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اصــل  139قانــون اساســی در مــورد ارجــاع دعــاوی و اختالفــات دولــت ایــران بهویــژه بــا طرفهــای
خارجــی بــه داوری مــورد اســتناد و مناقشــه بســیار بــوده اســت .در حقــوق فرانســه نیــز قواعــدی در
خصــوص داوری در قراردادهــای اداری پیشبینــی شــده اســت کــه بــه نظــر میرســد از یــک نظــام
مســتقل حقوقــی در ایــن عرصــه تبعیــت میکنــد .برخــاف حقــوق فرانســه ،در حقــوق ایــران ضوابــط
کلــی رســیدگی دادگاههــای عمومــی در ایــن حــوزه حاکــم اســت .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه داوری
در حــوزه پیمانهــای دولتــی در حقــوق ایــران و فرانســه چــه تفاوتهایــی دارنــد؟ در پاســخ بــه
نظــر میرســد ،داوری در ایــران از روشهــای عمومــی راجــع بــه ایــن فرآینــد در پیمانهــای دولتــی
تبعیــت کــرده امــا فرانســه ،بــه صــورت تخصصــی بــه ایــن موضــوع در حــوزه پیمانهــای دولتــی
نگریســته اســت .در ایــن مقالــه نگارنــده بــا بهرهگیــری از روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،بــه تبییــن اعمــال
ســازوکارهای داوری در قراردادهــای پیمانــکاری در قانــون اساســی ایــران و قوانیــن عــادی و بــه همیــن
موضــوع در پرتــو نظــام حقوقــی فرانســه خواهــد پرداخــت .ســپس ،تفاوتهــای قابــل ذکــر در امــر
داوری در حــوزه پیمانهــای دولتــی در حقــوق ایــران و فرانســه بــه تفکیــک تشــریح خواهــد شــد.
از رهگــذر بررســی ایــن تفاوتهــا درخواهیــم یافــت ،امــر داوری در حــوزه قراردادهــای پیمانــکاری
دولتــی در حقــوق فرانســه بــا توســل بــه روشهــای تکنیــکال و فنــی و در حقــوق ایــران ،حــل و فصــل
مــوارد مزبــور بــا بهرهگیــری از روشهــای عمومــی حــل و فصــل دعــوی صــورت میپذیــرد اگرچــه
هــر دو نظــام حقوقــی مذکــور بــا محدودیتهــای قانونــی در ایــن زمینــه بــه لحــاظ ضــرورت حفاظــت
از منافــع و مصالــح عمومــی مواجــه میباشــند.
کلیدواژهها :ایران ،پیمانکاری ،داوری ،فرانسه ،قرارداد دولتی.
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مقدمه

بــروز اختــاف در اجــرا یــا تفســیر قراردادهــای داخلــی یــا بینالمللــی امــری معمــول و طبیعــی
اســت و انتخــاب راهکارهــای ســهل ،ارزان ،ســریع و مــورد قبــول بــرای حــل اختــاف هنــگام انعقــاد
قــرارداد از مســائل مطــرح و مــورد توجــه اطــراف قــرارداد میباشــد .یکــی از شــیوههای حلوفصــل
اختالفــات کــه دارای ویژگیهــای فــوق بــوده و نقــش مهمــی در ایــن راه ایفــاء مینمایــد داوری
تجــاری (اعــم از داخلــی و بینالمللــی) اســت .عمومـاً طرفیــن قــرارداد بــا انتخــاب گزینــۀ داوری (اعــم
از شــخصی یــا ســازمانی) و مقــررات حاکــم بــر آن جهــت حــل و فصــل اختالفــات ،ســعی بــر کوتــاه
نمــودن مــدت رســیدگی و کاهــش هزینههــا دارنــد.
ناگفتــه نمانــد قوانیــن و مقــررات هــر کشــوری ممکــن اســت بــرای امــر داوری شــیوههای خاصــی
را پیشبینــی یــا مقــررات محدودکننــدهای را اعمــال نمایــد .حقــوق ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا
نبــوده و قواعــد داوری آن در قوانیــن مختلفــی پیشبینــی شــده اســت .در ایــن سیســتم قضایــی نیــز
محدودیتهایــی بــرای اشــخاص خاصــی نســبت بــه پذیــرش داوری و حــل و فصـ ّ
ـل دعــاوی مربــوط
بــه امــوال عمومــی و دولتــی از طریــق داوری وجــود دارد؛ ایــن محدودیتهــا در اصــل  139قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران مقــرر شــده کــه بــرای تحلیــل حــدود و چگونگــی داوری راجــع بــه
امــوال عمومــی و دولتــی در ایــران ،مشــخص نمــودن دامنــۀ شــمول اصــل  139ضــروری اســت.
بــرای مشــخص نمــودن دامنــه شــمول اصــل  139قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،اولیــن
و مهمتریــن قــدم ،تبییــن و تعریــف هریــک از مفاهیــم منــدرج در اصــل مذکــور اســت ،مطابــق اصــل
 139قانــون اساســی« ،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 .در مــواردی کــه
طــرف دعــوی خارجــی باشــد و در مــوارد مهــم داخلــی ،بایــد بــه تصویــب مجلــس نیــز برســد ،مــوارد
مهــم را قانــون معیــن میکنــد» .بــه طــور مشــابه ،در قانــون اساســی فرانســه نیــز « ...معاهــدات صلــح...
و معاهــدات یــا قراردادهــای مربــوط بــه ...امــور مالــی دولــت کــه موجــب تعهــد مالــی و تغییراتــی در
ضوابــط قانونــی میگردنــد ،...تأییــد یــا امضــای آن ...امکانپذیــر نمیباشــد مگــر بــه موجــب قانــون.
معاهــدات مذکــور پــس از تأییــد یــا امضــا قابلیــت اجرایــی خواهنــد یافــت 1»...در کشــورهای دیگــر نظیــر
مالــزی نیــز موضــوع واجــد اهمیــت اســت .بــرای مثــال چنیــن مــواردی در قانــون اساســی مالــزی بــه
صراحــت پیشبینــی نشــده امــا ،در بنــد  fقســمت  7ضمیمــه نهــم قانــون اساســی مالــزی 2خریــد و
فــروش امــوال عمومــی را منــوط بــه قانــون خاصــی کــرده و در بنــد  eقســمت  4همــان ضمیمــه نیــز
داوری را منــوط بــه قانــون کــرده اســت.
1-La Constitution Francaise De 1958, Article 53
2-Constitution Of Malaysia, Ninth Schedule, Legislation List

90

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم /شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

اکثریــت کشــورهای اروپایــی و آمریــکای شــمالی در مراجعــه بــه داوری بیــن اشــخاص خصوصــی
و اشــخاص حقــوق عمومــی تفــاوت قائــل نیســتند .ماننــد فرانســه 1کــه البتــه مطابــق اصــل  53قانــون
اساســی ایــن کشــور قراردادهــای مربــوط بــه امــور مالــی دولــت کــه موجــب تعهــد مالــی و تغییراتــی
در ضوابــط قانونــی میگردنــد تنهــا بــه موجــب قانــون خواهــد بــود؛ اگــر شــرط یــا قــرارداد داوری را
امــری موجــب تعهــد مالــی بــرای کشــور فرانســه فــرض کنیــم ،ایــن کشــور نیــز میتوانــد در دســته
ســوم قــرار گیــرد کــه عم ـ ً
ا در رویــه علمــی نظــام حقوقــی فرانســه ایــن اصــل را بــه شــروط داوری
2
تســری نمیدهنــد؛ نظــام حقوقــی کشــور فرانســه نیــز بــر همیــن اســاس اســتوار اســت.
در خصــوص موضــوع پیــش رو تــا بــه حــال تحقیقــات چنــدی انجــام شــده اســت ،امــا بــه نظــر
میرســد هیچیــک از تحقیقــات مزبــور بــه طــور کامــل و جامــع بــه موضــوع مــورد بحــث نپرداختهانــد.
درواقــع میتــوان اینگونــه بیــان داشــت کــه تحقیقــات صورتپذیرفتــه ،بیشــتر بــه صــورت جزئــی
بــر نــوع خاصــی از پیمانــکاری متمرکــز بــوده اســت و نتایــج قطعــی و روشــنی از آن گرفتــه نشــده
اســت .بــه عنــوان نمونــه بــه تحقیقــات زیــر میتــوان اشــاره داشــت:
توتونچــی ،میثــم ( )1396در کتابــی بــه نــام «داوری در پیمانهــای دولتــی» بــه تبییــن موضــوع
از منظــر حقــوق داخلــی و ارجــاع بــه معاهــدات بینالملــل اشــاره داشــته اســت .امــا ایــن نویســنده بــه
موضــوع از منظــر رویــه قضایــی بینالملــل اشــاره ای نداشــته اســت.
ابراهیمــی ،جمشــید ،در کتابــی بــه نــام «حقــوق حاکــم بــر پیمانهــای دولتــی» بــه تبییــن
کلیاتــی در خصــوص ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت .ایــن نویســنده بیشــتر بــه موضــوع از منظــر
حقــوق خصوصــی نگریســته و بــه بحــث معاهــدات بینالملــل در ایــن حــوزه اشــاره نکــرده اســت.
قائــم مقــام فراهانــی ،عبدالمجیــد )1369( ،در کتــاب «حقــوق بینالملــل» بــه موضــوع حقــوق
پیمــان از حیــث رویــه قضایــی اشــاره کــرده اســت .ایــراد کار ایــن اثــر ،البتــه در ارتبــاط بــا پژوهــش
نگارنــده ایــن اســت کــه بســیاری از رویههــای منســوخ و قدیمــی در ایــن اثــر دیگــر نمیتوانــد از
حیــث مطابقــت بــا مســائل روز مــورد اســتفاده باشــد.
مهریــان ،الهــه )1398( ،در کتــاب «حقــوق مصــادره» بــه تبییــن موضــوع داوری در پیمــان اشــاره
1-Tire De Francais Code De Procedure Civile
2-Due To Malaysia Arbitration Act 2005, Article 5.
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داشــته اســت .بخشهایــی از ایــن کتــاب از حیــث اســتناد بــه رویــه قضایــی بینالملــل میتوانــد
مــورد اســتفاده نگارنــده قــرار گیــرد.
در بین مقالههای مرتبط با موضوع میتوان به موارد زیر اشاره داشت؛
رئیسـینافچی ،امیــر )1396( ،در مقالـهای تحــت عنــوان «حــل و فصــل پیمانهــای دولتــی» ،بــه
تعریــف پیمــان پرداختــه و موضــوع از را حیــث تعهــدات ســرمایهگذاری بررســی کــرده اســت.
تیمــوری ،محمدصــادق )1397( ،در مقال ـهای بــه نــام «حقــوق حاکــم بــر قراردادهــای دولتــی»،
موضــوع و ابعــاد جدیــد آن را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

