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تأملي در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
مسلم

آقایيطوق*

چکیده
بطالن مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشوورهای متلفوو ا از
جمفه ایران ،برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفله شده است .با این حال ،ایون مئوهفه کوه
پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی مفغی ا رفع خواهد شد ،یکی از مباحو
مهم حقوق دادرسی اداری است .این مئهفه حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحفیول مههوومی
ابطال ،الزامات حاکمیت قانون ا نیز احیای حقوق تضییعشدۀ اشوتا بوا اثور قهقرایوی ابطوال
سازگارترند .اما امنیت حقوقی ا نیز حقوق مکلئبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همئوترند .موادۀ
 31قانون تشکیالت ا آیین دادرسی دیوان عودالت اداری مووو  3131اثور ابطوال را از زموان
صدار رأی دانئله است ،مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی کوه بوهسوب رعایوت حقووق
تضییعشدۀ اشتا  ،اثر ابطال به زمان تووی ملرت شود .این مواده هرچنود بوه نهوع امنیوت
حقوقی ا حقوق مکلئبۀ اشتا است ،با فهم حقوقی ا اصول حاکمیوت قوانون مغوایر اسوت ا
رایۀ عمفی دیوان نیز نشان میدهد که این نهاد رایکرد چندان مطفووبی بوه سوازاکار حموایلی
حقوق تضییعشدۀ اشتا ندارد .راش پژاهش تحفیفی -تطبیقی است.

کلیدواژگان
ابطال ،بطالن ،حقوق اداری ،دیوان عدالت اداری ،مووبات داللی.

* اسلادیار ،دانشگاه عفوم قضایی ا خدمات اداری ،تهران.
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مقدمه
بطالن مقررات که از طریق فرایند دادرسی اداری اعالم میشود ،یکوی از ضومانتاجراهوای مهموی
است که در حقوق اداری کشورهای متلفو ا از جمفه ایران ،برای تضمین حاکمیت قانون در نظور
گرفله شوده اسوت طباطبوایی مومتمنی71 :3133 ،؛ De Laubadere, Venezia et Gaudemet,
 .)2002: 104بدینترتی  ،در مواردی که مقررات داللی از نظور مغوایرت بوا قووانین یوا اشوکا ت
دیگر ،دارای آسی باشد ،میتواند در معرض رسیدگی ا ابطال قرار گیرد .با این حال ،ایون مئوهفه
که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمول از چوه زموانی مفغوی ا رفوع خواهود شود ،یکوی از
مباح مهم حقوق دادرسی اداری است .این مئهفه حداقل از چهار نظر اهمیوت دارد؛ اال اینکوه،
الزامات حاکمیت قانون با شناسایی اعلبار برای مووبات ابطالشده در بازۀ توووی توا صودار رأی
ابطال میتواند تحتالشعاع قرار گیرد؛ دام اینکوه اثور قهقرایوی ابطوال مویتوانود امنیوت حقووقی
 )Seguridad jurídicaرا بهااسطۀ تأثیر بر راابط هنجارهای حقوقی ،تحت تأثیر قرار دهود .مووارد
سووم ا چهوارم نیوز بوه حقووق تضوییعشودۀ اشوتا ا نیوز حقووق مکلئوبۀ آنهوا Derechos
 )adquiridosمربوط میشود ا میتواند آنها را خدشهدار سازد .)Alzate Ríos, 2011: 203
اهمیت این مئهفه در حقوق اداری ایران داچندان است ،چراکوه قانونگوذار ایوران ،از سوال
 3131بدین سو بر مبنای نظر تهئیری شورای نگهبان دربارۀ اثر ابطال مقررات ،قائل به تهویل
شده ا در مورد مقررات مغایر با قانون ،اثر ابطال را نه از زمان تووی که از زمان اعالمِ مغوایرت
دانئله است .حال آنکه تحفیل حقووقی ا همننوین مطالعوات تطبیقوی در نظوامهوای حقووقی
کشورهای متلفو نشان میدهد که اصو ً ابطال ،به معنای اعالم بطالن مقررات است ،بنوابراین
اثر ابطال چه در مورد مقررات مغایر با شرع ا چه در مورد مقررات مغایر با قانون ،بایود از زموان
براز مغایرت باشد نه از زمان اعالم مغایرت ،چراکه اگر مقررهای مغایر بوا قوانون اسوت ا ابطوال
شود ،این ابطال باید به هر برشی از زمان که این مقرره با قانون مغایرت داشله اسوت ،بوازگردد.
در ااقع ،رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مووبه با قانون« ،تأسیس» مغایرت نمیکنود،
بفکه «کشو» ا «اعالم» مغایرتی است که از مدتی پیش از اعالم مغایرت عارض بر مقورره بووده
است .همننین نگاهی به تجربۀ برخی کشورها همنون فرانئه ،ایلالیا ا آمریکا نشوان مویدهود
که عالاهبر اعالمی بودن ابطال ،مدیریت آثار ابطال در بازۀ زمانی میوان توووی توا صودار رأی
برای رعایت برخی از الزامات پیشگهله ،امری ضراری است ا با آنکه قانونگذار ایران ،تا حدادی
به این امر توجه نشان داده است ،اشکا تی در این خوو اجود دارد.
در این مقاله اثر ابطال مقررات مغایر با قانون از منظر زمانی بررسی شده است ا بودینترتیو ،
اثر ابطال مقررات مغایر با شرع از توجه این مقاله خوار اسوت .بودینمنظوور ،بوا اسولهاده از راش
تطبیقی-تحفیفی ،تالش خواهیم کرد معنای ابطال مقررات را تحفیول مههوومشناسوی) ا بور پایوۀ
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مطالعات تطبیقی از این نظر دفاع کنیم که اثر ابطال اصو ً بایود بوه زموان عوارض شودن مغوایرت
مقررات با قانون بازگردد .البله بهااسطۀ اینکه امنیت حقوقی ا نیز حقوق مکلئبۀ افراد با قهقرایوی
بودن اثر ابطال در متاطره قرار میگیرد ،نظامهای متلفو حقوقی بوه نهواد ابطوالکننوده اخلیوار
مدیریت آثار ابطال را در بازۀ زمانی میان تووی ا صدار رأی شناسایی کردهاند .نووآاری پوژاهش
کنونی در این است که تاکنون در زبان فارسی تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،بهتهویل بوه مطالعوۀ
اثر ابطال مقررات از زاایۀ پژاهش حاضر پرداخله نشده است.
پژاهش حاضر در سه بند سازمان یافله است؛ در بند نتئت پیشینه ا اضعیت کنوونی ایون
بح در نظام دادرسی اداری ایران بررسی شده است .در بند دام با مههومشناسی ابطال ا نیز با
رجوع به حقوق اداری تطبیقی ،رایکرد قانونگذار ایران مبنی بر قهقرایی نبودن اثور ابطوال نقود
شده است .در نهایت در بند سوم ،بر این اساس که ابطال اثری قهقرایی دارد ،از لوزام مودیریت
این آثار در بازۀ زمانی میان تووی ا صدار رأی ابطال دفاع شده است .راش پوژاهش حاضور،
تحفیفی -تطبیقی است ا از حقوق اداری تطبیقی برای تقویت بح اسلهاده شده است.

