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تأملی بر آثار صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه
در پرتو بازشناسی این صالحیت در قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
خيراهلل پروين 1،حسين آئينه

نگيني2

 .1استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي ،دانشگاه تهران
دريافت 1130/70/11 :پذيرش1130/11/72 :

چکیده
همچنانكه مراعات دقايق علمي ـ تخصصي در پيشبيني يک صالحيت در نظام حقوقي
اهميت وااليي دارد ،توجه به اصول تخصصي در طراحي شيوهي ظهور و بروز و پيادهسازي
اين صالحيت نيز از اهميتي مضاعف برخوردار است .نظام حقوقي ايران در كنار صالحيتهاي
متعدد اداري و اجرايي ،صالحيت قضايي را نيز براي رئيس قوهي قضائيه پيشبيني كرده است.
بر مبناي عبارت صدر چكيده ،هدف در اين مقاله آن است كه بر مبناي ارادهي اخير قانونگذار
(قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) ،ضمن تبيين جهتگيري قانونگذار در
تشريح صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه ،آثار اين صالحيت را در نظم حقوقي ايران تبيين
كنيم .بررسيهاي انجام شده نشان داد كه از يک سو جهتگيري قانون تشكيالت و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري در اين زمينه نهتنها گامي به سوي مطلوبسازي اين موضوع
محسوب نميشود ،بلكه در بخش وسيعي از اين موضوع گامي مغاير اصول و قواعد حقوقي
در اين زمينه بوده است .از سوي ديگر شيوهي پيشبيني شده براي ظهور و بروز صالحيت
قضايي رئيس قوهي قضائيه در نظم حقوقي ايران ،نه تنها با اصول حقوقياي مانند قاعدهي
اعتبار امر مختوم و استقالل قاضي همخواني ندارد ،بلكه با توجه به حجم وسيع پروندههاي
قوهي قضائيه با مصلحت قضايي كشور نيز هماهنگ نيست.
واژگان کلیدی :رئيس قوهي قضائيه ،صالحيت قضايي ،قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري ،آثار صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه ،خالف بيِّن شرع ،استقالل قاضي.

نويسنده مسئول

Email: khparvin@yahoo.com
Email: hosseinayene69@gmail.com
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مقدمه
مبتني بر منطوق اصل  1۵0قانون اساسي ،نظام حقوقي ايران در كنار صالحيتهاي اداري و
اجرايي رئيس قوهي قضائيه ،صالحيتهاي متعدد قضايي نيز براي اين مقام ترسيم كرده

است1.

با پيشبيني صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در قانون اساسي ،در سير تاريخي تصويب
قوانين عادي صالحيت قضايي اين مقام در قوانين و مقررات مختلفي تبيين و تشريح شده
است .برخي از مهمترين متون قانوني راجع به اين صالحيتِ رئيس قوهي قضائيه عبارتاند از:
 قانون وظايف و اختيارت رئيس قوهي قضائيه مصوب  1108/12/8مجلس شوراي اسالمي:اين قانون ضمن مجري دانستن قانون اختيارات و وظايف رئيس قوهي قضائيه مصوب

 ،1101/12/3در مادهي  2بهصراحت رياست قوهي قضائيه را مقامي قضايي معرفي مي-
كرد 2.قانون ياد شده ضمن قرار دادن اين جايگاه براي رئيس قوهي قضائيه ،در ادامهي ماده
مقرر كرده بود «هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،رأي دادگاهي را خالف بيِّن شرع
تشخيص دهد ،آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد»1.
 قانون اصالح مادهي  18اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب ،مصوب 118۵/17/22مجلس شوراي اسالمي :مفاد اين قانون صالحيت اعاده آرايي كه از سوي
رئيس قوهي قضائيه خالف بيِّن شرع شناخته ميشود را در صالحيت رئيس قوهي قضائيه
قرار داده است2.
 مادهي  200قانون آيين دادرسي كيفري ۵مصوب  :1132در اين مادهي قانوني نيز مقننصالحيت اعادهي دادرسي آراي قطعي ،كه از سوي رئيس قوهي قضائيه مغاير شرع بيِّن
تشخيص داده شود ،را در صالحيت رئيس قوهي قضائيه تعريف كرده است.
توجه به مستندات ياد شده و ديگر متون قانوني راجع به صالحيت قضايي رئيس قوهي
قضائيه حاكي از اين است كه در بعد ماهوي صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه ،محدود
به اعالم مغايرت آرا قطعي محاكم با شرع بوده و در بُعد شكلي نيز اين مقام صرفاً
صالحيت اعادهي آراي صادره به منظور رسيدگي مجدد را داشته است .در ادامهي سير
تبيين صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در قوانين عادي ،اين موضوع در سال 1132
در برخي مواد قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 6ظهور و بروز يافت .با
اين توضيح كه در نگاه اول به مواد دربارهي اين موضوع در اين قانون ،اينگونه به نظر
ميرسد كه در قانون اخيرالذكر نهتنها اين صالحيت رئيس قوهي قضائيه در بُعد ماهوي
متحول شده ،بلكه از ديدگاه برخي صاحبنظران بُعد شكلي اين صالحيت رئيس قوهي
قضائيه نيز در اين قانون متحول شده و در برخي فروض صالحيت رئيس قوهي قضائيه
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محدود به اعاده آرا به منظور رسيدگي مجدد نبوده و اين مقام صالحيت تبيين رأي صحيح
در اين موضوعات را نيز يافته است.
بر اساس اين ،ضرورت را آن يافتيم تا در اين مقاله با شيوهي توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از
منابع كتابخانهاي و اسناد موجود ،ضمن بررسي و تبيين ابعاد صالحيت قضايي رئيس قوهي
قضائيه در اين قانون ،در پرتو اين تحوالت ،به اين سؤاالت بپردازيم :آثار صالحيت قضايي
رئيس قوهي قضائيه در نظام حقوقي ايران چيست؟ آيا مفاد قانون ياد شده در جهت مطلوب-
سازي شيوهي ظهور و بروز شأن قضايي رئيس قوهي قضائيه در نظم حقوقي ايران گام برداشته
است؟ در پاسخ به اين پرسشها ،تبادر اوليه به ذهن آن است كه با توجه به مفاد قوانين و
مقررات سابق دربارهي اين موضوع ،شيوهي عملياتي كردن اين صالحيت رئيس قوهي قضائيه
با برخي اصول دادرسي چون اصل استقالل قاضي هماهنگ نيست.
در مقاله ي حاضر تالش بر آن است تا مبتني بر شناسايي و تبيين صالحيت هاي قضاييِ
رئيس قوه ي قضائيه در قانون ديوان ،آثار اين صالحيت در نظم حقوقي ايران تبيين شود.
عمده پژوهش هاي انجام شده راجع به اين موضوع به تشريح ابعاد صالحيت رئيس
قوه ي قضائيه مبتني بر ماده ي  200قانون آيين دادرسي كيفري ( قانون اصالح ماده ي 18
اصالحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب ،مصوب  118۵/17/22مجلس
شوراي اسالمي) پرداخته اند .بنابراين جنبه ي نوآورانه ي اين پژوهش آن است كه
نويسندگان تالش خواهند كرد تا مبتني بر تبيين صالحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در
قانون ديوان ،آثار شيوه ي ظهور و بروز اين صالحيت رئيس قوه ي قضائيه در نظام
حقوقي ايران را بررسي كنند.
براي پاسخ به سؤاالت ياد شده در اين مقاله ابتدا ابعاد صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه
در قانون ديوان و در ادامه مبتني بر يافتهها ،آثار شيوهي ظهور و بروز اين صالحيت رئيس
قوه ي قضائيه در نظم حقوقي ايران را بررسي خواهيم كرد تا از اين رهگذر جهتگيري نظام
حقوقي ايران را در اين موضوع تبيين كنيم.

