـهرو گــردد .تفاســیر شــورای نگهبــان ،در مقــام عمــل
ایــن حیطــه را گســتردهتر کــرده اســت؛ لــذا ایــن اصــل علیرغــم دلنگرانیهایــی کــه در راســتای
حفــظ حقــوق عامــه فراهــم آورده اســت ،منجــر بــه ایجــاد یــک مانــع اساســی در مفهــوم داوری بــه
معنــای تســهیل در شــرایط داوری شــده اســت.
بــا عنایــت بــه مشــکالتی کــه در ارجــاع بــه داوری و یــا صلــح دعــاوی در ایــن خصــوص ایجــاد
شــده اســت ،حــذف اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی مشــکل چندانــی را در حمایــت از بیتالمــال ایجــاد
نمیکنــد ،مگــر آنکــه مقنــن دغدغــۀ دیگــری غیــر از دغدغههــای حقوقــی داشــته باشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،بــه جــای اعمــال اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی میتــوان بــا ارائــه روشهــای دقیــق نظارتــی بــر
داوری نســبت بــه امــوال عمومــی و دولتــی از منافــع آن بهــره بیشــتری را بــرد؛ چراکــه اقتضائــات
زمانــی و گــذر از بحرانهــای اولیــه در زمــان انقــاب اســامی و همچنیــن افزایــش حجــم بازرگانــی
بینالمللــی منجــر بــه آن شــده کــه اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی نتوانــد جوابگــوی ایــن مــوارد باشــد
و در مقــام عمــل مانــع و هــراس بزرگــی را بــرای دس ـتیابی بــه توافــق کلــی را ایجــاد مینمایــد.
اساس ـاً تفســیر موســع از اصــل  ۱۳۹بــه هیــچ عنــوان بــا توجــه بــه نحــوه نــگارش و تصویــب آن
درســت نیســت و بــه نظــر میرســد بهرهگیــری از نهــاد داوری در مــواردی کــه خــارج از اصــل ۱۳۹
قانــون اساســی بــوده و همچنیــن نهادهــای اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه اختالفــات مشــخص نشــده
اســت میتوانــد اعمــال گــردد.
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تجــارت ،تهــران ،مجموعــه مقــاالت بررســی جنبههــای حقوقــی ســازمان جهانــی تجــارت.
 .12خدابخشــی ،عبداللــه ،۱۳۹۸ ،حقــوق داوری و دعــاوی مربــوط بــه آن در رویــه قضایــی ،تهــران ،شــرکت
ســهامی انتشــار.
 .13شــیروی ،عبدالحســین ،۱۳۹۵ ،داوری تجــاری بینالمللــی ،تهــران ،ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم
انســانی دانشــگاهها.
 .14صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۱۳۵۸
 .15عل ـیدادی دهکهنــه ،علــی ،جوهــری ،ابــوذر ،۱۳۹۸ ،حقــوق داوری کاربــردی ،تهــران ،مرکــز مطبوعــات و
انتشــارات قــوه قضاییــه.
 .16محمدی خورشیدی ،محمد ،۱۳۹۵ ،داوری در حقوق ایران ،تهران ،انتشارات بهنامی.
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داوری در دعـــاوی دولتـــی بـــا نگـاهــی
تحولگرایانه به اصل  ۱۳۹قانون اساسی
 .17مشهدی ،علی ،۱۳۹۷ ،فرهنگ اصطالحات حقوق اداری ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .18نیــک بخــت ،حمیدرضــا ،۱۳۸۸ ،داوری تجــاری بینالملــل ،آییــن داوری ،تهــران ،موسســه مطالعــات و
پژوهشهــای بازرگانــی.
ج .مقالهها
 .19اســکندری ،امیــر محمــد ،۱۳۸۴ ،بررســی نقــش تکمیلــی روش هــای حــل اختــاف جایگزیــن  ADRدر
حلوفصــل دعــاوی مربــوط بــه ضمــان قهــری و خســارت ،تهــران ،مجلــه کانــون وکال ،شــماره .۱۹۱
 .20آقاییطــوق ،مســلم ،۱۳۹۷ ،انــواع دعــاوی اداری در ایــران و فرانســه ،تهــران ،مجلــه دیدگاههــای حقــوق
قضایــی ،شــماره .۸۳
 .21بهمنپــوری ،عبدالــه ،شــادمانفر ،محمدرضــا ،پورغالمیفراشــبندی ،مجتبــی ،۱۳۹۳ ،بررســی فقهــی مــال
بــودن دادههــای رایانهــای ،نشــریه فقــه و مبانــی حقــوق اســامی ،تهــران ،شــماره .۲
 .22پیــری ،فرهــاد ،۱۳۹۸ ،تفســیر اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی درسهایــی از دعــاوی گذشــته ،فصلنامــه رأی،
تهــران ،شــماره .۱۹
 .23جنیــدی ،لعیــا ،غیاثونــد قزوینــی ،نســترن ،۱۳۹۴ ،داوری پذیــری در نظــام حقوقــی ایــران بــا تأکیــد بــر
رویــه قضایــی ،تهــران ،نشــریه حقــوق تطبیقــی ،شــماره  ۲پیاپــی .۱۰۸
 .24حبیبــی ،محمدحســن ،نجــارزاده هنجنــی ،مجیــد ،۱۳۸۸ ،مــاک تمییــز انفــال و نســبت آن بــا ســایر
عناویــن مالکیــت عمومــی ،تهــران ،مجلــه حقــوق خصوصــی ،شــماره .۱۵
 .25رضائــیزاده ،محمدجــواد ،بابائــی ،مهــدی ،۱۳۹۷ ،نظریــه مربــوط بــه ماهیــت حقوقــی امــوال عمومــی،
تهــران ،فصلنامــه حقــوق اداری ،شــماره .۱۶
 .26زارعــی ،محمدحســین ،فنــازاد ،رضــا ،۱۳۹۱ ،ماهیــت ویــژه صالحیــت اختیــاری و روشهــای نظــارت بــر آن
در بســتر حقــوق عمومــی مــدرن ،تهــران ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،شــماره .۱۱۷
 .27زاکرخواهیفــرد ،یحیــی ،صادقــی ،محمــد ،۱۳۹۹ ،تحلیــل حقوقی-اقتصــادی موانــع ســرمایهگذاری
خارجــی در مناطــق آزاد ایــران ،تهــران ،شــماره چهــل و هفتــم.
