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 چکیده 

داده اداره به قانون اختیاریاستکه صالحیتو عمومی، اداره ارادۀ و قصد منشا
حقوقیتوسطعملا آثار شرطایجاد قانون، عمومیبا اداره بنابراینانطباقارادۀ ست؛

استوضعیت ممکن اینحال، با است. اداریتشکیلاداری عمل که پیشبیاید هایی
نداشتهباشدوبهاصطالحعملاداری،معیوبباشد؛ شود،امابرخیازشرایطقانونیرا

پردازیردنظامحقوقیباچنینوضعیتیمستلزمنظریهکهدراینصورتچگونگیبرخو
پژوهش است. اشارهاین باببا بحثدر از اداری، ماهیتعمل و مفهوم به ایکوتاه

،آغاز«شرایطصحتعملاداری»،از«شرایطتشکیلعملاداری»ضرورتتفکیکمیان
کندوازتفکیکمی«جهاتابطال»رااز«جهاتبطالن»شودوبراساسآنازیکسومی

عمل»و«عملاداریمعیوب»،«عملاداریصحیح»سویدیگر،عملاداریرابهسهنوع
باطل اداری حالت« معیوبو اداری عمل بر تمرکز سپسبا استو کرده هایتقسیم

مختلفیکهممکناستباآنمواجهشود،اعمازابطال،لغو،استردادوترمیم،بهموضوع
پردازد.،وهمچنینماهیتوشرایطآنمی«ذیریعملاداریمعیوبپترمیم»

 

عملترمیمواژگان کلیدی: صحت شرایط اداری، عمل تشکیل اداری، عمل پذیری
 .اداری،جهاتبطالن،جهاتابطال
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 مقدمه .1

 اداری عمل تعریف 
موسع در اداری: عمل از مفهوم آ»ترین ایجاد برای عمومی اداره عمل اداری، ثارعمل
هاواوصافحقوقیاست:براساساینتعریف،عملاداری،دارایاینویژگی6؛«حقوقیاست

عملاداریاست،بنابراین–3عملحقوقیاست،یعنیعملمادیوواقعهحقوقینیست،–6
توسط–9عملتقنینیوعملقضایینیستولیممکناستعملسیاسییاغیرسیاسیباشد،

کردنامورعمومیرابرعهدهدارند،واحدهاومأمورینیکهتصدیادارهعنیادارهعمومی،ی
قصدادارهعمومیازانجامآنایجادآثارحقوقیاست.–5شودوانجاممی

درموردویژگیآخرشایانذکراستکهاثرحقوقیکهادارهعمومیباعملاداری،ایجاد
کندمیمی یا تغییر پایانتواندشاملایجاد، عبارتدیگر به حقوقیباشد، آثار پایاندادنبه

گذاردکهماهیتآنزوالآثاردادنبهآثارحقوقینیزخوداثرحقوقیجدیدیبرجایمی
تواندبهمعنیایجادآثارحقوقیجدیدیاتغییرحقوقیاست.بهتعبیردیگرهرعملاداریمی

بهدنبهآثآثارحقوقیموجودویاخاتمهدا عنوانمثالصدورپروانهارحقوقیموجودباشد.
لغوپروانهساختمانیهرکدام تغییرواصالحمفادوشرایطپروانهساختمانیویا ساختمانی،
اعمالاداریهستندکهآثارحقوقیجدیدیراایجادیاآثارحقوقیموجودراتغییرویابهآثار

 خاتمه بنابرامیحقوقیموجود ادارهدهند. انشائی اراده و قصد بیان معنی به اداری ینعمل
حقوقی اثر ایجاد حقوقی اثر آن اینکه از اعم حقوقیاست، یکاثر ایجاد برای عمومی

جدید،تغییرآثارحقوقیموجودویاپایاندادنبهاثرحقوقیفعلیباشد.
صرفقصدویابیانارادهنکتهمهمدرایجاداثرحقوقیتوسطعملاداریایناستکهبه

نمی ایجاد اداری عمل عمومی، اداره صالحیتانشائی صورتداشتن در اصوالً بلکه شود،
قانونی،انطباقارادهانشائیادارهوعدممغایرتآنباقوانینومقرراتورعایتسایرشرایطو

 برقرار و ایجاد نظراداره آثارحقوقیمورد قصدوارادۀشودمیارکانعملاداری،  منشاء .
ادارهعمومی،صالحیتواختیاریاستکهقانونبهادارهدادهاست؛بنابراینصالحیتاداره
همین به است. خالفاصل و استثنائی ثانوی، فرعی، غیراصیل، تفویضی، عاریتی، عمومی،
                                                                                                                                                                                                        

6 بهکنیدنگاهاداریعملازمختلفتعاریفدیدنبرای. 6939)مهدی،هداوند،: «تطبیقیاداریحقوق»(، اول،جلد،
همچنین،993،993،953،956،953صفحاتسمت،انتشارات ،«االداریللقرارالقانونیهالطبیعه»اسماعیلنعمهعصام:
بینمقارنهدراسهاالداریه،القراراتماهیه»المسلمانی،ابراهیماحمدمحمدو4صفحه،3333الحقوقیه،الحلبیمنشورات

عالوهبهو69ص،3364الجدیده،دارالجامعه«االسالمیالفقهوالمصریوالفرنسیالنظام منوچهر،موتمنی،طباطبایی:
.939تا936صفحاتنوزدهم،چاپسمت،تهران:،اداریحقوق(،6939)



 199پذیریعملاداریدرآمدیبرنظریهعمومیترمیم
 

اصلحاکمی اداری، حقوق در اما جاریاست، اصلحاکمیتاراده قراردادها، تجهتدر
و اعتبارینداشته قانونارزشو اراده عمومیمستقلاز اداره ارادۀ لذا قانونجاریاستو

تواندآثارحقوقیایجادکند.بنابراینانطباقارادهادارهعمومیباقانون،شرطایجادآثارنمی
ممکناستوضعیت اینحال، با هاییپیشبیایدکهعملحقوقیتوسطعملاداریاست.

یتشکیلشود،امابرخیازشرایطقانونیرانداشتهباشدوبهاصطالحعملاداری،معیوبادار
باشد؛کهدراینصورتچگونگیبرخوردنظامحقوقیباچنینوضعیتیمستلزمنظریهپردازی

 است.