گفتار اول .تبیین داوری در قراردادهای اداری
اساســاً مســئله داوری در قراردادهــای اداری تابــع رژیــم حقــوق شناختهشــدهای نیســت و در
خصــوص اینگونــه داوریهــا تعریــف قانونــیای در دســت نیســت .بــا عنایــت بــه همیــن موضــوع،
نگارنــده درصــدد اســت بــا معرفــی مقــررات حاکــم و اصــول حقوقــی قابــل اعمــال بــه نظامــی قاعدهمند
در اینگونــه داوریهــا دســت یابــد .بــه هــر روی تــاش بــر ایــن اســت تــا از تکــرار مطالــب راجــع بــه
داوری بــه مفهــوم مصطلــح قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب  1379خــودداری گــردد .بــا وجــود
ایــن ،پوشــیده نیســت کــه نظــر بــه وحــدت نســبی مقــررات حاکــم در هــر نــوع از داوریهــای اداری
و داوریهــای موضــوع قانــون آییــن دادرســی مدنــی ،مطالعــه ایــن قانــون نیــز ضــروری مینمایــد.
داوری یــک کلمــه فارســی اســت .داور و داوری از ریشــه داد میباشــد .در واقــع ،داوری عبــارت
اســت از رفــع اختــاف از طریــق رســیدگی و صــدور حکــم از ســوی شــخص یــا اشــخاصی (ثالــث)
کــه طرفیــن دعــوا معمــوالً آنهــا را بــه تراضــی انتخــاب میکننــد یــا مراجــع قضایــی بــه نمایندگــی از
ســوی طرفیــن دعــوا ،ایشــان را بــر میگزیننــد.
خصوصیــت و قیــد آخــر ایــن تعریــف بیانگــر آن اســت کــه قــدرت داور ،بــر خــاف قاضــی،
ناشــی از قــوای عمومــی دســتگاه قضایــی ،کــه بــرای رســیدگی بــه دعــاوی صالحیــت عــام دارد،
نیســت؛ بلکــه نشــأتگرفته از قــرارداد خصوصــی و توافــق طرفیــن مــی باشــد .بــه نظــر ،مناسـبترین
تعریفــی کــه میتــوان ارائــه داد عبــارت اســت از« :حــل و فصــل خصوصــی اختالفــات بهوســیلۀ قضــات
انتخابشــده بــر مبنــای اراده طرفیــن» .یعنــی مبنــای داوری ،بــه هــر حــال ،اراده طرفیــن اســت؛
هرچنــد بــه دالیلــی ،داور را خــود فــرد انتخــاب نکنــد.
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در خصــوص داوری در قراردادهــای اداری بایــد گفــت کــه در اصطــاح ،ارجــاع اختالفــات ناشــی از
قراردادهــای اداری بــه داوری را داوری گوینــد.
در آغــاز قانوننویســی ایــران ،بــه جــای کلمــه داوری از واژه حکمیــت اســتفادهشــده اســت 1.تــا
اینکــه در ســال  1317بــرای اولینبــار در بنــد  5مــاده  2قانــون اصــاح قانــون مالیــات بــر درآمــد
از کلمــه داوری اســتفاده شــد 2.در قوانیــن کنونــی نیــز واژه داوری رایجتــر اســت کــه بــرای نمونــه
میتــوان بــه قانــون آییــن دادرســی مدنــی  ،1379قانــون داوری تجــاری بینالمللــی مصــوب 1376
و ...اشــاره کــرد.

گفتــار دوم .داوری و انــواع آن بــر اســاس اصــل  139قانــون
اساســی و قوانیــن حاکــم
نهــاد داوری کــه فنــی بــرای حــل و فصــل اختالفــات بــه توســط یــک یــا چنــد شــخص بــه نــام
داور یــا داوران اســت ،طریقــی غیرقضایــی بــوده و از لحــاظ تاریخــی ســابقه طوالنــی دارد؛ ایــن طریقــه
حــل و فصــل دعــاوی در حــوزه روابــط بازرگانــی بینالمللــی و داخلــی بــه جهــت ســرعت ،ســهولت و
توافــق موجــب شــده کــه داوری را یکــی از منابــع مهــم حقــوق تجــارت داخلــی و بینالمللــی بداننــد
یــا دس ـتِکم بــه طــور بالقــوه بــرای آن چنیــن قابلیتــی قائــل شــوند 3.برخــی انگیــزه اصلــی گرایــش
بــه داوری در حــوزه روابــط بازرگانــی را خصوصیبــودن داوری ،انتخابیبــودن آن ،رســمی و تشــریفاتی
4
نبــودن رســیدگیها ،ســرعت و کارآیــی و هزینــه کمتــر دانســتهاند.
توســل اجتنابناپذیــر بــه داوری در روابــط بینالمللــی نتیجــۀ فقــدان حکومــت جهانــی و تعــدد
ّ
حاکمیتهــا و تعــدد قوانیــن اســت .درنتیجــه از هیــچ شــخص و دولتــی نمیتــوان توقــع داشــت کــه
نســبت بــه حـ ّ
ـل و فصــل عادالنــۀ اختــاف از طریــق دادگاه کشــور متبــوع طــرف اختــاف ،خوشبیــن
باشــد .الجــرم توافــق بــر مرجــع حــل اختــاف و قانــون مبنــای حــل اختــاف ،روش طبیعــی و منطقــی
در رفــع نگرانــی طرفیــن اســت کــه متعاقبـاً بــه ایــن موضــوع پرداختــه خواهــد شــد.
 .1ماده  367قانون تشکیل ایاالت و والیات و نیز م 757 .مجموعه قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون
قوانین عدلیه مصوب  1329ه .ق.
 .2البته قانونگذار پیش از این نیز از واژه مذکور به صورت ترکیبی استفاده کرده است .برای نمونه در قوانین قبلی از ترکیب
دیوان داوری بینالمللی بارها استفاده شده است.
 . 3ویرالی،میشل («،)1364تفکری بر تئوری حقوق فراملی» ،ترجمه ناصر صبحخیز ،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی
بین المللی جمهوری اسالمی ایران ،دوره  ،3شماره سوم،صص  89ـ .110
4-Brenet F, L`Arbitrage Et Contrat Administratif: L`Incompetence Toute Relative Du Juge Administratif,
Vol.7,DROIT ADMINISTRATIF 2003 :343
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بــه طــور کلــی بــه حــل و فصــل اختــاف خــارج از دادگاه بــا تصمیــم الــزامآور فــرد یــا افــرادی
کــه مــورد اعتمــاد و قبــول اطــراف اختــاف میباشــد و بــه طــور مســتقیم توســط خــود آنهــا یــا بــه
طــور غیرمســتقیم بــه کمــک اشــخاص معینــی منصــوب میگــردد ،داوری گفتــه میشــود و داور
1
فــرد مــورد اعتمــاد و قبــول اطــراف اختــاف میباشــد کــه اعــم از یــک یــا چنــد نفــر (داور) اســت.
از داوری تعاریــف مختلفــی ارائــه گردیــده اســت .در نظــام حقوقــی اکثریــت کشــورها بهخصــوص
فرانســه« ،داوری» ،دارای دو عنصــر قــراردادی و قضایــی اســت و دارای یــک نظــام حقوقــی خصوصــی و
مبنــی بــر رضایــت طرفیــن حــل اختــاف و بــر اســاس توافــق میــان دو طــرف اســت .دادگاه داوری بــا
حــل و فصــل اختــاف طرفیــن بــه شــیوهای قضایــی پــس از شــنیدن دفاعیــات هــر دو طــرف بــه یــک
حکــم الــزامآور (از جانــب داور) منتهــی میشــود کــه دو طــرف بــه آن تمکیــن مینماینــد 2.در تعریــف
داوری ،ابتــدا بایــد یــک فصــل ممیــز آن از قضــاوت را بیــان کــرد؛ اختیــار داور در حــل اختــاف ناشــی
از قــرارداد (عقــد) میــان طرفیــن اختــاف اســت ،امــا اختیــار قاضــی در حــل اختــاف ناشــی از اقتــدار
دولــت اســت 3؛ بنابرایــن داوری را میتــوان بــه یــک دادگســتری خصوصــی تشــبیه کــرد کــه بــه هــر
حــال اعتبــار آن منــوط بــه معتبــر شــناختن قــرارداد حــل اختــاف (قــرارداد داوری) ،از ســوی دولــت
اســت 4.قانــون داوری تجــاری بینالملــل ،داوری را اینگونــه تعریــف کــرده اســت« :داوری عبــارت
اســت از رفــع اختــاف بیــن متداعییــن در خــارج از دادگاه ،بــه وســیله شــخص یــا اشــخاص حقیقــی
6
یــا حقوقــی مرضیالطرفیــن یــا انتصابــی».
ارجــاع اختــاف بــه داوری در قراردادهــای پیمانــکاری در نظــام حقوقــی ایــران بــه اعتبــار اینکــه
مشــمول شــرابط عمومــی پیمــان باشــد یــا خیــر ،تفکیکپذیــر اســت .از یــک طــرف ،در بنــد ج
مــاده  53شــرایط عمومــی پیمــان ،تقاضــای ارجــاع بــه داوری از جانــب طرفیــن پیشبینــی شــده
اســت و ظاهــراً هــر شــخص یــا نهــادی میتوانــد در مقــام داور قــرار بگیــرد امــا ازآنجاکــه اوالً در ایــن
بنــد شــرط تحقــق ارجــاع بــه داوری را موافقــت رئیــس ســازمان برنامــه بودجــه (ســابق) قــرار داده
اســت ،ثانی ـاً شــورای عالــی بــه عنــوان نهــاد داوری نیــز مشــخص شــده ،لــذا باتوجهبــه امــری بــودن

