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درآمدی بر نظریه عمومی ترمیمپذیری عمل اداری
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تاریخدریافت-6934/9/93:تاریخپذیرش 6934/63/39:

چکیده

منشا قصد و ارادۀ اداره عمومی ،صالحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده
است؛ بنابراین انطباقارادۀ اداره عمومی با قانون،شرط ایجاد آثارحقوقی توسط عمل
اداری است .با این حال ،ممکن است وضعیتهایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل
شود،امابرخیازشرایطقانونیرانداشتهباشدوبهاصطالحعملاداری،معیوبباشد؛
ردنظامحقوقیباچنینوضعیتیمستلزمنظریهپردازی

کهدراینصورتچگونگیبرخو
است .این پژوهش با اشارهای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری ،از بحث در باب
ضرورتتفکیکمیان«شرایطتشکیلعملاداری»،از«شرایطصحتعملاداری»،آغاز
تفکیکمیکندواز

میشودوبراساسآنازیکسو«جهاتبطالن»رااز«جهاتابطال»

سویدیگر،عملاداریرابهسهنوع«عملاداریصحیح»«،عملاداریمعیوب»و«عمل
اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالتهای
مختلفیکهممکناستباآنمواجهشود،اعمازابطال،لغو،استردادوترمیم،بهموضوع
،وهمچنینماهیتوشرایطآنمیپردازد .

ترمیمپذیریعملاداریمعیوب»
« 
ترمیمپذیری عمل اداری ،تشکیل عمل اداری ،شرایط صحت عمل
واژگان کلیدی  :
اداری،جهاتبطالن،جهاتابطال.
.6استادیارحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی

 mehdihadavand@gmail.com
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 .1مقدمه
تعریف عمل اداری
در موسعترین مفهوم از عمل اداری« :عمل اداری ،عمل اداره عمومی برای ایجاد آثار
حقوقیاست»؛6براساساینتعریف،عملاداری،دارایاینویژگیهاواوصافحقوقیاست:
–6عملحقوقیاست،یعنیعملمادیوواقعهحقوقینیست–3،عملاداریاست،بنابراین
عملتقنینیوعملقضایینیستولیممکناستعملسیاسییاغیرسیاسیباشد–9،توسط
واحدهاومأمورینیکهتصدیادارهکردنامورعمومیرابرعهدهدارند،

ادارهعمومی،یعنی
انجاممیشودو–5قصدادارهعمومیازانجامآنایجادآثارحقوقیاست .

درموردویژگیآخرشایانذکراستکهاثرحقوقیکهادارهعمومیباعملاداری،ایجاد
میکند میتواندشاملایجاد ،تغییر یاپایان دادنبهآثار حقوقی باشد ،بهعبارت دیگرپایان

دادنبهآثارحقوقینیزخوداثرحقوقیجدیدیبرجایمیگذاردکهماهیتآنزوالآثار

حقوقیاست.بهتعبیردیگرهرعملاداریمیتواندبهمعنیایجادآثارحقوقیجدیدیاتغییر

ارحقوقیموجودباشد.بهعنوانمثالصدورپروانه

آثارحقوقیموجودویاخاتمهدادنبهآث
ساختمانی،تغییرواصالحمفادوشرایطپروانهساختمانیویالغوپروانهساختمانیهرکدام
اعمالاداریهستندکهآثارحقوقیجدیدیراایجادیاآثارحقوقیموجودراتغییرویابهآثار
میدهند .بنابراین عمل اداری به معنی بیان قصد و اراده انشائی اداره
حقوقی موجود خاتمه  
عمومی برای ایجاد یک اثر حقوقی است ،اعم از این که آن اثر حقوقی ایجاد اثر حقوقی
جدید،تغییرآثارحقوقیموجودویاپایاندادنبهاثرحقوقیفعلیباشد .
نکتهمهمدرایجاداثرحقوقیتوسطعملاداریایناستکهبهصرفقصدویابیاناراده
انشائی اداره عمومی ،عمل اداری ایجاد نمیشود ،بلکه اصوالً در صورت داشتن صالحیت
قانونی،انطباقارادهانشائیادارهوعدممغایرتآنباقوانینومقرراتورعایتسایرشرایطو
میشود.منشاءقصدوارادۀ
ارکانعملاداری،آثارحقوقیموردنظرادارهایجادوبرقرار 
ادارهعمومی،صالحیتواختیاریاستکهقانونبهادارهدادهاست؛بنابراینصالحیتاداره
عمومی ،عاریتی ،تفویضی ،غیراصیل ،فرعی ،ثانوی ،استثنائی و خالف اصل است .به همین
.6برای دیدن تعاریف مختلف از عمل اداری نگاه کنید به:هداوند ،مهدی«،)6939( ،حقوق اداری تطبیقی»،جلد اول،
انتشارات سمت ،صفحات  ،953 ،956 ،953 ،993 ،993همچنین :عصام نعمه اسماعیل «الطبیعه القانونیه للقرار االداری»،
منشورات الحلبی الحقوقیه ،3333 ،صفحه  4و محمد احمد ابراهیم المسلمانی« ،ماهیه القرارات االداریه ،دراسه مقارنه بین
النظام الفرنسی و المصری و الفقه االسالمی» دارالجامعه الجدیده ،3364 ،ص  69و به عالوه:طباطبایی موتمنی ،منوچهر،
(،)6939حقوقاداری،تهران:سمت،چاپنوزدهم،صفحات936تا .939
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جهت در قراردادها ،اصل حاکمیت اراده جاری است ،اما در حقوق اداری ،اصل حاکمیت
قانون جاری است و لذا ارادۀ اداره عمومی مستقل از اراده قانون ارزش و اعتباری نداشته و
نمی تواندآثارحقوقیایجادکند.بنابراینانطباقارادهادارهعمومیباقانون،شرطایجادآثار

حقوقیتوسطعملاداریاست .بااین حال،ممکناستوضعیتهاییپیشبیاید کهعمل
ادار یتشکیلشود،امابرخیازشرایطقانونیرانداشتهباشدوبهاصطالحعملاداری،معیوب
باشد؛کهدراینصورتچگونگیبرخوردنظامحقوقیباچنینوضعیتیمستلزمنظریهپردازی
است.