پیشینه و وضعیت کنوني بحث در دادرسي اداری ایران
با اجود اهمیت موضوع آثار زمانی ابطال مقررات ،قانونگوذار ایوران در قوانون در خووو شوورای
داللی موو  3113بهعنوان نتئلین قانون مربوط به نظوام عودالت اداری در ایوران ا همننوین
قانون دیوان عدالت اداری موو  3113بهعنوان نتئلین قانون مربوط بوه دیووان عودالت اداری،
به این مئهفۀ مهم اشاره نکرده بود .با توجه به این سکوت قانونگذار ،ریاست اقوت قووۀ قضواییه در
نامهای قابل تأمل ،اثر ابطال مقررات را از شورای نگهبان که مرجوع تهئویر قوانون اساسوی اسوت،
اسلهئار کرد .این نامه از آنجا قابل تأمل است که بهنظر میرسد ،اثر ابطال مقررات -در فرض نیواز
به تهئیر -باید از مجفس شورای اسالمی بهعنوان نهاد قانونگذار در زمینوۀ دیووان عودالت اداری ا
نهاد رسمی تهئیر قوانین عادی اسلهئار میشد نه از شورای نگهبان ،چراکه قانون دیووان عودالت
اداری طبق ذیل اصل  311قانون اساسی در سال  3113به تووی مجفس شورای اسالمی رسیده
بود ا از آنجا که طبق اصل  11قانون اساسی «شرح ا تهئیر قووانین عوادی در صوالحیت مجفوس
شورای اسالمی است» ،جرم این امر در صالحیت مجفس بود نوه شوورای نگهبوان .بوهعوالاه اثور
ابطال مقررات از چه زمانی است یا باید از چه زمانی باشد ،اصو ً مئهفۀ حقوق اساسی نیئوت کوه
در حیطۀ صالحیت شورای نگهبان باشد .جال اینکه خود شورا نیز در صدر نظر تهئویری شومارۀ
 33/13/3113توواریخ  3133/1/33اذعووان کوورده اسووت کووه «نئووبت بووه ابطووال آی ویننامووههووا ا
تووی نامهها ا بتشنامهها ،اصل یکوداههلادم بهخودیخوود اقلضوای بویش از ابطوال را نودارد»
مرکز تحقیقات شورای نگهبوان .)111 :3133 ،شواید مناسو تور ایون بوود کوه در ذیول هموین
اظهارنظر ،اسلهئارکننده به اصل  11قانون اساسی ا فرایند تهئیر قوانین عادی ارجاع میشد.
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بووه هوور رای ،در سووکوت قانونگووذار عووادی ،شووورای نگهبووان در نظوور تهئوویری شوومارۀ
 33/13/3113مورخ 3133/1/33در پاسخ به اسلهئار رئیس قوۀ قضاییۀ اقت اعالم کرد:
«نئبت به ابطال آییننامهها ا تووی نامهها ا بتشنامهها اصل یکوداههلادم بهخودیخوود
اقلضای بیش از ابطال را ندارد ،لکن چون ابطال موارد خالف شرع مئلند بوه تشوتی فقهوای
شورای نگهبان است ا از موادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد ،ففذا ابطال از زموان
تووی آنها خواهد بود» مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)111 :3133 ،
بدینترتی  ،شورای نگهبان میان مقررات مغایر با قوانین ا مووبات مغایر با شرع تمیز قائول
شد ،بدان آنکه توضیحی در این زمینه ارائه شود که اا ً با فرض پذیرش ایون تموایز ،چورا بایود
چنین تأثیر شگرفی بر آثار زمانی ابطال داشله باشد؟ ثانیاً آیا مغایرت مووبات داللی با مواده یوا
موادی از قوانینی که مطابق مرّ شرع تووی شدهاند ،مانند بئیاری از قووانین جزایوی ا مودنی،
مغایرت با قانون تفقی میشود؟ مغایر با شرع تفقی میشود؟ یا همزمان مغوایر بوا شورع ا قوانون
است؟ این مئهفه از آنجا اهمیت دارد که دیوان عدالت اداری عموماً براساس نووع شوکایلی کوه
صورت میگیرد ،رسیدگی میکند ا ممکن است شاکی صرفاً از نظور مغوایرت موووبه بوا قوانون
شکایت کند ،حال آنکه قانون مزبور خود میتواند ترجمان شرع در نظام حقوقی باشد .در چنین
اضعی لی ،ابطال یک مووبۀ ااحد ممکن اسوت در فورض شوکایت شواکی از جنبوۀ شورعی اثور
قهقرایی داشله باشد ،الی در فرض شکایت شاکی از جنبۀ قانونی اثر را به آینده داشله باشد .بوا
توجه به همین دست از اشکا ت ،سه سال پوس از ایون نظور تهئویری ،در تواریخ 3131/3/11
رئیس اقت دیوان عدالت اد اری اسلهئاری تقدیم شورای نگهبان کرد کوه در آن مبوانی نظوری
تهئیر پیشگهله مورد سمال ااقع شده بود .در بتشی از این نامه آمده بود:
«شورای محلرم نگهبان ...در مورد زمان تأثیر ابطال مووبات مئهولین ا سازمانهای اداری که
به موج اصل  313توسط دیوان عدالت انجام میشود ،قائل به تهوویل شوده ا زموان اثرگوذاری
ابطال در مووبات خالف شرع را زمان تووی مووبه ا زموان اثرگوذاری ابطوال بوه جهوات دیگور
خالف قانون بودن ا خار از اخلیارات بودن موووبه) را زموان صودار رأی ابطوال توسوط هیوأت
عمومی اعالم فرمودهاند .صرفنظر از اینکه مبانی حقوقی این تهویل برای بئیاری از قضات دیووان
راشن نیئت ا این دسله از قضات معلقدند که برخالف نقض مووبه یا لغو آن که عفیا صول باید
از زمان تومیمگیری باشد ،معنی ابطال اعالم بیاعلباری تومیم از بدا زمان تووی همان مووبه
است ،زیرا مووبهای که خالف قانون بوده یا مقام تووی کننده اخلیار تووی آن را نداشله اسوت
از همان زمان تووی بیاعلبار بوده است ا ابطال مووبه توسط هیأت عمومی دیوان مشوابه نئوخ
یک قانون یا نقض یک رأی نیئت بفکه ابطال در این مورد به معنی اعالم باطول بوودن ا غیرقابول
عمل بودن مووبه است »...مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)111 :3133 ،