 پذیری عمل اداری . سابقه و مبانی نظریه عمومی ترمیم2
،درحقوقخصوصیوالبتهتحتعناویندیگریپذیریاعمالحقوقیتاحدینظریهترمیم

نظریهاداره»همچونتنفیذ،دارایسابقهاستودرحقوققراردادها،گاهیازآنتحتعنوان
رسدنامبردهشدهاست.علیرغمقدمتایننظریهدرحقوقخصوصی،بهنظرمی«کردنقرارداد

اختالف و نگرفته خصوصشکل این در منسجمی نظریه حقوقدانانبرداشتکه میان در ها
رویکرد6خصوصیزیاداست کردنقراردادبا اداره وتلقیو هایگاهمختلفیتعریفشدهها

مقصودازادارهعقد،ایناستکهعقدیدرشرایطیبسته»هااست.براساسیکیازاینتلقی
اندتاهرعقدیازرانکمرنبستهدهد،اماقانونگذاشودکهباموازینموردقبولقانونگذاروفقنمی

باطلخواهدبود... اگرچنینکنندبسیاریازعقود زیرا باطلبشمرند، ایندسترا )جعفری«
گیردکهعقدبهدرمواردیصورتمی»(.ادارهقراردادازایندیدگاه:36-6931:35لنگرودی،

انونگذاردارد،مخدوشباشد،یعنیسببیازاسبابکهریشهدرفقدانبرخیموازینموردقبولق
قبول مورد موازین شود... عقد آن بطالن به منتج بتواند اصوالً موازین آن مبنای بر استدالل

:6933)پیرعطایی،«قانونگذارهمانعناصرعمومیعقودیاقواعدعمومیتشکیلقراردادهاست
ازینحقوقیموجودمنجربهمخدوشدرمواردیکهاجرایقواعدومو»(.برمبنایایننظریه:63

،چنینقراردادهاییراتحتشرایطیصحیحشودمیشدناعتبارعقودازجهتصحتوبطالن
می نمیاعالم اعالم باطل را عقودی چنین ... یا و نفوذ،کنند عدم ایران حقوق در کنند.
نونگذارباتوجهبهقا...دراینجاستکهشودمیترینحکمیاستکهبراینعقودبارمعمول

کندیعنیازطریقاعتبارحکمی)مانندعدمدارد،اقدامبهادارهقراردادمینظرمصالحیکهمد
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وازدچارشدننمودهنفوذ(کهبرخالفروندطبیعیاستداللیمذکوراستاینعقودراحفظ
(.6933:63)پیرعطایی،«رهاندبهسرنوشتبطالنمی
معنیاستخراجحکمعقدفضولیبهشرحنظریه»حکمیگفتهشدهاست:برایتوجیهچنین

ادارهعقدایناستکهعقدفضولیهرچندفاقدتراضیمعتبردرعناصرعمومیعقداست)زیرا
بندد(ولینظربهمصالحمعامالتمردمانشارعتراضیمعتبربیندومالکدومالصورتمی

(.بنابرایندر6931:33)جعفریلنگرودی،«مترتبکردهاستآثارعقدواقعیرابرعقدفضولی
حقوققراردادها،ادارهقراردادعبارتاستازاخذراهکاریجهتنیلبهمصلحتقراردادهادر
معامالتمیانمردمدرمواردیکهاستداللبرحسبقواعدعمومیحاکمبرعقود،منتجبهحکم

(.6933:33صلحتمذکوراست)پیرعطایی،کهناقضمشودمیبطالنقرارداد
یافتنسرمایهوتنظیمنابزارهایانتقالمالکیت،جریانتریازآنجاییکهقراردادیکیازمهم

اقتصادی، پویایی در نقشمهمی آن حمایتاز بنابراین است، اقتصادی و اجتماعی روابط
روحفظاعتمادعمومیبهکاهشریسکمعامالت،تسهیلوتوسعهتجارت،رونقکسبوکا

همینجهتنظام و صحتمبادالتدارد و صحتآناعتبار حفظو هایحقوقیدرصدد
اندودرصورتیکهقراردادیعلیرغممخدوشبودن،همچناناستعدادحیاتوبقارابرآمده

دهندتامنطقخشکمبتنیبرصرفقواعدعمومیدارد،مقننوبهتبعآنقاضیاجازهنمی
(.6933:39حاکمبرصحتمعامالتمنجربهبطالنچنینقراردادیشود)پیرعطایی،

نگهقانونگذارمی»درواقع پا بر ارادهخود به کهصورتعقددارد اینعملرا گویدما
،پیشازرفعگردد،ومننظربهبطالناینعملداشتیمتاپسازرفعاکراه،تکلیفآنروشن

دهم،چهممکناستمتعاقدیندراثریراصالحجامعهراچنینتشخیصمیدهمزاکراه،نمی
وقوععقدقبلازاکراه،براساسآنعقد،اعمالدیگریانجامدهندواکراهکنندهممکناست

بی اینجریان از ثالثیکه به را استمنتقلکند...مال بوده اطالع » 6933)پیرعطایی، :33.)
م استاماگاهیاوقاتحتیعقد شده قصدمشترکطرفینمنعقده تراضیکاملو بتنیبر

ممکناستصحتعقدیاشروطضمنآنبایک،دویاسهقاعدهازقواعدعمومیعقددر
تواندبهباطلدانستنعقد،شرطویاایکهاجرایهریکآنقواعدمیگونههتعارضباشدب
تراضیکاملمنعقدشدهوایندرحالیاستوشودهامنجرهردویآن کهعقدمذکوربا

شرطمخالف یا دانستنعقد اینفرضباطل در شرطدارند. و حفظعقد به تمایل طرفین
مصالحطرفینوبرخالفتمایلآنهاستوتصمیممقننیااستداللدادرسمبنیبربطالنعقد

(.33-6933:33باچنینمصلحتیدرتقابلاست)پیرعطایی،
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میمنظو که اینجا مصلحتدر از مبادالتر رونق قبیل )از یکمصلحتعمومی تواند
مصالحفردیطرفین یا عمومی( حفظاعتماد یا اقتصادیو نظام کارآیی پویاییو تجاری،

هایحاصلازقرارداد(اعمقرارداد)ازقبیلتمایلبهحفظوبقایآثارناشیازعقدومالکیت
رفعقدیاهردوطرفعقدباشد،مصلحتیاستکهمقننیابهتبعازاینکهمصلحتیکط
 به توسل با دادرس میمقنن سختآن اعمال از تواند غیرگیرانه قواعدو از منعطفبرخی

-عمومیعقودفاصلهبگیردوفرصتترمیمومداوایعقدیرافراهمنمایدکهازبرخیکاستی

رنجمی دبردولیارزشحفظها درکردنرا اردوبدینوسیلهازبطالنآنجلوگیریکند.
قاضیهم اینکه یا استو عقدفقطقانونگذار فاعلاداره اینکه برسر البته حقوققراردادها
چنینجایگاهیدارد،اختالفنظروجودداردوپذیرشهرکدامآگاهانهیاناخودآگاه،متأثر

(.33-6933:99رعطایی،ازیکیابرخیازمکاتبمختلفحقوقیاست)پی
ایناحتمال وضعیتمشابهیروبروشود. درحقوقادارینیزعملاداریممکناستبا
وجودداردکهعملاداریبهدلیلتقابلبابرخیازقواعدحقوقیحاکمبرعملاداری،مستعد

بهاینوضعیتمی باشد. عبطالن)قابلابطال( ملاداریتوانبطالننسبیعملاداریگفت.
همعملاداری اندازه همان گاهیبه ممکناستابطالشود، که هماناندازه قابلابطالبه

تحتشرایطیمیوغیرمعیوبیاستکهقابلترمیماست کرد.قانونیبودنآنرا توانمداوا
ازعیو«عملاداری»توانعملاداریقابلابطالرامی بیفرضکردکهتشکیلشدهاماماهیتاً

بنامیدکهقابلترمیماستورنجمیبردوبههمینجهتشایدبتوانآنراعملاداریمعیو
میغیر را آن بودن تأکیدقانونی مورد را مهم نکته این بایستی حال این با کرد. مداوا توان

صحیح وطبعاً قراردادکهعملاداریباطلکهحکمآنبطالنمطلقاست)نهبطالننسبی(
باشدچونازاساسباطل)همانگونهکهقابلابطالنیزنمیشود،قابلترمیمنیستبنمیمحسو