 .2سابقه و مبانی نظریه عمومی ترمیمپذیری عمل اداری
نظریهترمیمپذیریاعمالحقوقیتاحدی،درحقوقخصوصیوالبتهتحتعناویندیگری

همچونتنفیذ،دارایسابقهاستودرحقوققراردادها،گاهیازآنتحتعنوان«نظریهاداره
نامبردهشدهاست.علیرغمقدمتایننظریهدرحقوقخصوصی،بهنظرمیرسد

کردنقرارداد»
که نظریه منسجمی در این خصوص شکل نگرفته و اختالف برداشتها در میان حقوقدانان

خصوصیزیاداست 6وادارهکردنقراردادبارویکردهاوتلقیهایگاهمختلفیتعریفشده
است.براساسیکیازاینتلقیها«مقصودازادارهعقد،ایناستکهعقدیدرشرایطیبسته
شودکهباموازینموردقبولقانونگذاروفقنمیدهد،اماقانونگذارانکمرنبستهاندتاهرعقدیاز

ایندستراباطلبشمرند،زیرااگرچنینکنندبسیاریازعقودباطلخواهدبود( »...جعفری
درمواردیصورتمیگیردکهعقدبه

لنگرودی.)36-35:6931،ادارهقراردادازایندیدگاه«:
سببیازاسبابکهریشهدرفقدانبرخیموازینموردقبولقانونگذاردارد،مخدوشباشد،یعنی
استدالل بر مبنای آن موازین اصوالً بتواند منتج به بطالن آن عقد شود ...موازین مورد قبول
قانونگذارهمانعناصرعمومیعقودیاقواعدعمومیتشکیلقراردادهاست»(پیرعطایی:6933،
.)63برمبنایایننظریه«:درمواردیکهاجرایقواعدوموازینحقوقیموجودمنجربهمخدوش
شدناعتبارعقودازجهتصحتوبطالنمیشود،چنینقراردادهاییراتحتشرایطیصحیح
اعالم میکنند و یا  ...چنین عقودی را باطل اعالم نمیکنند .در حقوق ایران عدم نفوذ،
میشود...دراینجاستکهقانونگذارباتوجهبه
معمولترینحکمیاستکهبراینعقودبار 

مصالحیکهمدنظردارد،اقدامبهادارهقراردادمیکندیعنیازطریقاعتبارحکمی(مانندعدم
.6برای مالحظه یکی ازمباحث از این نوع در حقوق قراردادها ،رجوع کنید به :طالب احمدی ،حبیب« ،)6935( ،معامالت
قابل ابطال در حقوق ایران» ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ،3شماره  ،9پاییز  ،6935صفحات  653و  653و همچنین
پیرعطایی،علی،)6933(،نظریهادارهقرارداد،تهران:نشرققنوس،صفحات .63-64

022

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


نفوذ)کهبرخالفروندطبیعیاستداللیمذکوراستاینعقودراحفظنمودهوازدچارشدن
بهسرنوشتبطالنمیرهاند»(پیرعطایی .)63:6933،
برایتوجیهچنینحکمیگفتهشدهاست«:معنیاستخراجحکمعقدفضولیبهشرحنظریه
ادارهعقدایناستکهعقدفضولیهرچندفاقدتراضیمعتبردرعناصرعمومیعقداست(زیرا
تراضیمعتبربیندومالکدومالصورتمیبندد)ولینظربهمصالحمعامالتمردمانشارع
آثارعقدواقعیرابرعقدفضولیمترتبکردهاست»(جعفریلنگرودی.)33:6931،بنابرایندر
حقوققراردادها،ادارهقراردادعبارتاستازاخذراهکاریجهتنیلبهمصلحتقراردادهادر
معامالتمیانمردمدرمواردیکهاستداللبرحسبقواعدعمومیحاکمبرعقود،منتجبهحکم
بطالنقراردادمیشودکهناقضمصلحتمذکوراست(پیرعطایی .)33:6933،
نابزارهایانتقالمالکیت،جریانیافتنسرمایهوتنظیم

ازآنجاییکهقراردادیکیازمهمتری

روابط اجتماعی و اقتصادی است ،بنابراین حمایت از آن نقش مهمی در پویایی اقتصادی،
کاهشریسکمعامالت،تسهیلوتوسعهتجارت،رونقکسبوکاروحفظاعتمادعمومیبه
اعتبار و صحت مبادالت دارد و همین جهت نظامهای حقوقی درصدد حفظ و صحت آن
برآمده اندودرصورتیکهقراردادیعلیرغممخدوشبودن،همچناناستعدادحیاتوبقارا
دارد،مقننوبهتبعآنقاضیاجازهنمیدهندتامنطقخشکمبتنیبرصرفقواعدعمومی

حاکمبرصحتمعامالتمنجربهبطالنچنینقراردادیشود(پیرعطایی .)39:6933،
قانونگذارمی گویدمااینعملراکهصورتعقدداردبهارادهخودبرپانگه

درواقع«
داشتیمتاپسازرفعاکراه،تکلیفآنروشنگردد،ومننظربهبطالناینعمل،پیشازرفع
اکراه،نمیدهمزیراصالحجامعهراچنینتشخیصمیدهم،چهممکناستمتعاقدیندراثر
وقوععقدقبلازاکراه،براساسآنعقد،اعمالدیگریانجامدهندواکراهکنندهممکناست
مال را به ثالثی که از این جریان بیاطالع بوده است منتقل کند( »...پیرعطایی.)33 :6933 ،
گاهی اوقات حتی عقد مبتنی بر تراضی کامل و قصد مشترک طرفین منعقده شده است اما
ممکناستصحتعقدیاشروطضمنآنبایک،دویاسهقاعدهازقواعدعمومیعقددر
ایکهاجرایهریکآنقواعدمیتواندبهباطلدانستنعقد،شرطویا