البله شورای نگهبان در پاستی کوه در تواریخ  3131/33/1بوه ایون اسلهئوار ارائوه کورده،
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«مبانی حقوقی این تهویل» را تبیین نکرده است .با این حال ا با اجود پاسخ نگهلن به اشوکال
مطرحشده توسط رئیس دیوان عدالت اداری ،این نظر شورای نگهبوان در قوانون دیووان عودالت
اداری موو  3131اارد شد .مادۀ  13این قانون اشعار میداشت« :اثر ابطال موووبات از زموان
صدار رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مووبات خالف شرع یا در موواردی کوه بوه منظوور
جفوگیری از تضییع حقوق اشتا  ،هیأت مذکور اثر آن را از زمان تووی مووبه اعالم نماید».
در حال حاضر ،مادۀ  31قانون تشکیالت ا آیین دادرسوی دیووان عودالت اداری مووو 3131
همین حکم را تکرار کرده است.
یکی از پیامدهای نامطفو عمفی که پیرا نظر تهئیری االیۀ شورای نگهبان ایجاد شده بود،
اقدام اداره به تووی مووبۀ جدید با همان مهاد ابطالشده بود ،چراکه در مواردی که اثر ابطوال
مووبه مغایر با قانون به زمان تووی برنمیگشت ،مووبۀ ابطالشده از زمان توووی توا زموان
صدار رأی معلبر بود ا آثار قانونی خود را داشت .در چنین مواردی اداره میتوانئت همان مهاد
را در مووبۀ جدید خود تکرار کند ا از این طریق اقدام دیوان عدالت اداری را بالاثر کند ،چراکه
دعوای جدیدی باید برای ابطال آن صورت گیرد .بنابراین ،رئویس دیووان عودالت اداری در ناموۀ
اسلهئاری مورخ  3131خود خطا به شورای نگهبان این مئهفه را مورد اشاره قرار داد ا نظور
شورای نگهبان را در این زمینه جویا شد .در بتشی از این نامه آمده بود:
«در چندین پرانده برخی از ادارات خدماتدهنده مثل ازارت نیرا ،متوابرات ،شورکت گواز
مبادرت به افزایش تعرفهها ا گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نمودهاند ا برخی افراد
ذینهع تقاضای ابطال مووبات مربوط به تعرفههای غیرقانونی را نمودهاند .این تقاضاها در دیوان
مطرح ا منجر به ابطال مووبات مورد شکایت شده است .ادارات مربوطه بالفاصفه پوس از ابوال
ابطال ،مووبۀ دیگری با همان مضمون را به مرحفۀ اجرا گذاشلهاند ا هیچ تغییری در حال فورد
شاکی ایجاد نشده است ،زیرا هزینههای مربوط به قبل از تاریخ ابطال بر مبنوای هموان موووبه
ابطال شده که عفیالهرض عطو بماسبق نمیشود ا هزینههای بعد از ابطال نیز براساس موووبۀ
جدید با همان نرخ غیرقانونی اخذ شده است ا به این صورت ،رسویدگی قضوایی دیووان بویاثور
گردیده است .در چند پراندۀ دیگر برخی از شهرداریهوا بوه موجو موووبهای اقودام بوه اخوذ
عوارض از سر جمع فراش محوو ت یک ممسئۀ تولیدی به مأخذ پنج درصد فراش نمودهانود.
از این مووبات شوکایت شوده ا توسوط دیووان عودالت ابطوال شوده اسوت لکون محکوومعفیوه
شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است بوا ایون اسولد ل
که این عوارض ملعفق به سنوات قبول از رأی هیوأت عموومی اسوت در نلیجوه مشومول ابطوال
نمیشود» مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)111 :3133 ،
شورا در نظر تهئیری شمارۀ  31/13/3731مورخ  3131/33/1اعالم کرد:
«اجرای مووبۀ ابطالشده در مواردی که به مرحفۀ اجراء درنیامده ا توووی موووبهای بوه
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همان مضمون ا یا مبلنی بر همان مالکی که موج ابطال مووبه شده است ،مانند عدم اجوود
مجوز قانونی ،بدان اخذ مجوز جدید ،برخالف نظریۀ تهئویری شوورای نگهبوان اسوت» مرکوز
تحقیقات شورای نگهبان.)117 :3133 ،
ملعاقباً قانونگذار برای مقابفه با این پیامدها ،در سوال  3131دا راهکوار را در پویش گرفوت.
راهکار اال که در نظر تهئویری شوورای نگهبوان ذکور نشوده اسوت ،سوازاکار موادۀ  31قوانون
تشکیالت دیوان است که براساس آن هیوأت عموومی دیووان عودالت اداری بورای جفووگیری از
تضییع حقوق اشتا  ،اثر ابطال را به زمان تووی بازمیگردانود .راهکوار دام اموا تکورار نظور
شورای نگهبان است که براساس آن اداره مفزم به رعایوت مهواد رأی هیوأت عموومی دیووان در
مووبات بعدی است .مادۀ  31قانون تشوکیالت ا آیوین دادرسوی دیووان در ایون زمینوه مقورر
میدارد« :چناننه مووبه ای در هیأت عمومی ابطال شود ،رعایوت مهواد رأی هیوأت عموومی در
مووبات بعدی ،الزامی است».
به هر حال ،در نظم کنونی عدالت اداری ایران ،اثر ابطال مووبات مغایر با قوانون در اصول از
زمان صدار رأی است ،مگر اینکه در مواردی بهسب جفوگیری از تضییع حقوق اشتا این اثر
به زمان تووی مووبه ملرت شود .اما این رایکرد ،از یک طرف مغایر با فهم حقوقی از معنوای
ابطال ا نیز رایۀ حاکم بر ح قوق اداری تطبیقی است ا از طرف دیگر ،رایۀ دیوان عودالت اداری
نشان میدهد که نگاهی حداقفی به قید «جفوگیری از تضییع حقووق اشوتا » دارد ،بنوابراین،
در بیشلر آرایی که در اجرای مادۀ  31قانون تشکیالت دیوان صوادر شوده ،اثور ابطوال از زموان
صدار رأی بوده است3.

