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سید اصغر هندي1

چكيده

برابر اصل 139 قانون اساس��ي، براي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي یا دولتي به داوري، 
حس��ب م��ورد تصویب هیأت وزیران یا مجلس ش��وراي اس��المي ضروري و الزم مي باش��د. 
حقوق دان��ان از زوای��اي مختلف این اصل را مورد بحث و بررس��ي ق��رار داده  اند. ولي بیش تر 
مباح��ث مربوط به ط��رف داوري و چگونگي ارجاع دعاوي به داوري اس��ت و موضوع داوري 
كم تر مورد مداقه قرار گرفته است. در این مقاله تالش شده با توجه به مقررات جاري، به ویژه 
قانون تجارت و قوانین مالي محاس��باتي، ضمن بررس��ي تعریف »اموال عمومي و دولتي«، با 
كنكاش بیش تر نس��بت به ماهیت این نوع اموال و تعیین مصداق آنها، تفس��یر روش��ن تري از 
اصل 139 قانون اساسي، با این دیدگاه كه شروط مذكور در آن به موضوع داوري تسري دارد 

نه طرف داوري، ارائه گردد .
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1. مقدمه

بروز اختالف در اجراء یا تفس��یر قراردادهاي داخلي یا بین المللي امري معمول و 
طبیعي است و انتخاب راه كاري سهل، ارزان، سریع و مورد قبول براي حل اختالف 
هنگام انعقاد قرارداد از مسائل مطرح و مورد توجه اطراف قرارداد مي باشد. یكي از 
ش��یوه هاي حل و فصل اختالفات كه داراي ویژگي هاي فوق بوده و نقش مهمي 
در این راه ایفاء مي نماید داوري تجاري اعم از داخلي و بین المللي اس��ت. عمومًا 
طرفین قرارداد با انتخاب گزینة داوري )اعم از ش��خصي یا س��ازماني( و مقررات 
حاكم بر آن جهت حل و فصل اختالفات س��عي بر كوتاه نمودن مدت رس��یدگي 
و كاهش هزینه ها   دارند. ناگفته نماند قوانین و مقررات هر كش��وري ممكن است 
براي امر داوري ش��یوه هاي خاصي را پیش بین��ي و یا مقررات محدود كننده اي را 
اعم��ال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مس��تثنا نبوده و قواعد داوري آن در 
قوانین مختلفي پیش بیني ش��ده است. در این سیستم قضائي نیز محدودیت هایي 
براي اش��خاص خاصي نسبت به پذیرش داوري1 و حل وفصل دعاوي مربوط به 

اموال عمومي و دولتي از طریق داوري وجود دارد. 
برابر اصل یكصدوس��ي ونهم ق.ا. و م��ادة 457 ق.آ.د.ا.م. ، ارجاع دعاوي راجع به 
اموال عمومي و دولتي به داوري، با تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شوراي 
اسالمي و در موارد مهم داخلي، یا وقتي طرف دعوي خارجي است، تصویب مجلس 
شوراي اسالمي نیز ضروري و الزم مي باشد. شروط مذكور ناظر به موضوع داوري 
بوده و حاكي از حساس��یت واضعان قانون اساسي نسبت به اموال عمومي و دولتي 
مي باش��د. به لح��اظ این اهمیت، حقوق دانان از زوایاي مختل��ف اصل 139 ق.ا. را 
مورد بحث و بررسي قرار داده  اند ولي بیش تر مباحث مربوط به »طرف داوري« و 
چگونگي ارجاع دعاوي به داوري اس��ت و »موضوع داوري« كم تر مورد مداقه قرار 
گرفته است2. به عبارت دیگر، به رغم اینكه تعریف و تعیین مصداق »اموال عمومي 
1. براب��ر م��ادة 470 ی��ا ق.آ.د.ا.م. قضات و كارمندان دادگس��تري نمي توانند به عنوان داور قبول س��مت نمایند، 
همچنین به موجب مادة 1 قانون راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت 
دولتي و كشوري مصوبة 37/10/22، كارمندان دولت نمي توانند در دعاوي با دولت یا مجلسین یا شهرداري ها 

و یا دستگاه هاي وابسته به آنها ... داوري نمایند.
2 . در اكثر بررسي ها و تحقیقات به عمل آمده در خصوص اصل 139 بیش تر نسبت به مفهوم »دعوي« و »ارجاع 
به داوري« بحث ش��ده و در خصوص مفهوم اصطالح »اموال عمومي و دولتي« بررسي صورت نگرفته است. 

به عنوان مثال ر. ك.: )79 و 82 :4( و )6(.
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و دولت��ي« در ارجاع اختالف به داوري نقش قابل توجهي دارد، ولي در مطالعات و 
مباحث صورت گرفته چندان اهمیتي به آن داده نشده است. 

به همین جهت در این نوشتار تالش شده با توجه به مقررات جاري و تجزیه و 
تحلیل آن به ویژه قانون تجارت و قوانین مالي محاسباتي، ضمن بررسي تعریف 
»اموال عمومي و دولتي«، با كنكاش بیش تر نس��بت ب��ه ماهیت این نوع اموال 
و تعیین مصداق آنها، تفس��یر روش��ن تري از اصل 139 ق.ا. _ با این دیدگاه كه 
شروط مذكور در آن به موضوع داوري تسري دارد نه طرف داوري _ ارائه گردد 
و در خصوص تسري یا عدم تسري اصل مذكور به اموال شركت هاي دولتي نیز 
بحث و نتیجه گیري ش��ود. در این راس��تا دو سئوال به ش��رح ذیل مطرح و مورد 

تجزیه و تحلیل و بررسي قرار خواهد گرفت:
1. آیا اموال شركت هاي دولتي مشمول حكم اصل 139 ق.ا. مي باشند؟

2. در صورتي كه اموالي غیر از اموال دولت به نحوي در »ید و اختیار وزارتخانه 
یا مؤسسه دولتي« باشد، آیا دستگاه هاي دولتي نسبت به این گونه اموال مي توانند 

طرف داوري قرار گیرند یا خیر؟
قبل از پاسخ به دو سئوال فوق الزم است اصل 139 ق.ا. تحلیل شده و تفاوت 
بین »اموال دولت« و »اموال شركت دولتي« و همچنین تفاوت بین اموال متعلق 

به دولت )درآمدها و دارائي( و »دریافتي هاي دولت« روشن شود. 

2. اصل 139 قانون اساسی

اص��ل 139 ق.ا. مقرر مي دارد: »صلح دع��اوي راجع به اموال عمومي و دولتي یا 
ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصویب هیأت وزیران اس��ت و باید به 
اطالع مجلس برس��د. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باش��د و در موارد مهم 
داخلي باید به تصویب مجلس نیز برس��د. موارد مهم را قانون تعیین مي كند«. در 
همین راس��تا، مادة 457 ق.آ.د.ا.م. مقرر مي دارد: »ارج��اع دعاوي راجع به اموال 
عمومي و دولتي به داوري پس از تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شوراي 
اس��المي صورت مي گیرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و یا موضوع دعوا از 
موضوعاتي باش��د كه قانون آن را مهم تش��خیص داده، تصویب مجلس شوراي 
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اسالمي نیز ضروري است«.
در اصل فوق نكات ذیل قابل توجه است: 

الف: صلح یا ارجاع دعاوي به داوري
ب: اموال عمومي و دولتي 

ج: تصویب هیأت دولت براي هرمورد و اطالع مجلس شوراي اسالمي
د: تصویب مجلس ش��وراي اسالمي در موارد مهم و هنگامي كه طرف دعوي 

خارجي است.
موارد )الف( و )ب( از موضوعات داوري است و موارد )ج( و )د( از شروط داوري 
است. در این اصل نامي از دستگاه دولتي به میان نیامده است. این امر بدان معنا 
اس��ت كه مهم نیست طرف داوري دستگاه دولتي باشد یا غیر دولتي، بلكه آنچه 
اهمیت دارد »اموال عمومي و دولتي« و اتخاذ تصمیم در خصوص صلح یا ارجاع 
دعاوي مربوط به آنها به داوري اس��ت، ولو اینكه این اموال در ید اش��خاص غیر 
دولتي باشد. بر عكس اگر مالي غیر از »اموال دولتي و عمومي« در تصرف و ید 
دس��تگاه هاي دولتي باشد شروط مذكور در اصل 139 و آئین دادرسي مدني براي 
ارجاع اختالف راجع به آنها به داوري شامل آن ها نمي شود تا الزم الرعایه باشد. 