تعارضباشدبهگونه
هردویآنهامنجرشود و ایندرحالیاستکهعقدمذکورباتراضیکاملمنعقدشدهو
طرفین تمایل به حفظ عقد و شرط دارند .در این فرض باطل دانستن عقد یا شرط مخالف
مصالحطرفینوبرخالفتمایلآنهاستوتصمیممقننیااستداللدادرسمبنیبربطالنعقد
باچنینمصلحتیدرتقابلاست(پیرعطایی .)33-33:6933،


درآمدیبرنظریهعمومیترمیمپذیریعملاداری  021

منظور از مصلحت در اینجا که میتواند یک مصلحت عمومی (از قبیل رونق مبادالت
تجاری ،پویایی و کارآیی نظام اقتصادی و یا حفظ اعتماد عمومی) یا مصالح فردی طرفین
قرارداد(ازقبیلتمایلبهحفظوبقایآثارناشیازعقدومالکیتهایحاصلازقرارداد)اعم
ازاینکهمصلحتیکط رفعقدیاهردوطرفعقدباشد،مصلحتیاستکهمقننیابهتبع
مقنن دادرس با توسل به آن میتواند از اعمال سختگیرانه و غیرمنعطف برخی از قواعد
عمومیعقودفاصلهبگیردوفرصتترمیمومداوایعقدیرافراهمنمایدکهازبرخیکاستی-

هارنجمیبردولیارزشحفظکردنراد اردوبدینوسیلهازبطالنآنجلوگیریکند.در

حقوق قراردادهاالبته برسر اینکهفاعلاداره عقدفقطقانونگذاراست و یا اینکه قاضی هم
چنینجایگاهیدارد،اختالفنظروجودداردوپذیرشهرکدامآگاهانهیاناخودآگاه،متأثر
ازیکیابرخیازمکاتبمختلفحقوقیاست(پیرعطایی .)33-99:6933،
درحقوقادارینیزعملاداریممکناستباوضعیتمشابهیروبروشود.ایناحتمال
وجودداردکهعملاداریبهدلیلتقابلبابرخیازقواعدحقوقیحاکمبرعملاداری،مستعد
بطالن(قابلابطال)باشد.بهاینوضعیتمیتوانبطالننسبیعملاداریگفت.عملاداری

قابل ابطال به همان اندازه کهممکناست ابطال شود،گاهیبههمان اندازههمعمل اداری
قانونیبودنآنراتحتشرایطیمیتوانمداواکرد.

معیوبیاستکهقابلترمیماست وغیر
عملاداریقابلابطالرامیتوان«عملاداری»فرضکردکهتشکیلشدهاماماهیتاًازعیوبی
رنجمیبردوبههمینجهتشایدبتوانآنراعملاداریمعیوبنامیدکهقابلترمیماستو
غیرقانونی بودن آن را میتوان مداوا کرد .با این حال بایستی این نکته مهم را مورد تأکید
قراردادکهعملاداریباطلکهحکمآنبطالنمطلقاست(نهبطالننسبی)وطبعاًصحیح
(همانگونهکهقابلابطالنیزنمیباشدچونازاساسباطل

بنمیشود،قابلترمیمنیست

محسو
استوباطلرانمیتوانابطالکرد) 6.

بنابراین یکی از مهم ترین مسائلی که باید مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد ،برقراری
ضابطههاومعیارهاییاستکهبتوانمیانعملاداریقابلابطال(معیوب/قابلترمیم/واجد

بطالننسبی)وعملاداریباطل(غیرقابلترمیم/غیرقابلابطال/واجدبطالنمطلق)تمایزقائل
شد.سپسبایستیضابطههاومعیارهاییرانیزپیشنهاددادکهبراساسآنمشخصکردکدام
ها،استعدادوامکانترمیمشدن رادارندتاازورطهبطالن

یکازاعمالاداریمعیوب،زمینه
.6دراینخصوصبرایدیدنیکبحثمقدماتیرجوعشودبه:
Mahendra,P. Singh, (2001), German Administrative Law in Common Law Perspective,
Springer, at. 86-87.
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بگریزندوکدامیکآنچنانمعیوبوناقصهستندکهسرنوشتیجزبطالنندارندودرواقعچه
نواقصیقابلترمیمهستند؟همچنینبایدبهاینسؤالپاسخدهیمکهچهمصالحیایناجازهرا
بهمقننیادادرسیامجریمیدهدکهعلیرغمتقابلعملاداریبابرخیقواعدحقوقی،از
بطالنآنصرفنظرشودوآیاهمینمصالحنیستندکهضابطههاییمهمبرایتشخیصاعمال
اداریمعیوبقابلترمیمازاعمالاداریمعیوبغیرقابلترمیمبهدستمیدهند؟درنهایت

بایدبهاینسؤالپاسخدهیمکهفاعلترمیمعملاداری(ترمیمکنندهعملاداری)،کیست؟

مقننیاقاضییااداره؟یاهرسه؟ 6
براساسدیدگاهموردنظرایناثر،مقنن،قاضیوادارهمیتوانندتحتشرایطیبهمنظور

جلوگیریازابطالعملاداریبنابهمصالحخاصازجملهمصالحاجتماعییادرجهتحفظ
حقوقفردی،درمواردیکهاعمالقواعدحاکمبرشرایط صحتعملاداری،منجربهابطال
عملاداریمطلوبمیشود،آنمصالحرالحاظکندوباترمیمومداوایغیرقانونیبودنعمل
اداریمعیوب(عملاداریقابلترمیم)آنرابهعملاداریصحیحتبدیلکنندوبدینترتیب
درصورتیکهچنینعملیمعیارهایالزمبرایترمیمراداشتهباشد،باترمیمآنمانعازابطال
عملاداریشوند .
درطراحیوتبییننظریهعمومیترمیمعملاداریدرحقوقاداریبایستیبهسؤاالتزیر
بهدقتپاسخداد :
-6معیارهایتمایزعملاداریباطلازعملاداریقابلابطالچیست؟ 
-3معیارهایتمایزعملاداریقابلترمیمازاعمالاداریقابلابطالغیرقابلترمیمچیست؟
(چهنواقصیقابلترمیمهستند؟) 
-9چهمصالحیمیتوانندمبناوتوجیهترمیمعملاداریباشند؟ 
چهکسیمیتواندعملاداریراترمیمکند؟(مقنن،قاضییاادارهعمومی؟) 

-5
–4فرآیند،آیینوروشهایترمیمچههستند؟ 
برایپاسخدادنبهسؤالاولبایددرموردمفاهیمبطالنمطلقوبطالننسبیوتمایزآنهااز
مفاهیممشابهوهمچنینتمایزآنازبطالنجزئیبحثشود.