ابطال مقررات دولتي در منطق حقوقي و حقوق اداری تطبیقي
از نظر غال حقوقدانان حقوق عمومی ،در حقوق اداری اصل بر صحت ا اعلبار
 )validezمقررات داللی است  .)cf. Forsyth, 2001: 21بدین معنا که فرض االیه بر این اسوت
که مقررات تووی شده توسط نهادهای اداری اعلبار قانونی دارند ،مگور اینکوه خوالف آن ثابوت
شود .قوانین برخی کشورها به این فرض اشاره کردهاند ،مانند قانون آیین اداری آرژانلین موو
 3311مادۀ  ،)31قانون آیین عام اداری پرا موو  1333موادۀ  ،)3قوانون حقووق ا تکوالیو
اشووتا در زمینووۀ ادارۀ عمووومی دامینویکن موووو  1331مووادۀ  )33ا قووانون آیووین اداری
مشلرک نهادهای اداری عمومی اسپانیا موو  1331بند  3مادۀ  .)13لرد رادکفیو در دعووای
 Smith v East Elloe Rural District Councilدر سال  13311در این زمینه میگوید:

Presunción de

 .3طبق اسلقرایی که در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ششماهه دام سال  3131صورت گرفت ،حداد 11
رأی ،اثر ابطال را از زمان صدار دانئله است ا در مقابل 13 ،رأی اثر ابطال را به زمان تووی ملرت کرده است.
2. Smith v East Elloe Rural District Council [1956] AC 736.
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« یک تومیم هرچند با حئن نیت اتتاذ نشده باشد ،همننان یوک عمول اداری دارای آثوار
حقوقی است .بر پیشانی چنین تومیمی مهر بیاعلباری نقش نبئله است .اگر فراینودهای زم
قانونی برای اثبات جهات عدم اعلبار ا در نلیجه ابطال آن صورت نگیرد ا یا ایون توالشهوا بوه
شکئت بینجامد ،چنین تومیمی اعلبارش را در راسلای اهداف ظاهری خود حهظ خواهد کرد؛
درست مانند بیعی ا نق ترین تومیم اداری» .)Forsyth, 2001: 20
در مقابل این فرض صحت یا اعلبار ،در نظامهوای متلفوو حقووقی ا از جمفوه ایوران ،جهوات
متلفهی برای ابطال مقررات داللی اجود دارد .بورای مثوال ،در حقووق اداری ایلالیوا نقوض قوانون
 ،)violazione di leggeسوءاسووولهاده از قووودرت  )eccesso di potereا عووودم صوووالحیت
 ) incompetenzaسه جهوت اصوفی بورای ابطوال مقوررات داللوی اسوت Chieppa e Lopilato,
 .)2007:در فرانئه نیز جهات ابطال عبارتاند از :عدم صالحیت  ،)l’incompetenceنقو شوکفی
فرایند ا تشریهات)  ،)vice de formeسوءاسلهاده از قدرت  )détournment de pouvoirا نقوض
قوانون  .)De Laubadere, Venezia et Gaudemet, 2002: 127 )violation de la loiدر حقووق
اداری ایران ،مئلهاد از اصول  313ا  311قانون اساسی 3،مادۀ  13ا نیز بند «ت» موادۀ  33قوانون
تشکیالت ا آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موو  ،3131ابطال مقررات یا بوهااسوطۀ مغوایرت
با قوانین ا شرع صورت میپذیرد یا بهااسطۀ خرا از صالحیت مرجع تووی کننده.
د یل ابطال هرچه باشد ،هنگامیکه مووبۀ ظاهراً معلبر در دادگاه اداری به چالش کشویده
ا نهایلاً ابطال میشود ،آیا این ابطال چیزی جز اعالم بطالن است؟ بهنظر میرسد حقووق اداری
تطبیقی بیشلر به اعالمی بودن ابطوال ملمایول اسوت ا ایون برداشوت از بررسوی حقووق اداری
کشورهای متلفو کامنلو ا سیویللو در سرتاسر جهان تقویت میشوود کوه بوهطوور ملعوارف،
ابطووال مقووررات را دارای دا ایژگووی عووامالشوومول بووودن  )erga omnesا قهقرایووی بووودن
 )retroactivitéمویداننود  .)Barray et Boyer, 2015:عوامالشومول بوودن اثور ابطوال بودین
 .3براساس اصل  313قانون اساسی« :قضات دادگاهها مکفهند از اجرای تووی نامهها ا آییننامههای داللی که
متالو با قوانین ا مقررات اسالمی یا خار از حداد اخلیارات قوۀ مجریه است خودداری کنند ا هر کس
میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
« .1مادۀ  -3در اجرای اصل  311قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهمنظور رسیدگی به شکایات ،تظفمات ا
اعلراضات مردم نئبت به مأموران ،ادارات ا آییننامههای داللی خالف قانون یا شرع یا خار از حداد
اخلیارات مقام تووی کننده ،دیوان عدالت اداری که در این قانون بهاخلوار دیوانی نامیده میشود زیر نظر
رئیس قوۀ قضائیه تشکیل میگردد».
«مادۀ  -33تقاضای ابطال مووبات در هیأت عمومی دیوان ،با تقدیم درخواست انجام میگیرد .در درخواست
مذکور ،توریح به موارد زیر ضراری است:
ت -د یل ا جهات اعلراض از حی مغایرت مووبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خرا از
اخلیارات مرجع تووی کننده».
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معناست که اعالم بطالن مووبه صرفاً خطا به طرفین دعوا یا شکایت نیئوت ،بفکوه یوک اثور
عینی دارد ا خطا به عموم است.

 .1مفهومشناسي ابطال مقررات دولتي
همانطورکه اشاره شد ،ابطال د یل متلفهوی مقوررات اجوود دارد .بودینترتیو  ،بورای نمونوه ،اگور
مغایرت با قوانین عامل ابطال باشد ،بدینمعناست که مقررات مزبور مهاد قوانون یوا قووانین خاصوی را
رعایت نکرده است .برای مثال ،ممکن است قانون بازۀ زمانی خاصی را بورای انجوام یوک عمول اداری
خا در نظر گرفله ،حال آنکه مووبۀ دالت بازۀ زمانی مزبور را بیشلر یا کملور تعیوین کورده اسوت.
تأمل در ماهیت ابطال مقررات به جهات متلفو ،نشان میدهد که هر یک از این جهات ابطال هرگوز
از زمان صدار رأی توسط هیأت عمومی ایجاد نمیشود ،بفکه از مدتی پیش از آن ایجاد شده اسوت ا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجود جهت ابطال را کشو کرده ا بطالن مووبه را اعالم مویکنود
نه اینکه با کشو جهت ،بطالن را به یک مووبۀ قانونی بار کند .بوه بیوان دیگور ،رأی هیوأت عموومی
دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مقررات مغوایر بوا قوانون ،ماهیوت اعالموی )natura dichiarativa
دارد نه تأسیئی  )costitutivoیا ایجادی .)La Femina, 2016: 145; Alzate Ríos, 2001: 202
رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مووبه اگر بهسب «مغوایرت» باشود کوه از مودتی
پیش از صدار رأی ایجاد شده است ،چگونه شامل داران قبل از صدار رأی نمویشوود؟ چراکوه
اگر اثر قهقرایی ابطال انکار شود ،بدینمعناست که مووبۀ داللی مغایر با قانون توا زموان صودار
رأی ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای آثار قانونی بوده ا این هیأت عموومی
است که آثار قانونی مووبه را ملوقو ا مفغی میکند .حال آنکه ،مووبهای کوه مغوایر بوا قوانون
بوده یا خار از صالحیت تووی شده است ،از همان آغاز نامعلبر بوهدنیوا آموده اسوت nació
 .)Gordillo, 2011: 487 )inivalidóاگر مووبهای مغایر با قانون یا خرا از صالحیت توووی
شده است ،از همان آغاز هرم هنجارهای حقوقی را نقض ا حاکمیت قانون را متوداش کورده ا
اعلماد عمومی به نظام حقوقی را مورد تهدید قرار داده است .به همین سب  ،هنگامیکه توسط
قاضی اداری ابطال میشود ،قابل قبول نیئت که در بازۀ زمانی تووی تا ابطال ،اعلبوار قوانونی
داشله باشد .)Alzate Ríos, 2011: 200
در ااقع ،در تعیین آثار ابطال ،باید به تهاات آن با دیگر ابزار حقوقی به نام نئخ ااقوو بوود.
توجووه بووه تهوواات موجووود میووان نئووخ  )revocacionا ابطووال  )anulacionدر ایوون زمینووه
راهگشاست .برخی نویئندگان ،تهااتهای زیر را برای نئخ ا ابطال بیان کردهاند:
 نئخ هنگامی است کوه اداره در اصول براسواس مووفحتاندیشوی ،آثوار قوانونی
مووبۀ قبفی خود را که فاقد اشکا ت قانونی بوده است ،زائل میکند .نئخ چون
در خوو مووبۀ قانونی که بهصورت معلبر ایجاد شده اسوت ،)nació validó
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اعمووال موویشووود ،را بووه آینووده اسووت نووه گذشووله .الووی ابطووال ،نووه بووهسووب
موفحتاندیشی ،بفکه به جهات قانونی است ا چون مووبه بهااسوطۀ مشوکالت
قانونی ،بهصورت نامشراع ملولد شده است ،آثوار موووبۀ مشوراع را نمویتوانود
داشله باشد.
 نئخ توسط اداره صورت میگیرد .بنابراین ،اداره نمیتواند آثار نئخ را به گذشله
تئری دهد ،چراکه مغایر با اصل عدم عطوو بموا سوبق شودن مقوررات داللوی
است .الی ابطال در فرایند دادرسی اداری صورت میپوذیرد ا نلیجوه یوک رأی
قضایی است .)Gordillo, 2011: 487; Danós Ordoñez, 2003: 262
آثار نئخ را به آینده است ،چراکه مووبهای که نئخ مویشوود ،در اصول از نظور قوانونی فاقود
مشکل بوده است .بنابراین ،در تمام مدتی که نئخ نشده است ،اعلبار قانونی خود را حهظ میکنود.
به بیان دیگر ،نئخ اعالمی نیئت ،چراکه کاشهیت از اضوعیلی کوه پیشولر از نئوخ اجوود داشوله
باشد ،ندارد .پیش از نئخ ،فرض اعلبار جریان دارد ،البله منطبق بر حقیقت اعلبار است .در مقابل،
ابطال اعالم بطالنی است که از مدتی پیش از ابطوال اجوود دارد .موووبهای کوه ابطوال مویشوود،
برخالف مووبهای که نئخ میشود ،در اصل مشکالت ا ایراداتی دارد که اعلبار آن را زائل میکند.
به بیان دیگر ،ابطال اعالمی است ،چراکه کاشو از اضعیلی است که پویش از ابطوال ایجواد شوده
است .پیش از ابطال ،تنها فرض اعلبار جریان دارد که منطبق بر حقیقت اعلبار نیئت.

