دوفصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /سال چهارم ،پاييز و زمستان  ،4931شماره  ،42صفحات  93تا 88

(بررسی مواد  19و  19قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
مرتضی نجابت

خواه*

استاديار دانشکدهي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ،مازندران ،ايران
پذيرش4361/41/41 :

دريافت4361/9/23 :

چکیده
هیأت عمومی ديوان يکی از ارکان ديوان عدالت اداري است که از صالحیتهاي متعددي
برخوردار است .اين هیأت ،به شکايات از مقررات اداري رسیدگی کرده و در صورت مغايرت با
قانون يا شرع يا خروج از حدود اختیارات ،آنها را ابطال میکند .همچنین اين هیأت از صالحیت
صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه برخوردار است .آرايی که اين هیأت صادر میکند ،قطعی و
الزماالجراست؛ با اين حال ،به موجب مواد  19و  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ،آراي
اين هیأت در موارد استثنايی موضوع رسیدگی مجدد در اين هیأت قرار میگیرد .مغايرت با قانون،
مغايرت با شرع ،اعالم اشتباه و تعارض آراي صادره با يکديگر موجبات رسیدگی مجدد به آراي
هیأت عمومی بهشمار میروند .در اين مقاله ،با تحلیل رويهي قضايی هیأت عمومی ديوان ،ضمن
تبیین موجبات مذکور ،به اين سؤال پرداخته شده که آيا آيین مشخصی در اين زمینه وجود دارد و
اينکه چه آثاري بر رسیدگی مجدد به آراي صادره از هیأت عمومی ديوان مترتب است .نتیجهي اين
پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آيین و آثار اعمال مادهي  19تا اندازهي زيادي مشخص است،
ابهاماتی در زمینهي اعمال مادهي  19همچنان وجود دارد.

کلیدواژهها :اصل  9قانون اساسی ،اعتبار امر مختومه ،ديوان عدالت اداري ،رسیدگی مجدد،
نظارت شرعی ،هیأت عمومی ديوان.

*E-mail: M.nejabatkhah@gmail.com
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به موجب مواد  2و  8قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري ،هیأت عمومی
ديوان که با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان و به رياست رئیس ديوان يا معاون قضايی وي
تشکیل میشود ،يکی از ارکان اين نهاد بهشمار میآيد که براساس مادهي  92قانون مزبور از
وظايف و صالحیتهاي زير برخوردار است:
« -9رسیدگی به شکايات ،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی يا حقوقی از آيیننامهها و
ساير نظامات و مقررات دولتی و شهرداريها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردي که
مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحیت مرجع مربوط يا تجاوز يا
سوءاستفاده از اختیارات يا تخلف در اجراي قوانین و مقررات يا خودداري از انجام وظايفی که
موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
 -2صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.
 -3صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد ،آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر
شده باشد».
براساس مادهي  88قانون مذکور ،هیأت عمومی ديوان در اجراي بند  9مادهي  92اين قانون
میتواند تمام يا قسمتی از مصوبهي مورد اعتراض را ابطال کند که اين امر موجب حذف جزيی
يا کلی يک مقررهي اداري از نظام حقوقی کشور میشود .در مواردي هم که هیأت عمومی ديوان
در اجراي بند  2مادهي  ،92وجود تعارض را در آراي شعب ديوان احراز کند ،با اعالم رأي
صحیح ،نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام میکند که رأي صادره براي شعب ديوان و ساير
مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزماالتباع خواهد بود و در مواردي هم که در اجراي بند 3
مادهي  92آراي مشابه صادرشده توسط شعب ديوان را صحیح تشخیص میدهد ،مبادرت به
تصويب آن بهعنوان رأي ايجاد رويه میکند که «اين رأي براي ساير شعب ديوان ،ادارات و
اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزماالتباع است» (مادهي  19همان قانون).
با توجه به جايگاه و تأثیر فراوانی که آراي هیأت عمومی ديوان میتواند بر نظام حقوقی
کشور داشته باشد ،اوالً ،اين سؤال مطرح است که آيا سازوکار و موجبات خاصی در زمینهي
رسیدگی مجدد به آراي اين هیأت وجود دارد و ثانیاً ،در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش اول،
آيا آيین مشخصی در اين زمینه وجود دارد و اينکه چه آثاري بر اعمال چنین سازوکارهايی
مترتب خواهد بود؟ در اين مورد پاسخ روشنی که میتوان به پرسش اول براساس قانون
تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري ارائه کرد ،اشاره به مواد  19و  19اين قانون است
که در برخی موارد امکان رسیدگی مجدد به آراي هیأت عمومی ديوان را مقرر داشته است.
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اعالم اشتباه از سوي رئیس قوه قضائیه يا رئیس ديوان يا تقاضاي کتبی و مستدل بیست نفر از
قضات ديوان است».
مادهي  19اين قانون نیز مقرر داشته است« :درصورتیکه آراء هیأت عمومی ديوان از سوي
رئیس قوه قضائیه خالف موازين شرع تشخیص داده شود ،هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس
قوه قضائیه تجديد نظر مینمايد».
اما در مورد پاسخ به پرسش دوم که بهخصوص با توجه به ابتکار مجمع تشخیص مصلحت
نظام در وضع مادهي  19از اهمیت و تازگی برخوردار است و نیازمند تدقیق و تحلیل بیشتري
است و در اين زمینه تاکنون جز در برخی از کتابهايی که به تحلیل قانون ديوان پرداختهاند،
مانند کتاب «صالحیت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري» تألیف دکتر غالمرضا موالبیگی،
چندان به آن پرداخته نشده ،اين مقاله با بررسی مواد قانونی مذکور و همچنین تحلیل رويهي
قضايی هیأت عمومی ديوان ،موضوع رسیدگی مجدد به آراي هیأت عمومی ديوان را در سه بند
زير مطالعه میکند .9 :مرجع و آيین رسیدگی؛  .2جهات و موجبات رسیدگی و  .3آثار رسیدگی.

