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نگاهي به ماده واحدهی قانون اصالح
مادهی  18قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقالب
علي كاظمزاده

1

چكيده
مادهواح�دهی مربوط به اصالح م�ادهی  18ق.ا.د .هرچند برخي از ايرادهاي
اساسي وارد بر اين ماده _ براي نمونه ،نبود اعتبار امر مختومه ،مقيد نبودن به زمان،
ِ
الزامي نبودن رعايت تش�ريفات و  _ ...را از ميان برده اس�ت ،ايرادها و كاستيهايي
نيز دارد كه از جملهی آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد :منافات اعادهی دادرسي
پيشبيني ش�ده ب�ا مفهوم واقعي و اصلي اعادهی دادرس�ي ،روش�ن نبودن «مرجع
صالح» ذكر ش�ده در مادهواحده ،تفاوت قائل نشدن ميان جايگاه ديوان عالي كشور
و ش�عبههاي تش�خيص ،ابهام در مفهوم «خالف ب ّين شرع» ،روشن نبودن چگونگي
اقدام مرجع قضایي پس از تش�خيص خالف ب ّين ش�رع از س�وي رییس قوه قضایيه،
روشن نبودن مرجع صالحيتدار براي رسيدگي به اعادهی دادرسي ،عدم ذكر تاريخ
آغاز مهلت س�هماههی ذكر شده ،و تعارض در ش�يوهی تجديدنظرخواهي ميان اين
ماده واحده و ق.د.ع.ا
واژگان كلي�دي :خالف ب ّين ش�رع ،اعادهی دادرس�ي ،ديوان عالي كش�ور،

شعبهی تشخيص ،ديوان عدالت اداري

 .1دكتر در حقوق خصوصي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب.
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مقدمه

در تاري��خ  ،1381/7/27مادهی  18ق.ت.د.ع.ا .در قالب یک مادهواحده
اصالح ش��د 1و برخی ایرادهای اساس��ی وارد بر ق.ا.د را از میان برده ،که از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1نبود اعتبار امر مختومه كه يكي از ايرادهاي اساسي قانون سابق بود،
حقوقي مخدوشش��ده از ناحيهی آن
مرتفع ش��ده و در نتيجه ،ثبات و امنيت
ِ
قانون به جامعه بازگردانده شده است؛
 .2اصول متق��ن حقوقي از جمله اصل تناظر اصح��اب دعوي 2و امكان
دفاع طرف مقابل و تبادل لوايح احيا شده گرديده است؛
 .3قانون سابق كه مقيد به زمان نبود ،تالي فاسد غيرقابل جبراني را بر
امنيت حقوقي كش��ور وارد ميساخت كه خوشبختانه اكنون مقيد به زمان يك
.1متن مادهواحده بدین ش��رح اس��ت :ماده  18قانون اصالح قانون تش��کیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب
 1381/7/27بهشرح زیر اصالح میشود:
م��اده  -18آراء غی��ر قطع��ی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان اس��ت ک��ه در قانون آئین دادرس��ی ذکر گردیده
تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرس��ی مربوط انجام خواهد شد .آراء قطعی دادگاههای عمومی و
انقالب و نظامی و دیوان عالی کش��ور جز از طریق اعاده دادرس��ی و یا اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط
مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای؛ به تشخیص رئیس قوه قضاییه خالف بین شرع
باشد که در این صورت این تشخیص؛ بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع
صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.
تبصره  -1مراد از خالف بین ش��رع ،مغایرت رای صادره با مس��لمات فقه اس��ت و در موارد اختالف نظر بین فقها؛
مالک عمل نظر ولی فقه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره  -2چنانچه دادس��تان کل کش��ور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مس��لح و روسای کل دادگستری استانها
مواردی را خالف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعالم خواهند نمود.
تبصره  -3آراء خالف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی میشود.
تبصره  -4پرونده هایی که قبل از الزم اجراء ش��دن این قانون به ش��عب تش��خیص وارد شده است مطابق مقررات
زمان ورود؛ رسیدگی میشود .پس از رسیدگی به پرونده های موجود شعب تشخیص منحل میشود.
تبصره  -5آرائی که قبل از الزم اجراء ش��دن این قانون قطعیت یافته اس��ت حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس
از الزم اجراء ش��دن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رس��یدگی مجدد
مطابق مواد این قانون می باشد.
تبصره  _ 6از تاريخ تصويب اين قانون ماده ( )2قانون وظايف و اختيارات رییس قوه قضایيه مصوب 1378/12/8
و ساير قوانين مغاير لغو ميشود».
 .2يعني امكان اطالع طرفهاي دعوا از محتويات پرونده.