 .1قراچرلو ،رزا ،بررسی داوری داخلی با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی ،تهران ،نشر نور طوبی ، 1390،ص .294
2-Robert J, Note D,P.695.Note S. (1953).III.72 Et Suiv.C.P., Toulouse ,23 Decembre. 1958:834
 .3کاویانی ،کوروش« ،اصل  139قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسالمی» ،مجله
پژوهش حقوق و سیاست.، 1380 ،دوره  ،3شماره پنجم ،صص  129ـ .144
 .4صفایی ،سیدحسین ،مقاالتی درباره حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی ،تهران ،چاپ اول ،نشر میزان،1390 ،
ص .90
 .5بند الف ماده  1قانون داوری تجاری بینالملل مصوب.1376
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شــرایط عمومــی پیمــان نســبت بــه دســتگاه هــای دولتــی بــه نظــر میرســد کــه در قراردادهــای
تابــع شــرایط عمومــی پیمــان ،چــون طــرف دولتــی نمیتوانــد برخــاف ایــن شــرایط ،قــرارداد منعقــد
نمایــد؛ بنابرایــن بــا تحمیــل ایــن شــرایط بــه طــرف مقابــل میتــوان گفــت در اینجــا وجــود شــخص
یــا نهــاد دیگــری بــه غیــر از شــورای عالــی فنــی بــه عنــوان نهــاد داوری موضوعیــت نــدارد و نهــاد
داوری موضــوع شــرایط عمومــی پیمــان منحصــراً شــورای عالــی فنــی اســت .از طــرف دیگــر ،در ســایر
قراردادهــای اداری (غیرمشــمول شــرایط عمومــی پیمــان) میتــوان نهــاد داوری را پیشبینــی کــرد
یــا در فرضــی کــه در قــرارداد چنیــن امــری پیشبینــی نشــده میتــوان در صــورت تحقــق اختــاف
بــا توافــق طرفیــن موضــوع بــه داوری ارجــاع گــردد؛ امــا بــه لحــاظ وجــود مقــررات خــاص در حقــوق
ایــران ،ایــن موضــوع بحثبرانگیــز شــده اســت؛ زیــرا از یکســو طبــق اصــل  139قانــون اساســی 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 .در مــواردی کــه طــرف دعــوا خارجــی باشــد و
در مــوارد مهــم داخلــی بایــد بــه تصویــب مجلــس نیــز برســد .مــوارد مهــم را قانــون تعییــن میکنــد.
از ســوی دیگــر قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب  1379مربــوط بــه داوری بهعنــوان نهــادی جهــت
رفــع منازعــات و اختالفــات افــراد پیشبینــی شــده کــه بــا تراضــی افــرا ِد طــرف اختــاف تشــکیل
میگــردد .مــاده  475آن در مــورد ارجــاع دعــاوی حقوقــی دولتــی بــه داوری ،مفــاد اصــل  139را
انعــکاس داده اســت .اصــل  139قانــون اساســی در مــورد ارجــاع دعــاوی و اختالفــات دولــت ایــران
بهویــژه بــا طرفهــای خارجــی بــه داوری مــورد اســتناد و مناقشــه بســیار بــوده و تاکنــون تفاســیر
مختلفــی از ایــن اصــل صــورت گرفتــه اســت .ایــن تفاســیر یــا از ســوی شــورای نگهبــان بــه عنــوان
نهــاد رســمی تفســیر قانــون اساســی بــه عمــل آمــده یــا حقوقدانــان در مقــام تفســیر اصــل مذکــور
بــر آمدنــد.

گفتار سوم .اهمیت داوری در فرانسه
داوری در فرانســه همــواره از جایــگاه ویــژهای برخــوردار بــوده اســت .پیشــتر ،در قــرن شــانزدهم
فرمــان مولــن 1در ســال  ،1566داوری را بهعنــوان تنهــا راه حــل و فصــل اختالفهــای تجــاری،
امــری اجبــاری مقــرر نمــوده بــود .در فرانســه ایــن دیــدگاه وجــود داشــت کــه دادگاههــای معمولــی
نمیتواننــد اختالفهــای تجــاری را بــا ســرعت و کارآیــی رویــه داوری حــل و فصــل نماینــد .ایــن
مســئله در مــاده  1فرمــان مصــوب  16-24اگوســت ســال  1790کامـ ً
ا مشــهود اســت .در ایــن مــاده
آمــده بــود کــه داوری بهعنــوان معقولتریــن روش حــل و فصــل اختالفــات بیــن شــهروندان بایــد
 .1فرمان مولن (فرمان در اصالح عدالت) فرمان سلطنتی در فوریه  1566که پادشاه فرانسه شارل نهم در طول حکومت خود
در فاصله سالهای 1566-1564در محلی به نام مولن ( )Bourbonnaisبه امضا رسانید.
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اعمــال گــردد .در قــرن نوزدهــم داوری در فرانســه رو بــه افــول نهــاد و در دهــه  60میــادی ()1960
مجــدداً احیــاء گردیــد .تأســیس مؤسســاتی ماننــد اتــاق تجــارت بینالمللــی ( 1)CCIتأثیــر بســیار
مهمــی در توســعه داوری داشــتند .در عصــر مــدرن ،مشــخصۀ بــارز قانــون داوری فرانســه وجــود
2
رویههــای قضایــی مرتبــط بــا امــور داخلــی و بینالمللــی بــوده اســت.

گفتــار چهــارم .مزایــا و معایــب قضــاوت اداری در قیــاس بــا
داوری
از دیــدگاه فنــی ،قــدرت قضایــی یــا همــان وظیفــۀ قضــاوت مهمتریــن وظیفــۀ دادگاههــا اســت.
ایــن مســئله در تطابــق کامــل بــا اصــل تفکیــک قــوا میباشــد .امــا مســئله شایســته بیــان اینکــه در
قانــون اساســی بــه صراحــت ذکــر نشــده اســت کــه تنهــا دادگاههــای عــادی بایــد نســبت بــه قضــاوت
اقــدام نماینــد .مــواردی وجــود دارد کــه قــدرت قضــاوت بــه مراجعــی خــارج از ســاختار دادگاههــای
معمولــی تفویــض شــدهاند .بــا درنظرداشــتن ایــن نکتــه بــه بحــث در مــورد مزایــا و معایــب قــدرت
قضــاوت تفویضشــده بــه نهادهــای اجرایــی خواهیــم پرداخــت.
درابتــدا بــا مزایــا آغــاز میکنیــم .قــدرت قضــاوت معمــوالً بــه نهادهــا یــا محاکــم اداری تفویــض
میشــود تــا برقــراری عدالــت بــا اســتفاده از روشهــای ارزانتــر ،قابــل دســترستر ،غیررســمی ،ســریع
میســر گــردد؛ بنابرایــن «چــون بــه تصدیــق اغلــب متخصصــان و کارشناســان حقــوق،
و تخصصــی ّ
داوران بــه علــت تخصــص نداشــتن در ایــن مســائل و همچنیــن بــه ســبب آشــنا نبــودن بــا مقتضیــات
اداری ،بــرای رســیدگی بــه ایــن قبیــل اختالفهــا مناســب نیســتند ،از ای ـنرو دولــت مجبــور شــده
3
کــه بــرای توفیــق در اجــرای ایــن وظایــف بــه تأســیس دادگاههــای اختصاصــی مبــادرت ورزد».
4
باتوجهبــه مزایــای قضــاوت در مقایســهبــا مزایــای داوری« ،فیلیپــس»« ،جکســون» و «لئوپولــد»
برایــن باورندکــه:
«...آنهــا (محاکــم اداری) میتواننــد عدالــت را بــه روشهــای ســریعتر ،ارزانتــر و در دســترستری
برقــرار نماینــد و ایــن مــوردی اســت کــه در طرحهــای دولتهــای رفــاه کــه مشــتمل بــر جزئیــات
زیــادی هســتند امــری ضــروری مینمایــد .رویــۀ دادگاههــای عــادی دارای جزئیــات فــراوان ،وقتگیــر
و هزینهبــر اســت .ایــن رویههــا بــه جهــت فراهمنمــودن باالتریــن اســتانداردها در جهــت تحقــق
1-La Chamber De Commérce Intérnationale
2-Julien, Cazala,Alexismarie&Laurent,Trigeaud,Jurisprudence,Francaise Relative Au Droit International.2010:94
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عدالــت هســتند .بــه صــورت کلــی میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری نمــود کــه عمــوم مــردم خواهــان
بهتریــن گزینــۀ ممکــن هســتند و بهــای آن را نیــز پرداخــت میکننــد .هــدف در برقــراری عدالــت
ق بــا مدیریت
اجتماعــی ،داشــتن بهتریــن گزینــه بــه هــر قیمتــی نیســت بلکــه بهتریــن گزینــه در تطابـ 
کارآمــد بــه عنــوان هــدف در نظــر گرفتــه میشــود .اختالفهــا بایــد بــا ســریعترین و ارزانتریــن
روش و بــا درنظرگرفتــن منافــع عمومــی و همچیــن منافــع مدعــی حــل و فصــل شــوند».
همانگونــه از عبــارات فــوق برمیآیــد ،مباحثــی کــه در دفــاع از تفویــض قــدرت قضــاوت بــه
نهادهــای اجرائــی وارد شــدهاند را میتــوان بــه صــورت ذیــل خالصــه نمــود:

*
*
*

قضاوت اداری در مقایسه با داوری ،ارزانتر است.
خدمــات قضــاوت اداری در مقایســه بــا خدمــات داوری بــرای مــردم عــادی در دســترستر و
ســادهتر ارائــه میگــردد.
فرآینــد قضــاوت در نهادهــای اجرایــی انعطافپذیــر و غیررســمی اســت درحالیکــه
رویههــای داوری بســیار ســخت ،دقیــق و دارای جزئیــات بیشــتری اســت.
یکــی دیگــر از توجیهاتــی کــه در بــاال بدانهــا اشــاره نشــده ،دانــش فنــی و مهــارت تخصصــی
محاکــم اداری در قیــاس بــا داوری اســت .محاکــم اداری مشــتمل بــر هیئتهایــی از افــراد دارای
مهــارت و دانــش فنــی هســتند کــه دربــاره مســئله اختــاف ،دارای اطالعــات کافــی میباشــند .در
نقطــه مقابــل ،قاضیهــای دادگاههــای معمولــی دارای دانــش حقوقــی بــوده و از اطالعــات فنــی الزم
کــه الزمــه قضــاوت در مــورد اختالفهــای عصــر مــدرن میباشــند ،بیبهــره هســتند.
بهاختصــار ،ب ـ ه دلیــل غیررســمی بــودن فرآینــد قضــاوت و داشــتن دانــش فنــی ،اســتانداردهای
جامعــه لیبــرال توســط محاکــم اداری در برقــرار نمــودن عدالــت بــه شــیوۀ ســریع و ارزان ،بــه میــزان
زیــادی بــرآورده میگــردد .مــوردی کــه در ایــن بیــن وجــود دارد ایــن اســت کــه قضــاوت توســط
محاکــم اداری بــا انتقادهایــی نظیــر نبــو ِد تخصــص در امــور حقوقــی و بیطرفــی هــم مواجــه شــده
اســت.

97

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای
پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه

بند اول .مبنای ممنوعیت
درحقیقــت در فرانســه هیــچ دســتهبندی خاصــی در ارتبــاط بــا داوری در حقــوق اداری وجــود
نــدارد .اصــول زیربنایــی ایــن نــوع از داوری بــه موجــب تعبیــر و تفســیر دکترینهــا و فلســفههای
حقوقــی ایجــاد شــدهاند و ایــن مســئله تــا زمــان حــال بــه عنــوان یــک رویــه غالــب مطــرح بــوده
اســت .براســاس تمامــی دکترینهــا و اصــول حقوقــی ،هیچیــک از مقامــات و صاحبمنصبــان و
همچنیــن ســازمانهای عمومــی و دولتــی نمیتواننــد بــه عنــوان طرفیــن داوری قــرار بگیرنــد.
ایــن شــرط بــرای اولینبــار در قانــون مصــوب  5جــوالی  ،1972تصریــح گردیــد .در مــاده 1004
از (ویرایــش  )1806قانــون دادرســی مدنــی فرانســه آمــده اســت« :اختالفهایــی بــا طرفیــت یــک
وازرتخانــه و نهــاد عمومــی را نمیتــوان بــه موجــب داوری حــل و فصــل نمــود».
در مــاده  83از همــان قانــون تصریــح شــده اســت« :اقداماتــی ...کــه مرتبــط بــا ...دولــت ،حــوزه
عمومــی ،مقامــات محلــی و نهادهــای عمومــی باشــند بایــد بــه دادســتان عمومــی ارجــاع شــوند».
براســاس تعبیــر و تفســیرهایی کــه از دو شــرط مذکــور توســط دادگاههــا صــورت گرفتــه اســت،
مقامــات دولتــی و محلــی نمیتواننــد بــرای حــل و فصــل اختالفــات داخلــی محتمــل ،وارد قراردادهــای
داوری شــوند .مــواد قانونــی مذکــور بــه موجــب تدویــن قانــون جدیــد دادرســی مدنــی فرانســه ملغــی
گردیدنــد امــا در عیــن حــال ،اصــل ممنوعیــت مشــارکت مقامــات دولتــی و عمومــی در داوری بــه
موجــب مــاده  2059و  2060از قانــون مدنــی جدیــد مجــدداً تصریــح گردیــد .ایــن دو مــاده مشــتمل
بــر فرمولهــای انتزاعــی خاصــی (وابســته بــه شــرایط و موقعیــت و نــه تابــع اصــول کلــی و شــفاف)
هســتند کــه میتوانیــم از آنهــا بــه عنــوان طــرح کلــی ماهیــت داوری یــاد کنیــم.
بــه موجــب مــاده  2060قانــون مدنــی ،اختالفهــای داخلــی مشــتمل بــر دولــت ،نهادهــای
عمومــی (ماننــد شــهرداریها) و مؤسس ـههای دولتــی قابــل رســیدگی بــا اســتفاده از داوری نیســتند.
در مــاده  2060تصریــح شــده اســت «:انعقــاد توافقهــای داوری در مــورد امــور مرتبــط بــا جایــگاه،
ظرفیتهــا و صالحیتهــای افــراد ،امــور مرتبــط بــا طــاق و جدایــی قانونــی 1و همچنیــن اختالفــات
مشــتمل بــر ســازمانها و مؤسس ـههای عمومــی و بــه صــورت کلــی تمامــی امــوری کــه مرتبــط بــا
سیاســت عمومــی هســتند ،میســر نیســت».
 .1براساس قوانین کلیسای کاتولیک امکان طالق زوجین وجود ندارد؛ بنابراین ثبت طالق به صورت قانونی به عنوان راهحلی
برای این مشکل در نظر گرفته شده است.
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در ایــن راســتا ،بــا تعابیــری کــه از مــواد  2059و  2060صــورت گرفتــه اســت ،مــاده  2059بــه
صــورت ضمنــی داوری را در حوزههــای خاصــی بــه موجــب قانــون ممنــوع میکنــد بهرغــم ایــن
حقیقــت کــه بــه موجــب ایــن مــاده داوری در حــوزه قراردادهــا بــه رســمیت شــمرده شــده اســت .بــه
همیــن منــوال ،مــاده  ،2060بــا صحــه گذاشــتن بــر محتــوای ضمنــی مــاده  ،2059تصریــح میکنــد
کــه داوری در تمامــی امــور مرتبــط بــا سیاســت عمومــی ممنــوع اســت .مــاده  2060بــه صــورت
اخــص ،بــه لیســت کــردن حوزههایــی میپــردازد کــه در آنهــا سیاســت عمومــی بــه عنــوان مانعــی
در جهــت اعمــال داوری عمــل میکنــد .امــور مرتبــط بــا جایــگاه و ظرفیــت و صالحیــت افــراد ،مــوارد
طــاق و دیگــر اختالفهایــی کــه دولــت در آنهــا درگیــر اســت در ایــن لیســت جــای دارنــد.
عالوهبــر مجــزا بــودن حــوزه قضایــی عــادی و اداری از یکدیگــر ،دلیــل دیگــری کــه بــرای ایــن
مســئله وجــود دارد دکتریــن حقوقــی فرانســه اســت کــه توجیهکننــده اصــل ممنوعیــت داوری در
حقــوق عمومــی اســت .بــه موجــب آن اســتفاده از داوری در دعــاوی قضایــی اداری ممکــن اســت
ایجادکننــدۀ نتایجــی برخــاف نظــم عمومــی یــا سیاســت عمومــی باشــد.