 .2اثر ابطال مقررات در حقوق اداری تطبیقي
بررسی در حقوق اداری تطبیقی نشان می دهود کوه کشوورهای متلفوو ،بوا اجوود اخولالف در
جزییات ،در کل پذیرفلهاند که ابطال مقررات ا مووبات داللی به معنای اعالم بطالن پیشوینی
آنهاست ،بنابراین ،اصل را بر این قرار دادهاند که آثار ابطال به گذشله تئری خواهد یافت .البلوه
در بیشلر کشورهای دارای نظام سیویللو مانند ایلالیا ،اسپانیا ا نیوز کشوورهای اسوپانیاییزبوان
آمریکای تین ،مشابه آننه در ادبیات حقوق خووصی خود دارند ،میان بطالن مطفق nulidad
 )absolutaا بطالن نئبی  )nulidad relativaتمایز قائول شودهانود ا اصول قهقرایوی ابطوال را
بیشلر در مورد اعالم بطالن مطفق مورد پذیرش قرار دادهاند.
در فرانئه حداقل از زمان صدار رأی رادیِر  )Rodiéreبدینسو ،مووبۀ اداری ابطالشده بوهطوور
کامل از نظام حقوقی کشور حذف میشوود ،بوهنحووی کوه «گویوا هویچگواه اجوود نداشوله اسوت»
 .)Waline, 2008: 615; Barray et Boyer, 2015: 346با این حوال ،شوورای داللوی ایون کشوور در
دعوای  Association AC! et autresدر سال  1337پذیرفت که در موارد اسلثنایی ،اگر اثور قهقرایوی
ابطال بهطور ااضح منافع عمومی ا خووصی را تضییع کند ،دادگاه میتوانود بوا جموع بوین الزاموات
حاکمیت قانون ا امنیت حقوقی ،آثار ابطال را به لحاظ زموانی مودیریت کنود Frier et Petit, 2014:
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 .)519; Waline, 2008: 616; Dupuis, Guédon et Chrétien, 2007: 486-467در حقووق اداری
آلمان نیز ابطال اثر قهقرایی دارد ا تمامی تومیماتی که در اجرای مووبۀ ابطالشده اتتاذشده مفغوی
میشود ا دالت در مواردی که نمیتوان اضعیت را به حالت سابق برگرداند ،مئهول جبران خئوارت
است .)Held-Daab, 2009: 24
در حقوق اداری ایلالیا آثار مقررات ابطالشده در اصول از هموان آغواز حیوات موووبه زائول
میشود .دکلرین ا رایۀ قضایی این کشور بهطور سنلی اثر نئخ مووبات اداری را از زمان اعالم
 )Ex tuncمویدانود Falzea et al.,
 )Ex nuncا اثر ابطال مووبات مزبور را از زمان توووی
 ،)2008: 934; Chieppa e Lopilato, 2007: 452اما از دهۀ  3313بدینسوو ،اجوازه داده شوده
است که مرجع ابطالکننده آثار ابطال را به زمان تووی بازنگرداند .این مجوز برای زمانی است
که شرایط ایژهای حاکم است ا بیتوجهی به این شرایط میتواند آثار نامطفوبی برای شهراند یا
اداره ایجاد کند .در حقوق اداری مکزیک ،نئخ مقررات داللی اصوو ً اثور تأسیئوی دارد ا آثوار
مووبۀ منئوخ ،از زمان نئخ مفغی میشود ،اما ابطال اعالموی محئوو شوده ا آثوار موووبه از
زمان تووی زائل میشود  .)Fraga, 2000: 304حقوق اداری اسپانیا نیز با تهکیک میان بطالن
مطفق ا بطالن نئبی ،ابطال را به معنای اعالم بطالن مطفق دانئله ا اثر آن را قهقرایی دانئوله
است .)Arrau, 1994: 83
بنوود  3مووادۀ  31ا بنوود  1مووادۀ  31قووانون آیووین عووام اداری Ley del Procedimiento
 )Administrativo Generalپرا موو  1333نیز ابطال را اعالمی دانئله ا اثور آن را قهقرایوی
میداند .طبق بند  3مادۀ  ،31اثر قهقرایی ابطال محداد به حقوق اشوتا ثالو دارای حئون
نیت است ا نمیتواند آنها را تحوت توأثیر قورار دهود  .)Danós Ordoñez, 2003: 260شوورای
داللی کفمبیا نیز همراسلا با دکلرین حقوقی این کشور ،در موواردی کوه مقوررات اداری ابطوال
میشود ،اثر آن را قهقرایی دانئله است .البله قانونگذار این کشور ،در مادۀ  17قانون شمارۀ 11
موو  ،3331مادۀ  13قانون شمارۀ  371موو  3337ا مادۀ  1قانون شمارۀ  3313مووو
 1331موارد سهگانهای را پیشبینی کرده است که اثر ابطال از زموان صودار رأی خواهود بوود،
مگر اینکه شورای داللی برخالف آن حکوم کنود  .)Alzate Ríos, 2011: 203بنود  3موادۀ 17
قانون آیین اداری  )Ley de Procedimiento Administrativoبولیووی مووو  1331نیوز اثور
ابطال مقررات داللی را از زمان تووی دانئوله اسوت .در حقووق اداری آرژانلوین Gordillo,
 ،)2011: 22اکوادار  )Ramírez Martínes, 2010: 37ا اراگوئوه Cajarville Peluffo, 2004:
 )134نیز پذیرفله شده است که ابطال اثر قهقرایی دارد ا به گذشله تئری مییابد.
در حقوق اداری انگفئلان ،اثر ابطال از همان آغاز  )ab initioشراع مویشوود Campbell,
 .)2003: 50در دعوای  Director of Public Prosecutions v Hutchinsonدر سال  33333لورد
1. Director of Public Prosecutions v Hutchinson [1990] 2 AC 783.
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اری اعالم کرد« :اصل بنیادین این است که یوک موووبه موثالً یوک آیوینناموه کوه خوار از
صالحیت تووی شده است ،از همان آغاز باطل است ا هیچ تأثیری نودارد» Forsyth, 2001:
 .) 20در آمریکا در سطح فدرال ،اثر قهقرایی ابطوال موووبات اداری ا قووانین) در آرای دیووان
عالی ا بهتبع ،در آرای سایر دادگاههای فدرال شناسوایی شوده اسوت  .)Conrad, 2011: 16در
رأی بئیار مهم  Marbury v. Madisonدر سال  3331رئیس دیوان ،قاضی مارشال اعوالم کورد
که تومیم دیوان مبنی بر مغایرت قانون با قانون اساسی صرفاً اعالم اضعیلی است کوه از پویش
موجود بوده است ،بنابراین ،چنین قوانونی مطفقواً باطول اسوت  .)Corr, 1983: 746در دعووای
 Environmental Defense v. Leavittدر سال  1337دادگاه تجدیدنظر منطقۀ کفمبیوا پوس از
تأکید بر این مئهفه که مووبهای که ابطال مویشوود« ،گویوا هویچگواه اجوود نداشوله اسوت»،
بهراشنی این امر را مورد اشاره قرار داده است:
«هنگامیکه دادگاه مووبۀ یک نهاد اداری را ابطال میکند ،به معنای لزام احیای اضعیلی اسوت
که قبل از اجرایی شدن مووبۀ ابطالشده حاکم بوده است ا اداره مفزم است فراینود مقورراتگوذاری
دیگری را شراع کند ،البله اگر میخواهد داباره با موضوع مواجه شود» .)Conrad, 2011: 8