 .۱تبیین صالحیتهای قضایی رئیس قوهی قضائیه در قانون دیوان
ي 0پيشبيني شده براي رئيس قوهي قضائيه در
فارغ از صالحيتهاي متعدد اداري و سازمان ِ
قانون ديوان ،در اين قانون صالحيتهاي متعدد با ماهيت قضايي نيز براي اين مقام پيشبيني
شده است .با توجه به اينكه بخشي از صالحيت قضاييِ پيشبيني شده براي رئيس قوهي
قضائيه در اين قانون مربوط به شعب ديوان و بخشي ديگر مربوط به هيئت عمومي است ،در
ادامه در دو بند به تفكيک اين موضوع را بررسي ميكنيم.
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 .۱-۱صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه دربارهی آرای شعب دیوان عدالت
اداری
مستند به مادهي  2قانون ديوان ،شعب ديوان مركب از شعب بدوي و تجديد نظر هستند.
مادهي  6۵اين قانون نيز مقرر كرده است كه همهي آراي شعب بدوي قابل تجديد نظرخواهي
در شعب تجديد نظرتجديد نظرند .با رسيدگي به اعتراض از آراي صادره از شعب بدوي در
شعب تجديد نظر ،حكم موضوع قطعيت يافته و الزماالجرا خواهد بود .عالوه بر اين ،هرگاه
در مدت تعيين شده (درباره ي افراد مقيم ايران ظرف بيست روز و افراد مقيم خارج از كشور
ظرف دو ماه) نسبت به آراي شعب بدوي تجديد نظرخواهي صورت نگيرد ،اين آرا نيز قطعيت
يافته ،الزماالجرا ميشوند.
مادهي  03قانون ديوان راجع به آراي قطعي صادره از شعب ديوان (اعم از تجديد نظر و
بدوي) مقرر كرده است كه هرگاه رئيس قوهي قضائيه يا رئيس ديوان اين آرا را خالف بيّن
شرع يا قانون تشخيص دهند 8،موضوع از طريق رئيس ديوان با ذكر دليل براي رسيدگي مجدد
به شعبه همعرض ارجاع ميشود؛ با ذكر اين نكته كه مستند به تبصرهي اين ماده ،هرگاه رأي
قطعي موضوع اين ماده از شعب بدوي صادر شده باشد ،در اين صورت پرونده براي رسيدگي
مجدد به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع ميگردد.
با اين مقدمه اهم ابعاد صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه نسبت به آراي قطعي شعب ديوان
را در دو بند از نظر ميگذرانيم.

 .۱-۱-۱معیار بررسی آرای شعب دیوان توسط رئیس قوهی قضائیه
همچنانكه اهم مواد قوانين مبين و شارح صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در مقدمه نشان
داد ،صالحيت ايشان در بررسي آراي قطعي محاكم ،در نظم جاري حقوقي تا قبل از قانون
ديوان ،محدود به اعالم موارد مغاير شرع بوده است .به عبارت ديگر ،مبناي بررسي آراي قطعي
نزد رئيس قوه ي قضائيه در قوانين يادشده ،صرفاً مسائل و احكام شرعي است 3.مستفاد از مفاد
مادهي  03قانون ديوان آن است كه معيار نظارت قضايي رئيس قوهي قضائيه بر آراي قطعي
شعب ديوان نهتنها مسائل و احكام شرع ،بلكه مواد و احكام قانوني نيز است .بنابراين
قانونگذار در تحولي بزرگ ،ضمن تغيير در معيار نظارت رئيس قوه بر آراي صادره ،بررسي
قانوني آراي قطعي صادره از شعب ديوان را نيز در عداد صالحيتهاي رئيس قوهي قضائيه
قرار داده است.
نكتهي ديگر در تبيين معيار صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در اين قانون ،بررسي عبارت
«خالف بيّن شرع و قانون» است .عبارت ياد شده معيار نظارت قضايي رئيس قوهي قضائيه بر
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آراي شعب ديوان را مغايرت بين آرا با «شرع» و «قانون» دانسته است .تبصرهي  1مادهي 18
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب اصالحي  ،118۵/17/22مراد از خالف بيّن شرع را
مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه و در موارد اختالف نظر بين فقها ،مالک عمل را نظر ولي
فقيه يا مشهور فقها دانسته بود.
در شرح «خالف بيّن قانون» نيز تبصرهي  1مادهي  18يادشده ،اصالحي  1181/8/20اين
عبارت را خالف نص صريح قانون دانسته بود؛ اما اين بند در اصالحات بعدي اين قانون
حذف شد .بر اساس اين ،در نظم حقوق كنوني ،با توجه به گسترهي مفهومي عبارت «خالف
بيّن قانون» ،هرگونه مغايرت آرا با قوانين در شمول مفهومي ـ مصداقي اين عبارت ميگنجد.

 .۱-۱-۲اثر ایراد رئیس قوهی قضائیه دربارهی آرای شعب دیوان
مادهي  03قانون ديوان در تبيين اثر ايراد رئيس قوهي قضائيه نسبت به آراي قطعي صادره از
شعب ديوان مقرر كرده است كه هرگاه رئيس قوهي قضائيه رأيي را خالف بيّن شرع يا قانون
تشخيص داد ،پرونده از طريق رئيس ديوان براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبهي
صالح ارجاع ميشود .بر اساس اين ،نهتنها مستند به مفاد مادهي ياد شده در سير تبيين شده
براي اين موضوع ،اين فرايند براي هر رأي فقط يک بار ميتواند عملي شود و رأي صادره
توسط شعب ديوان پس از اعالم ايراد قطعي است ،بلكه شعبهي رسيدگيكننده به اعاده نيز
صالحيت تام در رسيدگي داشته ،ميتواند مطابق علم و يافتههاي خويش رأي صادر كند .بر
اين مبنا اگرچه همچنانكه ذكر شد ،مستند به اين ماده ايراد رئيس قوهي قضائيه ـ چه در بعد
شرعي و چه در بعد قانوني ـ بايد مدلل باشد ،اما شعب ديوان به هيچ روي ملزم به تبعيت از
نظر و استدالل رئيس قوهي قضائيه نبوده ،خود مستقالً اقدام به بررسي رأي موضوع ايراد كرده،
رأي قطعي صادر ميكنند.

 .۱-۲صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه دربارهی آرای هیئت عمومی
راجع به صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه نسبت به آراي هيئت عمومي ديوان ،مادهي 31
قانون ديوان از جمله طرق طرح مجدد آراي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد (در موارد
مغايرت آراي صادره با قانون يا تعارض با يكديگر و )...را اعالم «اشتباه» از سوي رئيس قوهي
قضائيه دانسته است .عالوه بر اين ،مادهي  32اين قانون نيز راجع به اين موضوع مقرر كرده
است كه هرگاه رئيس قوهي قضائيه آراي هيئت عمومي ديوان را خالف موازين شرع تشخيص
دهد ،هيئت عمومي با توجه به نظر رئيس قوهي قضائيه تجديد نظر كند .بر اساس اين ،به
منظور تبيين رابطهي مفهوميِ مواد ياد شده و تشريح ابعاد صالحيت رئيس قوهي قضائيه در
مورد آراي هيئت عمومي ديوان در ادامه اين موضوع را بررسي خواهيم كرد.
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 .۱-۲-۱معیار نظارت رئیس قوهی قضائیه بر آرای هیئت عمومی
راجع به نظارت رئيس قوهي قضائيه بر آراي هيئت عمومي ،اولين نكتهي سؤال از معيار
نظارت اين مقام است .به ديگر سخن بايد پرسيد كه معيار نظارت رئيس قوهي قضائيه در
نظارت بر آراي هيئت عمومي چيست .در پاسخ به اين سؤال اگرچه تبادر اوليه و برداشت
منطقي از مفاد و منطوق مادهي  32آن است كه صالحيت رئيس قوهي قضائيه در نظارت بر
آراي هيئت عمومي محدود به موازين شرعي است ،اما با نظر به مفاد مادهي  31و به صورت
خاص اطالق كليدواژهي «اشتباه» در اين ماده ،برداشت ياد شده محل تأمل است .به يقين تبادر
اوليه از اصطالح «اشتباه» ،اعم از اشتباه حقوقي است .اشتباه ميتواند منتج از مسائل شرعي،
عرفي ،قانوني و ...باشد .بر اين اساس جمع بين دو مادهي ياد شده در تشريح صالحيت رئيس
قوهي قضائيه اينگونه است كه معيار صالحيت نظارتيِ اين مقام در نظارت بر آراي هيئت
عمومي ،فراتر است از مسائل و احكام شرعي و شامل مواد قانوني نيز ميشود .اين برداشت
نهتنها با جمع بين مفاد دو مادهي ياد شده هماهنگي دارد ،بلكه با ساير مفاد اين قانون ،از جمله
مادهي  03راجع به صالحيت نظارتي رئيس قوه بر آراي قطعي شعب ديوان نيز هماهنگي دارد.