 .9مرجع و آیین رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی دیوان
اگرچه به موجب مادهي  56قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ،در زمینهي آراي شعب
بدوي ديوان ،شعب تجديد نظر بهعنوان مرجع رسیدگی مجدد به آراي شعب بدوي تعیین شده
و در مواردي هم که طبق بند «ب» مادهي  89اين قانون ،آراي هیأتهاي تخصصی ديوان داير
بر رد شکايت ،از سوي رئیس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان مورد اعتراض قرار میگیرد،
هیأت عمومی ديوان بهعنوان مرجع رسیدگی به پرونده تعیین شده است ،لکن در مورد
رسیدگی مجدد به آراي قبلی هیأت عمومی ديوان در مواردي که به آنها ايرادي وارد میشود،
خودِ هیأت عمومی بهعنوان عالیترين نهاد ديوان ،مرجع رسیدگی مجدد به آراي اين هیأت
قلمداد شده است؛ چراکه اساساً آراي هیأت عمومی ديوان بهصورت يکمرحلهاي صادر شده و
قابل تجديد نظر نیستند ،مگر در مواردي استثنايی که در مواد  19و  19مقرر شدهاند.
در اينجا بايد خاطرنشان کرد که مقام و مرجعی که میتواند نسبت به آراي مذکور
تجديدنظرخواهی کند ،بسته به موضوع ايراد وارده متفاوت است و اين طرفین دعوا يا وکالي و
نمايندگان قانونی آنها نیستند که میتوانند تقاضاي تجديد نظر را مطرح کنند .دلیل اين تفاوت
عمده میان مقام درخواستکنندهي رسیدگی مجدد به آراي شعب بدوي ديوان و هیأت عمومی
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مادهي  19قانون مزبور مقرر میدارد« :طرح آراء قبلی هیأت عمومی براي رسیدگی مجدد
در هیأت عمومی ،در موارد ادع اي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر ،مستلزم
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اينکه آراي وحدت رويه و ايجاد رويهي هیأت عمومی ديوان که در مقام ارائهي تفسیري واحد از
قوانین موجود صادر میشوند و بايد از سوي شعب ديوان و مراجع اداري تبعیت شوند ،همواره
بايد مالک عمل ثابت و مشخصی را ارائه کنند ،چراکه بیشک «مقصود و مراد مقنّن از هر نصّی
مشخص بوده و نمیتواند بر حسب مفسر آن تفاوت نمايد» (شمس ،9383 ،ج .)996 :9
با توجه به آنچه گفته شد ،براساس مادهي  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت
اداري ،در مواردي که ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر مبناي طرح آراي
قبلی هیأت عمومی براي رسیدگی مجدد در هیأت عمومی است ،اين امر مستلزم اعالم اشتباه از
سوي رئیس قوهي قضايیه يا رئیس ديوان يا تقاضاي کتبی و مستدل بیست نفر از قضات ديوان
است .پیشتر در مادهي  63الحاقی آيین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب  9389/8/9رئیس
قوهي قضايیه نیز مقرر شده بود که «درصورتیکه رئیس قوه قضائیه يا رئیس ديوان يا بیست نفر
از قضات ديوان يکی از آراي هیأت عمومی را مغاير با قانون تشخیص دهند میتوانند درخواست
طرح مجدد مسئله را در هیأت عمومی مطرح کنند» .همچنانکه مشاهده میشود مقررهي مذکور
در مادهي اخیر و همچنین مادهي  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ،مهلت مشخصی را
براي اعتراض مقرر نکردهاند ،هرچند در مادهي  89قانون ديوان در زمینهي اعتراض به آراي
هیأتهاي تخصصی مبنی بر ورود شکايت مهلتی بیستروزه از تاريخ صدور رأي تعیین شده
است .همچنین مقررات مزبور ،مراجعی يکسان را براي اعالم موارد ضرورت رسیدگی مجدد
هیأت عمومی تعیین کردهاند؛ شايان ذکر است که البته ساير اشخاص میتوانند در مواردي که
قائل به وجود يکی از جهات مذکور در مادهي  19هستند ،موضوع را از طريق رئیس قوهي
قضايیه يا رئیس ديوان يا از طريق بیست نفر از قضات ديوان پیگیري کنند .همچنانکه بهطور مثال
در دادنامهي شمارهي  9883مورخ  ،9313/99/29يک شخص حقیقی به موجب اليحهاي مراتب
را به اطالع رئیس ديوان رساند يا در دادنامهي شمارهي  29و  26مورخ  ،9313/9/26مديرکل
دفتر حقوقی ،امالک و حمايت قضايی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
به موجب اليحهاي اين موضوع را به رياست ديوان منعکس کرد .همچنین در دادنامهي شمارهي
 9129مورخ  9313/92/9اين موضوع به موجب درخواستی از سوي مشاوران رئیس ديوان
عدالت اداري و در دادنامهي شمارهي  9125 -9121مورخ  9319/8/25به موجب نامهي معاون
شد)9(.

منابع انسانی قوهي قضايیه و وزير نیرو مطرح
نکتهي قابل تأمل در خصوص مادهي  19اين است که مقررهي مزبور به کتبی و مستدل بودن
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ديوان را بايد در کلی و عام بودن آثار آراي هیأت عمومی ديوان جستوجو کرد که ثبات و
استحکام بیشتري در مقايسه با آراي شعب که جنبهي شخصی و موردي دارد ،میطلبند .مضافاً
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در هیأت عمومی ديوان نبايد بهطور مستدل ارائه شود .در اين زمینه اگرچه اين نظر مطرح شده
است که «صرف اينکه مقنن در خصوص بیست نفر از قضات ديوان اعتراض مستدل را بیان نموده
به معنی عدم ضرورت اعتراض مستدل از جانب رئیس ديوان يا رئیس قوهي قضايیه نیست بلکه
اعتراض ايشان نیز بايد مستدل باشد» (موالبیگی ،)969 :9313 ،لکن بايد اين نکته را نیز در نظر
داشت که در مادهي  99آيیننامهي ادارهي جلسات هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی ديوان
عدالت اداري مصوب  9313/99/9رئیس قوهي قضايیه مقرر شده است که «در صورت درخواست
اعمال مادهي  19قانون ،پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوي نظر رئیس قوه قضائیه يا
رئیس ديوان است و همچنین قرائت رأي يا آراي مورد بحث ،با رعايت مواد  25و  39اين آيیننامه
رأيگیري بهعمل میآيد» .همچنین در تبصرهي مادهي  95اين آيیننامه مقرر شده است در مواردي
که رئیس ديوان در راستاي مادهي  19قانون ديوان ،آراي صادره از هیأت عمومی را مبتنی بر اشتباه
يا مغاير با قانون يا متعارض تشخیص دهد ،موضوع را بهمنظور رسیدگی و اظهار نظر به يکی از
هیأتهاي تخصصی ارجاع مینمايد و پس از اظهار نظر هیأت مذکور موضوع در هیأت عمومی
ديوان مطرح میشود .مقررات مزبور افادهي اين نکته را مینمايد که در موارد اعالم نظر از سوي
رئیس قوهي قضايیه يا رئیس ديوان موضوع در هیأت تخصصی ديوان بررسی شده و اين هیأت
گزارش کارشناسانه و مستدل خود را در اين خصوص تهیه و ارائه میکند .البته گردش کار مذکور
در آراي هیأت عمومی ديوان در موارد متعددي که به موجب اعالم نظر رئیس ديوان موضوع مجدداً
در هیأت مزبور مورد رسیدگی قرار گرفته ،مؤيد اين مطلب است که رئیس ديوان يا مانند دادنامهي
شمارهي  9298و  9291مورخ  9319/99/21بهصراحت نظر خود را بهطور مستدل ارائه میکند يا
همچنانکه در دادنامهي شمارهي  936مورخ  9319/2/29مشاهده میشود ،اظهار نظر مستدل شاکی
را مبناي طرح موضوع اعمال مادهي  19قرار میدهد؛ در هر حال رسیدگی مجدد هیأت عمومی
مستلزم ارائهي داليل قانعکننده براي اين منظور خواهد بود.
اما براساس مادهي  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ،اگرچه رئیس قوهي قضايیه
بهعنوان مرجع تشخیص و طرح ايراد خالف موازين شرع بودن آراي هیأت عمومی ديوان
شناخته شده ،هیأت عمومی ديوان بهعنوان مرجع رسیدگی مجدد به موضوع ،با توجه به نظر
رئیس قوهي قضايیه شناسايی شده است .در اين زمینه بايد چند نکته را خاطرنشان کرد:
نکتهي اول اينکه در مادهي  93قانون ديوان عدالت اداري مصوب  9386که به صدور آراي
وحدت رويه توسط هیأت عمومی ديوان در موارد صدور آراي متعارض از شعب ديوان

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 10:45 IRDT on Friday March 22nd 2019

