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که استداللی مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه در تر اینتوجه قرار نگرفته و مهم
بنای قرارداد وام بانکی صادر رأی نیز ذکر نشده و حکم به محکومیت خواندگان بر م

گشته، سپس دیوان عدالت اداری درخصوص دعوی تقابل دقیقاً برخالف رأی 
نموده  صادر دادگاه تجدیدنظر، حکم به الزام بانک به اجرای مصوبه هیأت وزیران

 است.

 متن دادنامه واخواسته

رفیت واخوانده درخصوص واخواهی آقایان ح.ا، س.ا، م.ا، ع.ع، ر.م، با وکالت ... به ط»

صادره از سوی  31/5/91 مورخه 9109978820100675 بانک ... نسبت به دادنامه شماره

 شعبه اول دادگاه عمومی مهر که طی آن، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان

به پرداخت اصل خواسته و نیزخسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و ( واخواهان)

دادگاه  22 صادره گردیده است. با توجه به استدالل شعبه الوکاله وکیل در حق خوانده حق

به اینکه درکلیه  9209977121800729 تجدیدنظر استان فارس در دادنامه شماره

گیرد فرض قانونگذار بر عدم ابالغ است مگر ابالغاتی که به صورت غیرواقعی انجام می

قانون آیین  306 تبصره یک مادهاینکه دادگاه، ابالغ را احراز نماید لذا دادگاه مستند به 
دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست واخواهی واخواهان نظر به اینکه دستورالعمل 

هیأت وزیران توسط مجمع  22/2/1386 مورخ 37192ت/2512 اجرایی مصوبه شماره

توان به آن ترتیب اثر عمومی بانک ملی تاکنون به تصویب نرسیده و صادر نشده لذا نمی

اه با توجه به مراتب فوق، واخواهی ایشان را غیروارد دانسته و رأی بر تأیید داد، دادگ

ها ... انـقابل خواهـوی متـوص دعـاید و درخصـنمالم میـدادنامه واخواسته را صادر و اع

به طرفیت بانک ... به خواسته الزام خوانده به اجرای مصوبه هیأت وزیران با احتساب 

ها صادر و الذکر، حکم به بطالن دعوی خواهاناستدالل فوق خسارت قانونی با توجه به

ست روز پس از ابالغ، قابل تجدیدنظرخواهی ـدت بیـرف مـرأی صادره ظ. گردد اعالم می

 «باشد.در محاکم تجدیدنظر استان فارس می

 رأی تجدیدنظرمتن 

سبت ـ.. نـ ه .ـک ... شعبـ ـتجدیدنظرخواهی م.ا به وکالت از آقایان ... به طرفیت بانـ »

دادگـاه عمـومی حقـوقی مهـر کـه در مقـام        9209978820101210به دادنامـه شـماره   
ــماره   ــه ش ــواهی از دادنام ــامنی    9109978820100675واخ ــت تض ــر محکومی ــعر ب مش

ریال بابت اصل خواسـته بـا سـایر خسـارات      000/400/38ها به پرداخت  تجدیدنظرخواهان
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منطبق با اصول و موازین قانونی، صادر و عـاری از  باشد زیرا دادنامه صادر گردیده وارد نمی

تند ـاه، مسـ ـیأت دادگـ ـده، هـ ـب یادشـگردد. بنابر مراتهرگونه ایراد و اشکال تشخیص می

دنی ضـمن  ـور مـ ـومی و انقالب در امـ ـای عمـهی دادگاهـن دادرسـقانون آیی 358به ماده 

نمایـد  ر این قسمت تأییـد مـی  رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را د

 000/400/44الذکر تـا سـقف   ولکن تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به مازاد بر مبلغ فوق

موجب قرارداد منعقده طرفین میزان بدهی قابـل پرداخـت بـه بانـک      ریال وارد است زیرا به

