مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده 457

"ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطالع مجلس
شورای اسالمی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد
که قانون آن را مهم تشخیص داده ،تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است".
پاسخ سواالت  1و  2و  4مربوط به ماده  457می باشد.
1398/04/19
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

7/97/3411
شماره پرونده3411-139-97 :ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 -1با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده  122قانون مذکور به شماره
/10434ت212هـ مورخ  11/7/72هیأت وزیران و ماده  69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
ماده  26قانون مدنی ،اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و یا شرکتهای
دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در میآیند و با عنایت به
اصل  45قانون اساسی ،قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25
قانون مدنی ،اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها،
کاروانسراها ،قنوات ،آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و  ....همچنین اموال مؤسسات عمومی
غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
 -2درج شرط داوری در هر قراردادی ( تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب
ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی گردد ،مشمول اطالق عبارت ارجاع دعاوی راجع به
اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل  139قانون اساسی و ماده  457قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصّوب  1379می گردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس
شورای اسالمی دارد.
 -4گر چه مقررات اصل  139قانون اساسی و ماده  457قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی  1379موارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را محدود مینماید امّا آن را غیر
ممکن نمیسازد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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91/12/16
7/2527
91-139-1729
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بازگشت به استعالم شماره  91/2502مورخ 91/11/21نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیراعالم می
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

شود:
درفرض استعالم گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری درقراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی با اشخاص
حقیقی وحقوقی با رعایت مفاد اصل  139قانون اساسی و ماده  457قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی وانقالب درامورمدنی بالمانع است .
اموال دولتی در ماده  2آیین نامه اموال دولتی به شماره /10434ت 212هـ مورخ  72/7/11هیئت وزیران
که در اجرای ماده  122قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  66به تصویب رسیده است ،چنین تعریف
شده است « :اموال دولتی اموالی است که توسط وزارتخانه ها ،مؤسسات ویا شرکتهای دولتی خریداری
می شود یا به هرطریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند «.به جز مورد فوق اموال
دولتی در ماده  26قانون مدنی وماده  69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27با
اصالحات والحاقات بعدی آمده است  .دعاوی راجع به اموال مذکور ،دعاوی راجع به اموال دولتی
محسوب می گردد ومالک تشخیص آن تعلق مال به دولت ( اعم از وزارتخانه ها  ،مؤسسات ویا شرکتهای
دولتی) می باشد.
در مورد گنجاندن داوربه عنوان مرجع حل اختالف در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی و بازیکن
ایرانی یا غیرایرانی با رعایت مفاد اصل  139قانون اساسی وماده  457قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی وانقالب در امور مدنی  ،بالمانع است/.ن
دکترحمید گوینده مدیرکل حقوقی،
اسناد وامورمترجمین قوه قضائیه
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94/6/16
7/94/1559
94-139-50
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عطف به استعالم شماره 9310113427200660مورخ  1393/12/3نظریه مشورتی کمیسیون آئین
دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیراعالم می گردد:
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

-1صرفنظر از مصداق خاصی که در استعالم مطرح شده است ،با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی
داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل  139قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران و ماده  457قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1379در ارجاع
امر به داوری ،با توجه به ماده  488قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه
ال اجرای رأی داوری،
دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  ،1365/8/15محرز است که او ا
مشمول ماده واحده فوق الذکر می گردد و ثانیاا طبق ماده  522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی ،از جمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ¬علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص
ساالنه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  ،1365شرط تمکن وقتی
محقق می شود که محکو ٌم به در بودجه منظور و پادار شده باشد .و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات
دولتی ،منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ،لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد
بدیهی است ،پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم
تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال  ،1365صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بالمانع می
باشد .ضمناا با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به
شهرداری¬ها مصوب  ، 1361شهرد اری¬ها نیز وضع مشابهی دارند.
-2با توجه به ماده  454قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه ،بین طرفین
درخصوص تعیین خسارت تأخیر تأدیه ،توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد ،رسیدگی به مطالبه
خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومٌ به ،در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود/.ق
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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