 .۱-۲-۲اثر نظارت رئیس قوهی قضائیه بر آرای هیئت عمومی
فارغ از بعد ماهوي و مبناشناسي صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه دربارهي آراي هيئت
عمومي ،از ديگر ابعاد مبهم اين صالحيتِ رئيس قوهي قضائيه ،بُعد شكلي اين نظارت است.
بر اين مبنا سؤال ديگر در ارتباط با صالحيتِ نظارتي رئيس قوهي قضائيه نسبت به آراي هيئت
عمومي ،آن است كه آيا صالحيت رئيس قوهي قضائيه در نظارت بر اين آرا ،محدود به ارجاع
آراي مغاير با شرع براي رسيدگي مجدد است يا اينكه اين نهاد ملزم به تبعيت از نظر رئيس
قوه و اعالم كنندهي نظر ايشان است.
در پاسخ به اين سؤال برخي حقوقدانان و نويسندگان مستند به عبارت مادهي  32كه مقرر كرده
است « ...هيئت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر نمايد» ،چنين بيان كرده-
اند كه «هر وقت رئيس قوه قضائيه رأي هيئت عمومي را خالف شرع تشخيص داد آن را فاقد
اعتبار اعالم و به محض اطالع هيئت عمومي از نظر رئيس قوهي قضائيه بايستي در رأي هيئت

عمومي تجديد نظر شود» (دالوري .)218-213 :1132 ،از عبارت ياد شده اين برداشت مي-
شود كه به اعتقاد اين نويسنده ،هيئت عمومي در چنين مواضعي ملزم به اعالم نظر رئيس قوهي
قضائيه است و نميتواند رأيي مغاير با نظر رئيس قوهي قضائيه صادر كند .به ديگر سخن ،بنا
بر اين انديشه ،در اين موارد هيئت عمومي ديوان صرفاً انشاء كننده نظر رئيس قوهي قضائيه
است و صالحيت صدور رأيي خارج از نظر رئيس قوهي قضائيه را ندارد .در مقابل ،برخي
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نويسندگان بدون استناد و استدالل بر اين موضوع ،صرفاً نظر رئيس قوهي قضائيه را براي
هيئت عمومي ديوان الزماالتباع ندانستهاند (موالبيگي1۵2 :1131 ،؛ نجابتخواه.)12 :1132 ،
توجه به عبارت «با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر نمايد» در مادهي  32قانون ياد
شده چهبسا تبادر اوليه را بر پذيرش نظر و اعتقاد اول مطرح شده و الزام هيئت عمومي به
انشاء نظر رئيس قوهي قضائيه سوق دهد .بر اساس اين ،الزامآور ندانستن نظر رئيس قوهي
قضائيه ،بهخصوص هنگامي كه ايشان رأي هيئت عمومي را مغاير با شرع ميداند ،با توجه به
مجتهد بودن اين مقام ،نيازمند استدالل و استناد است .در ادامه اهم استداللهاي اين موضوع
بيان خواهد شد.
در پاسخ به فرض الزامي بودن نظر رئيس قوهي قضائيه براي هيئت عمومي بايد گفت كه آيا
اين برداشت با نظم حقوقي و مفاد قوانين و مقررات و به صورت خاص با مفاد قانون ديوان
هماهنگي دارد يا نه؟ چگونه ميتوان با اين قبيل تفاسير ،از استقالل قاضي در نظم حقوقي
سخن گفت؟ به يقين مفسر در تفسير عبارات و واژگان قانوني ملزم و پايبند به اصول و مباني
پذيرفته شده در نظام حقوقي است .چگونه ميتواند پذيرفت كه نظر رئيس قوهي قضائيه مستند
به مادهي  03قانون ياد شده  ،در مواردي كه وي رأي قطعي شعب را مغاير با احكام شرع
بداند ،براي  1قاضي (شعب تجديد نظر) الزماالتباع نيست و اين قضات ميتوانند با وجود نظر
مدلل رئيس قوهي قضائيه رأيي مغاير نظر ايشان صادر كنند؛ حال چگونه ممكن است كه در
هيئت عمومي كه با حضور جمع كثيري از قضات ديوان (حداقل دو سوم قضات ديوان)
تشكيل شده ،نظر رئيس قوه ي قضائيه بر نظر ايشان تحميل شده و هيئت ملزم به اعالم نظر
رئيس قوهي قضائيه در قالب رأي خود باشد .همچنين اگر هدف مقنن آن بود كه در اين موارد
صرفاً نظر رئيس قوهي قضائيه انشاء و اعالم شود ،اين موضوع نيازمند تشكيل هيئت عمومي و
حضور تعداد زياد قضات ديوان نبود .چرايي طرح اين ابهام آن است كه انشاء و اعالن نظر
رئيس قوهي قضائيه در قالب رأي ،نهتنها نيازمند تشكيل هيئت عمومي ديوان نيست ،بلكه
توسط يک قاضي نيز ميتوانست انجام شود.
عالوه بر اين در بسياري از موارد شوراي نگهبان الزام قاضي به پذيرش نظر مراجع عالي
قضايي را مغاير شرع دانسته و مصوبات با اين مضمون را محل ايراد دانسته است .از جمله
ميتوان به نظر شمارهي  03/21/1۵18مورخ  1103/17/27شوراي نگهبان در پاسخ به نامهي
يكي از قضات دادگاه عمومي ،راجع به مفهوم مادهي  278قانون آيين دادرسي مدني كه
بهصراحت بيان ميكرد « ...دادگاه مرجوعاليه طبق استدالل هيئت عمومي ديوان عالي كشور
حكم مقتضي صادر مينمايد  »...اينگونه نظر داد كه:
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جمله ذيل مادهي  278قانون آيين دادرسي مدني به اين عبارت كه ...دادگاه مرجوعاليه طبق
استدالل هيئت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مينمايد »...چون به حسب
اطالق قاضي را ملزم نموده است كه به مطلبي حكم كند كه خودش آن را قانوني يا شرعي
نميداند ،خالف شرع شناخته شد و اگر اينگونه اصالح شود كه دادگاه مرجوعاليه با مالحظه
استدالل هيئت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي را صادر خواهد كرد .رفع اشكال
خواهد شد.
عالوه بر اين ،شورا در نظريهي شمارهي  2222مورخ  1182/1/22در بررسي مصوبهي مجلس