.6برایدیدنمسائلوسؤاالتمشابهدر حوزهآییندادرسیمدنیمراجعهشودبه:محسنی،حسن«،)6935(،نقصاعمال
آییندادرسیمدنیدرحقوقفرانسه»،مطاالتحقوقتطبیقی،پاییزوزمستان،دوره،1شمارۀ،3صفحات339تا .333
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 .3تمایز میان مفهوم و ارکان تشکیل عمل اداری از مفهوم و شرایط صحت
عمل اداری
هوجودآمدنعملاداری)،ازصحیحبودنعملاداری(کاملبودن

تشکیلعملاداری(ب
عملاداری)متفاوتاست.عملاداریممکناستتشکیلشدهباشدولیصحیحنباشد،یعنی
ارکانسازندهآنوجودداشتهباشندوبههمینجهتبهعالماعتبارواردشدهباشدولیفاقد

یکیاچندشرطازشرایطصحتباشدکهبهآن"عملاداریمعیوب"گفتهمیشود.دراین
صورت،عملاداریبهوجودآمدهومتولدشدهاستاماتولدیناقصداشتهومولودیمعیوب
استاماوجودداردوبهحیاتمعیوبخودادامهمیدهدوبرایناساسمعتبر،نافذ،مؤثر و

الزماالجراستوممکناستهیچگاهدرمعرضچالشهایحقوقیقرارنگیرد .اصلصحت

اداردکهصحیحبودنعملاداریمفروضگرفتهشود وعملاداریکهبهوجودآمده

نیزاقتض
تا زمانی که در معرض چالشهای حقوقی قرار نگرفته و ابطال نشده ،صحیح فرض شود.

بنابراینعملاداریمعیوب"،باطلنسبی" استاماملحقبهصحیحاستومطلقاًباطلنیست.

یوبآنراازاقساماعمالباطلنمیکندبلکهعملاداریمعیوب

"بطالننسبی"عملاداریمع
در دایره عمل صحیح باقی می ماند .با توجه به توضیحات باال ،در نبود ارکان سازنده عمل

اداری،اساساًعملیبهوجودنیامدهوچنینعملیبهاصطالح"باطل" یا"باطلمطلق" استو
تهمیشود.برایناساسعملاداریکهتشکیلشدهاست،

بهچنینبطالنی"،بطالنمطلق" گف
ممکناستصحیحیامعیوبباشد.عملاداریمعیوب،عملاداریقابلابطالاستزیرابه

اصطالح واجد "بطالن نسبی"  است ،اما ممکن است هیچ گاه ابطال نشود و یا ممکن است
نواقصوایراداتآنمرتفعوبهاصطالح"ترمیم" شودو بهعملاداریصحیحتبدیلشود.
عمل اداری صحیح نیز ،به صورت کامل و بدون نقص تشکیل شده است (قبولی درافشان،
محسنی .)64-55:6936،
بنابرایندریکتقسیمکلیمیتوانگفتکهعملاداری،ممکناستباطل،صحیحیا
معیوبباشدوبرایناساس :
 .6عمل اداری صحیح ،عمل اداری است که صحیحاً تشکیل شده (داشتن ارکان تشکیل
دهندهبهعالوهشرایطصحت)یعنیعالوهبرداشتنارکانتشکیلدهندهعملاداری،شرایط
صحتراهمدارد.
 .3عمل اداری معیوب ،عمل اداری است که تشکیل شده اما همه شرایط صحت
(کاملبودن) را ندارد (ارکان تشکیل دهنده عمل ،بدون داشتن همه شرایط صحت) ،بلکه
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معیوبوناقصمتولدشدهاست؛بنابراینمولودیناقصاست،اماوجوددارد.عملاداری
دحق/اثباتی)ممکناستبااضافهکردنشرایطصحت

لوببودن(موج
معیوب،درصورتمط 
بهآنترمیموبارفعنواقصبهعملاداریصحیحتبدیلشود(عملمعیوبوناقصیکهبه
هتمطلوببودنآن،باضمیمهشدنبعدیشرایطصحت،قابلیترسیدنبهکمالراداردو

ج
بهعملاداریصحیح،تغییرماهیت بدهد) ،یا بهجهت نداشتن یک یا چندشرط از شرایط
صحت،ابطالشود(عملناقصیکهنقصآن،اساسیاستیابهجهتنامطلوببودن،قابلیت
ترمیمواصالحراندارد )وگاهبهحیاتحقوقیمعیوب،ناقصومتزلزلخودبدونبرخوردبا
دهد(عملناقصیکهصحیحفرضمیشود( ویااینکهممکن

هرکدامازاینحاالتادامهمی
است(بهجهتنامطلوببودن)توسطمقاماداریلغویااستردادشود(هداوند.)65:6935،
نامیدهمیشود،زیرافاقد

 .9عملاداریباطل،اساساًبهوجودنیامدهوبامسامحهعملاداری
یکیاچندرکنازارکانبرسازندهعملاداریاستوبهعبارتدیگریااساساًمتولدنشده
(به جهت فقدان قصد یا اراده انشائی اداره) و یا مرده به دنیا آمده است (به جهت مخالفت
فاحشباقواعدصریح،آمرهواساسیقانونیویااشتباهفاحشدرموضوع).عملاداریباطل،
قابلابطالنیستزیراابطالنسبتبهعملاداریامکانپذیراستکهتشکیلشدهامامعیوب