تقاضاي بیست نفر از قضات ديوان اشاره کرده است که اين امر اين سؤال را به ذهن متبادر میسازد
که آيا درخواست رئیس قوهي قضايیه يا رئیس ديوان براي طرح مجدد پروندهي موضوع رسیدگی
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از نظر فقهاي شوراي نگهبان خالف شرع تشخیص داده میشود مجري نخواهد بود».
همچنانکه بهطور مشابهی در مادهي  219قانون آيین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در
امور کیفري مصوب  9318در خصوص آراي وحدت رويهي صادره از ديوان عالی کشور نیز
مقرر شده بود که «رأي اکثريت که مطابق موازين شرعی باشد مالک عمل خواهد بود» .اين امر
ازآنرو بوده است که از منظر شوراي نگهبان نمیتوان پذيرفت که هیأت عمومی ديوان بتواند
رأي اکثريت اعضاي خويش را بهعنوان رأي وحدت رويه براي همهي شعب ديوان الزماالتباع
گرداند ،اگرچه رأي مورد اتفاق اکثريت ،خالف شرع باشد (امینیزاده .)999 :9313 ،بر همین
اساس ،هیأت عمومی ديوان عدالت اداري در رويهي خود تا پیش از وضع قانون جديد ،در
مورد خاصی که فقهاي شوراي نگهبان مقررهي قانونی مورد استناد در آراي وحدت رويهي
هیأت عمومی ديوان را خالف شرع تشخیص داد ،اقدام به اعمال مادهي  63الحاقی آيین
دادرسی سابق ديوان عدالت اداري کرد و در نتیجه آراي خود را مغاير موازين شرعی تشخیص
نمود)2(.