6توانابطالکرد(.استوباطلرانمی
مهم از یکی برقراریبنابراین گیرد، قرار بررسی پژوهشو مورد باید که مسائلی ترین

بتوانمیانعملاداریقابلابطالضابطه ومعیارهاییاستکه واجدها قابلترمیم/ )معیوب/
بطالننسبی(وعملاداریباطل)غیرقابلترمیم/غیرقابلابطال/واجدبطالنمطلق(تمایزقائل

نیزپیشنهاددادکهبراساسآنمشخصکردکدامشد.سپسبایستیضابطه هاومعیارهاییرا
 استعدادوامکانترمیمزمینهیکازاعمالاداریمعیوب، ازورطهبطالنشدنها، دارندتا را
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بگریزندوکدامیکآنچنانمعیوبوناقصهستندکهسرنوشتیجزبطالنندارندودرواقعچه
نواقصیقابلترمیمهستند؟همچنینبایدبهاینسؤالپاسخدهیمکهچهمصالحیایناجازهرا

مجریمی دادرسیا بهمقننیا ازدهدکهعلیرغمتقابلعملاداریبا برخیقواعدحقوقی،
هاییمهمبرایتشخیصاعمالنظرشودوآیاهمینمصالحنیستندکهضابطهبطالنآنصرف

دهند؟درنهایتاداریمعیوبقابلترمیمازاعمالاداریمعیوبغیرقابلترمیمبهدستمی
فاعلترمیمعملاداری)ترمیم اینسؤالپاسخدهیمکه عملادابایدبه کیست؟کننده ری(،

6مقننیاقاضییااداره؟یاهرسه؟
توانندتحتشرایطیبهمنظوربراساسدیدگاهموردنظرایناثر،مقنن،قاضیوادارهمی

جلوگیریازابطالعملاداریبنابهمصالحخاصازجملهمصالحاجتماعییادرجهتحفظ
صحتعملاداری،منجربهابطالحقوقفردی،درمواردیکهاعمالقواعدحاکمبرشرایط

قانونیبودنعملحاظکندوباترمیمومداوایغیرشود،آنمصالحرالعملاداریمطلوبمی
اداریمعیوب)عملاداریقابلترمیم(آنرابهعملاداریصحیحتبدیلکنندوبدینترتیب

د،باترمیمآنمانعازابطالدرصورتیکهچنینعملیمعیارهایالزمبرایترمیمراداشتهباش
عملاداریشوند.

درطراحیوتبییننظریهعمومیترمیمعملاداریدرحقوقاداریبایستیبهسؤاالتزیر
بهدقتپاسخداد:

معیارهایتمایزعملاداریباطلازعملاداریقابلابطالچیست؟-6
قابلترمیمچیست؟ریقابلابطالغیرمازاعمالادامعیارهایتمایزعملاداریقابلترمی-3

)چهنواقصیقابلترمیمهستند؟(
توانندمبناوتوجیهترمیمعملاداریباشند؟چهمصالحیمی-9
تواندعملاداریراترمیمکند؟)مقنن،قاضییاادارهعمومی؟(چهکسیمی-5
هایترمیمچههستند؟فرآیند،آیینوروش–4

سؤالاولبایددرموردمفاهیمبطالنمطلقوبطالننسبیوتمایزآنهاازبرایپاسخدادنبه
 مفاهیممشابهوهمچنینتمایزآنازبطالنجزئیبحثشود.




                                                                                                                                                                                                        

اعمالنقص»(،6935حسن،)محسنی،:بهشودهمراجعمدنیدادرسیآیینحوزهدرمشابهسؤاالتومسائلدیدنبرای. 6
.333تا339،صفحات3شمارۀ،1دورهزمستان،وپاییز،تطبیقیحقوقمطاالت،«فرانسهحقوقدرمدنیدادرسیآیین
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. تمایز میان مفهوم و ارکان تشکیل عمل اداری از مفهوم و شرایط صحت 3
 عمل اداری

ملاداری)کاملبودنبودنعهوجودآمدنعملاداری(،ازصحیحتشکیلعملاداری)ب
عملاداری(متفاوتاست.عملاداریممکناستتشکیلشدهباشدولیصحیحنباشد،یعنی
ارکانسازندهآنوجودداشتهباشندوبههمینجهتبهعالماعتبارواردشدهباشدولیفاقد

راین.دشودگفتهمی"عملاداریمعیوب"یکیاچندشرطازشرایطصحتباشدکهبهآن
صورت،عملاداریبهوجودآمدهومتولدشدهاستاماتولدیناقصداشتهومولودیمعیوب

ودهدوبرایناساسمعتبر،نافذ،مؤثراستاماوجودداردوبهحیاتمعیوبخودادامهمی
اصلصحتهایحقوقیقرارنگیرد.گاهدرمعرضچالشالزماالجراستوممکناستهیچ

وجودآمدهوعملاداریکهبهگرفتهشودبودنعملاداریمفروضاداردکهصحیحنیزاقتض
معرضچالش در که زمانی فرضتا صحیح نشده، ابطال و نگرفته قرار حقوقی .شودهای

باطلنیست."باطلنسبی"بنابراینعملاداریمعیوب، استاماملحقبهصحیحاستومطلقاً
کندبلکهعملاداریمعیوبیوبآنراازاقساماعمالباطلنمیعملاداریمع"بطالننسبی"

باقیمی عملصحیح دایره عملدر سازنده ارکان نبود در توضیحاتباال، به توجه با ماند.
عملیبه استو"باطلمطلق"یا"باطل"وجودنیامدهوچنینعملیبهاصطالحاداری،اساساً

.برایناساسعملاداریکهتشکیلشدهاست،شودتهمیگف"بطالنمطلق"بهچنینبطالنی،
به ممکناستصحیحیامعیوبباشد.عملاداریمعیوب،عملاداریقابلابطالاستزیرا

 نسبی"اصطالحواجد ممکناست"بطالن یا و نشود ابطال ممکناستهیچگاه اما است،
بهعملاداریصحیحتبدیلشود.شودو"ترمیم"نواقصوایراداتآنمرتفعوبهاصطالح

است)قبولیدرافشان، نقصتشکیلشده بدون و صورتکامل به نیز، اداریصحیح عمل
(.64-6936:55محسنی،

ممکناستباطل،صحیحیابنابرایندریکتقسیمکلیمی عملاداری، توانگفتکه
معیوبباشدوبرایناساس:

عملاداریاستک .6 تشکیلعملاداریصحیح، )داشتنارکان تشکیلشده صحیحاً ه
دهندهبهعالوهشرایطصحت(یعنیعالوهبرداشتنارکانتشکیلدهندهعملاداری،شرایط

 صحتراهمدارد.