است.بنابراینابطالآندرمحاکموازجملهدردیوانعدالتاداریدرواقعبهمعنی"اعالم

یتوانابطالکرد(بااینحال«ابطال»و«اعالمبطالن»
بطالن"استنهابطال،زیراکهباطلرانم 
بهلحاظآثارحقوقی،یکسانهستندونشانازفقدانآثارحقوقیازابتدادارندوبهاصطالحاثر
قهقراییدارندوکاشفهستند).بهعالوهعملاداریباطل،قابلترمیموتصحیحهمنیست،
زیرامردهرانمیتواناحیاکرد.عملاداریباطلتنهابایدنادیدهگرفتهشودواثرحقوقیازآن

حاصلنمیشودویاازباباطالعاشخاص،میتوانبطالنآنویادرواقع"کانلمیکن"

بودنآنرااعالمکرد(بااینحالاعالمبطالنعملاداریازسویمقاماداری،خودیکعمل
اداریاعالمیاستونهتأسیسی کهدرهرصورتقابلاعتراضاستوممکناستهمین
عمل اعالمی به جهت غیرقانونی بودن ،توسط محاکم اداری ابطال شود یا بطالن آن اعالم
شود).بنابراینبهطورخالصهعملاداریباطل،اساساًبهوجودنیامدهزیرافاقدیکیاچند
رکنازارکانسازندهعملاداریبودهوبهعبارت دیگرازابتدامتولدنشدهویامردهبهدنیا
آمدهاست(هداوند.)65:6935،
ازنظرمالحظاتعملی،بایدباپاسخدادنبهسؤاالتزیر،مرزهایدقیقهرکدامازانواع
عملاداریواحکاممربوطبهآنهاتشخیصدادهشود:
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هابهوجودنمیآید

سؤالاول-ارکانبرسازندهعملاداریکهعملاداریبدونوجودآن

کدامهستند؟ (عملاداریدر صورتداشتن چه شرایطی"عملاداری موجود" است و در

صورت نداشتن چه ارکانی" ،عمل اداری باطل یا ناموجود" است؟) و یا به عبارت دیگر

"جهاتبطالن"چیست؟

سؤال دوم -شرایط صحت عمل اداری ،چه هستند؟ (عمل اداری با وجود چه شرایطی،

"عمل اداری صحیح" محسوب میشود و با نداشتن چه شرایطی "عمل اداری معیوب"
میشود؟)وبهعبارتدیگر«جهاتابطال»چیست؟ 


سؤالسوم -وضعیتوسرنوشتعملاداریمعیوبچیست؟(باوجودچهشرایطیعمل

میشودوممکناست
اداریمعیوب میتواند "ترمیم" شودو براساسچهجهاتی "ابطال"  
چگونهازطریقلغویااستردادویابهدلیلوقوعاسبابدیگر"،زایل"شود؟)

 .4مفهوم بطالن مطلق و بطالن نسبی عمل اداری
باوجودبطالنمطلق(ذاتییااولیه)،عملاداری،باطلاستولیدرصورتوجودبطالن
نسبییامعیوببودنعملاداری،عملاداریقابلابطالاست،همانطوریکهقابلترمیموقابل

لغوکردنهممیتواندباشد.استفادهازعبارت"باطل" درکنارعملاداریازبابمسامحهاست
زیراباوجودبطالن،عملیبهوجودنیامدهتابتوانبهآنعملاداریاطالقکرد.عملاداری
باطل،عملیاستکهفاقدارکانتشکیلدهنده عملاداریاستوبهجهتاینکهازابتدابه
وجودنیامدهاستوفاقدهرگونهاثرونتیجهایاست،حتیاگربهظاهروازنظرصورت،تشکیل
شدهبهنظربرسد،باطلاست،یعنیبهوجودنیامدهاست(عملناموجود)وعملاداریکهدر
عالمحقوقبهوجودنیامدهحتیاگربهظاهردرعالمخارج،صورتیازآنوجودداشتهباشد،اثر
حقوقیندارد.باطل،قابلاصالحوترمیمنیستزیراکهبهوجودنیامدهاستوآنچهکهازابتدابه
عالماعتبارواردنشدهرانمیتواناصالحیاترمیمکردویاحتیلغوکرد(محسنی-654:6939،
.)656اماعملمعیوب،عملموجوداستامابهدلیلنداشتنیکیاچندشرطازشرایطصحت،
مواجهبابطالننسبیاستومتزلزلاستوممکناستبایکیازحاالتزیرمواجهشود :
 .6اینکهبهحیاتناقصخودادامهدهدودراینصورتدرهرحالصحیحونافذفرض
میشودوواجدآثارحقوقیاست .

 .3به جهت نداشتن شرایط صحت ،و با توجه به نامطلوببودن ،به تقاضای ذینفع توسط
دادگاهصالح(دیوانعدالتاداری)ابطالشودوبدینترتیبازابتداوبااثرقهقرائی،زایلو
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منحلمیشودوگوییازابتدابهوجودنیامدهاست .
ازخطرابطالشدننجاتیابدوبهعنوان

بهجهتمطلوببودنترمیمشودوبدینترتیب

.9
عملصحیحبهحیاتخودادامهدهد .
 .5لغویااستردادشود،بهایندلیلکهبهدرستیبهعالماعتبارپانگذاشتهوعیوبیداردکه
بهتراستویابهجهتنامطلوببودن،بایدلغوویااستردادشود.