الزم به ذكر اس��ت در ارتباط با اصل 139 ق.ا. س��ئواالت متعددي از ش��وراي 
نگهبان صورت گرفته ولي حس��ب اظهار نظر این شورا به دلیل روشن بودن این 
اصل هیچ كدام منجر به صدور نظریة تفسیري نگردیده است. اما نظرات مشورتي 

از طرف شوراي مذكور صادر گردیده كه الزم االتباع نیستند.31 

3. تعريف اموال عمومی و دولتی

3-1. اموال عمومي
ثروت های عمومی در اختیار حكومت اس��المی اس��ت كه برطبق مصالح عامه بر 
2 از اموال عمومی آنچه كه معد است برای 

اس��اس قانون از آن استفاده می ش��ود.4

1. از جمله نظریه هاي مورخ 59/8/26 ، 65/2/10، 65/4/18 ، 64/4/19 و پاسخ به نامة مورخ 75/10/10 وزارت 
دفاع، ) 10(. همچنین نظریه مشورتي شماره 5606 مورخ 72/9/17.

2. ر.ك.: اصل 45 ق.ا. 
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مصال��ح و منافع ملی و یا انتفاع عموم، قابل تملك خصوصی نیس��ت بلكه همة 
مردم از آن بهره مند می گردند.15به طوركلی می توان اموال عمومی را به شرح ذیل 

طبقه بندی نمود:
ال��ف. انفال و ثروت های عمومی كه در اختیار حكومت اس��المی اس��ت مانند 
رودخانه ه��ا، زمین های موات و ... كه طبق قانون از آنها بهره برداری می گردد. 

]اصل 45 ق.ا.[ 
ب.  اموالی كه جهت اس��تفاده عموم می باش��د و قابل تصرف و تملك نیستند 
مانند ش��وارع، پارك ها، میادین و..... این گونه اموال قابل اس��تفادة اختصاصي 

نبوده و متعلق به عموم مردم است.
ج.  آن دس��ته از اموال عمومی كه طبق قانون در اختیار دولت )وزارت خانه ها 
و مؤسس��ات دولتی( قرار دارد و برابر مقررات مورد بهره  برداری واقع می گردند، 

 6

اموال دولت تلقی و در تملك و تصرف دولت است.2
بنا بر این اموال عمومي به آن دسته از اموال تلقي مي گردد كه متعلق به عموم 
بوده و در اصل در اختیار حكومت اس��المی اس��ت مانند انفال و یا مردم به طور 
مستقیم از آن بهره مند مي شوند ولي كسی حق تملك و تصاحب آن را ندارد مانند 
خیابان ها، پارك ها و میادین شهر ... . برهمین اساس، به موجب قانون كسي حق 

1 . ر.ك.: م��ادة 26 ق.م. در رابط��ه با مفاد این ماده چنین اظهار نظر گردیده اس��ت »جمله )آنچه كه ... دولت به 
عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد( معیار تمیز اموال عمومي از اموالي اس��ت كه ملك 
دولت محس��وب مي شود.« ) 9:44(.» ضابطه تشخیص: اموالي كه به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت 
براي رفع نیازمندیهاي عمومي اختصاص داده ش��ده از اموال عمومي اس��ت و س��ایر اموال دولتي ملك دولت 

هستند«. همان منبع.
2 . دكتر لنگرودي در بحث اموال عمومي آن را بر دو قسم تقسیم مي كند: 

   »1. اموال عمومي- این اموال خود بر دو قسم است: 
   ال��ف: اموال��ي كه مس��تقیمًا در اختیار عموم براي بهره بري قرار داده مي ش��ود مثل پل ه��ا و خطوط راه آهن و 

میدان ها.
   ب: اموالي كه اختصاص به یك خدمت عمومي داده شده است مثل بیمارستان هاي عمومي.

   2. اموال اختصاصي دولت و هر شخص حقوقي حقوق عمومي كه در آن اموال مانند اشخاص خصوصي عمل 
مي كنند مانند مزارع نمونة دولتي و یا قنات ش��هرداري كه آب آن را براي مصرف باغات مي فروش��د. این جا 
قواع��د تملك خصوصي حكومت مي كند.« )69: 2(. جهت اطالعات بیش تر ر.ك.: امامي، سیدحس��ن؛ حقوق 

مدني؛ چاپ ششم، كتابفروشي اسالمیه، 1351 ، جلد اول، صفحات 35 تا 37.
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ثبت و تصرف این گونه اموال را ندارد17. با توجه به اینكه این نوش��تار قصد تبیین 
و روشن نمودن ماهیت »اموال دولتي« را دارد، در خصوص »اموال عمومي« به 

همین مقدار بسنده نموده و آن را به تحقیقي دیگر واگذار مي كند.

3-2. اموال دولتی 
همان طور كه ذكر ش��د اموال دولت یعنی آن دس��ته از ام��وال عمومی كه طبق 
2 وزارت خانه ها و مؤسس��ات دولتی قرار دارد و برابر مقررات از آن 

قانون در اختیار8
بهره ب��رداری می گردد. تعریف قانون��ی در خصوص اموال دولتی وجود ندارد. ولي 
مادة2 آیین نامة اموال دولتي )مصوبة شماره 10863/ت15081ه� مورخ 74/9/1 
هیأت وزیران( در تعریف اموال دولتي مقرر مي دارد: »اموال دولت« اموالي است 
كه توسـط وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتي خریداري مي شود یا به هر طریق 

قانوني دیگر به تملك دولت درآمده یا در مي آیند«.
مصوبة مورخ 72/4/27 هیأت وزیران در تعریف اموال دولتي مقرر مي داش��ت: 
»اموالي است كه توس��ط وزارتخانه ها، مؤسسات یا شركت هاي دولتي خریداري 
مي شود یا به هر طریق قانوني دیگر به تملك دولت درآمده یا درمي آیند«. مصوبة 
مذك��ور به موجب مصوبة ش��ماره 14742/ت372ه� م��ورخ 73/10/12 اصالح 
گردیده، بدین ش��كل كه بعد از عبارت شركت هاي دولتي عبارت »كه صد درصد 
س��هام آنها متعلق به دولت است« اضافه شده اس��ت. مصوبة اخیر نیز به موجب 
مصوبة ش��ماره 10863/ت15081ه� م��ورخ 74/9/1 هیأت وزیران لغو و ماده 2 
مصوبة سال 1372 به شرح فوق اصالح شده است. سوابق مربوط نشان می دهد 
 مبنی بر تسری تعریف 

9

كه این تغییرات به علت ایراد مجلس ش��ورای اس��المی3
فوق)مصوبه س��ال 72( به اموال ش��ركت های دولتی بوده ك��ه متفاوت از اموال 

1. ر.ك.: تبصرة 6 مادة 96 قانون شهرداری مصوب 34/4/11 بااصالحات.
2. توضیح اینكه اموال دولتي اگر چه توس��ط وزارت خانه یا مؤسس��ة دولتي خریداري مي ش��ود ولي در تملك آنها 
نمي باش��د بلكه در تملك دولت بوده و این دستگاه ها حق اس��تفاده از این اموال را دارا مي باشند. این موضوع 

در بخش هاي آتي بحث خواهد شد.
3. برابر اصل 138 ق.ا. مصوبات دولت باید به اطالع رئیس مجلس ش��وراي اس��المي برسد تا در صورتي كه این 

مصوبات را بر خالف قوانین بیابد با ذكر دلیل براي تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
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دولت می باشد. به عبارت دیگر در مادة 2 آیین نامة اموال دولتي مصوب74/9/1 
عبارت »ش��ركت هاي دولتي« حذف گردیده است كه حاكي از نظر دولت و تائید 
آن توسط قوة مقننه مبني بر تفاوت میان اموال دولت و شركت هاي دولتي وعدم 
تس��ري و اطالق تعریف »اموال دولتي« بر اموال »ش��ركت هاي دولتي« است. 
1كه 

وانگهي، مصوبة س��ال 1374 به اس��تناد مادة 122 قانون محاسبات عمومي10
در خص��وص نحوة چگونگي رس��یدگي و نظارت و تمركز حس��اب اموال منقول 
و غیرمنقول دولت مي باش��د تصویب ش��ده است كه به روش��ني »اموال شركت 