راجع به «اليحه اصالح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليت-
هاي رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،»116۵/8/22الزام قاضي به تبعيت از حكم
شعب ديوان عالي كشور را خالف موازين شرع و مغاير اصل  160قانون اساسي دانسته است.
در بيان مغايرت اين مصوبه با اصل  160اين اينگونه مقرر ميكند كه «مستفاد از اصل 160
قانون اساسي آن است كه قاضي مكلف است منحصراً مطابق قوانين مدونه حكم صادر كند و
چنانچه حكم قضيه را در قوانين مدوّنه نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر
حكم صادر نمايد و طريق ديگري پيشبيني نشده است ،لذا از اين جهت مغاير اصل مذكور
شناخته شد» .استداللهاي ياد شده توسط شوراي نگهبان راجع به موضوعات مطرح شده،
بهويژه استناد به اصل  160و تحديد منابع استنادي قاضي در نظم حقوقي ـ قضايي ايران ،در
نقض فرض الزامآور بودن نظر رئيس قوهي قضائيه براي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز
قابل استناد است .توضيح آنكه مستند به اصل  160قانون اساسي قاضي يا قضات
رسيدگيكننده بايد حكم هر دعوا را از منابع ذكر شده در اصل ( 160قوانين و در سكوت
قانون منابع معتبر اسالمي و فتاواي معتبر) استخراج كنند .بر اساس اين ،نميتوان قضات را
محدود به نظر رئيس قوهي قضائيه و ادله ايشان دانست.
توجه به همهي نكات ياد شده حاكي از آن است كه مقصود عبارت «هيئت عمومي با توجه به نظر
رئيس قوه قضائيه تجديد نظر نمايد» ،نه آن است كه هيئت عمومي ديوان در اين موارد نظر رئيس
قوهي قضائيه را اعالم كند يا اينكه نظر رئيس قوهي قضائيه براي هيئت عمومي فصلالخطاب باشد،
بلكه اين هيئت صرفاً بنا بر مجوز صادره از سوي رئيس قوهي قضائيه در رأي خود تجديد نظر
ميكند .در نتيجه ،ممكن است نظر رئيس قوهي قضائيه يا نظري ديگري را در رأي انشاء كند .به
ديگر سخن ،مقصود از عبارت «با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر مينمايد» ،صدور
مجوزي براي افتتاح مسيري جهت امكانپذير شدن تجديد نظر در آراي هيئت عمومي ديوان
است .با اين شرح كه اعالم ايراد توسط رئيس قوهي قضائيه يكي از طرق بازنگري و تجديد نظر
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در آراي هيئت عمومي ديوان است .به واقع مقصود از «تجديد نظر» در اين عبارت نه تجديد نظر
ماهوي ،بلكه تجديد نظر شكلي و به معناي مجوز تجديد نظر است .عالوه بر اين ،تأملي در
رابطهي دو مادهي  32و  31قانون ديوان نيز مؤيد اين برداشت از عبارت ياد شده است .توضيح
آنكه اطالق واژه «اشتباه» در مادهي  31ياراي آن دارد تا مفاد مادهي  32را بهعنوان مصداقي از
مصاديق مادهي  31محسوب كنيم كه قانونگذار از باب اهميت موضوع در مادهي  32بر آن تأكيد
كرده است .بر اساس اين و مبتني بر مفاد مادهي  ،31تفسير عبارت «با توجه به نظر رئيس قوه
تجديد نظر مينمايد» ،آن است كه با ايراد و اعالم اشتباه از سوي رئيس قوهي قضائيه اعم از
اينكه اشتباه از بعد شرعي باشد يا ساير ابعاد ،پرونده بار ديگر در هيئت عمومي مطرح شده،
مجدداً رسيدگي

ميشود17.

بنابراين ،عبارت صدر مادهي ( 31طرح آراء قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد )...مفسر
عبارت «هيئت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر مينمايد» در ذيل مادهي
 32است .تفسير بيان شده از مادهي  32و صالحيت اعمال نظارت قضايي رئيس قوهي قضائيه
راجع به آراي هيئت عمومي ،نهتنها با اصول دادرسي همچون اصل استقالل قاضي سازگار
است ،بلكه با ادبيات و مفاد ساير مواد قانون ديوان از جمله مواد  01و  31نيز همخواني و
هماهنگي بيشتري دارد .با اين شرح كه مستند به مادهي  01در صورت اعالم مغايرت شرعي
آراي قطعي صادره از شعب ديوان توسط رئيس قوهي قضائيه پرونده يکبار ديگر براي
رسيدگي مجدد به شعبه اعاده ميشود ،بدون اينكه شعبه مذكور ملزم به تبعيت از نظر رئيس
قوهي قضائيه باشد .بنابراين اگر عبارت ياد شده در مادهي  32اين قانون را به معناي الزام
هيئت عمومي به تبعيت از نظر رئيس قوه بدانيم ،اين سؤال ايجاد خواهد شد كه با چه منطقي
ميتوان پذيرفت كه هرگاه مخاطب اعالم مغايرت شرعي سه نفر از قضات ديوان (تعداد
اعضاي شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري) باشند ،شعبه ملزم به تبعيت از نظر رئيس قوهي
قضائيه نخواهند بود؛ اما هرگاه تعداد كثيري از قضات ديوان (حداقل دو سوم قضات ديوان)
مخاطب اعالم ايراد رئيس قوهي قضائيه بودند ،اين هيئت ملزم به تبعيت از نظر رئيس قوهي
قضائيه بوده و صرفاً صالحيت اعالم و ابالغ نظر رئيس قوه قضائيه را در آن موضوع خواهند
داشت.

 .۲آثار صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه در نظم حقوق کنونی
مستند به قانون اساسي ،قوانين عادي و مقررات مصوب و مجري در نظم حقوقي ايران ،رئيس
قوهي قضائيه واجد شأن و صالحيت قضايي است .در بخش اول اين مقاله نيز صالحيت
قضايي اين مقام در ارتباط با ديوان عدالت اداري و آراي صادره از اين محكمه عالي بررسي
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شد .به يقين فلسفهي تعبيهي صالحيت قضايي اين مقام و البته شيوهي ظهور و بروز اين
صالحيت در نظام حقوقي ايران ،اجراي احسن قوانين و در نهايت اتقان آرا و تحقق بيش از
پيش عدالت در جامعه بوده است .با وجود فلسفهي ياد شده راجع به نظارت قضايي رئيس
قوهي قضائيه بر آراي قطعي محاكم ،نميتوان اين نكته را از نظر دور داشت كه شيوهي مقرر
براي اِعمال اين صالحيتِ رئيس قوهي قضائيه در نظم حقوقي ـ قضايي كنوني ايران آثار
متعددي را در پي خواهد داشت كه در ادامه اهم اين موضوعات بررسي خواهد شد.