تش .3 که است اداری عمل معیوب، اداری صحتعمل شرایط همه اما شده کیل
همه)کامل داشتن بدون عمل، دهنده تشکیل )ارکان ندارد را بلکهبودن( صحت(، شرایط
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عملاداری وجوددارد. اما اینمولودیناقصاست، بنابر است؛ ناقصمتولدشده معیوبو
کردنشرایطصحتدحق/اثباتی(ممکناستبااضافهبودن)موجلوبمعیوب،درصورتمط

بهآنترمیموبارفعنواقصبهعملاداریصحیحتبدیلشود)عملمعیوبوناقصیکهبه
شدنبعدیشرایطصحت،قابلیترسیدنبهکمالراداردوهتمطلوببودنآن،باضمیمهج

شرایط چندشرطاز بهجهتنداشتنیکیا یا ماهیتبدهد(، تغییر عملاداریصحیح، به
صحت،ابطالشود)عملناقصیکهنقصآن،اساسیاستیابهجهتنامطلوببودن،قابلیت

(وگاهبهحیاتحقوقیمعیوب،ناقصومتزلزلخودبدونبرخوردباترمیمواصالحراندارد
ویااینکهممکن)شوددهد)عملناقصیکهصحیحفرضمیهرکدامازاینحاالتادامهمی

 (.6935:65است)بهجهتنامطلوببودن(توسطمقاماداریلغویااستردادشود)هداوند،

،زیرافاقدشودنامیدهمییامدهوبامسامحهعملاداریعملاداریباطل،اساساًبهوجودن .9
متولدنشده یکیاچندرکنازارکانبرسازندهعملاداریاستوبهعبارتدیگریااساساً
جهتمخالفت است)به آمده دنیا به مرده یا و انشائیاداره( اراده یا قصد جهتفقدان )به

ونیویااشتباهفاحشدرموضوع(.عملاداریباطل،فاحشباقواعدصریح،آمرهواساسیقان
ابطالنسبتبهعملاداریامکان پذیراستکهتشکیلشدهامامعیوبقابلابطالنیستزیرا

اعالم"است.بنابراینابطالآندرمحاکموازجملهدردیوانعدالتاداریدرواقعبهمعنی
«اعالمبطالن»و«ابطال»توانابطالکرد)بااینحالیاستنهابطال،زیراکهباطلرانم"بطالن

بهلحاظآثارحقوقی،یکسانهستندونشانازفقدانآثارحقوقیازابتدادارندوبهاصطالحاثر
بهعالوهعملاداریباطل،قابلترمیموتصحیحهمنیست، قهقراییدارندوکاشفهستند(.

عملاداریباطلتنهابایدنادیدهگرفتهشودواثرحقوقیازآنتواناحیاکرد.زیرامردهرانمی
میحاصلنمی ازباباطالعاشخاص، درواقعشودویا "کانلمیکن"توانبطالنآنویا

بودنآنرااعالمکرد)بااینحالاعالمبطالنعملاداریازسویمقاماداری،خودیکعمل
کهدرهرصورتقابلاعتراضاستوممکناستهمیناداریاعالمیاستونهتأسیسی

اعالم آن بطالن یا شود ابطال اداری توسطمحاکم بودن، جهتغیرقانونی به اعالمی عمل
چند فاقدیکیا بهوجودنیامدهزیرا اساساً بنابراینبهطورخالصهعملاداریباطل، شود(.

دیگرازابتدامتولدنشدهویامردهبهدنیارکنازارکانسازندهعملاداریبودهوبهعبارت
 (.6935:65آمدهاست)هداوند،

عازنظرمالحظاتعملی،بایدباپاسخدادنبهسؤاالتزیر،مرزهایدقیقهرکدامازانوا
 :دادهشودهاتشخیصعملاداریواحکاممربوطبهآن
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آیدهابهوجودنمینوجودآنارکانبرسازندهعملاداریکهعملاداریبدو-سؤالاول
شرایطی صورتداشتنچه )عملاداریدر هستند؟ در"عملاداریموجود"کدام استو

 ارکانی، چه نداشتن ناموجود"صورت یا باطل اداری دیگراست؟"عمل عبارت به یا و )
 چیست؟"جهاتبطالن"

دوم وجو-سؤال با اداری )عمل هستند؟ چه اداری، شرایطی،شرایطصحتعمل چه د
صحیح" اداری می"عمل محسوب شرایطی چه نداشتن با و معیوب"شود اداری "عمل

چیست؟«جهاتابطال»؟(وبهعبارتدیگرشودمی
وضعیتوسرنوشتعملاداریمعیوبچیست؟)باوجودچهشرایطیعمل-سؤالسوم

اداریمعیوبمی اساسچهجهاتی"ترمیم"تواند بر و ممکناستمی"ابطال"شود و شود
 شود؟("زایل"چگونهازطریقلغویااستردادویابهدلیلوقوعاسبابدیگر،

 

 . مفهوم بطالن مطلق و بطالن نسبی عمل اداری4
باطلاستولیدرصورتوجودبطالن اولیه(،عملاداری، باوجودبطالنمطلق)ذاتییا

انطوریکهقابلترمیموقابلبلابطالاست،همنسبییامعیوببودنعملاداری،عملاداریقا
درکنارعملاداریازبابمسامحهاست"باطل"تواندباشد.استفادهازعبارتکردنهممیلغو

عملاداری بتوانبهآنعملاداریاطالقکرد. تا عملیبهوجودنیامده وجودبطالن، با زیرا
بهعملاداریاستوبهجهتاینکهازابتباطل،عملیاستکهفاقدارکانتشکیلدهنده دا

ایاست،حتیاگربهظاهروازنظرصورت،تشکیلگونهاثرونتیجهوجودنیامدهاستوفاقدهر
یعنیبهوجودنیامدهاست)عملناموجود(وعملاداریکهدرشدهبه باطلاست، نظربرسد،

عالمخارج،صورتیازآنوجودداشتهباشد،اثرعالمحقوقبهوجودنیامدهحتیاگربهظاهردر
وجودنیامدهاستوآنچهکهازابتدابهحقوقیندارد.باطل،قابلاصالحوترمیمنیستزیراکهبه

-6939:654تواناصالحیاترمیمکردویاحتیلغوکرد)محسنی،عالماعتبارواردنشدهرانمی
استامابهدلیلنداشتنیکیاچندشرطازشرایطصحت،(.اماعملمعیوب،عملموجود656

مواجهبابطالننسبیاستومتزلزلاستوممکناستبایکیازحاالتزیرمواجهشود:
اینکهبهحیاتناقصخودادامهدهدودراینصورتدرهرحالصحیحونافذفرض .6
شودوواجدآثارحقوقیاست.می

3.  جهتنداشتن نامطلوبشرایطصحتبه به توجه با و توسط، تقاضایذینفع به بودن،
،زایلوبازابتداوبااثرقهقرائیدادگاهصالح)دیوانعدالتاداری(ابطالشودوبدینترتی
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یازابتدابهوجودنیامدهاست.شودوگویمنحلمی
عنوانوبهشدننجاتیابدازخطرابطالبودنترمیمشودوبدینترتیببهجهتمطلوب .9

عملصحیحبهحیاتخودادامهدهد.
لغویااستردادشود،بهایندلیلکهبهدرستیبهعالماعتبارپانگذاشتهوعیوبیداردکه .5

 بهتراستویابهجهتنامطلوببودن،بایدلغوویااستردادشود.