اه، باشد لذا هیأت دادگـ تجدیدنظرخوانده مبلغ سی و هشت میلیون و چهارصدهزار ریال می

 358تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت مازاد بر این مبلـغ ندانسـته و مسـتنداً بـه مـاده      

های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در ایـن  قانون آیین دادرسی دادگاه

حقی خواهـان بـدوی صـادر و اعـالم      قانون اشعاری حکم بر بی 197قسمت به استناد ماده 

ست محاسبه هزینه و خسارات دادرسی و تـأخیر تأدیـه و شصـت درصـد     نماید. بدیهی امی
به واقعی انجام خواهد گردیـد. درخصـوص   الوکاله وکیل در قسمت اول براساس محکومٌ حق

ه مشـعر  ـرخواستـ ـامه تجدیدنظـمت اخیر دادنـت به قسـروحه نسبـواهی مطـتجدیدنظرخ

الـزام تجدیدنظرخوانـده بـه اجـرای     ها بـه خواسـته   بر بطالن دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان

مصوبه هیأت وزیران با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی مزبور در صالحیت دیـوان عـدالت   

های عمـومی  قانون آیین دادرسی دادگاه  352باشد هیأت دادگاه مستند به ماده اداری می

دگی ـهت رسیـجده را ـض و پرونـه را نقـدیدنظرخواستـو انقالب در امور مدنی دادنامه تج

 «.دارد. رأی صادره، قطعی استبه دیوان محترم عدالت اداری ارسال می

 ب. نقد و بررسی

واسطه عدم توجه به مصوبات قانونی وق اشخاص بهـع حقـ. تضیی1

 هیأت وزیران

قضـات دادگـاه موظفنـد موافـق     »قانون آیین دادرسی مـدنی   3براساس ماده 

مقتضی صادر و یـا فصـل خصـومت نماینـد.      قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم

که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قـانونی  درصورتی

در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبـر اسـالمی یـا فتـاوی     

نـد  معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمای

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و نمی
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و صدور حکم امتناع ورزند و االّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجـازات  

 گردد: بندی میطور کلی قانون به دو مفهوم ذیل تقسیمبه«. آن محکوم خواهند شد

 باشد:ه دسته زیر میکه منقسم به س یک. مفهوم عام:

 قانون اساسی

 قانون عادی

 تقنینی یا مقررات دولتی(ها )اعمال شبهنامهها و تصویبنامهآیین

قانون بدین مفهوم، یک قاعده حقـوقی اسـت کـه مراجـع     دو. مفهوم خاص: 

کند اما از این لحاظ که قوانین، مفاهیم و قواعد کلی را بیـان  قانونگذاری تصویب می

هـا  نامـه ها و تصویبنامهزئیات تفصیلی جهت اجرای آن قوانین، در آییننماید جمی
ها نباید مخالف قـوانین باشـد. براسـاس اصـل     نامهگردد ولیکن این تصویببیان می

عالوه بر مواردی که هیـأت وزیـران یـا وزیـری مـأمور تـدوین       »قانون اساسی  138
ق دارد بـرای انجـام وظـایف    شود هیأت وزیـران حـ  های اجرایی قوانین مینامهآیین

هـا و  نامـه های اداری به وضـع تصـویب  اداری و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمان
نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خـویش و مصـوبات هیـأت    آیین

ررات نبایـد  ـفاد این مقـنامه و صدور بخشنامه را دارند ولی موزیران حق وضع آیین
ویب برخـی از امـور   ـد تصـ ـتوانـ ت مـی ـد. دولـ ـخالف باشـ ـن مـوح قوانیبا متن و ر

هـای متشـکل از چنـد وزیـر واگـذار نمایـد.       مربوط به وظایف خود را به کمیسیون
جمهــور هــا در محــدوده قــوانین، پــس از تأییــد رئــیس مصــوبات ایــن کمیســیون

های مذکور  یونهای دولت و مصوبات کمیسنامهها و آییننامه االجراست. تصویب الزم
رسـد  در این اصل ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی مـی 