 .۲-۱صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه و قاعده «اعتبار امر مختوم»
چگونه ميتوان پذيرفت كه پروندهاي در دادگاه مطرح شود و در نهايت طرف اصيل در آن
پرونده قهراً جاي خود را به وراث بهعنوان قائممقام خود دهد ،اما همچنان پرونده در مراحل
دادرسي باشد؟ آيا به واقع ميتوان اين موضوع را احقاق حق ناميد يا اينكه اين موضوع احقاق
حق را از مفهوم تهي كرده است؟ بر مبناي اين ضرورت اختتام دعاوي در زمان مناسب و
منطقي ،از جمله دغدغههاي هر نظام حقوقي ـ قضايي است .بر همين اساس ،در نظام حقوقي
و دادرسي ،اعتبار امر مختوم نهتنها يكي از اصول دادرسي محسوب ميشود ،بلكه اين مهم را
ميتوان از لوازم و اقتضائات امنيت قضايي در جامعه دانست (صدرالحفاظي.)67۵ :1102 ،
مقصود از اعتبار امر مختوم آن است كه هرگاه موضوعي طرق معمول دادرسي اعم از تجديد
نظر و فرجام را گذراند و حكم آن موضوع در زمرهي احكام نهايي درآمد ،حكم صادره در
موضوع مطروحه نهتنها نسبت به اطراف دعوا يا قائممقام ايشان اعتبار داشته و بايد اجرا شود،
بلكه نسبت به ساير محاكم نيز اعتبار داشته و ساير محاكم نيز صالحيت ورود و رسيدگي
مجدد آن موضوع را نخواهند داشت.
«اعتبار امر مختوم» اگرچه با قاعدهي «فراغ دادرس» و «اعتبار امر قضاوت شده» ارتباط نزديک
دارد ،اما از نقطه نظر حقوقي با اين قواعد متفاوت است .با اين شرح كه مقصود از قاعدهي
«فراغ دادرس» در فرايند دادرسي آن است كه هرگاه دادگاه راجع به موضوعي اعالم نظر كرد،
پس از آن بدون سبب قانوني 11نميتواند به رأي صادره ورود كرده ،مفاد آن را تغيير دهد؛
اگرچه ،ساير محاكم ناگزير به پيروي از مفاد اين رأي نيستند (شمس.)111 :1180 ،
از «اعتبار امر قضاوت شده» در فرايند دادرسي آنگاه سخن به ميان ميآيد كه رأي صادره
قطعيت يافته باشد .به اين معنا كه با صدور رأي قطعي ،هيچ دادگاهي حق استماع مجدد دعوا
را ندارد؛ اما با وجود اين ،هنوز اعتبار حكم صادره موقت بوده و محتمل است كه مراجع عالي
قضايي ،از جمله ديوان عالي ،رأي صادره را نقض كنند (كاتوزيان10-1۵ :1186 ،؛ مدني،
۵26 :110۵؛ شمس.)207 :1187 ،
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نظم در دادرسي و مراعات امنيت قضايي در جامعه حكم ميكند كه موضوعات و پروندههاي
مطروحه در دادگستري پايان يابد ،در غير اين صورت نهتنها هيچ پروندهاي به سرانجام نمي-
رسد ،بلكه امنيت قضايي افراد در جامعه نيز به مخاطره خواهد افتاد .پاسخگوي اين ضرورت
در دادرسي قاعده «اعتبار امر مختوم» است .اين قاعده مبتني بر اين فرض قانون تبيين شده
است كه رأي دادگاه برآمده از حقيقت و موافق و مطابق با آن است (كاتوزيان .)27 :1186 ،بنا
بر اين توضيح «اعتبار امر قضاوت شده» قرين به آراي قطعي و «اعتبار امر مختوم» قرين آراي

قطعي ـ نهايي است .در برههي زمانياي كه حجم موضوعات و پروندههاي موجود در دادگاه-
ها افزون و فراتر از توان و قابليت سيستم قضايي است ،تالش در جهت تحقق اين اصل
دادرسي نه امري مطلوب ،بلكه ضرورتي انكارناپذير براي نظام حقوقي ايران است.

با وجود همهي فرايندهاي رسيدگي كه در نظم حقوقي آمده است ،شيوهي پيشبيني صالحيت
قضايي رئيس قوهي قضائيه در بسياري از موارد ،اين قاعدهي اساسي دادرسي را نقض ميكند
تا جايي كه اين مرحله (اعادهي پرونده از سوي رئيس قوهي قضائيه براي رسيدگي مجدد) به
موجب قانون بهعنوان يكي از مراحل عادي و جاافتاده در نظم و فرايند دادرسي كشور ظاهر
شده است .آيا به راستي هدف از وضع صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در قانون اساسي،
تعبيهي چنين فرايندي براي اِعمال در نظم حقوقي بوده است؟ يا آنكه اين صالحيت نه
بهعنوان صالحيتي كه فرايندي نو در دادرسي دراندازد و اعتبار دعاوي مختومه اعم از كيفري،
مدني و اداري را تحتالشعاع قرار دهد پيشبيني شده بود؟
به يقين فلسفهي پيشبيني اين صالحيت براي رئيس قوهي قضائيه در قانون اساسي افزودن
چنين مرحلهاي به مراحل دادرسي و اطاله بيش از پيش رسيدگيها نبوده است .اهميت توجه
به اين موضوع آنگاه مضاعف ميشود كه در بسياري از موارد ،صالحيت پيشبيني شده براي
رياست قوهي قضائيه در نظارت بر آرا ،فاقد تحديد زماني است و اين مقام ميتواند حتي
آرايي را با گذشت دهها سال مغاير شرع (و در مورد آراي صادره از ديوان عدالت اداري مغاير
شرع يا قانون) تشخيص و رسيدگي مجدد به آن را در محاكم صالح تجويز نمايد.