اینمعنیاستکهبطالنعملا"بودننسبی" به دارینسبتبهدراصطالحبطالننسبی،
هایعملاداری)ادارهعمومیومخاطبعملاداری(ویانسبتبهثالث،یکطرفازطرف

هانتوانندبهبطالناستنادکنند.درهایدیگرصحیحبودهولذاآنباطلباشدونسبتبهطرف
تفاوتیمیانطرف استو همگان نسبتبه بطالن مطلق، ثالثبطالن ادارییا ازهایعمل

عبارت به ماهیتهمگانیدارد. بطالنمطلق، اساساً و ندارد جهتبطالنعملاداریوجود
هایدیگر،دربطالنمطلق،عملاداریباطل،قابلاستنادازسویهیچکسنیستاعمازطرف

عملاداری)ادارهمخاطب(،ثالثوسایرین.درحالیکهدربطالننسبی،عملاداریمعیوب
کطرفقابلاستنادومعتبراستونسبتبهطرفدیگرغیرقابلاستنادونامعتبرنسبتبهی

ولیبرایاست.عملاداریمعیوب،برایطرفیکهعملنسبتبهاوباطلاستغیرقابلاستناد
به است. معتبر رعایتطرفدیگر عدم عمومیبا اداره عملاداریمطلوبیکه مثال، عنوان

ص نافذوتشریفاتقانونی، صحیح، معتبر، او، نسبتبه عمومیو برایاداره است، ادرکرده
تواندبهبطالنعملاداری،درمقابلمخاطبآوراست،بهعبارتدیگرادارهعمومینمیالزام

ملتزمبهآننداند)بهعبارتدیگرچنینعملیبرایاداره،عملاداریاستناد کندوخودرا
نسبی» صحیح اد« عمومیفقطمیاست(. لغوتواناره حق و کند ترمیم را عمل این کردن،د

استردادیاتقاضایابطالآنراندارد.اینعمل،برایادارهعمومی،ماهیتامرمختومهرادارد
وصدورآنازسویادارهعمومی،موجبفراغادارهاستوادارهمجازبهبازگشودنآن،یا

از"حقرجوع"ادآننیست.اینفقطمخاطبعملاداریاستکهتبدیل،تغییر،الغایااسترد
بودنعملاداری،دارد،کهطبعاًبافرضمطلوببودنبطالندربرابراومعنیآنراداردونسبی

دهدکهازاداره،تقاضایترمیمآنراداشتهباشدتاآنعموماًمخاطبعملاداری،ترجیحمی
بهعملاداریصحیحتغی علیهخودرارا یردهدوتمایلیبهاستنادکردنبهبطالنآنعمل،

خواستطرف و اراده به نسبی، باطل عمل مدندارد. را او حمایتاز قانون، دارد،یکه نظر
تواندابطالشودوتازمانیکهاینابطالازسویذینفع،صورتنگرفته،چنینعملیمعتبرمی
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اگرعملادارینسبتبهاشخاصثالث،6(.33-6935:63استوآثارآنباقیاست)نوین،
نیازیبهابطالآنعملازسویآنانوجودنداردوعملاداری3غیرقابلاستناد)باطل(باشد،

ندارد.دربرابرآنهااعتبار
شایانذکراستکهبطالننسبیبابطالنجزئی،تفاوتداردوبطالنجزئی،وضعیتیاست

بقیهاجزایآنصحیحاستواجزایجزاکهبرخیازا باطلاستاما صحیحیعملاداری،
عنوانیکعملاداریصحیحوکاملبهحیاتخودادامهباقیمانده،اینقابلیترادارندکهبه

9دهند.
 
 ارکان سازنده عمل اداری و جهات بطالن .5

امدهباشدولذافاقداثربطالنمطلق،وضعیتعملاداریاستکهدرعالمحقوقبهوجودنی
حقوقیاستولواینکهممکناستدرعالمخارجودرظاهروبهصورت)صوری(،عالئمیازآن

وجودداشتهباشد.
بهنظرنگارنده،ارکانسازندهعملاداریعبارتنداز:

داللتارادهانشائیادارهعمومیبرایصدورعملاداریبهشرطمقرونبودنبهچیزیکه-اول
برآننماید.

عدممغایرتآشکار)فاحش(بینعملاداریبایکقاعدهصریح،اساسیوامریقانونی-دوم

                                                                                                                                                                                                        

حقوقنظامدرنسبیبطالنومطلقبطالن(،6935)پروین،نوین،:بهشودمراجعهخصوصیحقوقدرمشابهبحثبرای. 6
.33تا63صفحاتدرویژهبه،اول،چاپدانشگنج،ایرانصیخصو
وطرفهمانبرایآنبودناستنادقابلغیرلذاوطرفیکبهنسبتبودنباطل)بطالنبودننسبیمفهومازهایینمونه. 3
کهکردمشاهدهتوانمیتتجارقانوندرویژهبهرا(دیگرطرفبرایعملهمانبودناستنادقابلوبودنمعتبرمقابل،در
:شوندمیبیانزیردرمواد،اینازبرخیذهن،بهتقریبباباز

بدونکهانتقالیهر...برسدثبتبهشرکتسهامثبتدفتردربایدنامباسهامانتقال":داردمیمقررتجارت،قانون53ماده
 ".استاعتبارفاقدثالثاشخاصوشرکتنظرازآیدعملبهفوقشرایطرعایت

ازوباطلباشد،شدهتشکیل33و31موادخالفبرکهمحدودمسئولیتباشرکتهر"تجارت،قانون633مادهموجببه
 ".ندارندرابطالناینبهاستنادحقثالث،اشخاصمقابلدرشرکالیکن.استساقطاعتباردرجه

اساسنامهدرکهمدیراناختیاراتکردنمحدودبهراجعقراردادیهر":تجارتاصالحقانونیالیحه634مادهموجببه
 ".استیکنلمکانوباطلثالثاشخاصمقابلدرباشد،نشدهآنبهتصریح

تدلیسموارددرمگراست،معتبرثالثاشخاصمقابلدر،633مادهدرمذکورمعامالت":تجارتقانون693مادهبرابر
آن":معامالتازنوعهمینمورددر696مادهموجببههمچنین".باشندکردهشرکتآندرثالثاشخاصکهتقلبو

".بخواهددادگاهازراآنبطالنمعامله،انعقادتاریخازسالسهتاتواندمیشرکتوبودخواهدابطالقابلمعامالت
9  بهشودمراجعهخصوصایندر. )المسلمانیابراهیماحمدمحمد: فیلالنفصال،القابلهاالداریهالقرارات(،3365،

ص،الجدیدهدارالجامعه،االسالمیالفقهاحکاموالمصریوالفرانسیالقانونبینمقارنهدراسهالمرکبه،القانیونیهالعملیات
13.
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اعتباریخیشرایطصحتراموجببطالنوبیوازجملهمواردیکهمقننبهصراحتنبودبر
عملاداریدانستهاست.

حالت از یکی در اداری عمل است)بنابراین باطل زیر های جهاتبطالن آنها به گفتهکه
(:شودمی

 فقدانقصدوارادهانشائیادارهعمومیبرایایجادعملاداری)عملناموجود(.-اول

 هایزیرممکناستبهوجودآید:توضیحاینکه،فقدانارادهدریکیازحالت

اقداماتتوسطمأمورانقلّابیکهسمت-الف غصبکردهتصمیماتو اندهایاداریرا
اتخاذوانجامشدهباشد)شایانذکراست،مأموراناداریکهبدونداشتنصالحیتیاخارج

به صالحیتخود میاز انجام اقداماتیرا یا اتخاذ تصمیماتیرا اداره، ایننام مصداق دهند،
 حالتنیستندوعملاداریحاصله،اصوالًمعیوباستوباطلنیست(.