 .28ســوادکوهی ،ســام ،۱۳۷۹ ،تولــد داوری اجبــاری یــا مرحلـهای از دادرســی ،تهــران ،مجلــه دادرســی ،شــماره
.۲۹
 .29صدخســروی ،معصومــه ،حبیــبزاده ،تــوکل ،۱۳۹۸ ،موانــع اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی در مســیر الحــاق
بــه موافقتنامــه تریپــس ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی ایــران و بینالملــل ،شــماره چهــل و پنجــم.
 .30عالیپنــاه ،علیرضــا ،زیــار ،محســن ،۱۳۹۶ ،بررســی تطبیقــی نهــاد ســازش در حقــوق ایــران و حقــوق
تجــارت بینالملــل ،تهــران ،آموزههــای حقوقــی گــواه ،ســال ســوم ،شــماره .۲
 .31عباســی ،بیــژن ،معصومــی ،مســعود ،۱۳۹۸ ،جایــگاه امــوال دولتــی در نظــام حقوقــی ایــران ،تهــران ،فصلنامه
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســـال دوم  /شمـــــاره دوم  /بهـــــــار 1399
حقوق اداری ،شــماره .۱۸
 .32عبداللهــی ،حســین ،۱۳۹۸ ،بازتعریــف امــوال عمومــی و آثــار آن در نظــام حقوقــی ایــران ،تهــران ،مجلــه
پژوهــش حقــوق عمومــی ،شــماره .۶۳
 .33عبدیــزدان ،مصطفــی ،۱۳۹۷ ،تحلیــل رویکــرد دادگاههــا نســبت بــه داوری دعــاوی امــوال عمومــی و دولتــی،
تهــران ،دو فصلنامــه پژوهشــنامه حقــوق خصوصــی عدالــت ،شــماره .۹
 .34علیدوســتی ،ناصــر ،۱۳۸۷ ،ظرفیتهــای اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران،
فصلنامــه مطالعــات راهبــردی ،شــماره .۳۹
 .35فتاحــی ،مهــدی ،۱۳۹۴ ،داوری راجــع بــه امــوال عمومــی و دولتــی در رویــه قضایــی دادگاههــای جمهــوری
اســامی ایــران ،تهــران ،فصلنامــه رأی ،شــماره .۱۱
 .36کاویانــی ،کــوروش ،۱۳۸۰ ،اصــل  ۱۳۹و شــرط داوری در قراردادهــای مصــوب مجلــس شــورای اســامی،
تهــران ،مجلــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،شــماره .۵
 .37کرمــی ،حامــد ،محبــی ،داود ،۱۳۹۷ ،تحلیــل اصــل  ۱۳۹قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مبتنیبــر
ماهیــت امــوال عمومــی ،تهــران ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومی ،شــماره .۲۲
 .38مبارکــی ،مصطفــی ،عمــادزاده ،محمدکاظــم ،مســعود ،غالمحســین ،۱۳۹۶ ،مراجــع ذیصــاح داوری و
دادرســی در قراردادهــای اداری و نفتــی ایــران ،تهــران ،پژوهشــنامه حقــوق اســامی ،شــماره .۲
 .39منصورآبــادی ،عبــاس ،۱۳۸۲ ،موضــوع جــرم در بــاب جرائــم علیــه امــوال ،تهــران ،نشــریه حقــوق خصوصــی،
شماره .۴
 .40نوایــی ،علیاکبــر ،۱۳۷۸ ،اختیــارات حاکــم اســامی ،مجلــه پژوهشهــای اجتماعــی اســامی ،تهــران،
شــماره .۱۸
 .41هــادی ،ســاالر ،۱۳۹۸ ،بررســی نهــاد داوری در قراردادهــای پیمانــکاری موضــوع شــرایط عمومــی پیمــان
مــاده  ،۵۳فصلنامــه الکترونیکــی پژوهشــی حقوقــی قانونیــار ،شــماره .۵
د .پایاننامه
 .42شــاهرخی ،آناهیتــا ،۱۳۸۶ ،پایاننامــه انــواع دعــاوی اداری در شــورای دولتــی فرانســه و دیــوان عدالــت
اداری ایــران ،دانشــگاه تهــران.
ه .وبسایت
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