نسبیبودن"  دراصطالحبطالننسبی،بهاینمعنیاستکهبطالنعملادارینسبتبه
" 

یکطرفازطرفهایعملاداری(ادارهعمومیومخاطبعملاداری)ویانسبتبهثالث،
باطلباشدونسبتبهطرفهایدیگرصحیحبودهولذاآنهانتوانندبهبطالناستنادکنند.در
بطالن مطلق ،بطالن نسبت به همگان است و تفاوتی میان طرفهای عمل اداری یا ثالث از
جهتبطالنعمل اداری وجود ندارد واساساًبطالنمطلق،ماهیتهمگانی دارد.به عبارت
دیگر،دربطالنمطلق،عملاداریباطل،قابلاستنادازسویهیچکسنیستاعمازطرفهای
عملاداری(ادارهمخاطب)،ثالثوسایرین.درحالیکهدربطالننسبی،عملاداریمعیوب
نسبتبهی کطرفقابلاستنادومعتبراستونسبتبهطرفدیگرغیرقابلاستنادونامعتبر
است.عملاداریمعیوب،برایطرفیکهعملنسبتبهاوباطلاستغیرقابلاستنادولیبرای
طرف دیگر معتبر است .به عنوان مثال ،عمل اداری مطلوبی که اداره عمومی با عدم رعایت
تشریفاتقانونی،صادرکردهاست ،برایادارهعمومی ونسبت به او،معتبر،صحیح ،نافذ و
آوراست،بهعبارتدیگرادارهعمومینمیتواندبهبطالنعملاداری،درمقابلمخاطب

الزام
عملاداریاستناد کندوخودراملتزمبهآننداند(بهعبارتدیگرچنینعملیبرایاداره،
«صحیح نسبی» است) .اداره عمومی فقط میتواند این عمل را ترمیم کند و حق لغوکردن،
استردادیاتقاضایابطالآنراندارد.اینعمل،برایادارهعمومی،ماهیتامرمختومهرادارد
وصدورآنازسویادارهعمومی،موجبفراغادارهاستوادارهمجازبهبازگشودنآن،یا

تبدیل،تغییر،الغایااستردادآننیست.اینفقطمخاطبعملاداریاستکه "حقرجوع" از
آنراداردونسبیبودنبطالندربرابراومعنیدارد،کهطبعاًبافرضمطلوببودنعملاداری،

عموماًمخاطبعملاداری،ترجیحمی دهدکهازاداره،تقاضایترمیمآنراداشتهباشدتاآن
رابهعملاداریصحیحتغییردهدوتمایلیبهاستنادکردنبهبطالنآنعمل،علیهخودرا
ندارد .عمل باطل نسبی ،به اراده و خواست طرفی که قانون ،حمایت از او را مدنظر دارد،
می تواندابطالشودوتازمانیکهاینابطالازسویذینفع،صورتنگرفته،چنینعملیمعتبر
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استوآثارآنباقیاست(نوین 6.)33-63:6935 ،اگرعملادارینسبتبهاشخاصثالث،
غیرقابلاستناد(باطل)باشد 3،نیازیبهابطالآنعملازسویآنانوجودنداردوعملاداری
دربرابرآنهااعتبارندارد .
شایانذکراستکهبطالننسبیبابطالنجزئی،تفاوتداردوبطالنجزئی،وضعیتیاست
کهبرخیازاجزای عملاداری،باطلاستامابقیهاجزایآنصحیحاستواجزای صحیح
باقیمانده،اینقابلیترادارندکهبهعنوانیکعملاداریصحیحوکاملبهحیاتخودادامه
دهند 9.
 .5ارکان سازنده عمل اداری و جهات بطالن
بطالنمطلق،وضعیتعملاداریاستکهدرعالمحقوقبهوجودنیامدهباشدولذافاقداثر
حقوقیاستولواینکهممکناستدرعالمخارجودرظاهروبهصورت(صوری)،عالئمیازآن
وجودداشتهباشد .
بهنظرنگارنده،ارکانسازندهعملاداریعبارتنداز :
اول-ارادهانشائیادارهعمومیبرایصدورعملاداریبهشرطمقرونبودنبهچیزیکهداللت
برآننماید .
دوم-عدممغایرتآشکار(فاحش)بینعملاداریبایکقاعدهصریح،اساسیوامریقانونی
.6برایبحثمشابهدرحقوقخصوصیمراجعهشودبه:نوین،پروین،)6935(،بطالنمطلقوبطالننسبیدرنظامحقوق
خصوصیایران،گنجدانش،چاپاول،بهویژهدرصفحات63تا .33
.3نمونههاییازمفهومنسبیبودنبطالن(باطلبودننسبتبهیکطرفولذاغیرقابلاستنادبودنآنبرایهمان طرفو
میتوانمشاهدهکردکه
درمقابل،معتبربودنوقابلاستنادبودن همانعملبرایطرفدیگر)رابهویژهدرقانون تجارت 
ازبابتقریببهذهن،برخیازاینمواد،درزیربیانمیشوند :
ماده 53قانونتجارت،مقررمیدارد":انتقالسهامبانامبایددردفتر ثبتسهامشرکتبهثبتبرسد...هرانتقالیکهبدون
رعایتشرایطفوقبهعملآیدازنظرشرکتواشخاصثالثفاقداعتباراست".
بهموجبماده633قانونتجارت"،هرشرکتبامسئولیتمحدودکهبرخالفمواد31و33تشکیلشدهباشد،باطلواز
درجهاعتبارساقطاست.لیکنشرکادرمقابلاشخاصثالث،حقاستنادبهاینبطالنراندارند".
به موجب ماده  634الیحه قانونی اصالح تجارت":هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه
تصریحبهآننشدهباشد،درمقابلاشخاصثالثباطلوکانلمیکناست".
برابرماده693قانونتجارت":معامالتمذکوردرماده،633درمقابلاشخاصثالثمعتبراست،مگردرمواردتدلیس
و تقلب که اشخاص ثالث در آن شرکت کرده باشند ".همچنین به موجب ماده  696در مورد همین نوع از معامالت":آن
میتواندتاسهسالازتاریخانعقادمعامله،بطالنآنراازدادگاهبخواهد ".
معامالتقابلابطالخواهدبودوشرکت 
 .9در این خصوص مراجعه شود به :محمد احمد ابراهیم المسلمانی ،)3365( ،القرارات االداریه القابله لالنفصال ،فی
العملیات القانیونیه المرکبه ،دراسه مقارنه بین القانون الفرانسی و المصری و احکام الفقه االسالمی ،دارالجامعه الجدیده،ص
 .13
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وازجملهمواردیکهمقننبهصراحتنبودبرخیشرایطصحتراموجببطالنوبیاعتباری
عملاداریدانستهاست .
بنابراین عمل اداری در یکی از حالتهای زیر باطل است (که به آنها جهات بطالن گفته
میشود) :
اول-فقدانقصدوارادهانشائیادارهعمومیبرایایجادعملاداری(عملناموجود).
توضیحاینکه،فقدانارادهدریکیازحالتهایزیرممکناستبهوجودآید:
الف -تصمیماتواقداماتتوسطمأمورانقلّابیکهسمتهایاداریراغصبکردهاند
اتخاذوانجامشدهباشد(شایانذکراست،مأموراناداریکهبدونداشتنصالحیتیاخارج
از صالحیت خود بهنام اداره ،تصمیماتی را اتخاذ یا اقداماتی را انجام میدهند ،مصداق این
حالتنیستندوعملاداریحاصله،اصوالًمعیوباستوباطلنیست).
ب-تمهیداتومراحلمقدماتیپیشازاتخاذتصمیماتوانجاماقداماتتوسطادارهعمومی
که مصداق تصمیمات و اقدامات اداره عمومی محسوب نمیشوند .یا تصمیمات و اقداماتی که
مقرونبهچیزینباشندکهداللتبرآننماید(درمواردتردید،اصلبرایناستکهایناعمال،به
لحاظحقوقیاقداموتصمیمهستندوعملاداریمحسوبمیشوند).
پ -اشتباهفاحش(بیّن/آشکار/درنگاهاول/بینیازازاستدالل)درموضوععملادارییا
شخص مخاطب عمل اداری در اعمال اداری نامطلوب ،از قبیل ثبت یک بنای معمولی در
مالکیتیکشخصخصوصیبهعنوانیکاثرتاریخی(اشتباهفاحشدرموضوعبهاینمفهوم