 .۲-۲صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه و استقالل قضات
اصل «استقالل قضايي» كه با محوريت «استقالل قضات» در دستگاه قضايي تعريف ميشود ،از
بنياديترين اصول دادرسي منصفانه در دستگاه عدالتگذار قضايي محسوب ميشود؛ موضوعي
كه نهتنها قوانين و هنجارهاي داخلي كشورها به شيوههاي مختلفي به منظور تضمين آن تالش
كردهاند (پروين و اصالني 266-207 :1131 ،و بارنت ،)163 :1186 ،بلكه فراتر از اين ،در
بسياري اسناد بينالمللي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است (رستمي ،آقاييطوق ،لطفي:1188 ،
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 .)26اين اصل ،حراست و حفاظت از استقالل قضات در برابر هجمهها ،اعم از هجمهها و
فشارهاي درونسازماني و برون سازماني را بر عهده دارد .عدم مراعات اين اصل در دستگاه
قضايي ،حصول اهداف اين قوه را با خدشه مواجه خواهد كرد؛ موضوعي كه فرجام آن جز
تهديدي براي حيات نظام قضايي يک جامعه و به مسلخ رفتن عدالت و عدالتگذاري در
جامعه نخواهد بود.
ي صرفاً قانون،
مقصود از استقالل قضات آن است كه قضات در مقام رسيدگي و صدور رأ ْ
منابع معتبر و علم خويش را مبنا قرار داده ،توجهي به خواستههاي ديگران در اين زمينه نداشته
باشند و در اين سير از هرگونه فشار درون و برون سازماني در امنيت بوده ،در تصميمگيري
خويش از هيچ مانع خارجياي نهراسند .از اصطالح استقالل قضات ممكن است عدم
تأثيرپذيري قضات از مقامات و نهادهاي خارج از قوهي قضائيه ،بهويژه قوهي مجريه به ذهن
متبادر شود ،اما در عالم واقع بيش از آنكه استقالل قضات از طريق مسئوالن و مقامات ساير قوا
و به صورت خاص قوهي مجريه مخدوش شود ،ممكن است از سوي مقامات درونِ قوهي
قضائيه مخدوش گردد .البته گفتني است كه اين خدشه صرفاً بُعد ظاهري و دستور علني
مقامات و نهادهاي باالدستي به قضات را شامل نميشود ،بلكه گاهي اظهار عقيده و نظر يک
مقام عالي در قوهي قضائيه ،هرچند به صورت غيررسمي راجع به يک پرونده يا موضوع ،مي-
تواند ناخودآگاه يا خودآگاه استقالل نظر قاضي را مخدوش و سير تفكر وي را به سمت و
سويي ديگر سوق ميدهد.
بر اساس اين ،يكي از لوازم مهم در حراست از استقالل قضات ،عدم اظهار عقيده پيشيني
مسئوالن عالي قضايي اعم از اظهارنظر رسمي يا غيررسمي راجع به موضوعات و پروندههاي
مطروحه در دادگاهها است .به اين معنا كه مقامات و مسئوالن اين قوه قبل از صدور رأي نهايي
و پيش از اينكه قاضي مربوط راجع به موضوعي اظهار عقيده كرده باشد ،از هرگونه اظهارنظر
تخصصي راجع به موضوع مطروحه خودداري كنند.
با التفات به اين مقدمه ،بررسي اين موضوع در پرتو شيوهي اعمال صالحيتهاي قضايي رئيس
قوهي قضائيه در نظم حقوقي كشور ايران ميتواند در مطلوبسازي جايگاه اين صالحيت
رئيس قوهي قضائيه در نظم حقوقي ايران مثمر ثمر باشد.
همچنانكه بحث شد در ادبيات حقوقي ـ قضايي ايران از ادبيات گوناگوني براي تبيين
صالحيت قضايي رئيس قوه و صالحيت اين مقام در برخورد با آراي مغاير قانون و شرع سخن
رفته است .در برخي مواد قانوني همچون مادهي  200قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
 1132قانونگذار اين صالحيت رئيس قوهي قضائيه را با عبارت «تجويز اعاده دادرسي» تعريف
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كرده است .اين موضوع در مادهي  03قانون ديوان با عبارت «...با ذكر دليل پرونده را براي
رسيدگي ماهوي و صدور رأي» بيان شده است .فراتر از اين ،مادهي  32قانون اخيرالذكر در
تبيين صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه نسبت به آراي صادره از هيئت عمومي ديوان
عدالت اداري از عبارت « ...هيئت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر
مينمايد» استفاده كرده است.
با توجه شيوهي تقرير اين قوانين ،اگرچه همهي اين عبارات استقالل قاضي در صدور رأي را
مخدوش ميكند ،اما عيار اين خدشه در فحواي اين عبارات متفاوت است .آنگاه كه رئيس
قوهي قضائيه حكمي را مغاير شرع يافت ،مستند به مادهي  200يادشده ،صرفاً تجويز اعاده
دادرسي را صادر ميكند ،چنانكه سلف اين حكم يعني مادهي  18قانون اصالح قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقالب نيز در اين موضوع نتيجه ايراد شرعي رئيس قوهي قضائيه به آراي
صادره را اعاده دادرسي و ارجاع پرونده براي رسيدگي مجدد دانسته بود .با اين شرح كه با
صدور رأي قطعي ،مستند به قاعدهي «اعتبار امر مختوم» هيچ دادگاهي صالحيت ورود به رأي
صادره را ندارد .بر اساس اين ،رئيس قوهي قضائيه با صدور اين مجوز ،صرفاً ورود مجدد به
اين موضوع را تجويز ميكند .اگرچه از عبارت اين مادهي قانوني صرفاً اين برداشت ممكن
است ،اما به يقين با توجه به عبارات صدر ماده كه اين تجويز را منوط به تشخيص خالف بيّن
شرع بودن رأي از سوي رئيس قوهي قضائيه دانسته است ،قاضياي كه براي رسيدگي مجدد
به اين موضوع انتخاب ميشود با اين پيشفرض كه اين رأي توسط رئيس قوه مغاير شرع
دانسته شده است به بررسي مجدد موضوع و صدور رأي خواهد پرداخت .بنابراين استقالل تام
و الزم براي بررسي موضوع مطروحه را در بُعد ذهني نخواهد داشت؛ چراكه با پيشفرض
اينكه رأي صادره خالف شرع بوده وارد به رسيدگي به موضوع خواهد شد.
اين موضوع در مادهي  03قانون ديوان نيز استمرار يافت .با اين توضيح كه مستند به اين ماده هرگاه
رئيس قوهي قضائيه رأي قطعي شعب ديوان را خالف بيّن شرع يا قانون يافت با ذكر دليل ،پرونده
براي رسيدگي مجدد ارجاع ميشود .بر اساس اين ،ايراد مستدل رئيس قوهي قضائيه نسبت به آراي
شعب ،سبب خواهد شد تا استقالل قاضي در استنباط و استدالل بر مبناي قوانين و منابع ،محدود به
ادلهي ذكر شده از رئيس قوهي قضائيه شود .اگرچه اين مادهي قانوني صالحيت رسيدگي مجدد
ماهوي و شكلي براي شخص قاضي قائل شده و قاضي مربوط ملزم به تبعيت از ادله رئيس قوهي
قضائيه در موضوع مطروحه نشده است ،اما نميتوان در اين موضوع ادعا كرد كه با وجود ذكر ادله
توسط رئيس قوهي قضائيه ،قاضي همچنان به صورت مستقل و بر اساس استداللها و مستندات
خود به بررسي موضوع و نهايتاً صدور رأي اقدام ميكند.
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سير اين موضوع آنگاه به نهايت ميرسد كه در مادهي  32قانون ديوان ،مقرر شده است «در
صورتي كه آراي هيئت عمومي ديوان از سوي رئيس قوهي قضائيه خالف موازين شرع
تشخيص داده شود ،هيئت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر مينمايد».
اگرچه عبارت اخير اين ماده داراي ابهام است ،اما همچنانكهبرخي نويسندگان معتقدند كه
مقصود قانونگذار از عبارت « ...هيئت عمومي با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر
مينمايد» در اين ماده آن است كه قانونگذار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را موظف كرده
است تا رأي سابق خود را نقض و مطابق با نظر رئيس قوهي قضائيه اقدام به صدور رأي كند.
به ديگر سخن ،با تفسير اين گروه از نويسندگان ،مادهي  32قانون ديوان عدالت اداري ناقض
صريح اصل استقالل قاضي در نظام حقوقي ايران است.

 .۲-۳صالحیت قضایی رئیس قوهی قضائیه و اطالهی دادرسی
اگرچه اجراي عدالت هدف نهايي و اصيل قوهي قضائيه و قضات دادگاهها محسوب ميشود،
اما زمان تحقق اين موضوع نيز براي نظام قضايي و بهويژه براي اصحاب دعوا اهميت مضاعفي
دارد .اهميت زمان احقاق حق در برخي موارد كمتر از نفس احقاق حق نيست .هر نظام حقوقي
بايد همچنانكه در احقاق عدالت جسور است در سير تحقق اين مهم نيز چابكي الزم را داشته
باشد .اگرچه توجه به اين بعد از دادرسي در همهي نظامهاي حقوقي اهميت بااليي دارد ،اما
شرايط نظام حقوقي ايران و حجم وسيع پروندهها و موضوعات مطروحه در دادگاهها اهميت
اين موضوع را دوچندان كرده است .از جمله ابزارهاي شايسته توجه در تحقق اين مهم ،در
كنار فراهم كردن امكانات اداري ،سازماني و استخدامي قوهي قضائيه ،حتيالمقدور كاستن از
مراحل رسيدگي به دعاوي است .رسيدگي مراجع قضايي به موضوعات و پروندههايي كه
چندين نوبت به آنها رسيدگي شده ،نهتنها احقاق حق در اين قبيل پروندهها را با تأخير زياد
همراه ميكند ،بلكه فرصت الزم براي رسيدگي به موضوعات و پروندههاي مطروحهي جديد
نيز از دادگاهها ميگيرد.
بنا ب ر اهميت و لزوم احقاق عدالت در نظم حقوقي ايران ،مراحل متعدد دادرسي در همهي
پروندهها ،اعم از پروندههاي كيفري ،مدني و اداري ،پيشبيني شده است تا نظام حقوقي با

حساسيت كافي اين مهم را به سرانجام رساند .بر اساس اين ،اصل بر اين است كه در پرونده-

هاي مختوم به رأ ي قطعي و نهايي ،عدالت محقق شده و صاحبِ حق به حق خود رسيده
است .بنابراين افزودن مراحل زائد بر مراحل عادي دادرسي يا بايد حذف شود يا در صورت
وجود بايد به حداقل اين مراحل بسنده شود .بر مبناي اين مقدمه و با توجه به غيرعادي بودن
اعاده پروندهاي كه منجر به صدور رأي قطعي و نهايي شده از سوي رئيس قوهي قضائيه براي

تأملی بر آثار صالحیت رئیس قوه قضائیه ...