دولتي« را از »اموال دولت« تفكیك نموده است.
آنچ��ه كه در این تعریف اهمی��ت دارد به تملك دولت درآمدن اموال اس��ت. 
»اموال شركت هاي دولتي« به تملك دولت درنمي آیند بلكه در »تصرف و تملك 
11كه به 

ش��ركت هاي دولتي« است و تنها سود سهام شـركت هاي دولتي است2
حس��اب خزانه واریز مي ش��ود. به كار گرفتن كلمات »خری��د« و »به هر طریق 
قانوني دیگر« نیز حاكي از آن است كه دولت به طور مستقیم نمي تواند از اموال 
عمومي استفاده كند بلكه از طریق خرید آن هم پس از تخصیص اعتبار در قانون 
12یا به تملك در 

بودجة كل كشور و یا به طریق قانوني دیگري این اموال را نظارت3
4 در مقررات جاري، اموال دولتي تعریف شده است و شمول اموال دیگر 

مي آورد.13
به عنوان اموال دولت مس��تلزم وجود دلیل است كه در این خصوص دلیلي وجود 
ن��دارد. بنا بر ای��ن، بدون دلیل نمي توان اموالي را كه دولتي نمي باش��د به عنوان 

1. مادة 122 قانون محاس��بات عمومي مقرر مي دارد »آئین نام��ه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم این قانون و 
چگونگي رسیدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و 

دارایي تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«. 
2 . ر.ك.: مادة 10 قانون محاسبات عمومی.

3 . به عنوان مثال مادة )1( قانون توزیع عادالنه آب مصوب 61/12/16 مقرر مي دارد: »براساس اصل 45 قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران آبهاي دریاها و آبهاي جاري ... از مشتركات بوده و در اختیار حكومت اسالمي 
است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسؤولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها 

به دولت محول مي شود«.
4 .»اموال دولتي به معني عام: 1� اموالي كه ملك دولت است، مؤسسات عمومي حق مالكیتي مانند سایر 

اشخاص بر این اموال دارند. 2� اموال و مشتركات عمومي كه براي استفادة مستقیم تمام مردم آماده است 
یا اختصاص به حفظ مصالح عمومي داده شده و دولت تنها از جنبه والیتي كه بر عموم دارد مي تواند آن را 

اداره كند مانند پلها، موزه ها، معابر عمومي« )شماره 9:65(
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اموال دولتي معرفي كرد و چنین اقدامي خالف ضوابط و مقررات است.

4. تفاوت شخصیت حقوقی رشکت های دولتی با دولت و مؤسسات دولتی

در مق��ررات جاري، تفاوت ش��كلي و ماهوي بین وزارتخانه و مؤسس��ة دولتي با 
ش��ركت دولت��ي از ابعاد مختلف نمایان اس��ت. این تفاوت ه��م از لحاظ وظایف 
حاكمیتي كه به عهدة وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و وظایف تصدي گري 
كه به عهدة ش��ركت هاي دولتي گذاش��ته ش��ده، هم از لحاظ شخصیت حقوقي 
مس��تقل »شركت هاي دولتي« از دولت و تفكیك »اموال شركت هاي دولتي« از 

»اموال دولت« قابل توجه مي باشد كه مورد بحث قرار مي گیرد.
4ـ1. تعریف نهادهاي دولتي و شركت دولتي

قب��ل از ورود به بحث الزم اس��ت تعاریف قانوني در خصوص ش��ركت دولتي و 
وزارتخانه و مؤسس��ه دولتي مالحظه ش��ود تا نتیجة بهتري از بحث حاصل شود. 
1 تعاریف نس��بتا مشابهي وجود دارد، كه فصل 

در این خصوص در قوانین مختلف14
مش��ترك آخرین تعاریف در قانون مدیریت خدمات كش��وري )مصوب 86/7/8( 

آمده است. برابر این قانون: 
ماده1� وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق یك یا چند هدف 
از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا مي شود و توسط 

وزیر اداره مي گردد. 
ماده2� مؤسس��ه دولتي: واحد س��ازماني مشخصي است كه به موجب قانون 
ایجاد شده یا مي شود و با داشتن استقالل حقوقي، بخشي از وظایف و اموري را 
كه برعهده یكي از قواي سه گانه و سایر مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. 
كلیه س��ازمان هایي كه در قانون اساس��ي نام برده شده است در حكم مؤسسه 

 2
دولتي شناخته مي شود.15

ماده3� مؤسسه یا نهاد عمومي غیردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه 

1 . ر.ك.: قانون محاسبات عمومي مواد 2 الي 5، قانون استخدام كشوري مادة 1 بندهاي )ث(، )ت( و )ج(.
2 . دیوان محاس��بات كش��ور به موجب اصل 54 قانون اساسي زیرنظر قوة مقننه و سازمان بازرسي كل كشور كه 

برابر اصل 174 قانون اساسي زیرنظر قوه قضائیه هستند از این قبیل سازمان ها مي باشند.
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داراي استقالل حقوقي است و با تصویب مجلس شوراي اسالمي ایجاد شده یا 
مي شود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتي تأمین 

مي گردد و عهده دار وظایف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد116. 
ماده4� ش��ركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام 
قس��متي از تصدي هاي دولت به موجب سیاس��ت هاي كلي اصل چهل و چهارم 
قانون اساسي، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظایف دولت محسوب 
مي گ��ردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد س��رمایه و س��هام آن متعلق به دولت 
مي باشد. هر شركت تجاري كه از طریق سرمایه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتي و شركت هاي دولتي منفرداً یا مشتركًا ایجاد شده مادام كه بیش از پنجاه 
درصد س��هام آن منفرداً یا مشتركًا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد 

شركت دولتي است. 
از تعاریف قانوني و فلس��فة وجودي ش��ركت هاي دولتي استنباط مي گردد كه 
هدف از تأسیس این شركت ها انجام امور اقتصادي و دادوستدهاي تجاري است 
و قانون گذار هویتي مس��تقل از دولت به این ش��ركت ها اعط��اء نموده تا با عدم 
تسري احكام دولتي نسبت به این گونه شركت ها، انجام امور تجاري را براي آنها 
س��هل و همچون بنگاه هاي اقتصادي خصوصي زمینة فعالیت مناسبي براي آنها 
فراهم نماید. در واقع وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي مي شوند، 
در حالي كه ش��ركت هاي دولتي واجد چنین وصفي نیس��تند و داراي ش��خصیت 
حقوقي مستقل از دولت )صاحب سهام( مي باشند ولو اینكه سرمایه آنها متعلق به 
دولت باش��د. تعاریف متفاوتي كه براي وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شركت دولتي 
در قانون محاس��بات عمومي )مواد 2و3و4و5( و قانون مدیریت خدمات كشوري 
)مواد 1 الي4( به عمل آمده اس��ت مؤید این امر مي باشد. قانون مدیریت خدمات 
كش��وري به صراحت میان اعم��ال حاكمیتي كه به عهده وزارتخانه و مؤسس��ة 
دولتي نهاده شده و اعمال تصدي  كه شركت دولتي انجام مي دهد و قانون مذكور 

1. ب��ه موجب »قانون فهرس��ت نهادها و مؤسس��ات عمومی غیردولتی« مص��وب 1373/4/19 و الحاقات بعدي 
فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي مشخص گردیده است.
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آن را بنگاه اقتصادي نامیده، تمایز قائل شده است117. 
از طرفي مؤسس��ة دولتي، همان طور كه از تعریف قانوني آن مس��تفاد اس��ت، 
وظیف��ه اي از وظایف قواي س��ه گانه را انجام مي دهد ك��ه این امور هم حاكمیتي 
است. به عنوان مثال، س��ازمان بازرسي كل كشور وظیفة نظارت برحسن اجراي 
قوانین در دس��تگاه هاي اداري را دارد كه به موجب اصل 174 ق.ا. به عهده قوة 
قضائیه گذاش��ته شده است. همچنین اس��ت دیوان محاسبات كشور كه از طرف 
قوة مقننه نظارت مالي بر دس��تگاه هاي اس��تفاده كننده از بودجه كل كشور را به 
موج��ب اصول 54 و 55 قانون اساس��ي به عهده دارد. این مؤسس��ات هیچ گونه 

