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تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویبنامههای قانونی هیأت
وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان
حسن رحیمیان



مشخصات رأی
شماره دادنامه واخواسته920997882010121 :
تاریخ صدور رأی92/9/28 :
مرجع :شعبه اول دادگاه عمومیحقوقی مهر
شماره دادنامه تجدیدنظر9309977121800251 :
تاریخ صدور رأی93/2/31 :
مرجع :شعبه  22دادگاه تجدیدنظر استان فارس
خواسته :مطالبۀ طلب ناشی از یک فقره قرارداد وام بانکی
الف .وقایع پرونده
در پرونده حاضر ،بانک  ، ...علیه وامگیرندگان به خواسته مطالبه طلب ناشی
از یک فقره قرارداد وام بانکی طرح دعوی نموده که در اثناء دادرسی خواندگان،
مصوبه ای از هیأت وزیران بدین مضمون ارائه گردید که بانک عامل بایستی جرایم
تسهیالت دریافتی آنان را مورد بخشودگی قرارداده ،مابقی بدهی آنان را تقسیط
نماید .اما علیرغم اینکه عمده دلیلِ خواندگان ،توجه به مصوبه مزبور بوده و حتی
دعوی تقابل نیز بر این اساس طرح مینمایند ،در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد
 قاضی دادگستری ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
Hasan_rahimian@yahoo.com
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توجه قرار نگرفته و مهمتر اینکه استداللی مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه در
رأی نیز ذکر نشده و حکم به محکومیت خواندگان بر مبنای قرارداد وام بانکی صادر
گشته ،سپس دیوان عدالت اداری درخصوص دعوی تقابل دقیقاً برخالف رأی
دادگاه تجدیدنظر ،حکم به الزام بانک به اجرای مصوبه هیأت وزیران صادر نموده
است.
متن دادنامه واخواسته
« درخصوص واخواهی آقایان ح.ا ،س.ا ،م.ا ،ع.ع ،ر.م ،با وکالت  ...به طرفیت واخوانده
بانک  ...نسبت به دادنامه شماره  9109978820100675مورخه  91/5/31صادره از سوی
شعبه اول دادگاه عمومی مهر که طی آن ،حکم به محکومیت تضامنی خواندگان
(واخواهان) به پرداخت اصل خواسته و نیزخسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و
حقالوکاله وکیل در حق خوانده صادره گردیده است .با توجه به استدالل شعبه  22دادگاه
تجدیدنظر استان فارس در دادنامه شماره  9209977121800729به اینکه درکلیه
ابالغاتی که به صورت غیرواقعی انجام میگیرد فرض قانونگذار بر عدم ابالغ است مگر
اینکه دادگاه ،ابالغ را احراز نماید لذا دادگاه مستند به تبصره یک ماده  306قانون آیین
دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست واخواهی واخواهان نظر به اینکه دستورالعمل
اجرایی مصوبه شماره /2512ت 37192مورخ  1386/2/22هیأت وزیران توسط مجمع
عمومی بانک ملی تاکنون به تصویب نرسیده و صادر نشده لذا نمیتوان به آن ترتیب اثر
داد ،دادگ اه با توجه به مراتب فوق ،واخواهی ایشان را غیروارد دانسته و رأی بر تأیید
دادنامه واخواسته را صادر و اعـالم مینمـاید و درخصـوص دعـوی متـقابل خواهـانها ...
به طرفیت بانک  ...به خواسته الزام خوانده به اجرای مصوبه هیأت وزیران با احتساب
خسارت قانونی با توجه به استدالل فوقالذکر ،حکم به بطالن دعوی خواهانها صادر و
اعالم میگردد .رأی صادره ظـرف مـدت بیـست روز پس از ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم تجدیدنظر استان فارس میباشد».