علی کاظمزاده

ماه شده است؛
 .4قانون سابق مقيد به افراد خاصي نبود در حالي كه اكنون تا اندازهاي
مقيد به اش��خاص معيني شده است؛ هر چند مانع از خروج رییس قوه قضایيه
از اين محدوده نيز نيست؛
 .5قانون سابق رعايت تشريفات را الزامي نميدانست ،در حالي كه قانون
جديد اين فرايند را تابع تشريفات قانوني اعادهی دادرسي قرار داده است.
در كن��ار اين امتيازها ،ميتوان به ايرادها و كاس��تيهاي زير در اينباره
اشاره كرد:
دادرس��ی پیشبینیش��ده در مادهواحده تأس��يس جديدي
 .1اعادهی
ِ
مبتني بر تش��خيص خاص اس��ت كه چندان رهگش��ا و اميدبخش نيس��ت و با
مفهوم واقعي و اصلي اعادهی دادرسي منافات دارد؛
 .2مطاب��ق مادهواحده ...« ،پرونده حس��ب مورد به مرج��ع صالح برای
رس��یدگی ارجاع میش��ود .»...روش��ن نيس��ت كه منظور از ارجاع چيست و با
فرستادن پرونده چه تفاوتي دارد.
از نظر حقوقي ،ارجاع پروند ْه متصدي شعبه را ملزم به اظهارنظر قضایي
ميكند ،در صورتي كه فرستادن پرونده مقام مربوط را الزاماً با اظهارنظر قضایي
روب��هرو نميكند .به موجب مادهی  177ق.آ.د.ا.ك« ،.ارجاع به ش��عبه» مالک
قانونگذار اس��ت ،نه حتي ارجاع به قاضي مشخص .از نظر قانونگذار ،تخلف از
اي��ن امر ب��راي مقام ارجاع تعقيب انتظامي در پ��ي دارد .رییس قوه قضایيه در
عمل نقش فرس��تادن پرونده را بر عهده دارد ،ولی قانون بهس��هو نقش ارجاع را
براي او قائل شده است.
وانگهي ،ارجاع پرونده مس��تلزم داش��تن س��مت قضایی است ،در حالي
كه رئیس قوه قضاییه س��مت قضایی ندارد .ه��ر چند مادهی  2قانون وظایف و
اختیارات رئی��س قوه قضاییه مصوب  1378/12/8رئیس قوه را داراي س��مت
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قضایی دانسته بود 1،به حكم تبصرهی  6مادهواحده «از تاریخ تصویب این قانون
م��اده ( )2قانون وظایف و اختیارات رئیس ق��وه قضاییه مصوب  1378/12/8و
سایر قوانین مغایر لغو میشود»؛
 .3مطابق مادهواحده ،آراء خالف ّبي ِن ش��ر ِع ش��عبههاي تش��خيص در
ش��عبهی ديوان عالي كش��ور رس��يدگي ميش��ود ،در صورتي كه قبل از اين و
پيش از تصويب مادهواحده عكس آن عمل شده و آراء خالف ّبي ِن شر ِع ديوان
عالي كشور در شعبههاي تش��خيص رسيدگي ميشد .اين امر نشانگر آن است
چ تفاوتي بين آن دو جايگاه قائل نبوده و اصوالً جايگاه ديوان
ك��ه قانونگذار هي 
عالي كش��ور و شعبهی تشخيص ديوان عالي كشور را به خوبي نشناخته و هيچ
ي��ك از اين دو مرجع را نس��بت به یکديگر باالتر ي��ا پايينتر نميداند .ولي ،در
عرف خاص قانونگذاري و قانوننويس��ي ،بايد بين ديوان عالي كشور و شعبهی
تشخيص ديوان عالي كشور قائل به تفاوت بود.
اين در حالي است كه در شعبههاي تشخيص ديوان عالي كشور پنج نفر
قاضي اظهارنظر ميكرد ،در حالي كه در ش��عبههاي ديوان عالي كش��ور دو نفر
قاضي اظهارنظر ميكنند؛
 .4به حكم مادهواحده ،مورد بايد از مصداقهاي خالف بين ش��رع باشد.
در اين زمينه ،نكات زير به نظر ميرسد:
ال��ف .این ام��کان وجود دارد كه عنوان «خالف ّبين ش��رع» در عمل به
مصداقهای «خالف ّبین قانون» تعمیم داده شود؛
ب .ب��ه نظر ميرس��د كه مس��لمات فقه عب��ارت اس��ت از موضوعهاي
غيراستنباطي؛ يعني ،محكمات دين كه روشن بوده و در حوزهی اجرا نميتوان
آنه��ا را تأويل ك��رد .بنابراین ،موضوعهاي اس��تنباطي را ک��ه مجتهد ميتواند
2
استنباطی متفاوت با دیگر مجتهدان داشته باشد ،شامل نمیشود؛
پ .اين مس��أله مطرح است كه آيا خالف نظر مشهور فقيهان به معناي
 .1ریاس��ت قوه قضاییه س��مت قضایی است و هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی ،رأی دادگاهی را خالف بین
شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.
 .2عابدیان ،میرحسین؛ مأوی؛ ش .1385 ،128