وظیفة  غیرحاكمیتي انجام نمي دهند.
در خصوص تفكیك وزارتخانه و مؤسس��ة دولتي از یك طرف و شركت دولتي 
از طرف دیگر، ادارة كل حقوقي و تدوین قوانین قوة قضائیه در نظریة خود آورده 
اس��ت: ».... كه وزارتخانه ها یا مؤسس��ات دولتي از اجزاء دولت تلقي مي ش��وند، 
در حال��ي كه ش��ركت هاي دولتي واجد چنین وضعي نیس��تند و به لحاظ حقوقي 
شخصیت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم كه تمام سرمایة آنها متعلق 
به دولت باش��د، ب��ا توجه به تعاریف متفاوتي كه در قان��ون از آنها به عمل آمده، 
نمي تواند عنوان مؤسسه دولتي را برآنان نهاد و در نتیجه، آنان را مشمول مقررات 

18

راجع به مؤسسات دولتي دانست....«2

4ـ2. تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 
ال��ف. به موجب م��ادة 583 ق.ت. كلیه ش��ركت هاي تجاري داراي ش��خصیت 
1 . »اعمـال تصدي كارهایي اس��ت ك��ه دولت به صورت آحاد ناس صورت مي دهد نه در كس��وت كاربرد قدرت 
عموم��ي، مانند تصدي حمل و نقل و مس��افر به وس��یلة بنگاه راه آهن، و فروش ب��رق و گاز و مصارف تلفن و 
تلگراف و خدمات پستي و پخش اخبار در رسانه هاي گروهي، به همین جهت دولت ها براي كاستن بار بودجه 
و مالیات و تعهدات مالي خود، امور مذكور را ملي كرده و منتقل به بخش خصوصي كرده  اند و خود بر كارشان 
نظارت دقیق دارند كه تخطي و تعدي نكنند. البته بدون اس��تقالل قضائي و قضات اس��توار این كار را هرگز 
نمي توان كرد. این اصطالح در برابر )اعمال حاكمیت( به كار مي رود. تش��كیل محاكم در بخش خصوصي كه 
در قدیم رسم بود به معني این است كه دولت ها آن را جزو اعمال تصدي مي شمردند ولي تجربة روزگار ثابت 

كرد كه آن جزو اعمال حاكمیت دولت است و بخش خصوصي نباید آن كار را بكند«. )شماره 1841: 3(
2. ر.ك.: نظریة ش��ماره 7/3841 مورخ 1380/5/2. همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عالي كش��ور، 

به شماره 6 مورخ 1361/2/27.



73

حقوقي مي باش��ند كه به محض تش��كیل ش��ركت به وجود مي آید. بنا بر این با 
تشكیل ش��ركت )از جمله شركت دولتي( شخصیت شركت، مستقل از شخصیت 
س��هام داران )از جمله دولت( اس��ت، لذا »اموال ش��ركت هاي دولتي« را در زمره 
»اموال دولت« انگاش��تن مغایر با روح قانون و اقتضاء شخصیت حقوقي مستقل 
ش��ركت ها، موضوع مادة )583( قانون تجارت اس��ت. در واقع، رابطة سهام داران 
نس��بت به اموال ش��ركت یك نوع مالكیت مفروز یا مش��اع نمي باشد بلكه اموال 
متعلق به شركت بوده و صاحبان سهام فقط سهام دار شركت شناخته مي شوند كه 
مي توانند ضمن اس��تفاده از عواید س��هام خود آنها را به فروش برسانند، لیكن در 

اموال شركت حق دخالت ندارند.
از ط��رف دیگر، حدود اختیارات هر صاحب س��هم در كس��ب اطالعات از امور 
جاري شركت محدود به مقررات مادة 139 ل.ا.ق.ت. و مادة 26 نظام نامه اجراي 
قانوني ثبت ش��ركت ها خواهد بود و تا زماني كه صرفًا سهام دار شركت مي باشند 

حق ندارند تحت هیچ عنواني در ادارة امور شركت مداخله نمایند.
19 كه این 

ب. ش��ركت هاي دولتي به صورت شركت س��هامي تشكیل مي گردند1
امر متضمن محدود ش��دن مسؤولیت صاحبان س��هام به مبلغ اسمي سهام آنها، 
موضوع مادة )1( قانون اصالح قس��متي از قان��ون تجارت، و تفكیك بین دارائي 
شركت و دارائي سهامداران است. بنا بر این »اموال شركت هاي دولتي«  »اموال 
دولت« نیس��تند، در غیر اینصورت با حقوق و تكالیف )مس��ؤولیت ها( سهام داران 
ش��ركت هاي سهامي و س��ایر احكام مذكور در قانون تجارت كه براي این قبیل 

شركت ها مقرر مي باشد مغایر است. 
ج. دارائي هاي شركت با توجه به مواد مختلف ق.ت. )از جمله مواد 224 و 225 
و مواد 518 الي 527( از حقوق بس��تانكاران ش��ركت بوده و تلقي نمودن »اموال 
ش��ركت هاي دولتي« به عنوان »اموال صاحبان س��هام )دولت(« با مواد مذكور و 

حقوق بستانكاران در تباین مي باشد.
4-3. تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات

ب��ه طور اختصار چند نمون��ه از قوانین و  مقررات جاري كه تمایز بین »دولت« و 
1. عمومًا ش��ركت هاي دولتي شركت تجاري هس��تند و به صورت شركت سهامي خاص بوده و داراي شخصیت 

حقوقي و استقالل مالي مي باشند.
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»شركت هاي دولتي« را روشن و احكام خاص نسبت به هر یك را بیان مي نمایند 
مورد بررسي قرار مي گیرد:

ال��ف. »قانون نحوة پرداخ��ت محكوم به دولت و عدم تأمی��ن و توقیف اموال 
دولت��ي« مصوب 6520/8/15 1براي مصون ماندن اموال دولتي از توقیف مي باش��د 
كه به جهت عدم درج نام ش��ركت هاي دولتي در این قانون به آنها تس��ري ندارد 
و منحصراً ش��امل وزارتخانه ها ومؤسس��ات دولتي اس��ت و علي رغم درج بودجه 
شركت هاي دولتي در قانون بودجه كل كشور این شركت ها نمي توانند از مزایاي 
2 همچنین، م��ادة 48 قانون محاس��بات عمومي در 

قان��ون مذكور بهره گیرن��د.21
خصوص مطالبات دولت مقرر مي دارد »مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي 
از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد الزم االجراء به مرحله قطعیت رسیده است 
بر طبق مقررات اجرائي مالیاتهاي مس��تقیم قابل وصول خواهد بود.« این قانون 

نیز به مطالبات »شركت هاي دولتي« تسري داده نشده است.
ب. تبصرة مادة 34 قانون تأس��یس سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي 
مصوب 70/10/24 به صراحت كاالهاي متروكة ش��ركت هاي دولتي را در حكم 

كاالهاي متروكه غیردولتي دانسته است. 
به موجب این قانون و به خصوص مادة 34 آن كاالهاي متروكه به س��ه دسته 

تقسیم مي شود.
1. »ماده واحده � وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كش��ور منظور مي گردد، 
مكل��ف ان��د وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه  ها و اوراق الزم االجراء ثبتي و دفاتر 
اس��ناد رس��مي و یا اجراي دادگاه ها و سایر مراجع قانوني را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت 
تعه��دات بودجه مصوب س��ال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كش��ور و در صورت ع��دم وجود اعتبار و 
ع��دم امكان تأمین از محل هاي قانوني دیگر در بودجه س��ال بعد خود منظ��ور و پرداخت نمایند، دایرة اجراي 
دادگستري و ادارات ثبت اسناد و امالك و سایر مراجع قانوني دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول 
وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي كه اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصویب و ابالغ 
بودجه یك سال و نیم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمنًا دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذكور 
نیز معاف مي باشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محكوم 
به اس��تنكاف نموده اند، مس��ئول یا مسئولین مستنكف متخلف توس��ط محاكم صالحه به یك سال انفصال از 
خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له 

شده باشد، ضامن خسارت وارده مي باشد.» )روزنامه رسمي شماره 12160 مورخ 1365/9/8( 
2. ر.ك.: نظریات اداره كل حقوقي و تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص به ش��رح ذیل: ش��ماره 7/10655 
مورخ 80/11/17 ، شماره 7/3841 مورخ 80/5/2 ،  شماره 7/1135 مورخ 80/2/15  و شماره 7/1818 مورخ 