داد و نقض
در جريان وضع قانون جديد ديوان ،با توجه به حذف عبارت انتهايی مادهي  93قانون سابق
که مقرر میداشت« :مفاد اين ماده در مورد آرائی که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خالف شرع
تشخیص داده میشود مجري نخواهد بود» ،شوراي نگهبان در بند  8نظر شمارهي /93293
 19/39مورخ  9319/6/26خود در خصوص مواد  19و  19اليحهي تشکیالت و آيین دادرسی
ديوان عدالت اداري که به صدور آراي وحدت رويه و ايجاد رويه میپرداخت ،اشعار داشت
که «اطالق صدور رأي وحدت رويه  ...با توجه به آثاري که دارد ،درصورتیکه رأي اکثريت
مطابق موازين شرعی نباشد ،خالف موازين شرع است» .با توجه به عدم رفع اين اشکال از
سوي مجلس شوراي اسالمی ،شورا در بند  3نظر شمارهي  19/39/99911مورخ 9319/8/91
و نظر شمارهي  19/39/99156مورخ  ،9319/99/1اشکال قبلی خود را همچنان به قوت خود
باقی دانست که در نتیجه ،اشکال مزبور در کنار ساير اشکاالتی که شوراي نگهبان بر اليحهي
مذکور وارد دانسته و مجلس در مقام اصالح آنها برنیامده بود ،بهمنظور تصمیمگیري به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد .مجمع نیز براساس مصوبهي مورخ  9312/3/26خود،
عالوهبر اصالحاتی که در مواد  99و  92مصوبهي مجلس شوراي اسالمی اعمال داشت ،با
وضع مادهي  19و الحاق آن به قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري با تأيید
نظر شوراي نگهبان داير بر لزوم نظارت شرعی بر آراي هیأت عمومی ديوان ،اين قانون را
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اختصاص داشته است ،پس از تأکید بر الزماالتباع بودن آراي وحدت رويه براي شعب ديوان و
ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه ،مقرر شده بود که «مفاد اين ماده در مورد آرائی که
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همچنین هیأت عمومی ديوان عدالت اداري با شرع يکی از ابهامات مادهي  219آيین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب  9318و مادهي  93قانون ديوان عدالت
اداري مصوب  9386بهشمار میرفت .اين تلقی وجود داشته که با توجه به اصل  9قانون
اساسی که مقرر میدارد« :کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزايی ،مالی ،اقتصادي ،اداري،
فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اينها بايد براساس موازين اسالمی باشد .اين اصل بر اطالق يا
عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات ديگر حاکم است و تشخیص اين امر بر
عهده فقهاي شوراي نگهبان است» ،آراي وحدت رويهاي هم که توسط هیأت عمومی ديوان
عالی کشور و ديوان عدالت اداري صادر میشوند ،چون داراي وصف کلیتاند و در حکم
قانون بهحساب میآيند ،حتماً بايد براساس موازين اسالمی باشند و حکم اصل  9دربارهي
آنها نیز حاکم خواهد بود (خامنهاي .)92 :9351 ،در نتیجه ،مرجع تشخیص مغايرت آراي
هیأت عمومی ديوان عالی کشور و همچنین هیأت عمومی ديوان عدالت اداري با شرع ،فقهاي
شوراي نگهبان خواهند بود .اما مادهي  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري
اين امر را بر عهدهي مرجع متفاوتی قرار داده است که اين امر چهبسا ممکن است محل اين
ايراد قرار گیرد که «علیرغم آنکه به موجب قانون اساسی رئیس قوهي قضايیه فردي مجتهد و
عالم به مسائل شرعی است ،لکن رئیس قوهي قضايیه ،مرجع صالح تشخیص ابتناي مقررات بر
موازين اسالم نمیباشد .قانونگذار اساسی در اصل چهارم بهصراحت ،مرجع تشخیص ابتناي
مقررات به موازين اسالم را فقهاي شوراي نگهبان اعالم مینمايد و نه رئیس قوه قضايیه»
(درويش متولی .)29 :9319 ،در پاسخ بايد گفت که ظاهراً رويکرد مجمع تشخیص مصلحت
نظام نسبت به آراي هیأت عمومی ديوان که به طور مطلق نیز ذکر شده و اعم از آراي وحدت
رويه ،ايجاد رويه و ابطالی میباشد ،اين است که آراي مذکور مصداق «قوانین و مقررات»
مذکور در اصل  9قانون اساسی بهشمار نمیآيند؛ چراکه آراي ابطالی صرفاً به ابطال مقررات
میپردازند و خود دربردارندهي قاعدهي عامالشمولی نیستند و آراي وحدت رويه و ايجاد رويه
نیز هرچند از خصیصهي کلیت برخوردارند ،تفسیر و استنباط قضايی از قوانین و مقررات
موجود بهشمار میآيند و خود قانون يا مقررهي جديدي نیستند؛ اگرچه براي شعب ديوان و
ساير مراجع اداري مربوط الزماالتباع نیز محسوب میشوند .بهنظر میرسد بر اين اساس مجمع
تشخیص ،رئیس قوهي قضايیه را بهعنوان يک مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی و مدير و
مدبر که طبق اصل  913قانون اساسی ،ديوان عدالت اداري زير نظر وي تشکیل میشود ،مرجع
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موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.
نکتهي دوم اينکه مرجع تشخیص مغايرت آراي هیأت عمومی ديوان عالی کشور و
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دادرسی ديوان مقرر شده است که نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مصوبات
مورد اعتراض با موازين شرعی براي هیأت عمومی ديوان الزماالتباع است و بهعبارتی ،نظر
کارشناسانهي فقهاي شوراي نگهبان ،مبناي انشاي حکم قضايی ديوان قلمداد شده است
(طالبکی طرقی و ابريشمکش ،)93 :9312 ،در مادهي  19قانون مذکور نظر رئیس قوهي قضايیه
داير بر تشخیص مخالفت آراي هیأت عمومی ديوان با موازين شرع صرفاً مبنايی براي تجديد
نظر هیأت عمومی ديوان در آراي قبلی خود دانسته شده و اعالم نظر رئیس قوهي قضايیه
بهخوديخود متضمن نقض رأي صادره از هیأت عمومی ديوان نیست؛ همچنانکه در مورد
مشابه ،در مواردي هم که براساس مادهي  11قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ،آراي
شعب ديوان از سوي رئیس قوهي قضايیه خالف بیّن شرع تشخیص داده میشود ،به صرف
اعالم نظر رئیس قوه ،رأي قطعی شعبهي صادرکننده بهخوديخود نقض نمیشود و نقض آن
توسط مرجع ديگر قضايی صورت میپذيرد .همچنین در عبارات مادهي  19اگرچه بر توجه
هیأت عمومی ديوان به نظر رئیس قوهي قضايیه تأکید شده است ،تکلیف و الزامی به تبعیت
هیأت عمومی ديوان از نظر رئیس قوهي قضايیه مشاهده نمیشود؛ اگرچه برخی بر خالف
ظهوري که در عبارت «تجديد نظر» وجود دارد ،قائل به اين شدهاند که «هر وقت رئیس قوهي
قضائیه رأي هیأت عمومی را خالف شرع تشخیص داد آن را فاقد اعتبار اعالم و به محض
اطالع هیأت عمومی از نظر رئیس قوه قضائیه بايستی در رأي هیأت عمومی تجديد نظر شود»
(دالوري .)931 :9312 ،به اين نکته نیز میتوان اشاره کرد که قانونگذار چه در مادهي  19و
چه در مادهي  19اصل را بر صحت آراي صادره از هیأت عمومی ديوان قرار داده و الزامی
مبنی بر ارسال آراي هیأت عمومی براي رئیس قوهي قضايیه قائل نشده و قطعی و الزماالجرا
شدن آنها را منوط به اعالم نظر رئیس قوهي قضايیه نکرده است ،چراکه اين امر بر خالف
استقالل قضات خواهد بود؛ قانونگذار صرفاً به حالتی اشاره کرده که رئیس قوه ممکن است
آرايی را بر خالف موازين شرع يا قوانین تشخیص دهد که اين امر میتواند مجوزي براي
ورود مجدد هیأت عمومی به رسیدگی نسبت به پروندهاي شود که سابقاً در خصوص آن رأي
قطعی از سوي اين هیأت صادر شده است.
در رويهي هیأت عمومی ديوان تا کنون موردي از اعالم نظر رئیس قوهي قضايیه مبنی بر
مخالفت آراي اين هیأت با شرع وجود نداشته و در آيیننامهي ادارهي جلسات هیأت عمومی
و هیأتهاي تخصصی ديوان مصوب رئیس قوهي قضايیه نیز به آيین ادارهي جلسات در چنین
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تشخیص مغايرت آراي هیأت عمومی ديوان با شرع تعیین کرده است.
در اينجا اين نکته نیز قابل تأمل است که اگرچه در مادهي  81قانون تشکیالت و آيین
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 .2جهات و موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی دیوان
در مادهي  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري ،نظر رئیس قوهي
قضايیه داير بر تشخیص مخالفت آراي هیأت عمومی ديوان با «موازين شرع» بهعنوان يکی از
جهات و موجبات رسیدگی مجدد به آراي اين هیأت مورد اشاره قرار گرفته است .عبارت
«موازين شرع» در اصل  992قانون اساسی نیز بهکار رفته و در اين زمینه ،برخی قائل به اين
هستند که عبارت مذکور هم معنی با عبارت «موازين اسالمی» مذکور در اصل  9قانون اساسی
است (ارسطا .)329 :9381 ،بنابر نظر تفسیري شمارهي  9812مورخ  9312/9/29شوراي
نگهبان« ،منظور از «خالف موازين شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه
با احکام عناوين ثانويه» .ازاينرو در مواردي که رئیس قوهي قضايیه يکی از آراي هیأت
عمومی ديوان را ناسازگار با احکام اولیهي شرع يا احکام عناوين ثانويه تشخیص دهد ،موضوع
را براي رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع میکند که البته از ظاهر عبارات مادهي 19
برمیآيد که در چنین حالتی همانند مورد تشخیص فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت
يا انطباق قوانین با موازين اسالمی( ،)3بنابر نظر فتوايی رئیس قوهي قضايیه بهعنوان «يک
مجتهد» (مذکور در اصل  961قانون اساسی) عمل میشود.
در مادهي  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان نیز به سه مورد ديگر از جهات و
موجبات رسیدگی مجدد به آراي هیأت عمومی ديوان اشاره شده است .اولین جهت ،ادعاي
اشتباه در مورد آراي هیأت مزبور است  .در تعريف حقوقی اشتباه گفته شده که اشتباه« ،تصور
خالف واقع از چیزي» (جعفري لنگرودي ،9319 ،ج  )381 :9است که در واقع ريشه در
«خطاي در شناخت» دارد (شهیدي .)953 :9389 ،اشتباه میتواند يا در صورتی حاصل آيد که
مرجع تصمیمگیرنده با وجود فقدان صالحیت ،بهاشتباه مبادرت به تصمیمگیري کند يا آنکه
بهاشتباه حدود صالحیت قانونی خود را تفسیر کرده و در نتیجه ،خارج از حدود اختیارات
خود تصمیمگیري کند .همچنین اشتباه ممکن است ناشی از اجراي نامناسب صالحیت باشد
(پژوهشگاه قوهي قضايیه .)961 :9319 ،در اين زمینه ،در رويهي قضايی هیأت عمومی ديوان،
بهطور نمونه میتوان به دادنامهي شمارهي  9125 -9121مورخ  9319/8/25اشاره کرد که در
راستاي اعمال مادهي مذکور ،هیأت عمومی ديوان اگرچه ابتدائاً به موجب مادهي  93قانون
تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ،ابطال مصوبهي مورد اعتراض را بهسبب جلوگیري از تضییع
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مواردي اشارهاي نشده و ازاينرو در حال حاضر ،آيین مشخص و منقحی براي رسیدگی مجدد
هیأت عمومی در اينگونه موارد وجود ندارد.
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انسانی رئیسجمهور موجب تضییع حقوق اشخاص نشده است» ،مقرر داشت که «موجبی براي
اعمال ماده  93قانون صدرالذکر و تسري اثر ابطال به زمان تصويب وجود نداشته» و در نتیجه
اثر ابطال مصوبهي مورد اعتراض را از زمان صدور رأي اعالم داشت.
همچنین با توجه به رويهي هیأت عمومی ديوان در اعمال مادهي  63الحاقی آيین دادرسی
ديوان مصوب  9389رئیس قوهي قضايیه ،ادعاي اشتباه از جمله میتواند شامل مواردي باشد
که هیأت عمومی ديوان صالحیت خود يا شرايط شکلی را رعايت نکرده است؛ همچنانکه
بهطور مثال اين هیأت در دادنامهي شمارهي  629مورخ  9381/99/98بیان داشته است« :نظر
به اينکه حسب اعالم معاونت نیروي انسانی ستاد کل نیروهاي مسلح به موجب نامههاي شماره
/198/99/91م/9/ن مورخ  9381/5/95و /198/99/91م/9/ن مورخ  ،9381/1/22دستورالعمل
اجرايی قانون «جامع حمايت از حقوق معلوالن» با تأيید فرمانده معظم کل قوا تدوين گرديده و
هیأت عمومی ديوان عدالت اداري در زمان رسیدگی به دادخواست ابطال بند (ب) قسمت  3از
امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تأيید دستورالعمل از سوي فرمانده معظم کل قوا آگاهی
نداشته ،علیهذا با اطالع از موضوع ،در اجراي مادهي  63الحاقی به آيین دادرسی ديوان
عدالت اداري ،ضمن نقض دادنامه شماره  198مورخ  9388/92/91هیأت عمومی ديوان،
دستورالعمل معترضعنه از مصاديق موارد مصرح در بند يک ماده  91قانون ديوان عدالت
اداري تشخیص نمیگردد».
مورد ديگري که در اين زمینه میتوان اشاره کرد اينکه هیأت عمومی ديوان مصوبهاي را که
در رسیدگی قبلی خود« ،با اين استدالل کـه فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و
از مصاديق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود» ،ابطال نکرده بود (دادنامهي شمارهي
 9999مورخ  ،)85/99/39با اعمال مادهي  63آيین دادرسی سابق ديوان ،مورد رسیدگی مجدد
قرار داد و طی دادنامهي شمارهي  192مورخ  ،88/92/29با نقض رأي قبلی خود ،به استناد بند
 9مادهي  91و مواد  29و  92قانون ديوان عدالت اداري ،مصوبهي مورد رسیدگی را مغاير
قانون تشخیص داد و از تاريخ صدور ،ابطال کرد.
بر خالف جهت اول ،يعنی «اشتباه» که اغلب ناظر بر ايرادات شکلی در رسیدگی هیأت
عمومی ديوان بهنظر میرسد ،جهت دوم که در رويهي هیأت عمومی ديوان در سالیان اخیر
بهکرات مشاهده شده و ناظر بر ايرادات ماهیتی در آراي هیأت عمومی است ،ادعاي مغايرت با
قانون است .در اين زمینه بايد توجه داشت که منظور قانونگذار مغايرت با قوانین سابق است و
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حقوق اشخاص به زمان تصويب آن تسري داده بود ،متعاقباً با اين توجیه که «اعمال بند  9ماده
 9دستورالعمل شمارهي  9319/6/2 -299 /99192معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي

نظام حقوقی حاکم بر رسيدگی مجدد آرای هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

06

عدالت اداري را به طور ضمنی يا صريح نسخ نمايد ،هیأت عمومی مزبور الزام قانونی ندارد که
به تبعیت از قانون با طرح موضوع در هیأت عمومی ،رأي قبلی را نقض و رأي جديد منطبق با
قانون الحق صادر نمايد و هیأت مذکور صرفاً میتواند در صورت اعالم رياست محترم قوهي
قضائیه يا رياست محترم ديوان عدالت اداري يا بیست نفر از قضات ديوان که رأي هیأت
عمومی را مغاير با قانون تشخیص و درخواست طرح مجدد مسئله را در هیأت عمومی مطرح
کنند ... ،موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و با توجه به فحواي قانون الحق ،رأي
قبلی را نقض و مجدداً اظهار نظر نمايند».
در رويهي هیأت عمومی ديوان مواردي از تشخیص مغايرت آراي هیأت عمومی با قانون
مشاهده میشود .از جمله اينکه به موجب دادنامههاي شمارهي  9298و  9291مورخ
 ،9319/99/21بیتوجهی به اين نکته که قوانین بودجه سنواتی است و در نتیجه استناد به قانون
بودجهي سال  9381در صدور رأي هیأت عمومی در خصوص مبناي افزايش حقوق در سال
 ،9385درحالیکه بايد بند «ک» تبصرهي  91قانون بودجهي سال  9385بهعنوان مخصص حکم
مادهي  969قانون برنامهي چهارم توسعه مبناي صدور حکم قرار میگرفت ،مبنايی براي صدور
رأي هیأت عمومی ديوان به ادعاي مغايرت با قانون براساس مادهي  19قانون تشکیالت و آيین
دادرسی ديوان قرار گرفته است .همچنین به موجب دادنامهي شمارهي  9295مورخ
 ،9319/99/21هیأت عمومی ديوان با اين توجیه که «دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعالم
ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی میباشند و مطالبه کد رهگیري توسط
سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیرقانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصرهي ذيل آن از
مادهي  9قانون يادشده [قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ]9386
میباشد» ،رأي شمارهي  339و  333مورخ  9381/8/99خود در عدم ابطال بند  5مصوبهي
مورد اعتراض را غیرصحیح دانست و ضمن نقض رأي قبلی خود ،حکم بر ابطال بند مزبور
صادر کرد .اين هیأت به موجب همین رأي بند  6مصوبهي مورد اعتراض را «مبنی بر
خودداري وزارتخانههاي کشور ،نیرو ،نفت ،امور اقتصادي و دارايی و ارتباطات و فناوري
اطالعات به ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب ،برق ،گاز ،تلفن ،مفاصاحساب مالیاتی و
نظاير آن به مالکان و مستأجران يا وکاليی که تاريخ قرارداد آنها پس از پايان ديماه 9381
بوده و فاقد کد رهگیري میباشند» ،با اين توجیه که «ايجاد هر گونه محدوديت و ممنوعیت
منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب ،برق ،گاز،

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 10:45 IRDT on Friday March 22nd 2019