علی کاظمزاده

حقيقي كلمه خالف ّبين ش��رع اس��ت يا خير .قول حاصل از استنباط عدهاي از
فقيهان يا اكثريت آنان قول مشهور نام دارد .در برابر آن ،نظريهی عدهی اندكي
از فقيهان اس��ت كه آنان هم حكم ش��رع را از دين استخراج كردهاند .از اينرو،
نميتوان گفت كه نظر اقليت خالف ش��رع اس��ت؛ چه رسد به اينكه خالف ّبين
شرع باشد.
 .5کیفی��ت نظ��ر وليفقيه در تبصرهی  1ماده واح��ده به عنوان يكي از
مصداقهاي تميز «خالف ّبين شرع» روشن نیست .زیرا ولی فقیه یا در قالب فتوا
قبل از تصویب قوانین صادر ش��ده است یا وقتی موضوعي در قوانين پيشبيني
نشده و قانونگذار نسبت به آن سكوت اختيار كرده و مورد از مصداقهاي اصل
 167ق.ا و م��ادهی  3ق.آ.د.ا.م و مادهی  214ق.آ.د.ا.ك اس��ت ،ولي فقيه براي
حل آن معضل در مقام اظهارنظر برميآيد.
در صورت نخس��ت به نظر میرسد اگر فتواي ولي فقيه براي نظم دادن
به جامعه به دليل قرار گرفتن در رأس يك جامعهی نظاممند صادر ش��ده باشد
با توجه به اینکه ولي فقيه بهموجب قانون اساسي نسبت به مصوبههاي مجلس
و در معناي عام نسبت به جريان قانونگذاري از رهگذر شوراي نگهبان نظارت
تقنيني دارد؛ باید فتوای مذکور در قوانین لحاظ شده باشد .از اینرو یک قانون
مصوب به واس��طهی عدم موافقت با نظر ولی فقیه با توجه به نظارت ش��ورای
نگهبان ،خالف شرع نخواهد بود تا رأی مطابق آن قانون در زمرهی رأی خالف
ّبین شرع به حساب آید .گو اینکه ماده واحده نیز فقط شامل حکمهای خالف
ّبین شرع است نه خالف قانون.
در صورت دوم نیز نمیتوان حکم مخالف نظر ولی فقیه را -که بعدا ً بیان
ش��ده اس��ت -در مواردی که از پیش ،نظر مش��هور فقهی حکم دادگاه را تأیید
میکند خالف ّبین شرع دانست؛
شرع رییس
 .6به حكم تبصرهی يادش��ده ،مرجع تش��خيص خالف ّبين ْ
قوه قضایيه اس��ت .در عمل بايد ديد كه مرجع تش��خيص خالف شرع بودن آیا
شخص رییس قوه است يا افراد و مقامهاي ديگر .اگر منظور شخص رییس قوه
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قضایيه باش��د ،جاي سخن نيست؛ چون رییس قوه قضایيه متخصص فقه است
و ميتواند خالف ّبين ش��رع را تش��خيص دهد .اگر اين كار را مجتهدان شاغل
در نظام قضایي انجام دهند ،باز جای س��خن نیس��ت .ولي ،اين كار را در ْ
عمل
بازرسان و كارشناس��ان قضایي انجام ميدهند كه حوزهی صالحيت آنان اغلب
تش��خيص آراء خالف قانون است ،نه خالف شرع .شناخت مباني فقهي و قدرت
تميز و استنباط موافق و مخالف شرع نيازمند تخصص در رشتهی فقه است كه
معموالً بازرسان يادشده چنين صالحيتي ندارند؛
 .7مطلب بعد به چگونگي اقدام مرجع قضایي مربوط است .آيا به محض
تشخیص خالف ّبین شرع از سوي رئیس قوه قضاییه مراجع قضایی صالحيتدار