.79/3/7



75

1. كاالهاي متروكة دولتي كه صاحب آن وزارتخانه یا مؤسسة دولتي است.
2. كاالهاي متروكة غیردولتي كه صاحب آن شخص حقیقي یا حقوقي بخش 

خصوصي و یا مؤسسه و نهاد عمومي غیردولتي است. 
3. كااله��اي متروكة ش��ركت هاي دولتي كه صاحب آن یك ش��ركت دولتي 

است. 
به استناد مادة 34 این قانون وجوه حاصل از فروش كاالهاي متروكه غیردولتي 
و كاالهاي متروكه شركت دولتي مي باید پس از كسر كارمزد فروش و بدهي هاي 
گمركي .... در حس��اب مش��خصي نگهداري تا پس از مراجعة صاحب كاال به او 
پرداخت گردد و بین كاالي متروكة ش��ركت دولت��ي با كاالي متروكة غیردولتي 
فرقي گذارده نش��ده اس��ت. در حالي كه وجوه حاصل از فروش كاالهاي متروكه 
دولت��ي مطابق مادة 9 این قانون مي باید به حس��اب درآمد عمومي كش��ور واریز 

گردد.
 تصوی��ب و تأیید این قوانین توس��ط ش��وراي نگهبان به منزل��ة عدم مغایرت 
آنها با اصول قانون اساس��ي از جمله اصل 139 ق.ا. و تفكیك شخصیت حقوقي 
»ش��ركت هاي دولتي و اموال آنها« از شخصیت حقوقي »دولت و اموال دولت« 

مي باشد. 
ج. بخش نامة ش��مارة 34860 مورخ 82/8/27 معاون اول رئیس جمهور جهت 
حل و فصل اختالفات به عنوان وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسس��ات دولتي و... 
صادرشده كه بر رعایت اصل 139 ق.ا. در مورد اموال عمومي و دولتي تأكید دارد. 
به لحاظ اینكه اموال ش��ركت هاي دولتي در ش��مول اموال مذكور در اصل 139 

نمي باشد، بخش نامة مذكور به این شركت ها تسري داده نشده است.
د. تفكیك بین دولت و شركت دولتي در رویه قضائي ایران نیز پذیرفته شده، به 
نحوي كه در رأي وحدت رویة هیأت عمومي دیوان عالي كش��ور122، بر عدم تسري 
1. رأي شماره 6 مورخ 1361/2/27، روزنامه رسمي شماره 10907 مورخ 61/5/16 عنوان مي دارد: »نظر به اینكه 
طبق مقررات آئین دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي بطور كلي موظف به پرداخت هزینه 
دادرس��ي هس��تند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسي امري است استثنائي و مخالف با اصل و قاعده كلي مذكور 
است و نظر به اینكه در موارد خالف اصل بایستي به قدر متیقن از موداي مواد اكتفا شود و از تعبیر موسع كه 
مستلزم شمول حكم بغیر موارد منصوص است خودداري گردد بنا بر این قسمت اخیر ماده 690 آئین دادرسي 
مدني انحصاراّ ناظر به موردي كه دس��تگاه هاي دولتي به اعتبار ش��خصیت حقوقي دولت طرح دعوي كنند و 
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معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرس��ي به ش��ركت هاي دولتي به لحاظ داشتن 
شخصیتی مستقل از دیگر نهادهای دولتي و عمومی تأكید شده است. هر چند در 

23

قوانین بعدی، دولت موظف به پرداخت هزینة دادرسی شده است.1
تمای��ز مزبور صرفًا در ماهیت نهادهای دولتي و عمومی با ش��ركت هاي دولتي 
خالص��ه نمی ش��ود بلكه به دارایی ه��ا و در آمدهای دولت��ی و عمومی و اموال و 

دارائي هاي شركت هاي دولتي نیز تسري دارد كه مورد بحث قرار مي گیرد.

5. اموال و درآمدهای رشكت  دولتی در مقايسه با درآمدها و اموال دولت 

به دلیل ماهیت ش��ركت هاي دولتي كه اعمال تصدي گري مي نمایند، در قوانین 
موضوعه مقرراتي كاماًل متمایز از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نسبت به اموال 

آنها وضع شده است. به عنوان مثال مي توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
5ـ1. مالکیت اموال 

مادة 1 آیین نامة مستند س��ازي و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دس��تگاه هاي 
24مقرر مي دارد: 

اجرائي2
»وزارتخانه ها، مؤسس��ات و ش��ركت هاي دولتي و سایر دس��تگاه هاي اجرائي 
عهده دار اجراي طرح هاي عمراني ... موظفند ... درخواست صدور سند مالكیت در 
مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي به نام دولت جمهوري 
اس��المي ایران و ب��ه نمایندگي خ��ود نموده و در مـورد اراضـي تحت تصرف 

شركت هاي دولتي تقاضاي صدور سند مالکیت به نام شركت نمایند ... .« 
همچنین، در بند )ب( مادة 3 همان آئین نامه مقرر ش��ده است »در صورتي كه 
در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قید شده باشد دستگاه هاي 
موض��وع این آئین نامه موظفند ... موضوع مالكیت دول��ت و نمایندگي وزارتخانه 

ش��ركت هاي وابسته به دولت كه داراي شخصیت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه عمومي دارند 
بر طبق قاعده كلي موظف به پرداخت هزینه دادرسي هستند....«

1. با توجه به اینكه ماده 690 ق.آ.د.م. س��ابق به موجب ماده 529 ق.آ.د.ا.م. نس��خ شده است دولت هم از  تاریخ 
تصویب قانون اخیر موظف به پرداخت هزینه دادرسي گردیده است.

2. ر.ك.: مصوبة ش��ماره 41028/ت27494 ه� مورخ 1382/7/23 هیأت وزیران، همچنین مادة 69 قانون تنظیم 
بخشي از مقررات مالي دولت در همین رابطه.
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یا مؤسس��ه دولتي در اختیاردارنده ملك توس��ط س��ازمان ثبت اسناد و امالك در 
صفحه مالحظات س��ند قید گردد.« حس��ب مادة 5 آئین نامه مستندسازي اموال 
غیرمنقول دس��تگاه هاي اجرائي، اصل اس��ناد مالكیت امالك متعلق به دولت در 
خزانة اس��ناد مالكیت دولت مس��تقر در وزارت امور اقتصادي و دارائي نگهداري 
مي گ��ردد. همچنین مادة 6 آیین نام��ه مذكور مقرر داش��ته، مالكیت این امالك 
متعلق به دولت بوده و حق استفاده آن براي وزارتخانه یا مؤسسه دولتي است، در 
حالي كه هیچ یك از این قیود كه مربوط به اموال دولتي است براي شركت هاي 
دولتي متصور و مقرر نمي باش��د، بلكه شركت هاي دولتي اموال غیرمنقول خود را 
در صورت ضرورت برابر ضوابط مخصوص مي توانند به فروش رس��انده یا تبدیل 
به احسن نمایند. مالحظه مي گردد كه این موارد نیز خود دلیل و مستندی برعدم 

شمول تعریف اموال دولتي بر اموال شركت هاي دولتي مي باشد. 
5ـ2. نگهداري اموال 

فصل پنجم قانون محاس��بات عموم��ي تحت عنوان »اموال دولتي« مي باش��د. 
مادة 106 قانون مذكور بحث از مس��ؤولیت حفظ و حراس��ت و نگهداري حساب 
اموال منقول دولتي نموده اس��ت و باید توجه داش��ت كه صرفًا آن دسته از اموال 
منق��ول ك��ه در اختیار وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي مي باش��د را ذكر نموده و 
اموال ش��ركت هاي دولتي را به لحاظ شخصیت حقوقي مستقل از دولت مشمول 
ندانس��ته اس��ت. مادة 13 آیین نامة اموال دولتي نیز مقرر داش��ته است »حساب 
اموال غیرمنقول دولتي در اختیار وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي در دفاتر اموال 
ذیحساب مربوط نگهداري مي ش��ود... « مادة مذكور بحثي از اموال شركت هاي 
دولتي به میان نیاورده اس��ت. همچنین مواد 30 و 31 همان آیین نامه كه مربوط 
به كیفیت حفظ و نگهداري اموال دولتي است تنها وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي 
را مش��مول نموده و نامي از ش��ركت هاي دولتي به لحاظ استقالل حقوقي آنها از 
دولت به میان نیاورده اس��ت، كه حكایت از اس��تقالل شركت های دولتی و عدم 