نه قوانین الحق و براساس نظر مشورتی شمارهي  1/2981مورخ  9319/99/98ادارهي کل
حقوقی قوهي قضايیه« ،چنانچه قانونگذار با وضع قانون الحق ،رأي سابق هیأت عمومی ديوان
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دادرسی ديوان مبادرت به ابطال آن کرد.
در رويهي هیأت عمومی تا پیش از تصويب قانون جديد ديوان نیز مواردي از تجديد نظر
در آراي صادره به ادعاي مغايرت با قانون مشاهده میشود؛ از جمله اينکه هیأت عمومی ديوان
در دادنامهي شمارهي  936خود به تاريخ  ،9319/99/92دادنامهي قبلی خود به شمارهي 2
مورخ  9388/9/95را نقض و در مقام ايجاد وحدت رويه ،بر خالف رأي قبلی ،دادنامهي
صادره از شعبهي ديگري را صحیح و موافق مقررات اعالم کرد.
جهت سوم از جهات و موجبات رسیدگی مجدد به آراي هیأت عمومی ديوان که در مادهي
 19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان به آن اشاره شده ،ادعاي تعارض آراي هیأت
عمومی با يکديگر است .در خصوص عبارت «تعارض با يکديگر» اوالً بايد گفت که تعارض،
«ناسازگاري در داللت دو دلیل است در رابطه با يکديگر» (جعفري لنگرودي ،9319 ،ج :2
 )9253و اعم است از تضاد و تناقض (ان التعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او
التضاد) (انصاري9991 ،ق)99 :؛ ازاينرو چه آنکه آراي هیأت عمومی ديوان بهسبب تضاد در
داللت ناسازگار با يکديگر باشند و چه آنکه بهدلیل تناقض ،میتوانند موضوع اعمال مادهي 19
قرار گیرند ،مگر اينکه موارد جمع عرفی مانند ورود ،حکومت ،تخصیص ،تخصص و تقیید،
آنها را از شمول تعارض خارج کند (آخوند خراسانی9991 ،ق)931 -931 :؛ ثانیاً ،اگرچه
بهنظر میرسد که عبارت «تعارض با يکديگر» اعم است از مواردي که دو رأي وحدت رويه يا
دو رأي که يکی داير بر ابطال و ديگري ،عدم ابطال صادرشده با يکديگر متعارضاند و
همچنین مواردي که يک رأي ابطالی و يک رأي وحدت رويه با يکديگر متعارضاند؛ اما گفته
شده از آنجا که رأي مؤخر وحدت رويه که در مقام بیان و تأيید تفسیر و استنباط قضايی از
قوانین است ،رأي مقدم را نسخ میکند« ،تعارض در خصوص آراي وحدت رويه و ايجاد رويه
علیاالصول به لحاظ حقوقی امکان تحقق ندارد ولی در خصوص ابطال مصوبات درصورتیکه
در يک موضوع خواسته دو رأي معارض بدون تغییر قانون مبناي آراي مذکور صادر شده باشد
امکان تحقق تعارض وجود دارد» .همچنین گفته شده که تعارض بین رأي ابطالی و رأي
وحدت رويه امکانپذير است (موالبیگی .)963 :9313 ،در رويهي هیأت عمومی ديوان،
دادنامهي شمارهي  9926مورخ  9319/1/29از مصاديق اعالم تعارض بین دو رأي معارض
صادره از سوي هیأت عمومی ديوان در خصوص تقاضاي ابطال مصوباتی است که در يک
موضوع خواسته صادر شدهاند .در يکی از آراي معارض ،هیأت مزبور در خصوص مصوبهي
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تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظاير آن به مالکان ،مستأجران در مقررات قانونی مربوط
تصريح شده است» ،خالف قانون تشخیص داد و در اجراي مادهي  19قانون تشکیالت و آيین
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شده بود ،ابطال نمود .هیأت مزبور در نهايت ،استدالل مصرح در يکی از آراي خود مبنی بر
عدم ابطال مصوبهي مورد اعتراض استانداري اصفهان را صحیح تشخیص داد .در رويهي هیأت
عمومی ديوان موردي از اعالم تعارض بین دو رأي وحدت رويه نیز از سوي رياست وقت
ديوان عدالت اداري مشاهده میشود .در دادنامهي شمارهي  682مورخ  9381/8/25به تعارض
بین رأي وحدت رويهي شمارهي  196مورخ  9385/1/5و رأي وحدت رويهي شمارهي 69
مورخ  9381/2/9اشاره شده است که طی آن ،هیأت عمومی بر خالف استدالل مورد اشاره
قائل به اين شده است که چون موضوع اعالم تعارض قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته و به رأي
وحدت رويهي هیأت عمومی ديوان منتهی شده است ،موردي براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد در مورد همان موضوع وجود نداشته است و ازاينرو هیأت مذکور مفاد دادنامهي دوم را
محمول بر اشتباه دانسته و در نتیجه آن را کان لم يکن اعالم کرده و موضوع تعارض آراي
مندرج در دادنامهي دوم را مشمول دادنامهي اول هیأت عمومی دانسته است .از فحواي
عبارات مادهي  19چنین برمیآيد که در اينگونه موارد هیأت عمومی ديوان مجالی دوباره
خواهد يافت تا آراي متعارض خود را مورد بررسی مجدد قرار دهد و در نهايت ،رأيی را که
صحیح تشخیص میدهد ،مالک عمل قرار دهد؛ چراکه در هر حال مراد قانونگذار از نص
واحد ،يکی است و نمیتوان دو اراده را از قانون واحد استنباط کرد .همچنین بايد خاطرنشان
کرد که قانونگذار در مادهي  19و همچنین در ساير مواد تصريحی به اين نکته ندارد که رأي
وحدت رويهي ديوان عدالت اداري میتواند به موجب رأي وحدت رويهي جديد نسخ شود.