مکل��ف به پذیرش و اعمال آن زير عنوان اعادهی دادرس��ی اند يا اينكه پس از
اين تش��خيص_ مانند سایر موارد اعادهی دادرسی _ پس از درخواست ذینفع
از مرجع صالحيتدار جریان اعادهی دادرسی آغاز خواهد شد؟ وانگهي ،مراجع
قضایی صالحي��تدار مکلف به پيروي از این تش��خیص رییس قوه قضاییهاند؟
مسلم است كه پاسخ منفی خواهد بود .زيرا ،اين نوع برداشت با استقالل قضایی
آشكارا منافات دارد.
نكت��هی ديگر اينك��ه ،با توجه به ل��زوم ارائهی دادخواس��ت و پرداخت
هزين��هی دادرس��ي در دیگر موارد اعادهی دادرس��ی ،آیا در ای��ن نوع اعادهی
دادرس��ی نیز ذینفع مکلف به تنظيم دادخواست و پرداخت هزینهی دادرسی
اس��ت؟ آنچه از اين قانون استنباط میش��ود ،اين است كه چنین تکلیفی برای
ذینفع وجود ندارد .پذيرش چنین رویهاي يعني قبول اعادهی دادرس��ي بدون
تنظيم دادخواس��ت و پرداخت هزينهی دادرس��ي موجه به نظر نميرس��د .در
وهلهی نخس��ت ،این رویه عادالنه به نظر نمیرس��د .زيرا ،در دیگر ش��يوههاي
اع��ادهی دادرس��ي هزینه تودیع میش��ود و در این مرحله ش��خص از معافیت
بالمرجح به رهمند اس��ت كه با منطق حقوقي منافات دارد .در وهلهی دوم ،اين
امر موجب افزايش بيرويه و بيدليل چنین درخواستی ميشود؛
 .8اين پرس��ش مطرح اس��ت ك��ه مرجع صالحيتدار براي رس��يدگي
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ذكرش��ده در مادهواحده كدام اس��ت؛ يعني ،حال كه ریی��س قوه قضایيه رأي
را خالف ّبين ش��رع و از موارد اعادهی دادرس��ي تشخيص داد ،چه مرجعي بايد
از نظر ماهيتي به اعادهی دادرس��ي رسيدگي كند؟ در اينباره ،بايد ميان آراي
حقوقي و كيفري و نيز آراي صادره از ديوان عالي كشور تفكيك قائل شد.
مطاب��ق م��ادهی  433ق.آ.د.ا.م ،پ��س از تش��خيص خالف ّبين ش��رع،
درخواس��ت اعادهی دادرس��ي مورد تش��خيص ریيس قوه قضایيه به دادگاهي
فرس��تاده ميشود كه رأي را صادر كرده اس��ت .براي مثال ،اگر رأيي از دادگاه
حقوقي شهرستان تبریز صادر شده باشد ،پرونده به همان دادگاه و چنانچه رأي
از ديوان عالي كش��ور صادر ش��ده باش��د ،پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده
خواهد شد .بر پايهی همين ماده« ،دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی
تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی
طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز ش��ده
است.
تبصره :پس از درخواس��ت اعاده دادرس��ی طاری باید دادخواست الزم
ظرف سه ( )3روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد».
اينكه تشخيص خالف ّبين شرع ميتواند به شكل اعادهی دادرسي اصلي
يا طاري درآيد جاي ترديد نيس��ت .ولي ،آيا اعادهی دادرسی موضوع مادهواحد