متن رأی تجدیدنظر
«تجدیدنظرخواهی م.ا به وکالت از آقایان  ...به طرفیت بانــک  ...شعبــه  ...نــسبت
به دادنامـه شـماره  9209978820101210دادگـاه عمـومی حقـوقی مهـر کـه در مقـام
واخــواهی از دادنامــه شــماره  9109978820100675مشــعر بــر محکومیــت تضــامنی
تجدیدنظرخواهانها به پرداخت  38/400/000ریال بابت اصل خواسـته بـا سـایر خسـارات
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صادر گردیده وارد نمیباشد زیرا دادنامه منطبق با اصول و موازین قانونی ،صادر و عـاری از
هرگونه ایراد و اشکال تشخیص میگردد .بنابر مراتـب یادشـده ،هــیأت دادگــاه ،مســتند
به ماده  358قانون آییـن دادرسـی دادگاههـای عمـومی و انقالب در امــور مــدنی ضـمن
رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأییـد مـینمایـد
ولکن تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به مازاد بر مبلغ فوقالذکر تـا سـقف 44/400/000
ریال وارد است زیرا بهموجب قرارداد منعقده طرفین میزان بدهی قابـل پرداخـت بـه بانـک
تجدیدنظرخوانده مبلغ سی و هشت میلیون و چهارصدهزار ریال میباشد لذا هیأت دادگـاه،
تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت مازاد بر این مبلـغ ندانسـته و مسـتنداً بـه مـاده 358
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در ایـن
قسمت به استناد ماده  197قانون اشعاری حکم بر بیحقی خواهـان بـدوی صـادر و اعـالم
مینماید .بدیهی است محاسبه هزینه و خسارات دادرسی و تـأخیر تأدیـه و شصـت درصـد
حق الوکاله وکیل در قسمت اول براساس محکومٌبه واقعی انجام خواهد گردیـد .درخصـوص
تجدیدنظرخـواهی مطـروحه نسبـت به قسـمت اخیر دادنـامه تجدیدنظـرخواستــه مشـعر
بر بطالن دعوی اولیه تجدیدنظرخواهانها بـه خواسـته الـزام تجدیدنظرخوانـده بـه اجـرای
مصوبه هیأت وزیران با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی مزبور در صالحیت دیـوان عـدالت
اداری میباشد هیأت دادگاه مستند به ماده  352قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی
و انقالب در امور مدنی دادنامه تجـدیدنظرخواستـه را نقـض و پرونـده را جـهت رسیـدگی
به دیوان محترم عدالت اداری ارسال میدارد .رأی صادره ،قطعی است».

ب .نقد و بررسی
 .1تضییـع حقـوق اشخاص بهواسطه عدم توجه به مصوبات قانونی
هیأت وزیران
براساس ماده  3قانون آیین دادرسی مـدنی «قضـات دادگـاه موظفنـد موافـق
قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ،حکم مقتضی صادر و یـا فصـل خصـومت نماینـد.
درصورتیکه قوانین موضوعه ،کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قـانونی
در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبـر اسـالمی یـا فتـاوی
معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ،حکم قضیه را صادر نماینـد
و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ،از رسیدگی به دعوا

 / 44فصلنامه رأی :مطالعات آرای قضایی ،شماره  ،20پاییز 1396

و صدور حکم امتناع ورزند و االّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجـازات
آن محکوم خواهند شد» .بهطور کلی قانون به دو مفهوم ذیل تقسیمبندی میگردد:
یک .مفهوم عام :که منقسم به سه دسته زیر میباشد:
قانون اساسی
قانون عادی
آییننامهها و تصویبنامهها (اعمال شبهتقنینی یا مقررات دولتی)
دو .مفهوم خاص :قانون بدین مفهوم ،یک قاعده حقـوقی اسـت کـه مراجـع
قانونگذاری تصویب میکند اما از این لحاظ که قوانین ،مفاهیم و قواعد کلی را بیـان
مینماید جزئیات تفصیلی جهت اجرای آن قوانین ،در آییننامهها و تصویبنامـههـا
بیان میگردد ولیکن این تصویبنامهها نباید مخالف قـوانین باشـد .براسـاس اصـل
 138قانون اساسی «عالوه بر مواردی که هیـأت وزیـران یـا وزیـری مـأمور تـدوین
آییننامههای اجرایی قوانین میشود هیأت وزیـران حـق دارد بـرای انجـام وظـایف
اداری و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضـع تصـویبنامـههـا و
آیین نامه بپردازد .هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خـویش و مصـوبات هیـأت
وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مـفاد این مقـررات نبایـد
با متن و روح قوانیـن مـخالف باشــد .دولــت مـیتوانــد تصــویب برخـی از امـور
مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهـای متشـکل از چنـد وزیـر واگـذار نمایـد.