431

رسيدگي مجدد ،نبايد روز به روز و با تصويب قوانين ،اين صالحيت را چنان برجسته و
گسترده كنيم كه در سير دادرسي همهي موضوعات و پروندهها پس از طي سير طبيعي و عادي
دادرسي بار ديگر از اين مرحلهي فوقالعاده نيز استفاده كنند .توجه به سير قانونگذاري نظام
حقوقي ايران در اين موضوع همچنانكه بررسي شد ،نشان ميدهد كه اين موضوع در نظم
حقوقي ايران ناديده انگاشته شده است .در تشريح اين موضوع در نظم حقوقي به چند مورد
اشاره ميكنيم:
 توسعهي مصاديق و پروندههاي تحت شمول صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه :اينصالحيت رئيس قوهي قضائيه در قوانين سابق بر قانون ديوان ،محدود به اعادهي آراي
خالف بيّن شرع شده بود؛ اما با تصويب قانون اخيرالذكر در تبيين اين صالحيت رئيس
قوهي قضائيه طرحي نو درانداخته شد و صالحيت قضايي اين مقام عالوه بر اعادهي آراي
مغاير بيّن شرع به آراي مغاير بين قانون نيز گسترش يافت .با توجه به نبود مالک و معياري

مشخص در تفكيک موارد بين و غير بين مغاير با قانون ،مستند به اين مادهي قانوني مي-

توان نسبت به همهي آراي صادره در شعب ديوان عدالت اداري بهعنوان راهحلي طاري از
طريق پيشبيني شده در مادهي  03اين قانون و صالحيت رئيس قوهي قضائيه نيز استفاده
كرد .با تصويب اين قانون كه اراده اخير قانونگذار در اين موضوع محسوب ميشود ،حجم
پروندهها و موضوعاتي كه ميتوان از طريق مندرج در اين ماده مجدداً رسيدگي و دادرسي
كرد بهشدت افزايش خواهد يافت.
 قرار دادن مقاماتي در عرض رئيس قوهي قضائيه با صالحيتي مشابه :اصل بر اين است كهدر تفسير و تبيين موارد و موضوعات فوقالعاده و استثنايي به قدر متيقن اكتفا شده ،از
گسترش اين موضوعات ممانعت گردد .اين مهم راجع به صالحيت قضايي رئيس قوهي
قضائيه بهعنوان يک مرحلهي استثنايي در دادرسي ،نهتنها در بعد مصداقي مراعات نشده و
بر شمار مصاديق تحت شمول اين صالحيت افزوده شده است ،بلكه قوانين اخيرالتصويب،
از جمله مادهي  03قانون ديوان اين صالحيت رئيس قوهي قضائيه را براي مقاماتي چون
رئيس ديوان عدالت اداري نيز به رسميت شناخته است .بر اساس اين ،صالحيتي كه
روزگاري در نظم حقوقي كشور جنبهي فوقالعاده و استثنايي داشت ،روزبهروز بر مصاديق
آن افزوده و حتي براي مقامات و نهادهايي ديگر نيز به رسميت شناخته شد.
توجه به نكات پيشگفته در اين بند نشان داد كه اگرچه شأن نزول صالحيت قضايي رئيس
قوهي قضائيه يعني تحقق كامل عدالت در نظم حقوقي ايران ارزش وااليي دارد ،اما به هيچ
روي نبايد اين مهم منجر به اطالهي دادرسي و بيرغبت شدن برخي افراد جامعه از پيگيري
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احقاق حقوقشان در جامعه شود؛ چراكه تعدد مراحل و فرايندهاي دادرسي چنانكه ميتواند در
برخي شرايط محق عدالت باشد ،در برخي حاالت نيز به علت ايجاد اطاله در رسيدگيها
بسياري از افراد را از پيگيري و احقاق حقوقشان در جامعه بيميل و بيرغبت ميكند كه اين
همان تضييع حق و عدالت است .شايسته است تا در نظم حقوقي اينگونه مراحل استثنايي به
صورت مح دود و موردي تبيين شود و چنين صالحيتي براي ساير مقامات و نهادها پيشبيني
نشود.

نتیجهگیری
اگرچه در نظم حقوقي ايران رئيس قوهي قضائيه صالحيت قضايي دارد ،اما به يقين تعبيهي اين
مهم در نظم حقوقي به منظور اجراي بيش از پيش عدالت بوده و ترسيم اين صالحيت در
قانون اساسي به هيچروي نافي اين موضوع نيست كه شيوهي ظهور و بروز اين مهم در نظم
حقوقي نميتواند مغاير با اصول دادرسي يا مانعي در جهت احقاق به موقع حق يا مغاير با
مصلحت سيستم قضايي كشور باشد .بررسيها در اين پژوهش نشان داد كه شيوه و الگوي
طراحي شده براي ظهور و بروز صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در قالب قوانين عادي
در نظم حقوق كنوني ايران با برخي اصول دادرسي ،از جمله استقالل قاضي ،اعتبار امر مختوم
و ...همخواني ندارد.
سير قانونگذار در اين موضوع حاكي از آن است كه اين موضوع نهتنها در نظام حقوقي ايران
رو به اصالح نيست ،بلكه تصويب قانون ديوان و شيوهي تعبيهي صالحيت قضايي رئيس
قوهي قضائيه در اين قانون پوششدهندهي اشكاالت و آسيبهاي اين شيوهي اعمال صالحيت
نظارتي رئيس قوهي قضائيه در نظم حقوقي ايران نبود و بر آسيبهاي اين موضوع نيز افزود.
از جمله اين آسيبها ميتوان به تعبيهي صالحيت نظارت قانوني رئيس قوهي قضائيه بر آراي
قطعي شعب ديوان عدالت اداري و قرار دادن رئيس ديوان در كنار رئيس قوهي قضائيه به
منظور اعمال اين صالحيت و نيز در تفسير برخي صاحبنظران ،از بين بردن ابتكار عمل هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري در مواردي كه رئيس قوهي قضائيه آراي اين هيئت را مغاير شرع
دانست ،اشاره كرد .اين در حالي است كه اعمال صالحيت قضايي رئيس قوهي قضائيه در نظم
حقوقي بايد به صورت استثنايي ظهور و بروز داشته باشد.
براي حل اين موضوع پيشنهاد ميشود كه با توجه به استثنايي بودن اين فرايند در نظم حقوقي
ايران ،اين مهم (نظارت قضايي) محدود به شخص رئيس قوهي قضائيه باشد و قانونگذار از
افزودن بر شمار مراجع ناظر در اين حوزه خودداري كند و نظارت مقاماتي چون رئيس ديوان
عدالت اداري نيز كه به موجب قانون ديوان اين صالحيت را يافته است ،از اين حيطه حذف
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شود .عال وه بر اين ،اگرچه نظارت بر مبناي شرع نيز در نظم حقوقي داراي آثار ياد شده است،
اما دستكم نظارت بر مبناي قانون ـ آنگونه كه در قانون اخيرالذكر آمده است ـ حذف شود.
از سوي ديگر بايد شمار پروندههاي موضوع نظارت قضايي محدود شود .همچنين در صورت
اعالم مغايرت رأيي با شرع ،اين مقام يا خود اقدام به صدور رأي كند يا اينكه شعبهاي خاص
براي اين موضوع با قدرت و استقاللي زائد بر ساير محاكم براي اين موضوع پيشبيني شود تا
از اين رهگذر استقالل قاضي در قوهي قضائيه حراست شود.