تمهیداتومراحلمقدماتیپیشازاتخاذتصمیماتوانجاماقداماتتوسطادارهعمومی-ب
عمومیمحسوبنمی اقداماتاداره مصداقتصمیماتو اقداماتیکهکه تصمیماتو یا شوند.

مقرونبهچیزینباشندکهداللتبرآننماید)درمواردتردید،اصلبرایناستکهایناعمال،به
 شوند(.ظحقوقیاقداموتصمیمهستندوعملاداریمحسوبمیلحا

اشتباهفاحش)بیّن/آشکار/درنگاهاول/بینیازازاستدالل(درموضوععملادارییا-پ
م ثبتیکبنای قبیل از نامطلوب، اداری اعمال در اداری درشخصمخاطبعمل عمولی

)اشتباهفاحشدرموضوعبهاینمفهومعنوانیکاثرتاریخیمالکیتیکشخصخصوصیبه
عنواناثرتاریخیاست(واخراجحسنبهجایبودنبنا،شرطقابلیتثبتآنبهکهتاریخی

 حسین)اشتباهفاحشدرشخص(.

.شودفتهمیگ"عملناموجود"الذکر،گانهفوقهایسهبهایناعمالاداریدرحالت
واساسیقانون)عملمخالفتوتعارضفاحشعملادار-دوم آمره حکمصریح، یبا

 اداریبهظاهرموجود(بنابراین،تحققاینسهشرطالزماست:

به–الف نیاز بدون و اول نگاه همان در اینمعنیکه به باشد. آشکار قانون، مغایرتبا
مغایرتو بررسیمعمولیتوسطیکمأموراداریمتوسط، با استداللحقوقیو کنکاشیا

تخلفتجریتع باشد. آشکار قانونواضحو با قوانین،ارضآن عمومینسبتبه اداره آمیز
مصداقبارزاینشرطاست.

حکمقانونبایدصریح،آمرهواساسیباشد.صریحبودنبهمعنیایناستکهمنطوق–ب
بیانکردهباشد.آمرهبودنبهاینمعنیاستکهقاعدهت کمیلییاقانونبهصراحت،حکمرا
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تخییرینباشد.اساسیبودنبهاینمفهوماستکهعملاداریمغایربایکحقبنیادین)حق
بنیادینشخصمخاطبعملیااشخاصثالثاعمازاینکهحقبنیادینماهوییاشکلیباشد(

پوشیازقبیلنظمعمومییااخالقحسنهیربایکمصلحتعمومیبرتروغیرقابلچشمیامغا
شد.با

ظاهرمتولدشدهامادرواقعمردهبهدنیاآمدهاست.مولودیدراینحالت،عملاداری،به
عمل"استکهدرصورتوظاهراًوجودداردولیفاقدحیاتحقوقیاست.اینحالتدوم،

.دراینحالت،قانون،وجودظاهریشودنامیدهمی"اداریبهظاهرموجودولیبواقعناموجود
شناسد.اداریرابهرسمیتنمیعمل

قضایی مرجع است( موجود ظاهر به عملیکه و ناموجود )عمل حالتفوق دو هر در
تواندبطالن)باطلبودن(عملاداریباطلرااعالمکند)اعالمبطالنونهابطال(اگرچهدرمی

الدیوانعدالتاداری،قانوندیوانعدالتاداری،تنهاازواژهابطالاستفادهشدهاستاماابط
نمی عملباطلرا زیرا توانابطالنسبتبهاعمالباطلدرواقعاعالمبطالنآناعمالاست،

آنرا"کانلمیکنبودن"تواندودرواقعمکلفاستکهچنینادارهعمومینیزمیمکرد.ه
اعالمکند)اعالماداریبطالن(.



 ال. شرایط صحت عمل اداری و جهات ابط6
االجرابودن(عملاداریبهداشتنبودنعملاداری)معتبرومؤثربودنوالزماگرنفوذیانافذ
،برایناساسانواععملاداریمعتبر،نافذ،مؤثروالزماالجرا،عبارتندشودآثارحقوقیتعریف

عمل-6ل:عملاداریمعیوب.همچنینعملاداریغیرقانونیشام-3عملاداریصحیح-6از:
عملاداریباطلاست.-3اداریمعیوبو

غیر اداری عمل تنها عملبنابراین میان معیوب، عمل است. باطل اداری عمل همان نافذ،
شودوبایدآنراصحیحفرضکرد.عملصحیحوعملباطلقرارداردولیملحقبهصحیحمی

عملا است. نافذ و کاملنیستولیمعتبر اداریمعیوب، همان عملموجود"داریصحیح،
"صحیح عملاداریمعیوبمعادل و ناقص"است، عملاداریباطل"عملموجود استو

ناموجود" "عمل شرایطی در دو، هر معیوب، عمل و صحیح عمل قابل"است. و لغو قابل
دارند."استرداد وجود زیرا قابلیتلغوهستند بر عالوه معیوب، آینده(عمل به )ناظر وشدن

بهجهتمطلوببودن،باشرایطی،6(،61-3365:63استردادشدن)تسریبهقبل()محمداحمد،
                                                                                                                                                                                                        

6  نفاذ3365)ابراهیم،احمدمحمدالمسلمانی،. دارالجامعه:مصرمقارنه،هدراسالرجعی،االثرذاتاالداریه،القرارات(،
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توسطادارهعمومینیزهست)بهجهتمطلوببودن(."ترمیمشدن"قابل
عملاداریباطل،خودبهخودزایلومنحلاستونیازیبراسبابزوالبرایزایلشدن

وجودنداردکهبهتوانآنرامنحلیازایلکرد.اماعملادارییاانحاللندارد،زیراچیزی
صحیحوعملاداریمعیوبممکناستدرمسیرحیاتخودباانواعاسبابزوال،ازجملهلغو

شدن)لغوخودبهخودی(،استرداد)کانلمیکنکردن(،ابطالاالثرکردن(ولغوکردن)ملغی
توسطمحاکم،اختصاص"ابطال"اتمهپیداکند.دراینمیانوغیرهمواجهشوندوحیاتآنخ

پذیرنیست؛بودن،ابطالهتصحیحداردزیراعملاداریصحیح،بهج"عملاداریمعیوب"به
قانونیاستکهاگرغیرقانونیبودنآنیمعیوب،ازانواععملاداریغیردرحالیکهعملادار

)ترمیمنشود نشود مرجعقضاییمدوا تقاضایذینفع(، سایرتواندمیبه اما ابطالکند. آنرا
تواندباشرایطی،همنسبتبهعملصحیحوهمنسبتبهعملمعیوبجاریاسبابزوالمی

هاخاتمهدهد.هارامنحل،زایلوساقطکندوبهحیاتحقوقیآنشودوآن
دادگ مقابلجهاتابطالاستکه نقطه طورمشخصشرایطصحتعملاداری، به و اه

ابطالکند)جهاتابطال(.دیوانعدالتاداریمی شرایط6تواندبهاستنادآنهاعملاداریرا
                                                                                                                                                                                                        

.63-61صفحاتالجدیده،
6  داردوجودنظراختالفمختلفحقوقیهاینظامدرنویسندگانمیانابطالجهاتتقسیماتوانواعمورددر. ایندر.