میتواند همانند سایر موارد اثر تأخیر در رسیدگی به دعوا و توقف در رسیدگی
را داش��ته باش��د؟ با توجه به قاعدهی مندرج در مادهی  ،434بايد گفت كه در
شرع اعادهی دادرسي طاري موجب تأخير در رسيدگي به دعوا
مورد خالف ّبين ْ
يا توقف رس��يدگي در ديوان عالي كشور اس��ت؛ يعني ،از اين جهت نبايد هيچ
تفاوتي بين اين نوع اعادهی دادرسي با موارد ديگر قائل شد.
همان گونه كه پيشتر نيز اشاره شد ،به محض اعالم خالف ّبين شرع از
طرف رسيس قوه قضایيه ،حسب منطوق ماده ظاهرا ً نيازي به تنظيم دادخواست
و ...و نيز به قبول يا رد مرجع صالح نيست و به محض اعالم رییس قوه قضایيه،
مرجع صالح بدون اينكه حقي براي قبولي يا رد اعادهی دادرس��ي داشته باشد،
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نگاهی به ماده واحده قانون اصالح ماده ...
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به طور ماهوي مكلف به رسيدگي است.
اف��زون بر آن ،ب��ا توجه به اينكه قانونگذار مورد خالف ّبين ش��رع را از
موارد اعادهی دادرس��ي اعالم كرده ،آثار اجرائي آن ميتواند تابع آثار مندرج در
مادهی  437ق.آ.د.ا.م ش��ود و حس��ب مورد نسبت به توقف حكم يا توقف حكم
با اخذ تأمين اقدام كرد.
مقررات مادهواحده منصرف از موضوع مادهی  436ق.آ.د.ا.م است .زيرا،
اعادهی دادرس��ي به موجب دادخواس��ت مطرح نميش��ود تا منحصر به موارد
معيني در دادخواست باشد؛
 .9بر پايهی تبصرهی  4مادهواحده« ،پروندههایی که قبل از الزماالجراء
ش��دن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود؛
رسیدگی میشود .پس از رسیدگی به پروندههای موجود شعب تشخیص منحل
میشود».
گرچه راه گريزي جز پيشبيني رس��يدگي به پروندههاي موجود نبوده،
اين ايراد وارد اس��ت كه شعبههاي تش��خيص دیوان عالی کشور در مواردي به
پروندههاي ديوان عالي كش��ور رسيدگي ميكنند كه در اين قانون خود مرجع
عالي نسبت به شعبههاي تشخيص دیوان عالی کشور محسوب ميشود؛
 .10بر پايهی تبصرهی  5مادهواحده« ،آرائي كه قبل از الزماالجرا شدن
اين قانون قطعيت يافته است ظرف سهماه  ...قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد
اين قانون ميباشد».
پرس��ش اين اس��ت كه اين مدت س��هماه از تاریخ قطعیت رأی است یا
از تاریخ الزماالجرا ش��دن قانون .ب ه نظر ميرس��د كه آغاز مدت سهماه از تاریخ
الزماالجرا ش��دن قانون متقنتر و مقبولتر اس��ت و ظاهرا ً در عمل نیز پذيرفته
شده است.
س��رانجام ،با توجه به اينكه تاريخ قطعيت چه در بدوي و چه تجديدنظر
قطعيت
از زمان صدور رأي است نه از زمان ابالغ ،تعيين مهلت يكماه از تاريخ
ْ
طرفهاي دعوا را براي اس��تفاده از اين قانون با عذرهاي جدي روبهرو ميكند.