کهتاریخی بودنبنا،شرطقابلیتثبتآنبهعنواناثرتاریخیاست)واخراجحسنبهجای
حسین(اشتباهفاحشدرشخص).

فتهمیشود .

گانهفوقالذکر"،عملناموجود"گ


هایسه

بهایناعمالاداریدرحالت

دوم -مخالفتوتعارضفاحشعملاداریباحکمصریح،آمرهواساسیقانون(عمل
اداریبهظاهرموجود)بنابراین،تحققاینسهشرطالزماست:

الف–  مغایرت با قانون ،آشکار باشد .به این معنی که در همان نگاه اول و بدون نیاز به

کنکاشیااستداللحقوقیوبابررسیمعمولیتوسطیکمأموراداریمتوسط،مغایرتو
تعارض آن با قانون واضح و آشکار باشد .تخلف تجریآمیز اداره عمومی نسبت به قوانین،
مصداقبارزاینشرطاست .

ب– حکمقانونبایدصریح،آمرهواساسیباشد.صریحبودنبهمعنیایناستکهمنطوق

قانونبهصراحت،حکمرابیانکردهباشد.آمرهبودنبهاینمعنیاستکهقاعدهتکمیلییا
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تخییرینباشد.اساسیبودنبهاینمفهوماستکهعملاداریمغایربایکحقبنیادین(حق
بنیادینشخصمخاطبعملیااشخاصثالثاعمازاینکهحقبنیادینماهوییاشکلیباشد)
یربایکمصلحتعمومیبرتروغیرقابلچشمپوشیازقبیلنظمعمومییااخالقحسنه

یامغا
باشد .
دراینحالت،عملاداری،بهظاهرمتولدشدهامادرواقعمردهبهدنیاآمدهاست.مولودی


استکهدرصورتوظاهراًوجودداردولیفاقدحیاتحقوقیاست.اینحالتدوم"،عمل

نامیدهمیشود.دراینحالت،قانون،وجودظاهری

اداریبهظاهرموجودولیبواقعناموجود" 
اداریرابهرسمیتنمیشناسد .

عمل
در هر دو حالت فوق (عمل ناموجود و عملی که به ظاهر موجود است) مرجع قضایی
می تواندبطالن(باطلبودن)عملاداریباطلرااعالمکند(اعالمبطالنونهابطال)اگرچهدر

قانوندیوانعدالتاداری،تنهاازواژهابطالاستفادهشدهاستاماابطالدیوانعدالتاداری،
نسبتبهاعمالباطلدرواقعاعالمبطالنآناعمالاست،زیراعملباطلرانمیتوانابطال


چنینادارهعمومینیزمیتواندودرواقعمکلفاستکه"کانلمیکنبودن"آنرا

کرد.هم
اعالمکند(اعالماداریبطالن) .


 .6شرایط صحت عمل اداری و جهات ابطال
اگرنفوذیانافذبودنعملاداری(معتبرومؤثربودنوالزماالجرابودن)عملاداریبهداشتن
آثارحقوقیتعریفشود،برایناساسانواععملاداریمعتبر،نافذ،مؤثروالزماالجرا،عبارتند
از-6:عملاداریصحیح-3عملاداریمعیوب.همچنینعملاداریغیرقانونیشامل-6:عمل
اداریمعیوبو-3عملاداریباطلاست .
بنابراین تنها عمل اداری غیرنافذ ،همان عمل اداری باطل است .عمل معیوب ،میان عمل
صحیحوعملباطلقرارداردولیملحقبهصحیحمیشودوبایدآنراصحیحفرضکرد.عمل

اداری معیوب ،کامل نیست ولی معتبر و نافذ است .عمل اداری صحیح ،همان "عمل موجود

صحیح" است ،و عمل اداری معیوب معادل "عمل موجود ناقص" است و عمل اداری باطل

"عمل ناموجود" است .عمل صحیح و عمل معیوب ،هر دو ،در شرایطی "قابل لغو و قابل

استرداد" هستند زیرا وجود دارند .عمل معیوب ،عالوه بر قابلیت لغوشدن (ناظر به آینده) و
استردادشدن(تسریبهقبل)(محمداحمد6،)61-63:3365،بهجهتمطلوببودن،باشرایطی،
.6المسلمانی ،محمد احمد ابراهیم،) 3365( ،نفاذ القرارات االداریه ،ذات االثر الرجعی ،دراسه مقارنه ،مصر :دارالجامعه