ها را برخالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر بـه هیـأت   که آن تا درصورتی
 «.وزیران بفرستد
شود قانونگذار براساس این اصل، بخشی از اختیارات که مالحظه میگونههمان

اند دالیل ویض کرده است که از آن جملهـجریه تفـری خود را به قوه مذاـقانونگ
 این واگذاری:
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هـای  در اختیار داشتن ابزار حقوقی الزم جهت تـأمین مصـالح و نیازمنـدی   ـ 
منظور تحقق بخشیدن به حجم عظیم تکالیف اجتماعی، اقتصـادی  عمومی کشور به

 و فرهنگی دولت

 شتن فرصت قانونگذاری توسط مجلسکثرت مقررات دولتی به لحاظ نداـ 

 صالحیت فنی قوه مجریه به لحاظ تماس دائمی با مسائل اجرایی کشورـ 
تقنینی یا گونه مصوباتِ موسوم به اعمال شبهدر اصطالح حقوق اداری، این

قانونگذاری، به معنا و مفهوم قانونگذاری توسط مقامات یا نهادهایی غیر از شبه
سازی و وضع یک قاعده حقوقی مدون جهت تنظیم اعدهمجلس است که در مقام ق

آور بودن الشمول، الزامهای تصمیمات عامباشد و ازجمله ویژگیروابط اجتماعی می
یند آتصریح شده این مصوبات پس ازطی فر 138طورکه در اصل آن است. همان

نماید برای االجراست و چون برای اشخاص حق و تکلیف ایجاد میمربوط الزم

 اجرایی شدن باید منتشر شوند.
ها مکلفند از اجـرای  قضات دادگاه»قانون اساسی  170از طرفی براساس اصل 

های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج نامهها و آییننامهتصویب
توانـد ابطـال   از حدود اختیارات قوه مجریـه اسـت خـودداری کننـد و هـرکس مـی      

در دادنامـه مـورد بحـ ،    «. را از دیوان عـدالت اداری تقاضـا کنـد   گونه مقررات  این
االجرا بودن مصوبات هیأت وزیران که مطابق موازین قـانونی  توجه به الزمدادگاه بی

رغـم اینکـه عمـده    صادر شده، به آن ترتیب اثر نداده، رأی صادر نموده اسـت. علـی  
 میبخشودگی جراصوص هیأت دولت درخ 1دفاعیات خوانده نیز اجرای همین مصوبه

 
 22/2/1386هـ مورخه 37192/ت25812نامه شماره . تصویب1

که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، به استناد اصل یکصد  31/1/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
 و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود:

دیده از حوادث غیرمترقبه مانند رزان و عشایر خسارتگیرندگان روستایی، کشاونحوه حمایت دولت از وام
ها برای پنجاه میلیون سالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، بادهای گرم و صیادان پره در کلیه استانخشک

 شود:( ریال از تسهیالت پرداخت شده به هر میزان به شرح زیر تعیین می000/000/50)
( ریال از 000/000/50های یادشده تا مبلغ پنجاه میلیون )مکلیه جرایم تأخیر تعلق گرفته به واـ  الف

 گیردها به صورت جداگانه مورد بخشودگی قرار میمانده بدهی اشخاص توسط مجمع عمومی بانک

 شود نامه مانده بدهی اشخاص استمهال و برای پنج سال تقسیط می( این تصویب1پس از اجرای بند )ـ  ب
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اگـر دادگـاه نظـر بـه غیرقـانونی بـودن        ،وام بانکی و تقسیط مانده بدهی بوده است
بایست در متن دادنامـه  مصوبه یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه داشته نیز می

باشد. به عبارت دیگر، دادگاه به صـرف  شد که مخالف چه قانونی میبه آن اشاره می
 ،مات اداری داردـــ ضایی بـر تصمی ـــ ارت قـــ ق نظـلت اداری حـ داـاینکه دیوان ع