بند دوم .مبنای ممنوعیت مقامات اداری
در ارتبــاط بــا حقــوق مقامــات اداری ،یکــی از توجیهاتــی کــه در حمایــت از اصــل ممنوعیــت وجــود
دارد ،از مفاهیــم حقــوق خصوصــی اســتفاده نمــوده اســت .در حقــوق خصوصــی ،قانونــی بــودن اعمــال
و اقدامــات خصوصــی افــراد توســط مفهومــی بــا نــام «اهلیــت» 1یــا «عــدم اهلیــت» مشــخص میشــود.
بــه عنــوان مثــال ،اقدامــات اطفــال یــا افــراد محجــور باطــل اســت ،چــرا کــه نمیتواننــد بهواســطۀ
عــدم اهلیــت بــه قــرارداد ورود کننــد یــا اعمــال قانونــی را بــه انجــام برســانند .ایــن ایــده از حقــوق
خصوصــی بــه عاریــه گرفتــه شــده و میتوانیــم دراینجــا مقایســهای صــورت دهیــم .مقامــات اداری
بهمنزلــۀ افــراد دارای عــدم اهلیــت در حــوزه داوری هســتند .حقوقــدان پاتیــو 2اذعــان نمــوده اســت
کــه ماهیــت یــک شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی بــه جهــت اســتفاده وی از خدمــات داوری هماننــد
مانــع اســت و درنتیجــه داوری بــرای اشــخاص دارای عــدم اهلیــت ممنــوع اســت (بــی .پاتیــو .نقــل
شــده از شــورای دولتــی فرانســه  3مــارس .)1989
بــه هــر روی ،ایــن تشــبیه و موقعیــت بــا یــک چالــش مواجــه اســت .در مــورد افــراد زیــر ســن
قانونــی بــدون توجــه بــه وجــوه حقوقــی یــا واقعــی اهلیــت ایــن افــراد ،میتوانیــم ایــن نتیجــه را
1-Capacity
2-Pacteau.
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بگیریــم کــه ایــن افــراد اهلیــت ورود بــه یــک قــرارداد معتبــر را ندارنــد .در مــورد مقامــات اداری ،اهلیت
تنهــا موضــوع توضیــح یــا تعریــف اســت .درحقیقــت ،ایــن مســئله یــک پرســش حقوقــی اســت .در
حقــوق خصوصــی ،ســه دســتهبندی در مــورد اهلیــت یــک شــخص حقیقــی وجــود دارد .عــدم اهلیــت
کلــی ،اهلیــت نســبی کــه بــه موجــب آن بــرای انجــام برخــی امــور اجــازه قیــم قانونــی ضــروری اســت و
درنهایــت اهلیــت کامــل .درنقطــه مقابــل ،در مــورد اهلیــت یــک شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی تنهــا
دســتهبندیهای موجــود «صالحیــت» و «عــدم صالحیــت» هســتند .ایــن مســئله بهمثابــۀ ســئوالی
اســت کــه بــا بلــه و خیــر پاســخ داده میشــود .در ایــن میــان ،دســتهبندی صالحیــت نســبی وجــود
نــدارد .مبنــای اهلیــت اشــخاص حقیقــی و صالحیــت اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی متفــاوت اســت
و درنتیجــه ،مقایســه بیــن مقامــات اداری و افــراد زیــر ســن قانونــی در حقــوق خصوصــی مناســبتی
نــدارد و موضــوع چالــش اســت.
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،رویکــرد فرانســه در قبــال ممنوعیــت داوری در امــور اداری بــا شــروط
مشــابهی در دیگــر حوزههــای قضایــی درســطح جهــان مشــاهده و تقویــت شــده اســت .در عربســتان
صعــودی ،براســاس مفــاد مــاده  3از قانــون داوری «:نهادهــای دولتــی نمیتواننــد از داوری بــه جهــت
حــل و فصــل اختالفهــای خــود بــا طرفهــای ســوم اســتفاده کننــد مگــر بــا کســب موافقــت رئیــس
شــورای وزیــران (قانــون داوری عربســتان دریافــت شــده در 18آوریــل )2013؛ بنابرایــن وجــود یــک
سیســتم تأییــد بــرای کنتــرل داوری ضــروری اســت.
مــورد دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود ،تعریــف «داوری وابســته بــه نظــر شــخص (فاعلــی)»
و «داوری بــدون نظــر خصوصــی (عینــی)» 1در قوانیــن فرانســه اســت .همانگونهکــه پیشــتر گفتــه
شــد ،دکتریــن حقوقــی فرانســه بیــن ایــن دو مــورد تمایــز قائــل شــده اســت .بســیاری از حقوقدانهــا،
داوری وابســته بــه نظــر شــخص را بــه صــورت پرسشــی در ارتبــاط بــا اهلیــت طرفیــن دعــوی مطــرح
میکننــد .بــه هــر روی ،ایــن موضــوع کــه داوری وابســته بــه نظــر شــخص موضــوع اهلیــت طرفیــن
اســت ،هنــوز امــری قطعــی و مشــخص نیســت.
درحکمــی کــه توســط دادگاه عالــی فرانســه 2در تاریــخ  2مــی  1966صــادر گردیــد ،ایــن دادگاه
4
تصریــح نمــود کــه داوری امــری مرتبــط بــا اهلیــت نیســت 3.براســاس نظــر فوچــارد ،گایــارد و گلدمن
1-Subjective And Objective
2-Cour De Cassation .

3-Guyomar, L`Institut National De La Santé Et De La Recherché Medicale (INSERM) V. Fondation Letten F:.
Saugstad, Tribunal Des Conflits ,Not Indicated ,17 May 2010, Rev.Arb.2010:99
4-Fouchard , Caillard And Goldman .
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 ،شــروطی کــه بــه موجــب قانــون فرانســه ،نهادهــای عمومــی و دولتــی را از ورود بــه توافقهــای داوری
منــع میکننــد درحقیقــت مبتنــی بــر مالحظــات مرتبــط بــا مصلحــت و منافــع عمومــی هســتند و
ارتباطــی بــا قوانیــن اهلیــت ندارنــد .قوانینــی کــه بــرای حمایــت از افــرادی کــه توانایــی دفــاع از منافــع
خــود را ندارنــد تدویــن شــدهاند.

گفتــار پنجــم .توســعه و نفــوذ اصــل ممنوعیــت داوری در امــور
اداری
گســترش اصــل ممنوعیــت داوری در فرانســه در دو جهــت بــوده اســت .از یــک ســو اصــل مذکور در
مــورد اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی اعمــال میشــود و از ســوی دیگــر اشــخاص حقوقــی حقــوق
خصوصــی را در برمیگیــرد .در ایــن میــان مســئله درخــو ِر اهمیــت ،گســترش حــوزه اعمــال اصــل
ممنوعیــت داوری اســت.
در جایــگاه نخســت بــه بررســی و تحلیــل چگونگــی اعمــال اصــل مذکــور در مــورد اشــخاص
حقوقــی حقــوق عمومــی بــه غیــر از دولــت خواهیــم پرداخــت .در مرحلــه بعــد ،بــه چگونگــی تســری
اصــل مذکــور بــه قراردادهــای اداری منعقدشــده بیــن اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی خواهیــم
پرداخــت.

بنــد اول .اعمــال اصــل ممنوعیــت داوری در مــورد اشــخاص حقوقــی
حقــوق عمومــی بــه غیــر از دولــت
در مــورد تعریــف شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی ،موازیــن حقــوق فرانســه از ضابطـهای بــه نــام
«ســازمان» 1اســتفاده میکنــد .عــاوه بــر اشــخاص حقــوق عمومــی در شــق ســنتی مشــتمل بــر دولــت
و ارگانهــای ناحیــهای و محلــی ،موازیــن حقوقــی فرانســه اصــل مذکــور را بــه تمــام مؤسســههای
عمومــی ،بخشهــای صنعتــی و بنگاههــای تجــاری عمومــی تســری داده اســت .اصــل ممنوعیــت
داوری در امــور اداری بــه قــرن نوزدهــم میــادی بــاز میگــردد و در هــدف از اعمــال چنیــن اصلــی
محدودنمــودن قــدرت دولــت بــوده اســت.
در حقــوق اداری فرانســه پیشــتر مرجعــی بــه عنــوان کمیســیونر دولــت 2وجــود داشــت کــه بــه
عنــوان عضــوی از سیســتم قضایــی و نــه نماینــده دولــت انجــام وظیفــه مینمــود .هــدف مرجــع
1-Organization
2-Commissaire Du Gouvernement
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مذکــور تحلیــل پروندههــا و پیشــنهاد رویههــای قضــاوت بــود .امــروزه ایــن مرجــع بــا نــام گزارشــگر
عمومــی 1خوانــده میشــود و هدفــش برحــذر داشــتن نهادهــای اداری از اعــام مخالفــت بــا دادگاههــا،
بیتوجهــی بــه آنهــا و دفــاع از منافــع عمومــی تحــت نظــارت آنهاســت کــه تنهــا بــا ایــن نــوع از
2
عدالــت (ممنوعیــت داوری) تضمیــن میشــود.
بــر ایــن اســاس و در تطابــق بــا موازیــن حقوقــی ســنتی ،آپوســتولوس پاتریکــوس اینگونــه
اظهارنظــر نمــوده اســت :دکتریــن قــرن نوزدهــم میــادی بــه میــزان زیــادی در قبــال داوری محتــاط
عمــل مینمــود؛ امــا نتایــج حاصــل از ایــن مســئله آنقدرهــا هــم اهمیــت ندارنــد ،چراکــه ســازمان و
دســتگاه دولتــی بــه فعالیتهــای اقتصــادی تســری پیــدا نکــرد و ایــن مســئله مهــم و شایســته توجــه
3
اســت.
بــه موجــب برخــی از اصــول و دکتریــن ،شــرکتهای عمومــی (اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی
بــه غیــر از دولــت و مقامــات دولتــی) کــه دارای ماهیــت صنعتــی و اقتصــادی هســتند میتوانســتند
اختالفهــای خــود را بــه داوری ارجــاع دهنــد .ایــن اصــول و دکترینهــا اغلــب براســاس مــاده 631
از قانــون تجــارت فرانســه ایجــاد شــده بودنــد و براســاس آنهــا مقامــات دولتــی کــه بــه امــور تجــاری
مشــغولند میتواننــد اختالفهــای خــود را بــه موجــب داوری حــل و فصــل نمایــد.