ضرورت مدیریت آثار ابطال در زمان
همانطورکه اشاره شد ،نگرش تحفیفی به مههوم ابطال قهقرایی بودن اثور آن را القوا مویکنود ،اموا
اعمال این تحفیل ا اجرای نلایج آن بدان هر گونه تعدیفی میتواند آثوار عمفوی شوگرفی بور نظوام
حقوقی ا نیز راابط بین شهراندان ا دالت داشله باشد؛ آثاری کوه مویتوانود هزینوههوای اداری ا
مالی فرااانی در پی داشله باشد .در ااقع ،در خوو مئهفۀ اثر ابطال مووبات داللوی ،حوداقل دا
طیو اصفی از مئائل مرتبط با هم اجود دارند که بین الزامات آنها باید بلوان نقطۀ تعوادلی ایجواد
کرد .در یک طرف طیو ،عالاهبر الزامات منطقی ا مههومی ابطال مووبۀ داللی ،الزامات حاکمیوت
قانون ا نیز لزام احیای حقوق تضییع ا تعطیلشدۀ اشتا مبانی ا اصوول) قورار گرفلوهانود .در
سوی دیگر طیو نیز ،الزامات امنیت حقوقی ا رعایت حقوق مکلئبۀ افراد ااقعیوات عینوی) ااقوع
شده است که نمیتوان آنها را بهآسانی نادیده گرفت .)Frier et Petit, 2014: 520

 .1حاکمیت قانون و اثر ابطال
اصل حاکمیت قانون ا صیانت از هرم هنجارهای حقوقی کشور الزام میدارد که هر مووبهای که
مغایر با مووبات با دسلی باشد ،نلواند آثار حقوقی تولید کند .مههوم ابطوال نیوز هموین امور را
تودیق میکند« :ما بنی عفی باطل فهو باطل» .همانطورکه اشاره شد ،نهس اجوود سوازاکاری
برای ابطال مقررات مغایر با قانون در اصل برای صیانت از اصل حاکمیت قانون ایجاد شده اسوت
طباطبوایی مومتمنی71 :3133 ،؛  .)De Laubadere, Venezia et Gaudemet, 2002: 104بوا
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این حال ،بزرگترین قربانی تغییر اثر ابطال از زموان توووی بوه زموان صودار رأی ،بویتردیود
حاکمیت قانون است .در نظام کنونی عدالت اداری ایران ،از آنجا که اثور ابطوال در اصول نوه بوه
زمان تووی بفکه به زمان صدار رأی برمیگردد ،در بازۀ زمانی بین توووی ا صودار رأی کوه
میتواند سالها ا حلی دههها فاصفه باشد ،هورم هنجارهوای حقووقی ا لوزام تبعیوت موووبات
داللی از قوانین کشور نادیده گرفله میشود .یکی از پیامدهای چنوین بویتووجهی ا اسولتهاف
نظاممند به قواعد برتر ،این است که اداره میتواند چندان نگران مغوایرت موووبات بوا قووانین ا
پیامدهای آن نباشد ،چراکه در فرض نظارت دیوان عدالت که خود به طول میانجامد ،اقوداماتی
که در بازۀ زمانی تووی تا صدار رأی صورت گرفله است ،قانونی تفقی میشوند.