:زیرمنابعبهشودمراجعهخصوص
چاپاول،،اداریعدالتدیوانومیعمهیاترویهدرعمومیحقوقاصولوبنیادینحقوق(،6933)وحید،آگاه،-الف

.جنگلانتشاراتتهران:
،«اداریمقاماشتباهبرقضایینظارت»(،6935)الدین،شهابسیدزاده،موسویوفاطمهافشاری،وبهناز،احمدوند،-ب
.قضاییهقوهپژوهشگاههداوند،مهدیعلمیناظر
.جنگلانتشارات،چاپاول،تهران:اداریعدالتیواندقانونتحلیلوشرح(،6933)محمدرضا،دالوری،-پ
اداریاختصاصیمراجعتصمیماتوآرابهنسبتاداریعدالتدیواننظارتنحوه(،6939)رضا،محمددالوری،-ت

.وکالتنشر،چاپاول،تهران:ایران
حقوقدکترینامهپایان«اداریاتتصمیمواعمالقضاییبازنگریماهویموجباتوعلل»(،6935)احمد،رنجبر،-ث

دانشگاهتهران.رستمی،ولیراهنماییباعمومی،
دولتیهاینظامنامهابطالشوندهایوایرانمالیاتیحقوقدرقضاییرویهجایگاه(،6939)میرحسین،تاری،طاهری-ج

.جنگلانتشارات،چاپاول،تهران:مالیاتی
6933)داود،کاظمی،-چ «ایراناسالمیجمهوریاساسیقانوندراداریحقوقمبانیواصولبررسی»(، نامهپایان،

دانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقاتتهران.،آبانزاده،رضاییمحمدجوادراهنماییبهعمومی،حقوقارشدکارشناسی
.جنگلانتشاراتان:،چاپاول،تهرایرانحقوقدراداریدادرسیتحلیلیبررسی(،6933)جواد،محمودی،-ح
.خرسندیانتشارات،چاپاول،تهران:اروپااتحادیهاداریحقوقتحوالت(،6939)جواد،محمودی،-خ
.جنگلانتشارات،چاپاول،تهران:اداریعدالتدیواندادرسیآیینصالحیت(،6939)غالمرضا،بیگی،موال-د
6936)مرتضی،خواه،نجابت-ذ «انگلیسوایراناداریحقوقدرقضاییجبرانیهایروش»(، حقوقدکترینامهپایان،

دانشگاهشهیدبهشتی.زارعی،حسینمحمدراهنماییباعمومی،
.جنگلانتشارات،تهران:کنونیحقوقینظمدراداریعدالتدیوانقانون(،6933)مرتضی،خواه،نجابت-ر
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صحتعملاداریعبارتنداز:
 )داشتنصالحیت)جهتابطال:عدمصالحیت
 )تصمیمواقدامدرحدودصالحیت)جهتابطال:خروجازحدودصالحیت
 فتومغایرتباقانون(قانونیبودن)جهتابطال:مخال
 )داشتنجهتقانونی)جهتابطال:سوءاستفادهازاختیار
 )عدمتضییعحقوقاشخاص)جهتابطال:تضییعحقوقاشخاص 

 )عدممخالفتباشرع)جهتابطال:مخالفتباشرع
.درهرحال،شودادامهتوضیحدادهمیدر"جهاتبازنگریقضایی"تحتعنوانباالموارد

عملاداری-6قانونی،دونوعاست:جهبهمطالبباال،عملاداریغیرذکراستکهباتوشایان
قانونیبودن،قابلابطالاستودریوب.عملاداریمعیوببهجهتغیرعملاداریمع-3باطل

کند.ها،باطلبودنآنرااعالممیموردعملاداریباطل،دادگاه


 قانونی اری غیر. اعتبار بخشیدن به اعمال اد7
قانونیداشتنیکعملاداریغیرهایتداومبخشیدنیازندهنگهحقوقاداریآلمانروش

3قانونیبودنوتبدیلغیر6هاعبارتنداز:مداوایبینیکردهاست.دوموردازاینروشراپیش
(.6939:933عملاداری)هداوند،

قانوناقداماتاداری51دهکلی،بهموجبمادهعنوانیکقاعقانونیبودن:بهمداوایغیر–6
صالحیتجغرافیایی، شکلییا رعایتموازینآیینیو در عملاداریبهجهتقصور آلمان،

                                                                                                                                                                                                        

،تابستانپنجم،سالاساسی،حقوقنشریه،«اساسیتحوالتمفهومی،تحلیل:قضایینظارت»(،6933)مهدی،هداوند،-ز
.3شماره

انتشارات،چاپسوم،اداریعدالتدیوانآراءپرتودراداریحقوقاصول(،6939)علی،مشهدی،ومهدیهداوند،-ژ
.خرسندی

مجمع،چاپاول،تهران:اداریالتعددیواندادرسیآیینوتشکیالتقانونبرتحلیلی(،6935)محمد،مهر،یزدان-س
.مجدفرهنگیوعلمی

:همچنینو
A- Seerdem, Rene and Stroink, frits, (eds.), (2002), Administrative Law of the European 
Union, its Membere State and the United States, A comparative Analysis, Intersentia, 
London, P. 121.  
B- Mahendra P. Singh, (2001), German Administrative Law in Common Law 
Perspective, Springer,  
C- Jones, Lan Ellis, (2003), Essential Administrative Law, Cavendish Publication, p.7. 
D- Alder, John, (2002), General Principle of Constitutional and Administrative Law, 
Palgrave, p.368 
1. Curing. 
2. Conversion. 
3. Prima Facie. 
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چنینقصوریبرمحتوایتصمیم9،مشروطبراینکهدرنگاهنخست،شودنمیمشمولبطالن
عملموصوفمنج بطالن به چنینقصوری باشد. نمیتأثیرینگذاشته یکعملر زیرا شود،
قانوناقداماتاداری،مقرر54اداریباطلوکانلمیکن،درواقعوجودندارد.درمقابل،ماده

بهبطالنوکانلمیکنبودنعملاداریمنجرمی شکل، آیینیا داردکهمقرراتمربوطبه
تقمیشوندونمی مشروطبهاینکهالف( اضاییکهارائهآنپیشازتوانندنادیدهگرفتهشوند،

اقدامضروریبودهاست،متعاقباًارائهشود؛ب(اعالمدالیلتصمیمیادادنفرصتاستماعمتعاقباً
،یانجامدادنآناقدامالزمبودهایکهتشریکمساعیآنهابرافراهمگردد؛ج(تصمیمکمیته

کسبشودویاد(تشریکمساعیمقامدیگریکهبر ایانجامدادنآناقدامالزمبودهمتعاقباً
اینکاستی تمامی شود. حاصل متعاقباً تاست، اداریها دادگاه رسیدگیدر خاتمه توانندمیا

فراهمشود، مرتفعشدهواصالحشوند.بااینحالبایدتوجهداشتدرصورتیکهاستماعبعداً
نصورتبهکاریصوریوتشریفاتیتغییراتالزمبایددرتصمیماداریحاصلشود،درغیرای

شود.وبدونارزشفروکاستهمی
قانوناقداماتاداریآلمانیکعملاداریمعیوبو53تبدیلاعمالاداری:برابرماده–3