 .3آثار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی دیوان
طرح آراي قبلی هیأت عمومی براي رسیدگی مجدد در اين هیأت ،میتواند به نقض و بالاثر
شدن دادنامهي قبلی هیأت عمومی منوط به احراز هر يک از جهات مذکور در صورت تشخیص
اکثريت اعضاي هیأت عمومی ديوان منتهی شود يا آنکه هیأت عمومی ديوان با لحاظ داليل
ابرازي و مبانی حقوقی مطرحشده از سوي موافقان و مخالفان ،نظر به اينکه ايراد و اعتراض
مؤثري در مورد دادنامهي مورد اعتراض بهعمل نیامده است ،با رد اعتراض عنوانشده ،مفاد
دادنامه را ابقا و مآالً آن را همچنان به اعتبار خود باقی و الزماالجرا نگاه دارد .البته اصالح يا
تکمیل دادنامهي قبلی هیأت عمومی ديوان موضوع تبصرهي مادهي  11قانون ديوان بوده و
منصرف از مادهي  19است؛ همچنانکه هیأت عمومی ديوان در دادنامهي شمارهي  29و 26
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استانداري اصفهان مبنی بر تعیین قیمت شن و ماسه رأي به عدم ابطال صادر کرد ،حال آنکه
به موجب دادنامهي ديگري ،اين هیأت مصوبهي مشابهی را که توسط استانداري قزوين صادر
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راستاي اعمال مادهي  ،19آنچه در اينجا قابل تأمل است ،آثار رسیدگی مجدد هیأت عمومی در
مواردي است که يک دادنامهي ديوان داير بر پذيرش تقاضاي ابطال يک مقررهي اداري يا عدم
پذيرش تقاضاي مذکور به موجب مادهي  19نقض میشود يا آنکه دادنامهاي که داير بر ابطال
يک مصوبه از زمان تصويب مصوبه بهدلیل تضییع حقوق اشخاص است ،در اجراي مادهي
مذکور مورد ايراد قرار گرفته و اثر آن به زمان صدور رأي قبلی برمیگردد .همچنین مواردي که
يک رأي وحدت رويهي هیأت عمومی ديوان که مبناي عمل شعب ديوان قرار گرفته و براساس
آن آرايی از سوي شعب صادر شده يا از سوي دستگاههاي اجرايی مستند عمل آنها قرار گرفته
است ،نقض میشود.
در اين زمینه در رويهي هیأت عمومی ديوان مواردي را میتوان بهعنوان نمونه مطالعه و
بررسی کرد .بهطور مثال ،هیأت مزبور در دادنامهي شمارهي  9291مورخ 9319/99/21
درخواست اعمال مادهي  19در زمینهي دادنامهي شمارهي  311تا  388مورخ  9388/6/9را
مورد پذيرش قرار داد .اين هیأت در دادنامهي قبلی خود رأي به ابطال بند  99مصوبهي شمارهي
/36916ت 31195هـ  9381/3/1-هیأت وزيران داده بود و حال آنکه در دادنامهي جديد ،در
اجراي مادهي  19قانون ديوان ،ضمن نقض رأي مذکور ،بند  99مصوبهي مورد اعتراض را قابل
ابطال تشخیص نداد .در اين حالت ،بهنظر میرسد با توجه به اينکه هیأت عمومی ديوان اقدام
خود داير بر ابطال و حذف يک مقرره از نظام حقوقی کشور را اشتباه دانسته و رأي قبلی خود
را نقض کرده ،بايد قائل به اين شد که در چنین مواردي چنانچه اشخاص يا دولت بهواسطهي
اين اقدام از حقوق خود محروم شدهاند ،بايد بتوانند حقوق خود را استیفا کنند .همچنین
درصورتیکه به موجب آراي موردي شعب ديوان ،رأي به رد شکايت اشخاص صادر شده
باشد ،اقدام هیأت عمومی در نقض دادنامهي قبلی خود میتواند محملی را براي اعمال مواد ،19
 16يا  11قانون ديوان فراهم آورد.
در موردي ديگر ،هیأت عمومی ديوان در دادنامهي شمارهي  9295مورخ  9319/99/21با
اعمال مادهي  19در خصوص دادنامهي شمارهي  333و  339مورخ  9381/8/99مصوبهي مورد
شکايت را که پیشتر قابل ابطال تشخیص نداده بود ،مغاير قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص داد و ابطال کرد .در اين حالت بايد توجه داشت که اثر ابطال مصوبه با توجه به مادهي
 93قانون ديوان که جز در موارد خاص ،قائل به اثر قهقرايی ابطال مصوبات نشده است ،از زمان
صدور دادنامهي جديد خواهد بود و نه دادنامهي قبلی .بهعبارتی ديگر ،صدور دادنامهي جديد
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مورخ  9313/9/26به اين موضوع اشاره کرده است.
اما جداي از نقض و بالاثر شدن دادنامهي قبلی با صدور دادنامهي جديد هیأت عمومی در
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زمان تصويب مصوبه تسري نداده باشد و زمان اثر ابطال همان زمان صدور دادنامهي جديد
باشد ،آن دسته از اعمال اداري که تا قبل از صدور دادنامهي جديد صورت گرفتهاند ،صحیح و
معتبر خواهند بود .همچنین در اين حالت و حالت قبل ،اگر شعبهي بدوي ديوان در رسیدگی
به دادخواست شاکی با استناد به دادنامهي قبلی ،شکايت خواهان را وارد دانسته يا رد کرده
باشد و پرونده در شعبهي تجديد نظر در حال رسیدگی باشد ،بهنظر میرسد که شعبهي تجديد
نظر بايد پس از صدور دادنامهي جديد ،آن را مالک صدور رأي خود قرار دهد.
اما دادنامهي شمارهي  9125-9121هیأت عمومی ديوان حاکی از فرضی ديگر است که در
اينجا قابل تأمل است .هیأت عمومی ديوان به موجب دادنامهي شمارهي  9125 -9121مورخ
 9313/92/9بند  9از مادهي  9دستورالعمل شمارهي  9319/6/2 -299/99192معاونت توسعهي
مديريت و سرمايهي انسانی رئیسجمهور را به موجب مادهي  93قانون تشکیالت و آيین
دادرسی ديوان و بهسبب تضییع حقوق اشخاص از تاريخ تصويب دستورالعمل مذکور ابطال
کرد؛ اما متعاقباً در تاريخ 9319/8/25با اين مدعا که «اعمال بند  9ماده  9دستورالعمل شمارهي
 9319/6/2 -299/99192معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیسجمهور موجب تضییع
حقوق اشخاص نشده است» ،مقرر داشت که «در رأي شماره  9313/92/9 -9125 -9121هیأت
عمومی ،موجبی براي اعمال ماده  93قانون صدرالذکر و تسري اثر ابطال به زمان تصويب وجود
نداشته و مستند به ماده  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري اثر ابطال بند 9
ماده  9دستورالعمل مذکور به زمان صدور رأي « »9313/92/9اعالم میشود» .دادنامهي اخیر
میتواند متضمن اين نتیجهي منطقی باشد که چنانچه اشخاصی به موجب دستورالعمل مورد
اعتراض از شرايط برخورداري طبقهي تشويقی برخوردار بودهاند ،لکن بهدلیل ابطال مصوبه از
تاريخ تصويب آن به موجب دادنامهي ابتدايی از اين طبقهي تشويقی برخوردار نشدهاند ،با توجه
به دادنامهي اصالحی میتوانند از آن برخوردار شوند .در مواردي هم که درخواست کارمندان
با وجود استحقاق برخورداري از طبقهي تشويقی تا قبل از تاريخ  ،9313/92/9به موجب
دادنامهي ابتدايی ديوان بررسی نشده و حتی رد شده است ،آنها میتوانند رسیدگی به
درخواست خود را بار ديگر مطالبه کنند.
مورد ديگري که در رويهي هیأت عمومی ديوان شايان توجه است ،رسیدگی مجدد به
دادنامهي شمارهي  612مورخ  9319/92/96است که به صدور دادنامهي شمارهي  936مورخ
 9319/2/29انجامیده است .دادنامهي ابتدايی متضمن اين مطلب بوده است که با توجه به
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کاشف از ابطال مصوبه از اين زمان خواهد بود ،مگر اينکه هیأت عمومی اثر ابطال مصوبه را به
زمان تصويب آن تسري دهد .ازاينرو در اين فرض ،اگر هیأت عمومی اثر ابطال مصوبه را به
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شده است ،میتواند به وارد دانستن شکايت اشخاصی که فاقد شوهر بوده و بازنشستهاند داير
بر برخورداري از حقوق وظیفهي مورث آنها منجر شود .اين در حالی است که هیأت عمومی
در دادنامهي خود بهتبع رسیدگی مجدد مقرر داشت که «در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث
خود بازنشسته هستند ،به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجويز برخورداري
از مستمري بازماندگان است استحقاق برخورداري از مستمري والدين خود را ندارند؛ بنابراين
استدالل مندرج در رأي وحدت رويهي شمارهي  9319/92/96 -612هیأت عمومی ديوان
عدالت اداري که علیرغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد
شوهر بودهاند ،آنان را مستحق دريافت مستمري بازماندگان دانسته است صحیح نبوده» است.
از آنجا که رأي وحدت رويهي نخست هیأت عمومی ديوان داير بر ورود شکايت اشخاصی
بوده که فاقد شوهر بوده و بازنشسته شدهاند و خواستهي آنها برخورداري از حقوق وظیفهي
مورثشان بوده است ،اوالً :به موجب ذيل مادهي  93قانون سابق ديوان که مقررهي متناظر آن در
مادهي  81قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان آمده ،شخص يا اشخاصی که پروندهي آنها
در هیأت عمومی مطرح شده و رأي صادره از سوي شعب ديوان در خصوص آنها غیرصحیح
قلمداد شده بود ،از اين حق برخوردار میشدند که میتوانستند ظرف مهلت يک ماه نسبت به
رأي صادره اعتراض کرده و تجديدنظرخواهی کنند که در چنین حالتی مرجع تجديد نظر
موظف به رسیدگی و صدور رأي طبق رأي وحدت رويهي صادره بوده است؛ ثانیاً ،رأي
وحدت رويه ي صادره براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه
الزماالتباع است و ازاينرو با توجه و استناد به رأي مذکور در موارد متعددي ،آرايی از شعب
ديوان داير بر برخورداري فرزندان اناث در شرايط مورد اشاره در اين رأي وحدت رويه صادر
شده و همچنین مراجع اداري در موارد مشابه تصمیماتی را بر اين اساس اتخاذ کردهاند .حال با
نقض رأي وحدت رويهي شمارهي  612مورخ  9319/92/96به موجب دادنامهي شمارهي
 936مورخ  9319/2/29ابهاماتی در خصوص وضعیت حقوقی آرا و تصمیمات مورد اشاره
بهوجود میآيد؛ خاصه با توجه به اينکه رأي وحدت رويهي شمارهي  612موجب برقراري
مستمريهايی مالی براي برخی اشخاص شده است که براساس دادنامهي شمارهي  936مغاير
قانون بوده است .در اينجا با توضیحات مذکور چند فرض قابل تصور است .در فرض
برقراري مستمري فرزندان اناث در موارد مشابه به موجب تصمیم مراجع اداري ،از آنجا که
رعايت رأي وحدت رويهي جديد براي مراجع اداري الزماالتباع است و قانونگذار تصريح
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مکلفاند مستمري برقرارشده به موجب رأي وحدت رويهي قبلی را قطع کنند و اين در حالی
است که بنا به استدالل مذکور ،در فرضی که اشخاص به موجب رأي قبلی شعب ديوان که به
استناد رأي وحدت رويه ي صادرشده از مستمري مالی مورد اشاره برخوردار شدهاند ،همچنان
از مستمري قبلی خود برخوردار خواهند بود ،مگر اينکه در خصوص پروندهي آنها ،اعمال
مواد  16 ،19يا  11قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان صورت گیرد و به نقض حکم
صادره از شعب ديوان منجر شود.