بند دوم .اعمال اصل ممنوعیت داوری در رویه قضایی
بهرغــم مــوارد مذکــور ،در رســیدگی بــه پرونــدهای در ســال  ،1957رویــه متفاوتــی اعمــال گردیــد.
ایــن پرونــده بــه عنــوان یکــی از پروندههــای شــاخص همــواره مــورد اســتناد اســت (شــورای دولتــی
فرانســه 13 ،دســامبر  4 SNVS .)1957یــک شــرکت عمومــی و صنعتــی ســهامی عــام بــود و توافــق
نمــوده بــود کــه اختالفــات خــود بــا یــک شــرکت خصوصــی ( )CGTTدر مــورد خطــوط انتقــال لولــه
را بــه موجــب داوری حــل و فصــل نمایــد .براســاس حکــم داوری ،شــرکت  SNVSملــزم بــه پرداخــت
میــزان بســیاری پــول بــه  CGTTگردیــد SNVS .حکــم را قبــول نکــرد و بحــث نمــود کــه حکــم
داوری باطــل اســت.
1-Rapporteur Public
2-Improbable Desuetude,2010:945
3-Pat Ludivine Clouzot,La Theorie De L`imprevision En Droit Des Contracts Administratifs: Une Rikios ,L`arbitrage
En Matiere Administratif,1997:36

102

4-Société National De Venre Des Surplus. 1958 ,P.678

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم /شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

همچنیــن حقــوقدان ریــورو بــه انتقــاد از ایــن مســئله پرداخــت و بحــث نمــود کــه مؤسس ـههای
عمومــی ماننــد شــرکتهای ملــی بایــد از حقــوق خصوصــی تبعیــت نماینــد و از ایــنرو میتواننــد
اختالفهــای خــود را بــه موجــب داوری حــل و فصــل نماینــد .وی درادامــه از ضابطــه اتخاذشــده
توســط قضــات دیــوان عدالــت اداری یــا همــان «ســازمان» انتقــاد نمــود و اذعــان نمــود کــه ایــن
ضابطــه امــری مبتنیبــر فلســفه صــوری اســت و نمیتــوان بــه صــورت عقالیــی و منطقــی از آن دفــاع
1
نمــود.
در نشســتی کــه در تاریــخ  3ســپتامبر  2008در پارلمــان فرانســه و بــا محوریــت یــک پرونــده
برگــزار گردیــد ،قاضــی تومــاس کلــی 3بــه ایــن موضــوع اشــاره نمــود کــه قانــون  28نوامبــر 1995
اجــازه تأســیس مؤسس ـههای عمومــی مالــی و بازســازی )EPFR( 4را صــادر نمــوده اســت .وی ادامــه
داد کــه کــه یــک  EPFRنوعــی تنهــا یــک مؤسســه اداری ملــی عمومــی 5اســت کــه در فرانســه بــا
نــام اختصــاری  EPAخوانــده میشــود و تحــت نظــارت وزارت اقتصــاد دارای اســتقالل اقتصــادی
میباشــد .در رابطــه بــا منابــع مالــی هــم بایــد گفــت کــه یــک  EPFRدر دســتهبندی  EPAقــرار
میگیــرد و بنابرایــن نمیتوانــد یــک مؤسســه صنعتــی و تجــاری عمومــی( 6در فرانســه )EPIC
باشــد .در فرانســه ،مؤسســههای صنعتــی و تجــاری عمومــی میتواننــد اختالفهــای خــود را بــه
داوری ارجــاع دهنــد در حالیکــه مؤسســههای مالــی و بازســازی عمومــی ،دارای چنیــن حقــی
نمیباشــند مگــر اینکــه شــروط خاصــی وجــود داشــته باشــد .واضــح اســت کــه قانــون  1995چنیــن
مــوردی را مجــاز نمیدانــد و در پرونــده مذکــور نیــز یکــی از شــرکتهای طــرف داوری ،شــعبهای از
مؤسســههای عمومــی مالــی و بازســازی بــوده اســت.
2

بــه صــورت خالصــه میتــوان نتیجــه گرفــت در موازیــن فرانســه اشــخاص حقوقــی حقــوق
عمومــی مادامــی کــه بــه عنــوان یــک شــرکت دولتــی مطــرح باشــند و بــدون توجــه بــه ماهیــت اداری،
اقتصــادی یــا صنعتیشــان مشــمول اصــل ممنوعیــت داوری بــرای حــل و فصــل اختالفهــای محتمــل
خواهنــد شــد.
1-Le Bot O ,Les Modes Alternatifs De Reglement Des Litiges Droit Public De La Construction , Vol .37,
No. 142, Revue De La Recherché Juridique. Droit Prospectif, P,882, Note 24.2012:241
2-Le Consortium De Realization (CDR) Et Le Groupe Bernard Tapie
3-Thomas Clay .
4-Public Establishment Of Finance And Restructuring .
5-National Public Administrative Institution .
6-Public Industrial And Commercial Establishment .
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منتقــدان و حقوقدانــان قانــون داوری ،در پــی محــدود نمــودن ایــن ممنوعیــت در دو جبهــه
هســتند .آنــان اول خواســتار خــروج مؤسســهها و شــرکتهای تجــاری و صنعتــی دولتــی از حیطــه
شــمول ایــن اصــل هســتند (براســاس نــوع شــرکت) و در رتبــه دوم بــر ایــن مســئله تأکیــد میکننــد
کــه مؤسسـههای عمومــی اداری کــه عهــدهدار انجــام امــور تجــاری هســتند نیــز نبایــد مشــمول ایــن
اصــل باشــند (براســاس نــوع اقدامــات).
بعــد از بررســی عقایــد متفــاوت ،شــاید بتــوان ایــن گونــه نتیجــهگرفــت کــه انتقــاد بــه اصــل
مذکــور کامـ ً
ا بیدلیــل و غیرمنطقــی نیســت .درحقیقــت ،مشــخص نمــودن قابلیــت اســتفاده از داوری
در حــل و فصــل هــر اختالفــی بایــد توســط سیســتم قضایــی صــورت بگیــرد .قطع ـاً ایــن مســئله بــه
دلیــل حمایــت از منافــع ملــی و حفــظ ثبــات و پیشبینیپذیــر بــودن پیامدهــای اعمــال قانــون
اســت .همانگونهکــه پیشــتر ذکــر گردیــد ،موازیــن فرانســه ضابطــهای را بــرای مشــخص نمــودن
حیطــه شــمول داوری معییــن کــرده اســت (نــوع و اقدامــات شــرکتها) .انتقادهایــی کــه وارد شــدهاند
بیربــط نیســتند؛ چراکــه درعمــل اعمــال ضابطــه مذکــور بــا مشــکالتی همــراه اســت .بــه عنــوان
مثــال ،چگونــه میتــوان ماهیــت «تجــاری» یــا «صنعتــی» را تعریــف نمــود؟ آیــا ایــن مــوارد بــه موجــب
انشــای قراردادهــای اداری تعریــف میشــوند یــا اینکــه بایــد هــدف چنیــن قراردادهایــی مدنظــر قــرار
بگیــرد؟ آیــا تمامــی ادعاهــای طــرح شــده در مــورد جبــران خســارت یــا پرداختهــای مالــی در دســته
امــور تجــاری دســتهبندی میشــوند؟ در مــواردی چــون تأمیــن آب و بــرق عمومــی ،ایــن مســئله
دارای هــدف سیاســی اســت و دولــت دارای منافــع انحصــاری میباشــد .همانگونهکــه مشــهود اســت
نمیتــوان همــه مــوارد را بــه صــورت امــور کام ـ ً
ا تجــاری در نظــر گرفــت .تصمیمگیــری در مــوارد
ایــن چنینــی بــه چــه صــورت خواهــد بــود؟ قطعـاً طرفیــن نمیتواننــد در ایــن مــوارد قضــاوت کننــد
و در مــورد حــوزه ارجــاع و رویههایــی کــه بایــد دنبــال کننــد دچــار ســردرگمی خواهنــد شــد .اگــر
گســترش دامنــه اعمــال دکتریــن مذکــور امــری مطلــوب اســت ،پــس ارائــه تعاریــف دقیقتــر امــری
الزم و ضــروری میباشــد.