ـ  ـمومی نیـم عـوع که محاکـن موضـتوجه به ای یـب یمات ـظارت بـر تصمـ  ـز حـق ن
 در حین رسـیدگی،  توانندمول قوه مجریه در حین رسیدگی را دارند و میـالشامـع
را صـادر   مورد صحت یا بطالن عمل اداری اظهارنظر نمایند، حکم دعـوی اصـلی  در

چراکـه ایـن مصـوبه کـه      ،نموده است. در نتیجه منجر به تضییع حق خوانده شـده 
لـذا   اسـت.  توسط مرجع صالحیتدار به تصویب رسیده، موجِد حقی بـرای وی بـوده  

توان او را از این حق محروم کرد. عدم توجه به مصوبات هیأت وزیـران   جهت نمیبی
مرج در جامعه ونظمی و هرجرد موجب بیکه محکمه نظر به غیرقانونی بودن آن ندا

گذارد زیرا ها( را بازمیشود و راه سوءاستفاده نهادهای اداری )بانکو نظام اداری می
مورد بخشودگی قـرار   م رایشود و جراممکن است در یک شعبه به این مصوبه عمل 

ـ ـگاه، وامـگر با طرح دعوی در دادگــعبه دیــی در شــدهد ول کوم ـــ حده را مـیرن
ـ ـایند )کـ ـرارداد وام نمـاس قـت وام براسـبه پرداخ ورد بحـ  رخ  ـامه مـ ـه در دادن

 داده است(.
هـا(  االجرا بودن مصوبات هیأت وزیران برای محاکم عمومی)دادگاهشرایط الزم

 عبارتند از: 
 قانونی بودن مصوبات 

 خالف مقررات اسالمی نبودن مصوبات 

 ریه نبودن مصوبات خارج از حدود اختیارات قوه مج

قانون اساسی و نحوه آن با اطالع رئیس مجلس  138و  85اجرای اصول 
 آنکه مخالفتی با آن صورت گرفته باشد.شورای اسالمی باشد بی

 منظور ایجاد حق و تکلیف برای اشخاصانتشار مصوبات به
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 47/ های ... نامهصویبتکلیف محاکم عمومی به تبعیت از ت

 

اما در دادنامه مورد بح ، دادگـاه بـا وجـود شـرایط مـذکور بـه ایـن مصـوبه         
 وجه بوده، حکم دعوی اصلی را صادر نموده است.ت بی

هـای دولتـی کـه در    نامهها و آییننامهمراتب قواعد حقوقی، تصویبدر سلسله
وم ـــ وسـرند مـگیـ یـرار مـادی قـن عـی و قوانیـتر از قانون اساسنـای پاییبهـمرت
لـب  هستند که از نظر دکترین حقـوقی نیـز رویکـرد غا   « هنجارهای درجه سوم»به 
عنوان یکی از قواعد معتبر آور بودن اجرای این مصوبات برای محاکم عمومی به الزام

 مراتب هنجارهای حقوقی است.در سلسله

. تعارض آرای محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری نتیجه عدم توجه 2

 به مصوبات قانونی هیأت وزیران در محاکم عمومی

ن در محاکم عمومی، تعارض آرای توجهی به مصوبات قانونی هیأت وزیرابی

محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری را در پی خواهد داشت چراکه شخص خوانده 
با مراجعه به دیوان و طرح دعوی الزام علیه بانک وی را ملزم به اجرای مصوبه 

یک حکم قطعی 1که در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته؛نماید کما این می
ی صادر شده است و حکم قطعی دیگر، از دیوان عدالت اداری. از از دادگاه عموم

گیرنده تقاضای اجرای حکم سو بانک متقاضی اجرائیه بوده، از سویی دیگر، وام یک
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وبه مـذکور  با توجه به محتوای پرونده و اظهارات شکات و مالحظه مصوبه مارالذکر از آنجـایی کـه در مصـ   
های یادشده تا مبلغ پنجاه میلیون ریال از مانده بدهی کلیه جرایم تأخیر تعلق گرفته به وام»مقرر گردیده 