مصــوبات ایــن کمیســیونهــا در محــدوده قــوانین ،پــس از تأییــد رئــیسجمهــور
الزماالجراست .تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور
در این اصل ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی مـیرسـد
تا درصورتیکه آنها را برخالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر بـه هیـأت
وزیران بفرستد».
همانگونهکه مالحظه میشود قانونگذار براساس این اصل ،بخشی از اختیارات
قانونگـذاری خود را به قوه مـجریه تفـویض کرده است که از آن جملهاند دالیل
این واگذاری:
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ـ در اختیار داشتن ابزار حقوقی الزم جهت تـأمین مصـالح و نیازمنـدیهـای
عمومی کشور بهمنظور تحقق بخشیدن به حجم عظیم تکالیف اجتماعی ،اقتصـادی
و فرهنگی دولت
ـ کثرت مقررات دولتی به لحاظ نداشتن فرصت قانونگذاری توسط مجلس
ـ صالحیت فنی قوه مجریه به لحاظ تماس دائمی با مسائل اجرایی کشور
در اصطالح حقوق اداری ،اینگونه مصوباتِ موسوم به اعمال شبهتقنینی یا
شبه قانونگذاری ،به معنا و مفهوم قانونگذاری توسط مقامات یا نهادهایی غیر از
مجلس است که در مقام قاعدهسازی و وضع یک قاعده حقوقی مدون جهت تنظیم
روابط اجتماعی میباشد و ازجمله ویژگیهای تصمیمات عامالشمول ،الزامآور بودن
آن است .همانطورکه در اصل  138تصریح شده این مصوبات پس ازطی فرآیند
مربوط الزم االجراست و چون برای اشخاص حق و تکلیف ایجاد مینماید برای
اجرایی شدن باید منتشر شوند.
از طرفی براساس اصل  170قانون اساسی «قضات دادگاهها مکلفند از اجـرای
تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج
از حدود اختیارات قوه مجریـه اسـت خـودداری کننـد و هـرکس مـیتوانـد ابطـال
این گونه مقررات را از دیوان عـدالت اداری تقاضـا کنـد» .در دادنامـه مـورد بحـ ،
دادگاه بیتوجه به الزم االجرا بودن مصوبات هیأت وزیران که مطابق موازین قـانونی
صادر شده ،به آن ترتیب اثر نداده ،رأی صادر نموده اسـت .علـیرغـم اینکـه عمـده
دفاعیات خوانده نیز اجرای همین مصوبه 1هیأت دولت درخصوص بخشودگی جرایم
 .1تصویبنامه شماره /25812ت37192هـ مورخه 1386/2/22
هیأت وزیران در جلسه مورخ  1386/1/31که در مرکز استان فارس تشکیل گردید ،به استناد اصل یکصد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود:
نحوه حمایت دولت از وامگیرندگان روستایی ،کشاورزان و عشایر خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه مانند
خشک سالی ،زلزله ،سیل ،سرمازدگی ،بادهای گرم و صیادان پره در کلیه استانها برای پنجاه میلیون
( )50/000/000ریال از تسهیالت پرداخت شده به هر میزان به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ کلیه جرایم تأخیر تعلق گرفته به وامهای یادشده تا مبلغ پنجاه میلیون ( )50/000/000ریال از
مانده بدهی اشخاص توسط مجمع عمومی بانکها به صورت جداگانه مورد بخشودگی قرار میگیرد