 .2لزوم احیای حقوق تضییعشدۀ افراد
در مواردی که مووبۀ داللی مغایر با قانون تووی ا اجرا میشود ،قابول پویشبینوی اسوت کوه
حقوق قانونی برخی از اشتا تضییع شود .چنین اضعیلی بهایژه در مووبات مربوط به اضوع
عوارض یا ا خذ اجوه از اشتا شایع است .اگر اثر ابطال موووبه از زموان توووی باشود ،اداره
مفزم به جبران حقوقی است که تضییع شده است .اما در مواردی که اثر ابطوال از زموان صودار
رأی باشد ،در ااقع الزامی برای جبران این حقووق اجوود نتواهود داشوت .شوورای نگهبوان در
 -3131ا در ااکنش به ایضاح این اضعیت در نامۀ اسلهئار رئیس اقت دیوان عودالت اداری -ا
مجفس شورای اسالمی در سالهای  3131ا  3131با همین دغدغوه توالش کوردهانود تضوییع
حقوق اشتا را بهعنوان یکی از جهاتی در نظر بگیرند که هیأت عمومی دیوان با توجه بوه آن
اثر ابطال را به زمان تووی بازخواهد گرداند .اما نگاهی به رایۀ عمفی دیوان عدالت اداری نشان
می دهد که گویا دیوان در فضای کفی حهظ الزامات دیگر همنون امنیت حقوقی ،نگاهی بئویار
حداقفی به این قید دارد.
دادنامۀ شمارۀ  731مورخ  11شهریور  3131یکی از نتئلین آرا در داران حاکمیت قوانون
جدید دیوان موو  )3131در زمینۀ مادۀ  31ا جفوگیری از تضییع حقوق اشتا اسوت .در
این پرانوده ،شورکت سوهامی ذا آهون اصوههان کوه بوا اسولناد بوه بنود  3بتشونامۀ شومارۀ
 33/1/3131-13171/1733/111سازمان امور مالیاتی کشور مفوزم بوه پرداخوت مبفوی شوایان
توجهی بهعنوان مالیات شده بود ،مدعی بود که این موووبه مغوایر بوا حکوم موادۀ  371قوانون
مالیاتهای مئلقیم موو سال  3111است ،بنابراین ،نباید مبفوی مزبوور را کوه سوازمان اموور
مالیاتی بهعنوان مالیات درخواست کرده بود ،پرداخت کند .در نهایت هرچند دیوان بنود  3ایون
بتشنامه را «به لحاظ محداد شدن دایرۀ حکم مقنن» ابطال کرد ،الی آن را به زموان توووی
گئلرش نداد .آرای بئیاری در این زمینه صادر شده است که در آنها بهنظور مویرسود ،حقووق
تضییع شدۀ اشتا نلوانئله اثر ابطال را به زمان تووی بازگرداند ،مانند دادناموههوای شومارۀ
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 3111-3113 ،3111 ،3771 ،3771که همگی در یک راز یعنی  3131/31/31صادر شدهاند،
الی اثر ابطال از زمان صدار رأی محاسبه شده است .بهعوالاه ،بررسوی در آرای هیوأت عموومی
دیوان عدالت اداری نشان میدهد که از زمان اجرایی شدن قانون اخیر دیوان در سال  3131توا
پایان سال  ،3131حداد  31درخواست از هیأت عمومی دیوان صورت گرفله است کوه در آنهوا
تقاضا شده اثر ابطال به زمان تووی مووبه تئری یابد .هموانطورکوه اشواره شود ،اینهوا تنهوا
مواردی است که شت یا اشتاصی درخواست تئری دادهاند ،اگرنه مواردی که در آن بوهنظور
میرسد حقوق تضییعشدۀ اشتا جبران نشده است ،بیشلر است.
مئهفۀ دیگری که بیانگر رایکرد بئیار حداقفی دیوان به تأثیر حقووق اشوتا در قهقرایوی
بودن اثر ابطال است ،این است که هیأت عمومی دیوان تنها ابطال مووباتی را از زموان توووی
میداند که حقوق تضییعشدهای در خود دعوا مطرح شده ا عینیت داشله باشد .به بیوان دیگور،
دیوان نگاه نوعی در این خوو ندارد ا آننه مدنظر قرار میدهد ،این است که آیوا حقووقی از
شاکیان اصفی مووبه ،تضییع شده است یا نه .برخی آرا در این زمینه اجود دارد ،مانند دادناموۀ
شمارۀ  11مورخ  3131/3/33ا دادنامۀ شمارۀ  3711موورخ  3131/31/31کوه در آنهوا دیووان
بهنوعی با انکار اثر عینی ا فراگیر  )erga omnesابطال مووبات ا با این اسلد ل عجی کوه در
مادۀ  31قانون تشکیالت دیوان «حقی برای اشتا ثال در خار از زمان رسیدگی به پرانوده
برای درخواست تئری اثر ابطال به زمان تووی پیشبینی نشده اسوت» ،اشوتا ثالو را بوا
اینکه مووبۀ ابطالشده حقوقشان را تضییع کرده است ،از سازاکار حمایلی عام ا فراگیور موادۀ
 31محرام دانئله است .یکی از راشنترین آرا در این زمینه ،مربوط به دادناموۀ شومارۀ 3711
مورخ  3131/31/31است که هیأت عمومی دیوان با تضعیو سازاکار حمایلی موادۀ  31قوانون
تشکیالت دیوان ،آن را صرفاً ناظر به حقوق تضییعشدۀ اشتا دخیل در شکایت دانئله است:
«مطووابق رأی شوومارۀ  3131/3/33-11هیوأت عمووومی دیووان عوودالت اداری ،حقوی بوورای
اشتا ثال در خار از زمان رسیدگی به پرانده برای درخواست تئری اثر ابطال موووبه بوه
زمان تووی پیشبینی نشده است .با توجه به مرات چون در پراندۀ حاضور ،اعموال موادۀ 31
قانون تشکیالت ا آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موو سال  3131از سوی اشتاصی غیور
از شاکیان االیه که بر مبنای شکایت آنهوا موووبه ابطوالشوده ،مطورح گردیوده مووجبی بورای
رسیدگی به درخواست اجود ندارد».
بهنظر می رسد اتتاذ چنین رایکردی توسط دیوان عدالت اداری در زمینوۀ قیود مربووط بوه
«جفوگیری از تضییع حقوق اشتا » در مادۀ  31قانون تشکیالت دیوان با نیت قانونگوذار ا بوا
هدف قانون در راسلای حمایت از شهراندان چندان همئو نیئت ،البله میتواند خوود موضووع
پژاهش جداگانهای باشد.
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 .3امنیت حقوقي و اثر ابطال
مووبۀ داللی با یک تومیم موردی یا حلی یک قرارداد اداری یکئان نیئت ا میتوانود عرصوۀ
بئیار گئلرده ای را چه از نظر مکانی ا چه از نظر متاطبان در بربگیرد .بوهایوژه اینکوه موووبه
ممکن است سالها پیش تووی شده باشد .هرچند رعایت اصل حاکمیت قانون الوزام مویدارد
که مووبات ا تومیمات مبلنی بر مووبه باطول ،باطول قفموداد شووند ،بطوالن تموامی اعموال،
اقدامات ،تومیمات ا مووباتی که بر مبنای مووبۀ ابطالشده اتتاذ ا اجرا شدهانود ،در عمول ا
اجرا به یک کالف سردرگم ا گیجکننده منلهی میشود ا این بطالنهای آبشاری nulidad en
 )cascadaمویتوانود امنیوت حقووقی را در متواطره قورار دهود ;Frier et Petit, 2014: 520
 .)Menéndez, 2016: 69در چنین اضعیلی بدیهی است ادعای قهقرایی بودن آثار ابطال بودان
توجه به پیامدهایی که ممکن است در عرصههای متلفو اقلوادی ،اجلماعی ،موالی ،صونعلی ا
غیره ایجاد کند ،سادهاندیشی ا دار از ااقعیت خواهد بود .به همین سب  ،تعدیل در آثار ابطوال
بوورای کاسوولن از متوواطرات آن بوورای امنیووت حقوووقی یکووی از الزاموواتی اسووت کووه بایوود در
قاعدهگذاریهای نظام عدالت اداری آن را مودنظر قورار داد .شوورای نگهبوان در سوال  3133ا
بهتبع آن مجفس در سالهای  3131ا  3131دربارۀ مووبات مغایر با قانون این الزام را مودنظر
قرار داده ا اثر ابطال را از زمان صدار رأی دانئلهاند .اما در آنجا که اثر ابطال مووبات مغوایر بوا
شرع را از زمان تووی دانئله ا برای آن هیچگونه قید ا شرطی قائل نشدهاند ،امنیت حقووقی
را بهطور کامل در محاق بردهاند.