منابع
الف) قوانین و اسناد
 .1قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
 .2قانون مسئوليت مدني مصوب  1112مصوب كميسيون مشترک دادگستري مجلسين.
 .1قانون وظايف و اختيارت رئيس قوه قضائيه مصوب  1108/12/8مجلس شوراي
اسالمي.
 .2قانون اصالح مادهي  18اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب ،مصوب
 118۵/17/22مجلس شوراي اسالمي.
 .۵قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ،1132مجلس شوراي اسالمي.
 .6قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ،1132مجلس شوراي
اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ب) کتب
 .1بارنت ،اريک ( ،)1186مقدمهاي بر حقوق اساسي ،ترجمه عباس كدخدايي ،تهران:
بنياد حقوقي ميزان ،چاپ دوم.
 .2پروين ،خيراهلل و فيروز اصالني ( ،)1131اصول و مباني حقوق اساسي ،تهران:
دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
 .1رستمي ،ولي و مسلم آقايي طوق و حسن لطفي ( ،)1188دادرسي عادالنه در مراجع
اختصاصي اداري ايران ،تهران :دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ
اول.
 .2دالوري ،محمدرضا ( ،)1132قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در
نظم حقوق كنوني ،تهران :اويشن شمال ،چاپ اول.
 .۵شمس ،عبداهلل ( ،)1187آيين دادرسي مدني ،تهران :ميزان ،ج  ،1چاپ .۵
 .6شمس ،عبداهلل ( ،)1180آيين دادرسي مدني دوره بنيادين ،تهران :دراک ،ج  ،2چاپ .2
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 .0صدرالحفاظي ،نصراهلل ( ،)1102نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت
اداري ،تهران :شهريار ،چاپ اول.
 .8كاتوزيان ،ناصر ( ،)1168اعتبار امر قضاوت شده در دعاوي مدني ،تهران :ميزان،
چاپ هفتم.
 .3مدني ،جاللالدين ( ،)110۵آيين دادرسي مدني ،تهران :گنج دانش ،چاپ .2
 .17موالبيگي غالمرضا ( ،)1131صالحيت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ،تهران:
جنگل ،چاپ اول.
 .11يزدانمهر ،محمد ( ،)1132تحليلي بر قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري ،تهران :مجد.

پ) مقاالت
 .1نجابتخواه ،مرتضي (« ،)1132نظام حقوقي حاكم بر رسيدگي مجدد آراي هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري» ،فصلنامه دانش حقوق عمومي ،شمارهي .12
 .2خيراهلل پروين و آئينه نگيني حسين (« ،)1132صالحيت قضايي رئيس قوه قضائيه؛ از
نفي تا اثبات» ،فصلنامه دانش حقوق عمومي ،شمارهي  ،12صص .21-26

یادداشتها
 .1براي مطالعه درباره ي صالحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه رجوع كنيد به :خيراهلل پروين و آئينه نگيني
حسين ( « ،)1132صالحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه؛ از نفي تا اثبات»  ،فصلنامه دانش حقوق عمومي،
شماره ي  ،12صص .21-26
 .2ماده ي  2قان ون اختيارات و وظايف رئيس قوه ي قضائيه« :رياست قوه ي قضائيه سمت قضاي ي است و
هرگاه رئيس قوه ي قضائيه ضمن بازرسي ،رأي دادگاهي را خالف بين شرع تشخيص دهد آن را جهت
رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».
 .3اگرچه اين ماده به موجب تبصر ه ي  6قانون اصالح ماده ي  18اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقالب مصوب  118۵/17/22منسوخ اعالم شد ،اما هدف از ذكر اين ماده در اين مقام صرفاً در جهت
تشريح صالحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در نظام حقوقي ايران بوده است.
 .4قانون اصالح ماده ي  18اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب « :آراء غيرقطعي و قابل
تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده ،تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق
مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد .آراء قطعي دادگاه هاي عمومي و انقالب  ،نظامي و ديوان
عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعترا ض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل
رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه ي قضائيه خالف بيّن شرع باشد كه
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در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به
مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.
تبصره ي  - 1مراد از خالف بيّن شرع ،مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر
بين فقها مالک عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود».
 .5ماده ی  211قانون آيین دادرسی کیفری« :در صورتی که رئیس قوه ی قضائیه رأی قطعی صادره از
هريک از مراجع قضاي ی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد ،با تجويز اعاده دادرسی ،پرونده را به ديوان
عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه ی قضائیه برای اين امر تخصیص می يابد
رسیدگی و رأی قطعی صادر نمايد .شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خالف شرع بیّن اعالم شده ،رأی
قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر
می نمايند.
تبصره ی  - 7آراء قطعی مراجع قضاي ی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای ديوان عالی
کشور ،سازمان قضاي ی نیروهای مسلح ،دادگاه های تجديدنظر و بدوی ،دادسراها و شوراهای حل
اخ تالف می باشند.
تبصره ی  - 2آراء شعب ديوان عالی کشور در باب تجويز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت
دادگاه ها ،اگر توسط رئیس قوه ی قضائیه خالف شرع بیّن تشخیص داده شود ،مشمول احکام اين ماده
خواهد بود.
تبصره ی  - 9در صورتی که رئیس ديوان عالی کشور ،دادستان کل کشو ر ،رئیس سازمان قضايی
نیروهای مسلح و يا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظايف قانونی خود ،رأی قطعی اعم از
حقوقی يا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند ،می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه ی قضائیه
درخواست تجويز اعاده دادرسی نمايند .مفاد اين تبصره فقط برای يک بار قابل اعمال است؛ مگر اينکه
خالف شرع بیّن آن به جهت ديگری باشد».
 .6در ادامه ي مقاله عنوان قانون به اختصار از عبارت «قانون ديوان» استفاده مي شود.
 .7به عنوان نمونهاي از صالحيت هاي اداري و سازماني اين مقام در قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري مي توان به ماده ي  2اين قانون اشاره كرد كه مقرر مي كند « :ديوان در تهران مستقر است و
متشكل از شعب بدوي ،تجديدنظر ،هيئ ت عمومي و هيئت هاي تخصصي مي باشد .تشكيالت قضاي ي ،اداري
و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه ي قضائيه تعيين ميشود».
 .8در تبيين مفهوم خالف بين قانون و خالف بين شرع ،تبصره ي  1ماده ي  18قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقالب (اصالحي  ) 1181 /8/20مقرر كرده بود كه « مراد از خالف بيّن اين است كه رأي بر خالف
نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد» .البته در اصالح اين ماده قانون
در تاريخ  118۵ /17/22در تبصره ي  1اين ماده در تشريح خالف بين شرع آمده بود كه « مراد از خالف بيّن
شرع ،مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر بين فقها مالک عمل نظر ولي فقيه
و يا مشهور فقها خواهد بود» .
 .9در تبيين سابقه ي موضوع بايد توجه داشت كه ماد ه ي  18قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب
اصالحي  ،1101 /8/20صدور مجوز اعاده ي دادرسي آراي مخالف بين قانون را نيز در صالحيت رئيس
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قوه ي قضائيه قرار داده بود؛ اما اين مهم در اصالح سال  118۵اين قانون ،از شمول صالحيت رئيس قوه ي
قضائيه حذف شد.
 .10برخي نويسندگان واژه «اشتباه» در اين ماه را صرفاً به موارد خروج ديوان از حدود صالحيت و ايرادات
شكلي آرا تفسير كردهاند (يزدانمهر .) 611 :1132 ،همچنان كه در متن ذكر شد با توجه به اطالق اين واژه،
تحديد شمول مصاديق آن نيازمند استدالل و استناد است.
 .11مقصود از سبب قانوني آن است كه قانون قاضي را مجاز به تغيير مفاد رأي صادره توسط خود ايشان
كند؛ براي مثال بخش اخير ماده ي  ۵قانون مسئوليت مدني مصوب  1112راجع به شيوه جبران خسارات
بدني مقرر كرده است كه « اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن
نباشد دا دگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خواهد داشت».