تواندبهیکعملاداریمتفاوتتبدیلشود،مشروطیکننمیلمازجملهیکعملباطلوکان
کردهاست،ثانیاًهمانهدفیرادنبالکندکهعملاولدنبالمیبهاینکهاینعملجدید،اوالً،

کند،انجامهبرایاتخاذعملاولاستفادهمیبتواندبهوسیلهمقامیکهازشکلوآیینپذیرفتهشد
شودوثالثاً،شروطوالزاماتانجامدادنآنعملرعایتگردد.اماامکانتبدیلعملاداریدر

عملاداریجدیدبهوضوحدرتعارضباقصدمقامیاستکهعمل-6ندارد:مواردذیلوجود
نتایححقوقیعملجدیدنسبتبهشخصیکهمتحملنتایجعملاول–3اولراانجامدادهاست،

بهموجبقانونلغوعملمعتبر،مجازنباشد.–9شدهاستازمطلوبیتکمتریبرخوردارباشد،
مقید که تصمیمی عالوه نمیبه است مشخصی قانونی الزامات یکتصمیمبه به تواند

اختیاریتبدیلشود.تبدیلعملاداری،مشمولآیینمشخصینیست،ولیبایدبهوسیلههمان
مقامیکهتصمیماولیهرااتخاذکردهیابهوسیلهمقامباالتروبنابهتقاضایشخصمتأثرازآن

درطولرسیدگیبهشکایتیکهنزدویمطرحشدهاست.انجامشود،یاحتیازسویدادگاه
هاییکهتواندبااستفادهازروشعالوهبرایندوروش،یکعملاداریغیرقانونیهمچنینمی

درکامنالنیزبهخوبیشناختهشدهاست،ازقبیلاعراضازاقامهدعواازسویشخصمتأثرازآن،
ی،ردشدناعتراضنسبتبهاعتبارآن،مرتفعشدنعدمقطعیتعدماعتراضبهآندرمهلتقانون

وابهامازعملاداریدرطولاعتراضبهآننزدمقاماداری،تغییراتمعطوفبهگذشته)عطفبه
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ماسبقشده(،درقانونیکهعملاداریبراساسآناتخاذشده،یااعتباربخشیدنمعطوفبهگذشته
(.Mahendra, 2001: 86-87بدوتثبیتوتأییدشود)بهوسیلهقانون،دوامیا



 . وضعیت و سرنوشت عمل اداری معیوب 8
عملاداریمعیوب،عملیمتزلزلاستوممکناستدرهرزمانباخطرابطالمواجهشود
واینامرباقطعیتحقوقیوضرورتاعتمادمردمبهتصمیماتاداری،درتعارضاستلذا

نبهوضعیتمتزلزلعملاداریمعیوب:برایپایانداد
–اول عمومیباید "عملاداریمعیوبنامطلوب"اداره

به6 درخواستذینفعو به یا رأسا را
 :Council of Europe, 1998کند)"استرداد"ودرواقع"لغو"محضاطالعازمعیوببودنآن،

218-224.)
رارأساًیابهدرخواستذینفعوبه3"عملاداریمعیوبمطلوب"ادارهعمومیباید–دوم

محضاطالعازمعیوببودنآنترمیمواصالحکندویاآنرابهعملاداریصحیحدیگری
کند.«تبدیل»

زمانحداقلبرایابطال–سوم محاکمقضاییبایدمرور اداریمطلوبدر پذیریاعمال
قائلشد.
یا"رجوع"واندازآنعملدرخواستتمخاطبعملاداریمعیوبمطلوب،می–چهارم

)ابراءیااعراض(داشتهباشد.برایاینکار،مخاطبعملاداریمعیوب"کنارگذاشتهشدن"
مطلوب،بایدبهطورصریحبهادارهعمومیاعالمکندکهچنینعملیراقبولنداردوازآن

نسبتبهآنعم دادگاه البتهشکایتمخاطببه است. لنیزدرصورتنداشتنرجوعکرده
تواندبهمنزلهرجوعوکنارگذاشتنعملاداریمعیوبمطلوبتلقیشود.ابهاموتردیدمی

اشخاصثالثلطمه به استکه مقدور صورتی در بهرجوع بسته رجوع اثر نکند. وارد ای
می سکوتدرخواستذینفع یا صورتابهام در و باشد گذشته یا آینده نسبتبه اثرتواند ،

مخاطبلطمه منافعکسبشده به استو حقرجوعقابلاینمیرجوعنسبتبهآینده زند.
بایدنسبتبهآیندهباشد.رجوعمی تواندنسبتبهعملانصرافدادناستوانصرافاصوالً

تواندباتوافقمیانادارهعمومیاداریصحیحمطلوبهمانجامشود.رجوعازعملاداریمی
طبنیزصورتگیرد.رجوع)ابراءیااعراض(یکیازاسبابزوالعملاداریاست.ومخا

                                                                                                                                                                                                        

.استموجهانتظاریاامتیازحق،کنندهمحدودیاکاهندهسالب،اداریعملنامطلوب،اداریعملازمنظور. 6
.استموجهانتظاریاامتیازحق،مثبتیاموجداداریعملمطلوب،اداریعملازمنظور. 3
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اداریمعیوبنا–پنجم صالحمطلوبمیمخاطبعمل محکمه به آن، ابطال برای تواند
مراجعهکند."جهاتابطال")نوعاًدیوانعدالتاداری(بهاستنادیکیاز

بهادارهدرصورتیکهعملاداریمطلوب،–ششم اکراهیاسوءنیتیا ازراهتدلیسیا
مشروطبهاینکهاگرچنینطرقغیرقانونیازقبیلپرداخترشوهبه وجودآمدهباشدوصرفاً

بهطوراقداماتغیرقانونی)تدلیس،اکراه،سوءنیتوارتکابعملمجرمانه(انجامنمی شد،
استآنعملرالغویاباحفظحقوق،مکلفشودنمیمعمولچنینعملیازطرفادارهصادر

اشخاصثالثآنرااستردادکند.


 گیری. نتیجه9
زویژهدرمورداعمالاداریمطلوبکهحق،امتیازیاانتظاریاپذیریعملاداری،بهترمیم

توانکنند،روشبسیارمناسبیاستکهبااستفادهازآنمیمیاشخاصونسبتبهآنهاایجاد
وکردهایعمومیاقدامهتقویتوحمایتازقطعیتوثباتحقوقیدرعملکردادارهنسبتب

تقاءداد.بااینهارانیزارمیزاناعتمادواطمینانمردمنسبتبهتصمیماتواقداماتاینسازمان
پردازیدرماهیتعملاداری،تفکیکارکانشکلگیریوشرایطصحتحالبدوننظریه

گذاریکرد.باتوانایننظریهراپایهبندیاعمالاداریبراساساینموازین،نمیآنوتقسیم
شناساییعملاداریمعیوبوشناساییمفهومبطالننسبی،وهمچنینتفکیکجهاتبطالناز

رسیقرارگرفت.بااینحال،چنینقابلیتیایجادوموردبحثوبراینپژوهشجهاتابطالدر
ایمدون میسازی موضوعه، قوانین در قواعد عملکردن در را توجهی قابل عملی آثار تواند
هایاداریوقضاتدیوانعدالتاداریدرآیندهدرپیداشتهباشد.سازمان
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