ب ـ پس از اجرای بند ( )1این تصویبنامه مانده بدهی اشخاص استمهال و برای پنج سال تقسیط میشود
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وام بانکی و تقسیط مانده بدهی بوده است ،اگـر دادگـاه نظـر بـه غیرقـانونی بـودن
مصوبه یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه داشته نیز میبایست در متن دادنامـه
به آن اشاره میشد که مخالف چه قانونی میباشد .به عبارت دیگر ،دادگاه به صـرف
اینکه دیوان عـدالت اداری حــق نظـــارت قـــضایی بـر تصمیـــمات اداری دارد،
بـیتوجه به ایـن موضـوع که محاکـم عـمومی نیـز حـق نــظارت بـر تصمــیمات
عـامالشـمول قوه مجریه در حین رسیدگی را دارند و میتوانند در حین رسـیدگی،
درمورد صحت یا بطالن عمل اداری اظهارنظر نمایند ،حکم دعـوی اصـلی را صـادر
نموده است .در نتیجه منجر به تضییع حق خوانده شـده ،چراکـه ایـن مصـوبه کـه
توسط مرجع صالحیتدار به تصویب رسیده ،موجِد حقی بـرای وی بـوده اسـت .لـذا
بیجهت نمیتوان او را از این حق محروم کرد .عدم توجه به مصوبات هیأت وزیـران
که محکمه نظر به غیرقانونی بودن آن ندارد موجب بینظمی و هرجومرج در جامعه
و نظام اداری میشود و راه سوءاستفاده نهادهای اداری (بانکها) را بازمیگذارد زیرا
ممکن است در یک شعبه به این مصوبه عمل شود و جرایم را مورد بخشودگی قـرار
دهد ولــی در شــعبه دیــگر با طرح دعوی در دادگـاه ،وامگـیرنــده را محـــکوم
به پرداخـت وام براسـاس قـرارداد وام نمـایند (کــه در دادنــامه مــورد بحـ رخ
داده است).
شرایط الزماالجرا بودن مصوبات هیأت وزیران برای محاکم عمومی(دادگاههـا)
عبارتند از:
قانونی بودن مصوبات
خالف مقررات اسالمی نبودن مصوبات
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نبودن مصوبات
اجرای اصول  85و  138قانون اساسی و نحوه آن با اطالع رئیس مجلس
شورای اسالمی باشد بیآنکه مخالفتی با آن صورت گرفته باشد.
انتشار مصوبات بهمنظور ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص
ایــن مــتن جــایگزین تصــویبنامــههــای شــماره /109087ت36297هـــ مــورخ  1385/9/5و شــماره
/166218ت 36895هـ مورخ  1385/12/13میشود.

تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویبنامههای 47 /...

اما در دادنامه مورد بح  ،دادگـاه بـا وجـود شـرایط مـذکور بـه ایـن مصـوبه
بیتوجه بوده ،حکم دعوی اصلی را صادر نموده است.
در سلسلهمراتب قواعد حقوقی ،تصویبنامهها و آییننامههـای دولتـی کـه در
مرتـبهای پاییـنتر از قانون اساسـی و قوانیـن عـادی قـرار مـیگیــرند مـوســـوم
به «هنجارهای درجه سوم» هستند که از نظر دکترین حقـوقی نیـز رویکـرد غالـب
الزام آور بودن اجرای این مصوبات برای محاکم عمومی بهعنوان یکی از قواعد معتبر
در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی است.