علی کاظمزاده

زيرا ،در نظام قضایي فاصلهی زماني بين صدور رأي چه در مرحلهی بدوي و چه
در مرحلهی تجديدنظر تا ابالغ اغلب بيش از يكماه به طول ميانجامد و حتي
قطعي
ممك��ن اس��ت  -به دليل تراكم كار دفاتر دادگاهه��ا  -پس از صدور رأي
ْ
مرحلههاي اداري حروفچيني دادنامه و تفكيك نس��خههاي رأي و آمادهسازي
براي تحويل به پست و ...بيش از اين مدت زمان ببرد و حتي با گذشت يك ماه
مهلت هنوز دادنامه از دفتر دادگاه خارج نشده باشد.
از جهت عملي نيز ،فرايند تش��خيص مخالفت ّبين رأي با ش��رع كه در
اغل��ب موارد در پي اعالم محكومعليه به مقامهاي مندرج در تبصرهی  1همین
مادهواحده صورت ميگيرد نيازمند بررسيهاي كارشناسانه است و زماني بيش
از يكماه نياز دارد؛
 .11قانونگ��ذار همزمان در دو قانون تازهتصويب دو ش��يوهی معارض
براي تجديدنظرخواهي ارائه كرده كه بهنوبهی خود موجب چالش قضایی است.
مادهواحده شيوهی گذشته را تغيير داده است .ولي ،ق.د.ع.ا ( )1385از شيوهی
گذش��ته تقليد كرده و شعبههاي تشخيص را در ديوان عدالت اداری احيا كرده
اس��ت كه معقول به نظر نميرس��د و بهتر آن اس��ت كه ش��يوهاي واحد براي
تجديدنظرخواهي فوقالعاده وجود داشته باشد.
راه حل تش��خيص خالف ّبين ش��رع نيز در ديوان عدالت اداري متفاوت
با دادگاهها و ديوان عالي كش��ور است .در مورد دیوان عدالت اداری ،قانونگذار
قديمي اعالم اش��تباه قاض��ي روي آورده و در ماده  16ق.د.ع.ا مقرر
به رويهی
ِ
داش��ته است كه «در صورتي كه حداقل يكي از  2قاضي يا  2قاضي از  3قاضي
صادركننده رأي ،متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند ،ضمن
اعالم نظر مس��تند و مستدل مكتوب ،پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص
به دفتر ریيس ديوان ارسال مينمايند.
تبصرهـ صدور حكم اصالحي در مورد س��هوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا
رفع ابهام كه توس��ط ش��عبه صادركننده رأي انجام ميشود ،مشمول اين ماده
نميباشد».

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /60پاییز 1386

87