نتیجهگیری
در مواد  19و  19قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداري ،در موارد ادعاي
اشتباه يا مغايرت با قانون يا موازين شرع يا تعارض آرا با يکديگر ،امکان طرح آراي قبلی
هیأت عمومی براي رسیدگی مجدد در هیأت عمومی پیشبینی شده است .اعمال مادهي ،19
مستلزم اعالم اشتباه از سوي رئیس قوهي قضايیه يا رئیس ديوان يا تقاضاي کتبی و مستدل
بیست نفر از قضات ديوان بوده و اعمال مادهي  19به نظر رئیس قوهي قضايیه موکول شده
است؛ که ارجاع امر اخیر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بر خالف مفاد اصل  9قانون
اساسی به رئیس قوهي قضايیه مفید اين مطلب بهنظر میرسد که اين آرا ،در عداد قوانین و
مقررات موضوع اصل مذکور قرار نمیگیرند.
همچنین با توجه به منطوق صدر مادهي  89قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت
اداري ،موارد درخواست اعمال مادهي  19قبل از طرح در هیأت عمومی بهمنظور بررسی و
تنظیم گزارش کارشناسی به هیأت تخصصی ذيربط ارجاع میشوند که البته با وجود سکوت
مادهي  19و آيیننامهي ادارهي جلسات هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی بهنظر میرسد
حکم مذکور قابل تسري به نظر تشخیصی رئیس قوهي قضايیه موضوع مادهي  19قانون ديوان
نیز است؛ چراکه الزمهي تجديد نظر ،وجود داليل الزم بهمنظور اقناع براي عدول از رأي قبلی
است .البته با توجه به تعبیري که شوراي نگهبان از عبارت «خالف موازين شرع» داشته ،بهنظر
میرسد که رئیس قوهي قضايیه بايد رأي هیأت عمومی ديوان را ناسازگار با احکام اولیهي
شرع يا احکام ثانويه تشخیص دهد.
نکتهي شايان توجه ديگر در مورد مادهي  19اينکه عالوهبر ادعاي اشتباه که میتواند شامل
مواردي باشد که هیأت عمومی ،صالحیت يا شرايط شکلی را رعايت نکرده ،مغايرت آراي صادره
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کرده که رأي وحدت رويه موجب نقض آراي سابق نمیشود که منظور از آن صرفاً آراي
صادره از شعب ديوان است ،ازاينرو با صدور رأي وحدت رويهي جديد ،مراجع اداري
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مجدد هیأت عمومی به آراي قبلی خود باشند .در مواردي که هیأت عمومی آراي قبلی خود را
مجدداً رسیدگی میکند ،رأي قبلی خود را میتواند با لحاظ داليل ابرازي و مبانی حقوقی مطرحشده
نقض و رأي جديدي را جايگزين آن کند که در چنین مواردي با توجه به رويهي قضايی ديوان
ممکن است حاالت خاصی نیز مترتب بر صدور رأي جديد عارض شود.

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 10:45 IRDT on Friday March 22nd 2019

با قوانین حاکم در زمان صدور رأي و تعارض آراي هیأت عمومی با يکديگر ،اعم از اينکه يکديگر
را نقض کنند يا اينکه متضاد يکديگر باشند ،از ديگر جهاتی هستند که میتوانند موجب رسیدگی
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 .4دادنامههاي مورد استناد در اين مقاله از سايت رسمی ديوان عدالت اداري به اين نشانی استخراج
شده است.(www.divan-edalat.ir) :
« .2نظر به اينکه به موجب اليحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و امالک براي اجراي
برنامههاي عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب  ،9368/99/91دولت ،وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی ،شرکتهاي دولتی اعم از اينکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا
تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداريها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعیان مورد تملک
گرديدهاند و به موجب نظر شماره  85/39/22898مورخ  9385/1/8شوراي محترم نگهبان ،بند
 1ماده  69قانون برنامه و بودجه مصوب  9369خالف موازين شرع اعالم شده است ،لذا آراي
هیأت عمومی ديوان عدالت اداري به شمارههاي  59مورخ  9319/9/91و  913مورخ
 ،9389/6/29که بر خالف شرايط فوقالذکر انشاء گرديدهاند ،مغاير موازين شرعی تشخیص و
به تجويز ماده  63الحاقی به آيین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب  9389نقض میگردند»
(دادنامهي شمارهي  9مورخ  9381/9/23هیأت عمومی ديوان عدالت اداري).
 .9نظر تفسیري شمارهي  /93991 /269د .هـ مورخ  9353/99/6شوراي نگهبان« :تشخیص
مغايرت يا انطباق قوانین با موازين اسالمی به طور نظر فتوايی با فقهاي شوراي نگهبان است».
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آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین (9991ق) ،کفايه االصول ،قم :مؤسسۀ آلالبیت
(ع) الحیاء التراث ،چ دوم.
ارسطا ،محمدجواد ( ،)9381نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمی ايران ،قم:
مؤسسهي بوستان کتاب قم ،چ اول.
امینیزاده ،محمد ( ،)9313قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری در پرتو
نظرات شورای نگهبان ،تهران :پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،چ اول.
انصاري ،مرتضی (9991ق) ،فرائداالصول ،قم :مجمع الفکر االسالمی ،چ اول ،ج .9
پژوهشگاه قوهي قضايیه ( ،)9319گفتارهايی در ديوان عدالت اداری ،تهران :مرکز
مطبوعات و انتشارات قوهي قضايیه ،چ اول.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)9319مبسوط در ترمينولوژی حقوق ،تهران :کتابخانهي
گنج دانش ،چ پنجم ،ج  9و ج .2
خامنهاي ،سید محمد (« ،)9351اصل چهارم قانون اساسی» ،مجلهی کانون وکال ،ش 962
و  ،963صص .92-1
درويش متولی ،میثم (« ،)9319نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر قواعد الزماالجراء مقرر در
اصل چهارم قانون اساسی» ،گزارش کارشناسی ،پژوهشکدهي شوراي نگهبان (دفتر
مطالعات ساختارها و نهادهاي اساسی) ،شمارهي مسلسل .93199912
دالوري ،محمدرضا ( ،)9312قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری در
نظم حقوق کنونی ،تهران :آويشن شمال ،چ اول.
شمس ،عبداهلل ( ،)9383آيين دادرسی مدنی (دورهي جديد) ،تهران :دراک ،چ ششم ،ج .9
شهیدي ،مهدي ( ،)9389تشکيل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجد.
طالبکی طرقی ،اکبر؛ ابريشمکش ،محمدامین (« ،)9312بررسی ماهیت نظرات شوراي
نگهبان» ،فصلنامهی دانش حقوق عمومی ،دورهي دوم ،ش  ،5صص .29-9
موالبیگی ،غالمرضا ( ،)9313صالحيت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری ،تهران:
جنگل ،چ اول.
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