گفتــار ششم.گســترش اصــل ممنوعیــت داوری بــه قراردادهــای
اداری
براســاس بحثهــای پیشگفتــه در مــورد اســتفاده از خدمــات داوری بــرای دولــت ،مقامــات دولتــی
و برخــی اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی ،قراردادهــای منعقدشــده بیــن دو شــخص حقیقــی ،بایــد از
حــوزه شــمول ایــن اصــل خــارج شــوند .براســاس موازیــن قدیمــی فرانســه ،قراردادهــای دارای موضــوع
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راهســازی در حیطــه صالحیــت قضــات اداری هســتند و بایــد بــه عنــوان قراردادهــای اداری در نظــر
گرفتــه شــوند (دادگاه اختــاف 8 ،جــوالی  .)1963در عیــن حــال مــاده قدیمــی  2061تصریــح نمــوده
اســت کــه «بندهــای داوری در قراردادهــای اداری باطــل هســتند مگــر اینکــه ایــن امــر توســط قانــون
اســتثناء شــده باشــد».
در ایــن صــورت قضــات اداری براســاس نــص صریــح مــاده قدیمــی  ...« 2061مگــر اینکــه توســط
قانــون اســتثنا شــده باشــد» نتیجــه گرفتهانــد کــه پرونــده مذکــور بــه موجــب مــاده  2061موضــوع
اعمــال اصــل ممنوعیــت داوری اســت .برایناســاس ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اصــل ممنوعیــت
داوری در مــورد تمــام قراردادهــای درحیطــه صالحیــت قضــات اداری صــادق اســت ،حتــی اگــر ایــن
قراردادهــا بیــن اشــخاص حقیقــی منعقــد شــده باشــند (شــورای دولتــی فرانســه3 ،مــارس .)1989
واضــح اســت کــه شــورای دولتــی فرانســه قلمــروی اعمــال مذکــور را گســترده نمــوده و آن را بــه
قراردادهــای منعقــد شــده بیــن اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی تســری داده اســت ،مشــروط بــر
آنکــه موضــوع قــرارداد یــک مســئله اداری و دولتــی باشــد.
براســاس مــوارد مذکــور ،شــورای دولتــی فرانســه بــر ایــن بــاور اســت کــه اگرچــه قــرارداد بیــن دو
شــخص حقوقــی حقــوق خصوصــی منعقــد شــده امــا ،دارای زمینــه و هدفــی اداری اســت و درنتیجــه
موضــوع اعمــال اصــل ممنوعیــت داوری میشــود؛ حتــی اگــر ماهیــت حقوقــی اش آن را در دســته
قراردادهــای اداری قــرار ندهــد .ایــن نــوع قراردادهــا در حــوزه صالحیــت قضــات اداری هســتند و بایــد
از اصــل ممنوعیــت داوری متابعــت نماینــد.
دیــدگاه شــورای دولتــی فرانســه پذیرفتنــی بــه نظــر میرســد .در ایــن کشــور ،یــک قــرارداد
اداری ،قــراردادی اســت کــه بــا یــک مقــام اداری منعقــد میشــود .درنتیجــه ،قــراردادی کــه بــه
طرفیــت دو شــخص حقوقــی حقــوق خصوصــی منعقــد شــده اســت در ظاهــر امــر نمیتوانــد بــه
عنــوان یــک قــرارداد اداری دســتهبندی شــود؛ امــا ،اگــر زمینــه اصلــی یــا هــدف قــرارداد مرتبــط
بــا امــور اداری باشــد ،ماهیــت حقوقــی قــرارداد نمیتوانــد بــه عنــوان مانعــی بــرای دســتهبندی آن
در حــوزه قراردادهــای اداری عمــل کنــد .ذات و خمیــره اداری قــرارداد بــا تغییــر در طرفیــن قــرارداد
از بیــن نمــیرود .ضمــن اینکــه میتــوان شــرکت دارای امتیــاز انحصــاری ساختوســاز را بهعنــوان
زیرمجموعــهای از ســازمان دولتــی در نظــر گرفــت .دلیــل اصلــی اعمــال چنیــن رویــهای و صــدور
چنیــن احکامــی پیشگیــری از فــرار محاکــم اداری از کنتــرل قضایــی اســت.
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اگــر ایــن پرونــده را از منظــر دیگــری نــگاه کنیــم ،میتوانیــم بگوییــم کــه عقیــده شــورای دولتــی
فرانســه ( )CEکــه بعــد از تصمیــم دادگاه حــل اختــاف )TC( 1در پرونــده  Société Peyrotاعــام
3
گردیــد ،امــری مرتبــط بــا حفــظ رژیــم واحــد حقوقــی 2بــرای جادهســازیهای ملــی اســت.
در تصمیمــی کــه در پرونــده شــرکت  Société Areaاتخــاذ گردیــد ،شــورای دولتــی فرانســه
اســتدالل نمــود کــه ســاخت راههــای عمومــی بهعنــوان یــک مســئله عمومــی امــری متعلــق بــه دولــت
اســت (شــورای دولــت فرانســه ،ســوم مــارس )1989؛ عــاوه بــر ایــن مســئله ،شــورای دولــت بــا
تصدیــق ایــن مســئله کــه قوانیــن ناظــر بــر ساختوســاز راههــای ملــی امــری همــواره یکســان اســت،
ـودن منافــع عمومــی تأکیــد نمــود.
بــه در بیــن بـ ِ
اگــر از دیــدگاه دیگــری بــه مســئله نــگاه کنیــم ،میتوانیــم اینگونــه نتیجــه بگیریــم کــه شــورای
دولتــی فرانســه در پــی حفاظــت از «یکنواختــی» 4در حقــوق عمومــی اســت .یــک قــرارداد بــدون توجــه
بــه هویــت طرفیــن بــه عنــوان یــک قــرارداد اداری درنظــر گرفتــه میشــود ،حتــی اگــر بیــن اشــخاص
حقوقــی حقــوق خصوصــی متقاعــد شــده باشــد و بدیهــی اســت کــه اصــل ممنوعیــت داوری نیــز در
چنیــن قــراردادی اعمــال میشــود .بــه بیــان واضحتــر ،اســتفاده از توافــق داوری در قراردادهــای اداری
محــدود شــده اســت ،حتــی اگــر طرفیــن قــرارداد جــزء شــرکتهای خصوصــی باشــند.