شمول مقررات مربوط به اموال دولتی به اموال آن ها دارد.
5ـ3. اجراي طرح هاي عمراني

در مادة 113 قانون محاسبات عمومي و تبصرة آن تمایز بین اموال دولتي و اموال 
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و دارائي هاي شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي و غیردولتي به خوبي نمایان 
مي باش��د. به موجب تبص��رة )1( این ماده اموال منق��ول و غیرمنقول طرح هاي 
عمران��ي كه از اعتبارات دولتي حاصل مي گردد در خاتمة اجراي طرح اگر مجري 
آن وزارتخانه  و مؤسسات دولتي بوده همچنان متعلق به دولت است و اگر مجري 
طرح ش��ركت دولتي یا مؤسس��ات عمومي غیردولتي بوده باشد به آن شركت یا 

مؤسسة عمومي غیردولتي تعلق خواهد گرفت. 
5ـ4. درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي 

ب��ه موجب مادة 10 قانون محاس��بات عمومي، »درآمد عمومي عبارت اس��ت از 
درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي و مالیات و س��ود س��هام شركت هاي 
دولت��ي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و س��ایر درآمدهایي كه در قانون 

بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.« 
نكات قابل توجهی كه می توان از مادة 10 قانون محاس��بات عمومي برداشت 

نمود، عبارت اند از: 
1. كلیة درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت بوده و درآمد 

عمومي تلقي و باید به حساب خزانه داري كل واریز شود. 
2. درآمد ش��ركت هاي دولتي، درآمد عمومي تلقي نمي ش��ود دلیل این امر آن 
است كه وجوه در اختیار شركت هاي دولتي جهت دادوستد بوده و تا زمان تصویب 
ترازنامه و تعیین سود و زیان نمي توان درآمد آن را جزء اموال عمومي تلقي نمود 

 1
مگر به حكم قانون.25

3. آنچه كه از ش��ركت هاي دولتي به درآمد عمومي تعلق می گیرد و كمك به 
افزایش س��طح درآمد عمومي دولت را شامل مي شود بخشي از سود سهام آنها و 

مالیات متعلقه مي باشد.
در حالي كه مادة 15 قانون محاس��بات عمومي در تعریف درآمد ش��ركت هاي 

دولتي مقرر مي دارد: 
»درآمد شركت هاي دولتي عبارت است از درآمدهایي كه در قبال ارائة خدمات 
یا فروش كاال و س��ایر فعالیت هایي كه ش��ركت هاي مذكور ب��ه موجب قانون و 

1. ر.ك.: مواد 11، 39 و 44 قانون محاسبات عمومي.
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مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شركت ها مي گردد.«  
مالحظه مي ش��ود ك��ه در تعاریف قانوني درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسس��ات 
26 عمومي به حساب خزانه كشور واریز مي گردد در حالي 

دولتي تحت عنوان درآمد1
2 سهام 

كه درآمد ش��ركت هاي دولتي عاید خود ش��ركت ها مي ش��ود و فقط سود27
شركت هاي دولتي به حساب درآمد عمومي واریز مي شود و نه درآمد شركت هاي 

دولتي.
5ـ5. فروش اموال 

اموال غیرمنقول شركت هاي دولتي با تصویب مجمع عمومي یا هیأت مدیرة آنها 
به فروش مي رس��د. در صورتي كه براي تغییر دستگاه بهره بردار اموال غیرمنقول 
دولت��ي در هر مورد نیاز ب��ه تصویب هیأت وزیران دارد )م��ادة 69 قانون تنظیم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت( و اگر به دلیل فرس��وده ب��ودن اموال غیرمنقول 
متعلق به دولت قابل اس��تفاده نباش��د باید برابر قانون به فروش برسد و وجه آن 
28 و اگر وزارتخانه یا مؤسسة دولتي نسبت به 

به حساب درآمد عمومي واریز  گردد.3
فروش ماشین آالت و اموال منقول اقدام نماید باید وجوه آن را به حساب درآمد 
عمومي كش��ور واریز نمای��د، در حالي كه وجوه حاصل از فروش ماش��ین آالت، 
توس��ط شركت هاي دولتي به حساب درآمد شركت واریز مي گردد. ]مادة 4 قانون 

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین[

5ـ6. فروش سهام  
تبصرة 1 مادة 8 ق.ب.چ.ت. مقرر مي دارد: »تمام وجوه حاصل از فروش در مورد 
س��هام متعلق به دولت )به نام وزارتخانه ها و مؤسس��ه دولتي( بایستي به حساب 
درآمد عمومي كش��ور واریز گردد«. در صورتي كه وجوه حاصل از فروش س��هام 
1. مادة 77 قانون تنظیم بخشي از مقررارت مالي دولت مصوب 1380، درآمد را چنین تعریف نموده است: »منظور 

آن دسته از دادوستد هاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزایش مي دهد«. 
2. »سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كلیه هزینه ها 
و اس��تهالكات و ذخیره ها«. )مادة 237 ل.ا.ق.ت.(. همچنین ر.ك.: بند 4 مادة 1 قانون ش��ركت هاي تعاوني 

مصوب 1350 در این رابطه.
3. ر.ك.: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73/12/28.
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متعلق به شركت دولتي به حساب شركت دولتي واریز مي شود نه به حساب درآمد 
عمومي كشور.

در خاتمة این بخش الزم به ذكر اس��ت كه شركت هاي دولتِي تصدي گر، بعضًا 
به دلیل عدم انجام به موقع وظایف خود، خساراتي به مشتریان پرداخت مي نمایند. 
قابل توجه آن كه پرداخت خس��ارت مذكور بر اس��اس مصوبة مجمع عمومي یا 
هیأت مدیرة شركت ذي ربط صورت مي پذیرد نه مصوبة دولت، به عنوان مثال در 
صورت تأخیر در حركت قطارهاي مس��افري از جمله قطارهاي مربوط به شركت 
دولتي، 50 درصد قیمت بلیت به عنوان خس��ارت به دارنده آن پرداخت مي گردد. 
مبناي پرداخت خس��ارت )به عنوان بخشی از تعهدات( مصوبة شركت مي باشد نه 
مصوبة هیأت وزیران. اگر اموال و وجوه ش��ركت دولتي متعلق به دولت و جزئي 
از ام��وال دولتي بود، حق چنین تعهدی بابت پرداخت خس��ارت وجود نداش��ت و 

مي بایست براي هر مورد از هیأت وزیران، مصوبه صادر می گردید.

6. گسرتۀ اصل 139 قانون اساسی 

اموال اش��خاص اعم از وجوه نقد و عین اموال و غیره بنا به دالئلي ممكن اس��ت 
در اختیار دستگاه دولتي قرار گیرد، كه هر چند این اموال به طور امانی در اختیار 
دولت مي باشد، از استرداد آن به صاحب حق خودداري یا در آن تصرف گردد. در 
این رابطه نكات متعددي قابل بحث مي  باش��د كه چند نمونه از مقررات جاري را 

مطرح كرده تا ابعاد موضوع روشن شود.
الف. در قانون محاسبات عمومي بین »دریافت هاي دولت« و »درآمد عمومي« 
29درآمد عمومي در بودجه كل كش��ور به همان عنوان منظور و 

تفاوت وجود دارد.1
برابر مقررات هزینه مي گردد. اما دریافت هاي دولت حالت متفاوتي دارد. به عنوان 
نمونه وجوه سپرده نزد دستگاه هاي دولتي كه جزء دریافت هاي دولت است قابل 
برداش��ت نبوده و طبق مقررات، پ��س از رفع موجبات س��پرده گذاري، به طریق 

 30

مقتضي، در اسرع وقت باید به صاحب سپرده مسترد گردد.2

1. ر.ك.: مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي.
2. ر.ك.: تبصرة مادة 41 قانون محاسبات عمومي.
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ب. قانون ایجاد تسهیالت براي توسعة طرح هاي فاضالب و بازسازي شبكه هاي 
آب شهري مصوب 77/3/24 كه به منظور بازسازي و توسعة تأسیسات آب شهرها 
و تكمیل طرح هاي نیمه تمام فاضالب آنها تصویب ش��ده اس��ت، به شركت هاي 
آب و فاضالب اجازه داده است كه به طرق مشروحه در آن قانون، بخشي از منابع 