 .4حقوق مکتسبه و اثر ابطال
ممکن است اشتا بئیار زیادی در طول سالیان اجرای مووبۀ داللی ،با اعلمواد بوه فورض
اعلبار آن ا با حئن نیت ،قراردادهایی بئله باشند ،مجوزهایی اخذ کرده یا هزینههایی انجوام
داده باشند .عمفکرد قهقرایی ابطال اگر بدان هر گونه مالحظه ای صورت پذیرد ،ممکن اسوت
حقوق مکلئبۀ افراد را تحت تأثیر نامطفو قرار دهد .بهنظر می رسد رایکرد شورای نگهبان ا
مجفس دربارۀ اثر ابطال مووبات مغایر قانون بیشلر به نهع حقوق مکلئبه اسوت توا بوه نهوع
حقوق تضییع شده ،چراکه اگر آثار مووبه مغایر با قانون از زمان صدار رأی زائل شود ،تموامی
اشتاصی که در بازۀ کوتاه یا بفند میان تووی ا صدار رأی حق ا حقوقی را کئ کردهانود،
حقوق خود را بهصورت خودکار ا بدان نیاز به اعالم هیأت عمومی دیوان حهظ خواهند کورد،
حال آنکه حمایت از اشتاصی که حقوقشان در این بازۀ زمانی تضییع شده اسوت ،بوه صوورت
خودکار صورت نمی گیرد ا نیازمند اقدام هیأت عمومی نئبت به محاسبۀ قهقرایی اثور ابطوال
است .البله راشن است در مواردی که مووبه به سب مغایرت با شرع ابطال مویشوود ا آثوار
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قهقرایی دارد ،هیچ گونه تعدیفی در کار نیئت ا حقوق مکلئبه ای هم اگر اجود داشله باشد،
اصو ً از بین خواهد رفت.
بهنظر میرسد شورای نگهبان در سالهوای  3133ا  3131ا بوهتبوع آن ،مجفوس شوورای
اسالمی در سالهای  3131ا  3131با دغدغوۀ پیودا کوردن نقطوۀ تعوادلی میوان ایون الزاموات
متلفو تالش کردند جهت ا مئیر اثر ابطال را از گذشله به آینده تغییر دهند .اما این تغییر در
جهت ا مئیرِ زمانیِ تأثیر ابطال مغایر با فهم حقوقی اسوت ا تقریبواً در حقووق اداری تطبیقوی
مشابه ا نظیری ندارد ،چراکه همانطورکه اشاره شد ،براساس تحفیل حقوقی ،بطوالن اضوعیلی
حقوقی است که بهسب اجود برخی معای بیرانی ا درانی در مووبۀ داللی ایجاد مویشوود ا
ابطال صرفاً اعالم این بطالن است .بئیار دار از ذهن است که بلوان ابطال را بوه معنوای ایجواد
بطالن در مووبه معنا کرده ا در نلیجه اثر آن را از زمان صدار رأی ا بهعبوارت دیگور ،از زموان
تزریق بطالن به موووبه محاسوبه کورد .ایون ایوراد بئویار جودی اسوت ،چراکوه تغییور مئویر
تأثیرگذاری ابطال خالف اصول حقوقی بهنظر میرسد.
بهنظر میرسد راهکار مناس تر برای مدیریت همزمان این جهوات متلفوو ،ایون اسوت کوه
ضمن شناسایی اثر قهقرایی ابطال مووبه ،به نهاد ابطالکننده این اخلیار اعطا شود که در موارد
خا با سنجش ااضاع ا احوال از جهات متلفو همنون صیانت حداکثری از اصول حاکمیوت
قانون ،حهظ امنیت حقوقی ،رعایت حقوق مکلئبه ا احیای حقوق تضییعشده ،توأثیر قهقرایوی
ابطال را در زمان تحدید ،تمشویت ا مودیریت کنود  .)Frier et Petit, 2014: 519ایون امور در
برخی نظامهای حقوقی همنون فرانئه ،ایلالیا ا آمریکا مورد توجه ااقع شده است .این نظامهوا
که براساس منطق تحفیل حقوقی اثر ابطال را قهقرایی دانئلهاند ،بوهااسوطۀ توجوه بوه عووامفی
همنون حقوق مکلئ اشتا ا نیز ااضاع ا احوال مرتبط با منافع عمومی ا مووفحت کوالن
اداره ،برای قاضی اداری این صالحیت را شناسایی کردهاند که بلواند زمان تأثیر ابطوال را بئوله
به مورد تعیین کند .بهعنوان یک نمونۀ بارز ،مویتووان بوه رأی  Linkletter v. Walkerدر سوال
 33311اشاره کرد که در آن ،دیوان عالی ایا ت ملحدۀ آمریکا بهراشنی اعالم کرد که اینکه اثور
ابطال را بهصورت قهقرایی بدانیم یا نه ،اابئله به این اسوت کوه «مزایوا ا معایو آن را در هور
پراندهای از طریق توجه به تاریتنوۀ توووی قاعودۀ ابطوالشوده ،هودف از توووی ا آثوار آن
بئنجیم .)Corr, 1983: 746 »...در فرانئه نیز همانطورکه اشاره شد ،از سال  1337بدینسو ا
با رأی شورای داللی ایون کشوور در دعووای  Association AC! et autresمودیریت زموانی اثور
ابطال  )modulation dans le temps des effets d'une annulationشناسایی شد .شوایان ذکور
است که هرچند قانونگذار ایران نیز به تبعیت از رایکرد شورای نگهبان مشابه چنین راهکاری را
پذیرفله است ،دا تهاات عمده در این میوان اجوود دارد؛ تهواات اال ایون اسوت کوه در مووارد
1. Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965).
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پیشگهله اثر ابطال در اصل قهقرایی است ا در مواردی که مرجع ابطالکننده زم میداند ،این
اثر قهقرایی را تعدیل میکند .حال آنکه در ایران ،اثر ابطال در مواردی که بهااسطۀ مغوایرت بوا
قانون صورت گرفله ،از زمان صدار رأی است ،مگر اینکه هیأت عمومی دیوان عودالت اداری آن
را به گذشله تئری دهد؛ دام اینکه منظور از مدیریت زمان اثر ابطال ،امکان تئری اثر ابطال به
هر مقطع زمانی میان تووی ا ابطال مووبه است ،اما در نظام حقوق اداری ایوران ،در موواردی
که رعایت حقوق تضییعشدۀ اشتا الزام میدارد ،اثر ابطال تنها مویتوانود بوه زموان توووی
ملرت شود ،نه هر مقطعی میان زمان تووی ا زمان ابطال.

نتیجهگیری
یکی از آثار مهم حاکمیت قانون در نظامهایی مثل ایران ،امکان ابطال مقررات ا مووباتی اسوت
که مغایر با قانون بوده یا خار از صالحیت تووی شده است .با ابطال یک مووبه ،قدر ملویقن
از زمان صدار رأی این آثار زائل میشود ا اداره مکفو است تمهیداتی برای رفع این آثار فوراهم
آارد .اما آننه مورد تردید است ،اثر ابطال در بازۀ زموانی میوان توووی موووبه توا صودار رأی
ابطال است .تحفیل مههومشناخلی ابطال نشان میدهد که ابطال در ااقع اعالم بطالنی است که
بر یک مووبۀ معین در برشی از زمان -که اصو ً قبل از زمان صدار رأی است -مئولولی شوده
است ،بنابراین ابطال صرفاً یک اعالم است نه تأسیس ا ازاینرا مووبهای که بهااسطۀ بطالنوش،
ابطال میشود ،گویا هیچگاه اجود نداشله است .اما ضرارتهای عمفی ا اداری سب شده اسوت
که این تحفیل مههوم شناخلی که البله مبلنی بر فهم حقوقی ملعارف نیز است ،تا حدادی مورد
تردیدهای عمفی ااقع شود.
در ااقع ،اثر ابطال مقررات داللی مغایر با قانون نیازمند مدیریت زمانی است .با آنکه مههووم
ابطال الزام میدارد که مووبۀ ابطالشده ،بهااسطۀ بطالنش از همان آغاز فاقد آثار تفقی شود ما
بنی عفی باطل فهو باطل) ،در مقابل ،رعایت امنیت حقوقی الزام میکند کوه اثور ابطوال موووبۀ
داللی از زمان صدار رأی باشد .در این بین ،احیای حقووق تضوییعشوده ا نیوز رعایوت حقووق
مکلئبۀ اشتا نیز به ترتیو بوه نهوع اثور قهقرایوی ابطوال ا اثور غیرقهقرایوی آن خودنموایی
میکنند .قانونگذار ایران در مادۀ  31قانون تشکیالت دیوان مووو  3131اثور ابطوال مقوررات
مغایر با قانون را از زمان صدار دانئله ،مگر آنکه برای رعایت حقوق تضییعشدۀ اشوتا  ،ایون
اثر به زمان تووی ملرت شود .این ماده را که تکرار مادۀ  13قانون دیوان عدالت اداری موو
 3131است ،با آنکه میتوان به نهع امنیت حقوقی دانئت ،اما مغایر با فهوم حقووقی از ابطوال ا
نیز ملهافت با اصل حاکمیت قانون است .نگاهی به رایۀ عمفی دیووان عودالت اداری نیوز نشوان
میدهد که این دیوان ،رایکردی بئیار حوداقفی بوه قیود حقووق تضوییعشودۀ اشوتا دارد ا
ازاینرا در بیشلر موارد ،اثر ابطال از زمان صدار رأی محاسبه میشود .نگاهی به حقوق دادرسی
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اداری تطبیقی نشان میدهد که اثر ابطال اصو ً از زمان تووی موووبه اسوت ،الوی در برخوی
نظام ها مانند فرانئه ،ایلالیا ا آمریکا به قاضی اداری اجازه داده شده است که زمان اثر ابطوال را
با درنظر گرفلن مهاهیم متلفهی همنون امنیت حقوقی ،حقوق اشتا  ،منافع اداره ا ااضواع ا
احوال هر پراندهای ،به نحو مطفو مدیریت کند .البله اگر بتواهیم قانون تشکیالت دیووان را از
این منظر بازنگری کرده ا مادۀ  31را اصالح کنویم ،بایود مطالعوات بیشولری در ایون خووو
صورت گیرد ،چراکه امر دارای زاایای متلفهی -همنون چگونگی رفع اثر عمفی از اعمال خالف
قانون قبفی است -است که تقریباً هیچکدام پیشلر مطالعه نشدهاند.
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