گفتارهفتــم .رویــه قضایــی فرانســه در خصــوص داوری در قراردادهــای
اداری
اگرچــه ممنوعیــت داوری امــری غالــب اســت ،در موازیــن حقــوق فرانســه ،برخــی از آراء صادرشــده
در پروندههــای خاصــی ،ایــن اصــل را بــه چالــش کشــیدهاند .پرونــده گاالکیــس )1966( 5مثــال
بســیار خوبــی اســت .بســیاری از متخصصــان و صاحبنظــران داوری در فرانســه برایــن باورنــد کــه
دادن قراردادهــای اداری بهعنــوان بخشــی از سیســتم تجــارت بینالمللــی ،داوری را بــه
 TCبــا قــرار ِ
قراردادهــای حقــوق عمومــی وارد نمــوده اســت.
1-Tribunal Des Conflits.
2-Unity Of The Regime .
3-Le Bot O ,Les Modes Alternatifs De Reglement Des Litiges Droit Public De La Construction , Vol .37, No. 142,
Revue De La Recherché Juridique. Droit Prospectif, P,882, Note 24.2012:297
4-Unity.
5-Galakis .
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در پرونــده گالکیــس ،در رأی  CCآمــده بــود «:ممنوعیــت قانــون فرانســه دال بــر غیرقانونــی بــودن
واردشــدن دولــت در قراردادهــای داوری در مــورد ایــن پرونــده بینالمللــی خــاص اعمــال نگردیــد ...و
ایــن مســئله بــه دلیــل نیازهــا ،شــروط و ماهیــت تجــارت دریایــی بــوده اســت».
درنتیجــه ،براســاس ایــن قضــاوت ،نهادهــای اداری نمیتواننــد براســاس قوانیــن خــود در مقابــل
اجرایــی شــدن توافقهــای داوری کــه پیشــتر درمــورد آنهــا توافــق نمودهانــد ،ایســتادگی نماینــد.
پرونــده مذکــور ایــن ســؤال را بــه ذهــن متبــادر میکنــد کــه اصــل مذکــور تنهــا در مــورد نهادهــای
عمومــی فرانســه صــادق اســت یــا اینکــه در مــورد نهادهــای عمومــی خارجــی هــم اعمــال خواهد شــد.
موضــوع پرونــده دیزنــی یــک قــرارداد اداری بــرای ســاخت پـ ِ
ـارک بــازی دیزنــی بــود .ایــن پرونــده
1
بــه عنــوان یکــی از پروندههــای شــاخص و مــورد اســتناد ،بــه مجمــع عمومــی شــورای دولتــی فرانســه
ایــن امــکان را داد کــه نســبت بــه بررســی اصــل ممنوعیــت داوری اقــدام نمایــد .براســاس بررسـیهای
 ،AGCEاصــل مذکــور منتــج از اصــول کلــی حقــوق عمومــی فرانســه اســت و براســاس مــاده 2060
از قانــون مدنــی ،تنهــا بــه موجــب اســتثناهای تصریحشــده توســط قانونگــذار یــا اصــول دیگــری در
حقــوق عمومــی فرانســه قابــل نقــض اســت .ضمــن اینکــه اصــل مذکــور قبــل از تدویــن آییــن دادرســی
مدنــی وجــود داشــته اســت (شــورای دولتــی فرانســه ،پرونــده دیزنــی مــورخ 6مــارس .)1986
 AGCEهمچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــوده اســت کــه اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی
نمیتواننــد «از قوانینــی کــه پرونــده را در حیطــه صالحیــت محاکــم اداری قــرار میدهنــد ،تخطــی
نماینــد .اگــر موضــوع مــورد اختــاف بــه نحــوی از انحــاء بــا قوانیــن عدالــت اداری فرانســه مرتبــط
2
شــده و بــه عنــوان یکــی از مصادیــق سیاســت عمومــی تشــخیص داده شــود».
 AGCEاســتدالل نمــوده اســت کــه قــرارداد منعقــد شــده بــا والــت دیزنــی «امــری مرتبــط بــا نظم
قانونــی داخلــی فرانســه» بــوده و «نمیتوانــد بــه موجــب اصــول حاکــم بــر تجــارت بینالملــل مــورد
رســیدگی قــرار بگیــرد» .براســاس مــوارد مذکــور ،قــرارداد مــورد نظــر نمیتوانــد شــامل بنــد داوری
ـن قــرارداد در حیطــه سیاســت عمومــی باطــل اســت.
باشــد و بنــد داوری موجــود بــه دلیــل قرارگرفتـ ِ
1-Assemblee Generale Du Conseil d'Etat.
2-Le Bot O ,Les Modes Alternatifs De Reglement Des Litiges Droit Public De La Construction , Vol .37, No. 142,
.Revue De La Recherché Juridique. Droit Prospectif, P,882, Note 24.2012:296
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بــا مقایســه احــکام صــادر شــده درپروندههــای دیزنــی ( )CE،1986و گالکیــس (،)CC ،1966
میتــوان دریافــت کــه پرونــده دیزنــی محدودکنندهتــر بــوده اســت .درحقیقــت ،قــرارداد پرونــده
دیزنــی براســاس مــاده قانــون  1492از آییــن دادرســی مدنــی فرانســه ،قطعـاً بــه عنــوان یــک پرونــده
تجــاری بینالمللــی مطــرح اســت 1میتــوان اینگونــه بــرآورد نمــود کــه در رابطــه بــا تعبیــر و تفســیر
مفهــوم «منافــع تجــاری بینالمللــی»  CEدر مقایســه بــا CCبــه صــورت محدودتــری عمــل نمــوده
اســت.
پیــرو مــوارد مذکــور ،در تاریــخ  19آوریــل  1986قانونــی تصویــب گردیــد و بــه موجــب آن دولــت،
ـرآوردن منافــع ملــی ،مجــاز بــه قــراردادن بنــد
نهادهــای دولتــی و مؤسس ـههای عمومــی بــه جهــت بـ
ِ
داوری در قراردادهایــی کــه بــا شــرکتهای خارجــی منعقــد میکننــد ،شــدند (ایــن مســئله بــا عنــوان
قانــون والــت دیزنــی معــروف شــده اســت).
نتیجه
بــا اینکــه امــر داوری در قراردادهــای پیمانــکاری از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و اصــوالً
میبایســت اراده طرفیــن اختــاف در ارجــاع امــر بــه داوری و انتخــاب داور ،نقشــی پررنــگ داشــته
باشــد ،امــا بــا توجــه بــه مطالــب طرحشــده میتــوان اذعــان داشــت ،در نظــام حقوقــی ایــران ،مســئله
داوری در قراردادهــای اداری و پیمانــکاری تابــع ضوابــط منــدرج در اصــل  139قانــون اساســی و مــواد
مرتبــط بــا ایــن موضــوع در شــرایط عمومــی پیمــان اســت و اصــوالً تأثیــر ســایر عوامــل و منابــع و
مســتندات ،غیــر از قانــون موضوعــه تأثیــری در ایــن موضــوع نداشــته اســت؛ امــا در نظــام حقوقــی
فرانســه ،عالوهبــر قوانیــن موضوعــه ،اصــول مرتبــط بــا داوری در قراردادهــای اداری در رویــه قضایــی
ایــن کشــور نیــز انعــکاس یافتــه اســت .هرچنــد تأثیرپذیــری اصــول حقوقــی مرتبــط بــا دادرســی در
قراردادهــای پیمانــکاری در حقــوق فرانســه از مقولــه اصــول حاکــم بــر دادرســی در حقــوق اداری امــری
اســتثنایی اســت .همچنیــن ،تأثیــر اندیشـههای حقــوق خصوصــی و مــوادی از قانــون مدنــی در حقــوق
فرانســه کــه بــه موضــوع مطروحــه اشــاره دارد ازجملــه تفاوتهایــی اســت کــه بایــد بــدان اشــاره
نمــود .درحالیکــه در نظــام حقوقــی ایــران اثــری از اندیش ـههای اثباتگرایانــه ،تعاملــی بیــن حقــوق
خصوصــی و حقــوق عمومــی در زمینــه قراردادهــای اداری وجــود نــدارد و ایــن مســئله دیدگاهــی
پوزیتویســتی از حقــوق را در ایــران بــه نمایــش گــذارده اســت .در مجمــوع علیرغــم محدودیــت هایــی
کــه در هــر دو نظــام حقوقــی ایــران و فرانســه بــرای دادرســی در قراردادهــای اداری وجــود دارد ،بــه
نظــر میرســد ایــن موضــوع بــه ضــرورت حمایــت و حفاظــت از منافــع عمومــی در ارجــاع دعــاوی
مذکــور بــه داوری مرتبــط باشــد.
1-Julien,Cazala,Alexismarie&Laurent,Trigeaud,Jurisprudence Francaise Relative Au Droit International.2010:432
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم /شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

فهرست منابع
منابعفارسی

الف .کتابها
 .1انصــاری ،محمــود و طاهــری ،محمدعلــی ( ،)1384دانشــنامه حقــوق خصوصــی ،تهــران،
نشــر محــراب فکــر.
ی بــه همــراه نمونــه
 .2انصــاری ،ولیاللــه ( ،)1380کلیــات حقــوق قراردادهــای ادار 
ل امتحانــی ،تهــران ،چــاپ ســوم ،نشــر حقوقــدان.
مســائ 
 .3بادینی ،حسن ( ،)1384فلسفه مسئولیت مدنی ،تهران ،نشر شرکت سهامی انتشار.
 .4جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ( ،)1385ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران ،چــاپ شــانزدهم،
نشــر گنــج دانــش.
 .5حبیـبزاده ،محمدجعفــر( ،)1390اصــول حاکــم بــر قراردادهــای دولتــی ،اصفهــان ،نشــر
جنــگل.
 .6حکمتنیــا ،محمــود ( ،)1386مبانــی مالکیــت فکــری ،تهــران ،نشــر ســازمان انتشــارات
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی.
 .7صفایــی ،سیدحســین ( ،)1375مقاالتــی دربــاره حقــوق بینالملــل و داوریهــای
بینالمللــی ،تهــران ،چــاپ اول ،نشــر میــزان.
 .8طباطبائی مؤتمنی ،منوچهر ( ،)1379حقوق اداری ،تهران ،نشر سمت.
 .9قراچرلــو ،رزا ( ،)1390بررســی داوری داخلــی بــا تأکیــد بــر قانــون آییــن دادرســی
مدنــی ،تهــران ،نشــر نــور طوبــی.
 .10کاتوزیان ،ناصر ( ،)1377فلسفه حقوق ،تهران ،نشر شرکت سهامی انتشار.
ب .مقالهها
 .11عراقــی ،عزتاللــه و حبی ـبزاده ،محمدکاظــم (« ،)1388قراردادهــای دولتــی در حقــوق
ایــران؛ بررســی شــاخصها» ،نشــریۀ حقــوق خصوصــی ،س ،۶شــماره پانزدهــم ،صــص .104 - 77
 .12کاویانــی ،کــوروش (« ،)1380اصــل  139قانــون اساســی و شــرط داوری در قراردادهای
مصــوب مجلــس شــورای اســامی» ،مجلــه پژوهــش حقــوق و سیاســت ،دوره  ،3شــماره پنجــم،
صــص .144-129
 .13محبــی ،محســن (« ،)1376اجــرای احــکام داوری» ،ضمیمــه شــماره  ،4مجلــه اتــاق
بازرگانــی ،شــماره ششــم ،صــص .119-31
 .14ویرالــی ،میشــل (« ،)1364تفکــری بــر تئــوری حقــوق فراملــی» ،ترجمــه ناصــر
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مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای
پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه

،3  دوره، مجلــه حقوقــی دفتــر خدمــات حقوقــی بیــن المللــی جمهــوری اســامی ایــران،صبحخیــز
.110-89  صــص،شــماره ســوم
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A Comparative Study of Arbitration in Construction
Contract Law in Iranian and French Law
Mehdi Hadavand *
Mohammad Darabi**
Abstract:Under Article 139 of the Peacebuilding Constitution, lawsuits on public
and governmental property or referral to arbitration in each case are subject to approval by the Council of Ministers and must reach Parliament. In cases where the
parties to the dispute are foreigners and in important internal matters, they must also
be approved by the parliament. = Article 139 of the Constitution has been cited and
controversial on the referral of litigation and disputes by the Iranian government,
especially with foreign parties. In the legal system of France, there are also rules for
arbitration in government contract contracts. It seems that the French legal system,
most of which lawyers believe in the distinction between a public contract and a private contract, and one of the clean criteria of these two treaties, are subject to review
and review by an independent legal system in this area he does. Therefore, contrary
to what the Iranian legal system is mandated to have, and the general criteria for
the award of public contract and government contracts are in the jurisdiction of the
General Court, in France, they have benefited from an independent system of jurisdiction. In this thesis, the author seeks to examine the issue in terms of domestic law
and comparative rights as well as the same international rules, ie, fiduciars.
Keywords:Governmental contract, Construction, Arbitration, Iran, France.
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