مالي مورد نیاز را تأمین نمایند. در تبصرة 5 این ماده واحده آمده است: 
»كلیه كمك هاي خیرخواهانه كه براي س��اخت ابنیه، تأسیسات و ماشین آالت 
مشخص یا تأمین بخشي از منابع سرمایه اي اجراي طرحي محلي، از سوي افراد 
حقیقي یا حقوقي به ش��ركت هاي آب و فاضالب مي شود تا زیرنظر هیأت مذكور 
در تبصره )3( هزینه گردد. این كمك ها جزئي از حقوق عمومي نظیر حق انشعاب 
و س��ایر خودیاري هاي مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به س��رمایه یا تقسیم بین 
س��هامداران و یا قابل صرف براي جبران زیان عملیاتي شركت ها نمي باشد. این 
هزینه ها از س��وي وزارت امور اقتصادي و دارایي به عنوان هزینه هاي قابل قبول 

تلقي مي گردد.« 
در قانون استفس��اریه، نس��بت به تلقي یا عدم تلقي وج��وه دریافتي بابت حق 
انش��عاب یا ودیع��ه به عنوان حقوق عموم��ي )مربوط به انش��عابات آب و برق و 
گاز و تلفن ...( مصوب 77/8/6 مجلس ش��وراي اس��المي چنین مقرر شده است: 
»وجوه مذكور به عنوان حقوق عمومي بوده و درآمد شركت تلقي نمي گردد و به 
همین لحاظ مش��مول مالیات نمي گردد.« چون این وجوه متعلق حق افراد است 
و به امانت نزد ش��ركت هاي دولتي اس��ت لذا درآمد شركت  دولتي تلقي نگردیده 
و به همین لحاظ هم مش��مول مالیات نمي باش��د. با كمي دقت مالحظه مي شود 
قانون گ��ذار از ای��ن وجوه به عنوان »حقوق عمومي« نام برده كه قابل برگش��ت 
به صاحبان حق مي باش��د و از لفظ »ام��وال عمومي« و »اموال دولتي« كه قابل 

استرداد به اشخاص نمي باشد، استفاده نكرده است. 
ج. ب��ه موج��ب مادة 92 قانون محاس��بات عمومي، اگر در اث��ر یك عمل غیر 
قانوني)تعه��د مازاد بر اعتبار( كه جرم محس��وب مي ش��ود مالي به تصرف دولت 

 .31

درآمده باشد عین یا وجه آن باید به صاحب مال مسترد شود1
1. مادة 92 مقرر مي دارد: »در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتي انجام 
شود یا مالي به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایي ذي ربط مكلف به رد معامله مربوطه مي باشد. و در صورتي 
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حال اگر این گونه وجوه نزد دستگاه هاي دولتي باشد و مورد اختالف قرار گیرد، 
آیا قابل ارجاع به داوري مي باشد؟ همچنین، در صورتي كه اختالف بین اشخاص 
و دولت یا شركت دولتي در خصوص »نقض تعهدات قراردادي« توسط دولت یا 

شركت دولتي باشد آیا این موضوعات قابل ارجاع به داوري مي باشند یا خیر؟ 
با توجه به موارد فوق آیا مالي كه متعلق حق اشخاص است و به جهت خاصي 
نزد شركت دولتي یا دیگر دستگاه هاي دولتي بوده و به تصرف و تملك دولت هم 
درنیامده بلكه به لحاظ عدم انجام صحیح وظایف مسؤوالن ذي ربط و یا احتمااًل 
بر خالف قرارداد از اموال طرف قرارداد )بخش خصوصي( كسر گردیده است قابل 

ارجاع به داوري مي باشد؟
در پاس��خ باید گفت كه ش��روط مذكور در اص��ل 139 ق.ا. مربوط به موضوع 
داوري است و نه طرف داوري. از طرفي اختالف در خصوص اموال دولتي نیست، 
لذا جهت اس��ترداد اموال غیر دولتي منع��ي براي ارجاع موضوع به داوري به نظر 
نمي رسد ولو اینكه طرف مقابل دستگاه دولتي باشد. اما در رابطه با ارجاع دعوا به 
داوري براي تعیین اینكه كدام یك از طرفین نقض كنندة تعهدات قراردادي است 

دو نظریه مي تواند مطرح باشد:
1. رأي داوري موجب ایجاد تعهد مالي براي دس��تگاه دولتي)نه شركت دولتي( 

گردد.
2. داور با اظهار نظر و صدور رأي داوري در ارائة تفسیر صحیح از مفاد قرارداد، 

به اختالف خاتمه مي دهد و تعهد مالي براي دولت در بر ندارد. 
ب��ه جه��ت اینكه رأي داوري، موض��وع بند 1 پیش گفت��ه، در نهایت به اموال 
دولت تس��ري پیدا مي كند، در زمرة ش��روط مذكور در اصل 139 ق.ا. بوده و نیاز 
به تصویب هیأت وزیران و اطالع یا تصویب مجلس ش��وراي اس��المي، حس��ب 
مورد، دارد. اّما اختالفات بند 2 خارج از این ش��روط اس��ت و ارجاع آن به داوري 
بال اش��كال مي باش��د. در واقع، »حق رجوع به داوري یك حق مطلق اس��ت كه 

كه رد عین آن میس��ر نبوده و یا فروش��نده از قبول امتناع داشته باش��د و همچنین در مورد خدمات انجام شده 
مكلف به قبول ]بوده[ و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایِي مربوط 

قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانوني متخلف نخواهد بود«.
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كلی��ة اش��خاص حقیقي یا حقوقي )اعم از دولت��ي و غیردولتي( به حكم قانون از 
آن برخ��وردار اند. اصل 139 ق.ا. این اط��الق را در جایي كه به اموال عمومي و 
دولتي مربوط باش��د مقید و در واقع بر قاعده و حكم كلي اس��تثنائي وارد ساخته 
اس��ت. به حكم اصول عمومي حاكم بر روش هاي تفس��یر، »در مواردي كه ماده 
حكم خاصي را بیان مي نماید و به جهتي از جهات استثناء از قاعده و اصول كلي 
مي باش��د به طور محدود تفسیر مي گردد«. ) 6:19 ( به نقل از )1:145( لذا حكم 
اصل 139 ق.ا. و مادة 457 ق.آ.د.ا.م. كه استثناء بر اصل مي باشد باید به صورت 

مضیق تفسیر گردد.  
به عب��ارت دیگر، حكم اصل فوق  در خصوص یك دس��تة خاص از دعاوي با 
دولت یا دستگاه هاي دولتي است و شامل هر نوع دعوي و اختالفي نمي گردد. در 
واقع ش��مول حكم این اصل بر اموال عمومي و دولتي اس��ت. لذا شرط مذكور در 
این اصل »از شـرایط موضوع قرارداد داوري است و نه طرف قرارداد داوري«.
)4:93( بنا بر این در این صورت، ارجاع اختالف به داوري توس��ط دستگاه دولتي 

نقض قانون نمي باشد. 
همچنین ممكن اس��ت ش��ركت دولتي ب��ه عنوان طرف ق��رارداد، اموالي را به 
شخص خصوصي فروخته و ثمن آن را نیز دریافت كرده باشد. در این حالت اموال 
فوق، شامل كاال و خدمات و درآمدهاي ناشي از آن متعلق به خریدار بوده و اموال 
شركت دولتي هم نمي باشد، چه رسد به اینكه آن را اموال عمومي تلقي نمود. در 
واقع سهم خریدار از كاال و خدمات خریداري شده و درآمدهاي حاصله نزد شركت 
دولتي امانت مي باشد. لذا با توجه به موارد فوق این گونه اموال را نه تنها نمي توان 
اموال دولتي و عمومي تلقي نمود بلكه در زمرة اموال شركت دولتي هم نمي باشد. 
بنا بر این، با توجه به عدم تسری ماده 457 ق.آ.د.ا.م. به این گونه اموال، رسیدگي 

توسط داور بدون رعایت شروط اصل 139 بالمانع است.
توجه به این مهم در آراء قضائي محاكم دادگستري نیز مورد قبول بوده است. 
»به عنوان نمونه به دادنامه ش��ماره 719 مورخ 1380/11/13 ش��عبه سوم دادگاه 
عمومي تهران و دادنامة شمارة 232 مورخ 82/2/31 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر 