آن نیز  2و در بند « گیردصورت جداگانه مورد بخشودگی قرار میها بهاشخاص توسط مجمع عمومی بانک
سـال تقسـیط    5اشخاص استمهال و برای  نامه مانده بدهیاین تصویب 1پس از اجرای بند »مقرر گردیده 

رغم ابالغ دادخواست و ضمائم به بانک صادرات الیحه دفاعیـه ارائـه   و حسب محتوای پرونده و به« شودمی
چنین با توجه به اظهارات نماینده بانک ملی در اند و اظهارات شکات مصون از تعرض باقی مانده و همنداده

که اجرای مصوبه را با توجه به بخشنامه داخل بانک منتفی دانسـته   این شعبه 18/5/1391جلسه دادرسی 
که شکات تواند ناقص مصوبه هیأت دولت باشد با توجه به ایناست از آنجایی که بخشنامه داخل بانک نمی

عمـل  عنه در اجرای خواسته شکات بههای مشتکیٌمشمول مصوبه مذکور شده و دفاع مؤثری از سوی بانک
عنه بـه بخشـودگی جـرایم تـأخیری     های مشتکیٌت شکات وارد تشخیص و حکم به الزام بانکنیامده شکای

سـال، صـادر و اعـالم     5های مأخوذه تا مبلغ پنجاه میلیون ریال و تقسیط مابقی بدهی آنـان تـا مـدت    وام
 دارد. رأی صادره، قطعی است. می
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دیوان درخصوص اجرای مصوبه در اجرای احکام دیوان نموده است. اگر دادگاه 
ا براساس آن نمود و خواسته خواهان رعمومی به مصوبه هیأت وزیران توجه می

اما  ،آمدوجود نمیاجرای حکم به دردانست و نه فراتر، این چالش مصوبه وارد می
ای از یک از دو حکم بر دیگری برتری دارد و باید اجرا شود، در پردهکه کداماین

واسطه عدم پرداخت و و به شودابهام پوشیده است. اگر حکم دادگاه عمومی اجرا 
 شده باشد،های مالی، فرد بازداشت وه اجرای محکومیتقانون نح 3اعمال ماده 

 توان میچگونه  گیرنده صادر گردد،سپس حکم دیوان عدالت اداری نیز به وام
شده وی را اعاده و خسارت معنوی ناشی از بازداشت و زندانی نمودن حقوق تضییع

 وی را جبران نمود.

 ج. نتیجه

وق عمـومی و حقـوق اساسـی    قانون اساسی یکی از اصول مهم حق 170اصل 

هـا و  نامـه تصـویب  بـا است که بیانگر لزوم آشنایی و اطالع قضـات محـاکم عمـومی    
باشد و در این مورد دادگاه به این اصل که محـاکم عمـومی   های دولتی می نامه آیین

 توجه بوده است.الشمول را دارند، کامالً بیهم حق نظارت بر تصمیمات عام
اشته مصوبه، خالف قانون یا خارج از حـدود اختیـارات   دادگاه چنانچه یقین د

عنـوان یکـی از دفاعیـات    بـه  آن را بایسـت در دادنامـه  کم میقوه مجریه بوده دست
داد و در ایـن خصـوص کـه چـرا ایـن مصـوبه از نظـر        خوانده مورد بررسی قرار می

 شد.داده می محکمه، مردود و غیرقابل اجراست، پاسخ
لیف دارند به مصوبات هیأت وزیران که مخالف با قضات محاکم عمومی تک

قوانین و مقررات اسالمی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست ترتیب اثر 

آور بوده، منجر به ایجاد حق برای اشخاص شده بدهند چراکه این تصمیمات الزام
 شود.نظمی در جامعه و نظام اداری کشور میوجب بیـاست و عدم توجه به آن م

 