 .2تعارض آرای محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری نتیجه عدم توجه
به مصوبات قانونی هیأت وزیران در محاکم عمومی
بیتوجهی به مصوبات قانونی هیأت وزیران در محاکم عمومی ،تعارض آرای
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
مینماید کما اینکه در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته؛1یک حکم قطعی
از دادگاه عموم ی صادر شده است و حکم قطعی دیگر ،از دیوان عدالت اداری .از
یک سو بانک متقاضی اجرائیه بوده ،از سویی دیگر ،وامگیرنده تقاضای اجرای حکم
 .1دادنامه شماره  9109970901301141مورخه  91/5/23صادره از شعبه  13دیوان عدالت اداری:
با توجه به محتوای پرونده و اظهارات شکات و مالحظه مصوبه مارالذکر از آنجـایی کـه در مصـوبه مـذکور
مقرر گردیده «کلیه جرایم تأخیر تعلق گرفته به وام های یادشده تا مبلغ پنجاه میلیون ریال از مانده بدهی
اشخاص توسط مجمع عمومی بانکها بهصورت جداگانه مورد بخشودگی قرار میگیرد» و در بند  2آن نیز
مقرر گردیده «پس از اجرای بند  1این تصویبنامه مانده بدهی اشخاص استمهال و برای  5سـال تقسـیط
میشود» و حسب محتوای پرونده و به رغم ابالغ دادخواست و ضمائم به بانک صادرات الیحه دفاعیـه ارائـه
ندادهاند و اظهارات شکات مصون از تعرض باقی مانده و همچنین با توجه به اظهارات نماینده بانک ملی در
جلسه دادرسی  1391/5/18این شعبه که اجرای مصوبه را با توجه به بخشنامه داخل بانک منتفی دانسـته
است از آنجایی که بخشنامه داخل بانک نمیتواند ناقص مصوبه هیأت دولت باشد با توجه به اینکه شکات
مشمول مصوبه مذکور شده و دفاع مؤثری از سوی بانکهای مشتکیٌعنه در اجرای خواسته شکات بهعمـل
نیامده شکایت شکات وارد تشخیص و حکم به الزام بانکهای مشتکیٌعنه بـه بخشـودگی جـرایم تـأخیری
وام های مأخوذه تا مبلغ پنجاه میلیون ریال و تقسیط مابقی بدهی آنـان تـا مـدت  5سـال ،صـادر و اعـالم
میدارد .رأی صادره ،قطعی است.
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دیوان درخصوص اجرای مصوبه در اجرای احکام دیوان نموده است .اگر دادگاه
عمومی به مصوبه هیأت وزیران توجه مینمود و خواسته خواهان را براساس آن
مصوبه وارد میدانست و نه فراتر ،این چالش در اجرای حکم بهوجود نمیآمد ،اما
اینکه کدام یک از دو حکم بر دیگری برتری دارد و باید اجرا شود ،در پردهای از
ابهام پوشیده است .اگر حکم دادگاه عمومی اجرا شود و بهواسطه عدم پرداخت و
اعمال ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،فرد بازداشت شده باشد،
سپس حکم دیوان عدالت اداری نیز به وامگیرنده صادر گردد ،چگونه میتوان
حقوق تضییع شده وی را اعاده و خسارت معنوی ناشی از بازداشت و زندانی نمودن
وی را جبران نمود.
ج .نتیجه
اصل  170قانون اساسی یکی از اصول مهم حقوق عمـومی و حقـوق اساسـی
است که بیانگر لزوم آشنایی و اطالع قضـات محـاکم عمـومی بـا تصـویبنامـههـا و
آییننامههای دولتی میباشد و در این مورد دادگاه به این اصل که محـاکم عمـومی
هم حق نظارت بر تصمیمات عامالشمول را دارند ،کامالً بیتوجه بوده است.
دادگاه چنانچه یقین داشته مصوبه ،خالف قانون یا خارج از حـدود اختیـارات
قوه مجریه بوده دستکم میبایسـت در دادنامـه آن را بـهعنـوان یکـی از دفاعیـات
خوانده مورد بررسی قرار می داد و در ایـن خصـوص کـه چـرا ایـن مصـوبه از نظـر
محکمه ،مردود و غیرقابل اجراست ،پاسخ داده میشد.
قضات محاکم عمومی تکلیف دارند به مصوبات هیأت وزیران که مخالف با
قوانین و مقررات اسالمی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست ترتیب اثر
بدهند چراکه این تصمیمات الزامآور بوده ،منجر به ایجاد حق برای اشخاص شده
است و عدم توجه به آن مـوجب بینظمی در جامعه و نظام اداری کشور میشود.