استان تهران مي توان اشاره نمود.« )5:214(

بررسی ترسی رشوط اصل 139 قانون اساسی ...
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7. وجود رشط ضمن عقد جهت ارجاع به داوری

امروزه در بس��یاري از قراردادهاي تجاري پیش بیني رفع اختالف از طریق داوري 
توس��ط طرفین قرارداد امري مرس��وم و معمول مي باشد. موافقت به رفع اختالف 
توس��ط داوران در قرارداد یك شرط ضمن عقد است كه مادة 455 ق.آ.د.ا.م. نیز 
درج چنین ش��رطي را پذیرفته اس��ت. متعامالن كه در هنگام انعقاد عقد قرارداد  
تعهدات��ی را پذیرفته  ا ند ملزم به انجام آن مي باش��ند و ش��رط مزبور یعني حل و 
فصل اختالفات از طریق داوري در قرارداد جزء یكي از تعهدات طرفین است كه 
32 لذا اگر شركت دولتي )حتي دستگاه 

با ارجاع امر به داوري كامال متفاوت اس��ت.1
2 در قرارداد با اشخاص دیگر چنین شرطي را بپذیرد همچون دیگر شرایط 

دولتي(33
قراردادي ملزم به ایفاء تعهد خواهد بود. در رابطه با این موضوع سؤاالت مختلفي 
از ش��وراي نگهبان به عمل آمده كه تا كنون نظریه تفس��یري صادر نشده است. 
ولي پاس��خ مورخ 65/4/18 ش��وراي نگهبان به نخس��ت وزیر وق��ت قابل توجه 

مي باشد كه عینًا نقل مي گردد: 
»جناب آقاي میرحسین موسوي نخست وزیر محترم جمهوري اسالمي ایران 
عطف به نامه شماره 62-43/17 ن مورخ 1365/2/24: نظر به اینكه قوانین 
جاریه كش��ور در صورتي از لحاظ قانون اساس��ي منع اجرایي دارد كه با قانون 
اساس��ي مغایرت داشته باش��د و نظر به اینكه در مواردي كه شمول هریك از 
اصول قانون اساسي نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شوراي نگهبان نیاز داشته 
باشد، مادام كه شوراي نگهبان نظر تفسیري نداده باشد آن قوانین منع اجرائي 
ن��دارد و ج��واز اجراء آن قوانین به اصل خود باقي اس��ت و نظر باینكه در مورد 
1 . برخ��ي از حقوق دانان در این رابطه چنین اظهار نظر نموده ان��د: »موافقت نامه  داوري، طرفین را ملزم به ارجاع 
اخت��الف موض��وع موافقت نامه  به داوري مي نماید و از همین راه و در اجراي قانون، داور صالحیت رس��یدگي 
و ص��دور رأي  پی��دا مي كند و در نتیجه علي القاع��ده دادگاه دولتي صالحیت رس��یدگي  به اختالف موضوع 
موافقت نامه  داوري را از دست مي دهد.» )7:529( ضمنًا برابر قوانین برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه 
اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ایران، سیاق و روش مورد نظر قانون گذار در حل و فصل اختالفات ناشي 
از امر خصوصی س��ازی و واگذاري اموال و س��هام به بخش خصوصي، داوری توسط هیأتهاي داوري می باشد. 

)ر.ك.: مواد 20 و 21 قانون برنامه سوم و 9 قانون برنامه چهارم(
2. براي اخذ مصوبة دولت جهت ارجاع امري به داوري و عدم اقدام دستگاه دولتي براي گرفتن چنین مصوبه اي 

نیز مباحث مختلفي قابل بررسي مي باشد كه به تحقیق دیگري واگذار مي شود.  
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شمول اصل 139 نسبت به قرارداد مورد سؤال شوراي نگهبان به نظر تفسیري 
نرس��یده ارجاع به داوري از طرف دولت بدون كس��ب مجوز از مجلس شوراي 

اسالمي با قانون اساسي مغایرت ندارد.«
مس��تفاد از این پاسخ آنكه اگر در قراردادهاي منعقدة دولتی و مؤسسات دولتی 
پیش بیني ارجاع به داوري ش��ده باش��د، با عنایت به مادة 455 ق.آ.د.ا.م. طرفین 

ملزم به ایفاء تعهد بوده و منعي جهت اجراء تعهد به نظر نمي رسد.

8 . نتیجه 

برای روش��ن ش��دن اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.ا.م.، چاره ای جز تالش در 
جهت روش��ن نمودن مصادیق »اموال عمومي و دولتي« وجود ندارد. با توجه به 

شروط اصل 139 ق.ا.، و مباحث مطروحه مي توان نتیجه گرفت كه: 
1. شروط مذكور در اصل 139 ق.ا. راجع به موضوع داوري است و نه طرف 
داوري، لذا دستگاه هاي دولتي بدون تصویب هیات وزیران مي توانند در داوري 
به عنوان طرف دعوي قرار گیرند مش��روط بر اینكه موضوع دعوي مربوط به 

»اموال عمومي و دولتي« نباشد. 
2. ام��وال دولتي مذكور در اصل 139 ق.ا. و م��ادة 457 ق.آ.د.ا.م. به اموالي 
گفته می ش��ود كه به منظور اَعمال حاكمی��ت در اختیار دولت قرار دارد، مانند 

34

اموال وزارتخانه ها و اموال مذكور در مادة 26 قانون مدني.1
3. »ش��ركت دولت��ي« از جمله اش��خاص حقوقي داراي ش��خصیت حقوقي 
مس��تقل از دولت اس��ت كه عمدتًا وظیف��ة تصدي گری را برعه��ده دارد. آثار 
استقالل ش��خصیت حقوقي »ش��ركت هاي دولتي« از دیگر نهادهای عمومی 
ب��ه اموال آنها نیز تس��ری دارد، بنا بر این دارایی های یك »ش��ركت دولتی«، 
»اموال دولتي« یا »اموال عمومی« محس��وب نمي ش��ود. همچنین، اموالي كه 
1. ب��ا توج��ه به قوانین برنامه به خصوص فصل س��وم ق.ب.چ.ت. و قانون اصالح م��وادي از این قانون و اجراي 
سیاس��ت ه��اي كلي اصل 44 ق.ا. مبني ب��ر رفع هرگونه انحصار و امتیاز  و تبعیض به ش��ركت هاي دولتي و 
ایج��اد زمینة رقابت، پذیرش حاكمیت مادة 457 به » اموال ش��ركت هاي دولتي«، ش��اید ایجاد یك نوع حق 
انحصاري یا تبعیض براي ش��ركت دولتي است كه مغایر مفاد مقررات و مصالحي است كه جهت اجراي اصل 

44 ق.ا. تدوین یافته است.

بررسی ترسی رشوط اصل 139 قانون اساسی ...

سيد اصغر هندی
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1 و یا اعمال تصدي گري در اختیار »ش��ركت هاي دولتی« جهت 
ب��رای تجارت35

كس��ب درآمد و خرید و ف��روش و یا تولید نیازهاي جامع��ه و فروش آنها قرار 
مي گی��رد، اموال عمومي یا دولتي تلقي نمي ش��وند زیرا اگر این گونه اموال در 
زمرة اموال دولتي و عمومي قرار گیرد، مدیران ذي ربط حق انجام تجارت با آن 
اموال را نداشته و اقدام آنها به عنوان دخل وتصرف در اموال دولتي و عمومی 
تلق��ی و قابل تعقیب خواهد بود. همچنین هر زمان كه قانون گذار قصد اش��اره 
و صدور حكم در ارتباط با »اموال ش��ركت هاي« مورد بحث را داشته آن را به 
ترتیب مذكور در فصل پنجم قانون محاسبات عمومي مقید به عبارات »اموال 
ش��ركت هاي دولتي« و یا »اموال متعلق به شركت هاي دولتی« نموده كه خود 
مؤید تفكیك بین »اموال دولت« و »اموال شركت هاي دولتی« است و در یك 
جملة خالصه مي توان گفت »اموال شركت هاي دولتي« از مصادیق مذكور در 
اصل 139 قانون اساس��ی نمي باشد، قابل ارجاع به داوری بدون تصویب هیأت 
وزی��ران بوده و نیازی به اطالع یا تصویب مجلس ن��دارد و رأی داور در مورد 

36

این گونه اموال قطعی و در حكم آراء محاكم دادگستری است.2
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