012

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


قابل"ترمیمشدن"توسطادارهعمومینیزهست(بهجهتمطلوببودن) .
عملاداریباطل،خودبهخودزایلومنحلاستونیازیبراسبابزوالبرایزایلشدن
یاانحاللندارد،زیراچیزی وجودنداردکهبهتوانآنرامنحلیازایلکرد.اماعملاداری
صحیحوعملاداریمعیوبممکناستدرمسیرحیاتخودباانواعاسبابزوال،ازجملهلغو
االثرکردن)ولغوشدن(لغوخودبهخودی)،استرداد(کانلمیکنکردن)،ابطال

کردن(ملغی
وغیرهمواجهشوندوحیاتآنخاتمهپیداکند.دراینمیان"ابطال"توسطمحاکم،اختصاص

بودن،ابطالپذیرنیست؛


هتصحیح
به"عملاداریمعیوب"داردزیراعملاداریصحیح،بهج
درحالیکهعملاداریمعیوب،ازانواععملاداریغیرقانونیاستکهاگرغیرقانونیبودنآن
مدوانشود(ترمیمنشود)،مرجعقضایی بهتقاضایذینفعمیتواند آنراابطالکند.اماسایر
اسبابزوالمیتواندباشرایطی،همنسبتبهعملصحیحوهمنسبتبهعملمعیوبجاری

شودوآنهارامنحل،زایلوساقطکندوبهحیاتحقوقیآنهاخاتمهدهد .
شرایطصحت عملاداری ،نقطهمقابل جهات ابطالاست که دادگاه وبه طورمشخص
دیوانعدالتاداریمیتواندبهاستنادآنهاعملاداریراابطالکند(جهاتابطال) 6.شرایط
الجدیده،صفحات .63-61
اختالفنظر وجود دارد.در این

.6در مورد انواع و تقسیمات جهات ابطال میان نویسندگان در نظامهای حقوقی مختلف 
خصوصمراجعهشودبهمنابعزیر :
الف-آگاه ،وحید،)6933( ،حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،چاپاول،
تهران:انتشاراتجنگل .
ب -احمدوند ،بهناز ،و افشاری ،فاطمه و موسوی زاده ،سید شهاب الدین«،)6935( ،نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری»،
ناظرعلمیمهدیهداوند،پژوهشگاهقوهقضاییه .
پ-دالوری،محمدرضا،)6933(،شرحوتحلیلقانوندیوانعدالتاداری،چاپاول،تهران:انتشاراتجنگل .
ت -دالوری ،محمد رضا،)6939( ،نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری
ایران،چاپاول،تهران:نشروکالت .
پایاننامه دکتری حقوق
ث -رنجبر ،احمد«،)6935( ،علل و موجبات ماهوی بازنگری قضایی اعمال و تصمیمات اداری»  
عمومی،باراهنماییولیرستمی،دانشگاهتهران .
ج -طاهری تاری ،میرحسین،)6939( ،جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوندهای ابطال نظامنامههای دولتی
مالیاتی،چاپاول،تهران:انتشاراتجنگل .
پایاننامه
چ -کاظمی ،داود« ،)6933( ،بررسی اصول و مبانی حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»  ،
رضاییزاده،آبان،دانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقاتتهران .

کارشناسیارشدحقوقعمومی،بهراهنماییمحمدجواد
ح-محمودی،جواد،)6933(،بررسیتحلیلیدادرسیاداریدرحقوقایران،چاپاول،تهران:انتشاراتجنگل .
خ-محمودی،جواد،)6939(،تحوالتحقوقاداریاتحادیهاروپا،چاپاول،تهران:انتشاراتخرسندی .
د-موالبیگی،غالمرضا،)6939(،صالحیتآییندادرسیدیوانعدالتاداری،چاپاول،تهران:انتشاراتجنگل .
پایاننامه دکتری حقوق
نجابتخواه ،مرتضی«،)6936( ،روشهای جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلیس» ،

ذ -
عمومی،باراهنماییمحمدحسینزارعی،دانشگاهشهیدبهشتی .
نجابتخواه،مرتضی،)6933(،قانوندیوانعدالتاداریدرنظمحقوقیکنونی،تهران:انتشاراتجنگل .

ر-
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صحتعملاداریعبارتنداز :
 داشتنصالحیت(جهتابطال:عدمصالحیت) 
 تصمیمواقدامدرحدودصالحیت(جهتابطال:خروجازحدودصالحیت) 
 قانونیبودن(جهتابطال:مخالفتومغایرتباقانون) 
 داشتنجهتقانونی(جهتابطال:سوءاستفادهازاختیار) 
 عدمتضییعحقوقاشخاص(جهتابطال:تضییعحقوقاشخاص)
 عدممخالفتباشرع(جهتابطال:مخالفتباشرع) 

مواردباالتحتعنوان "جهاتبازنگریقضایی" درادامهتوضیحدادهمیشود.درهرحال،

شایان ذکراستکهباتوجهبهمطالبباال،عملاداریغیرقانونی،دونوعاست-6:عملاداری
باطل-3عملاداریمعیوب.عملاداریمعیوببهجهتغیرقانونیبودن،قابلابطالاستودر
ها،باطلبودنآنرااعالممیکند .

موردعملاداریباطل،دادگاه


 .7اعتبار بخشیدن به اعمال اداری غیرقانونی
حقوقاداریآلمانروشهایتداومبخشیدنیازندهنگهداشتنیکعملاداریغیرقانونی
راپیشبینیکردهاست.دوموردازاینروشهاعبارتنداز:مداوای 6غیرقانونیبودنوتبدیل3
عملاداری(هداوند .)933:6939،

–6مداوایغیرقانونیبودن:بهعنوانیکقاعدهکلی،بهموجبماده51قانوناقداماتاداری

آلمان،عمل اداری بهجهت قصور دررعایتموازینآیینیو شکلییاصالحیت جغرافیایی،
ز-هداوند،مهدی«،)6933(،نظارتقضایی:تحلیلمفهومی،تحوالتاساسی»،نشریهحقوقاساسی،سالپنجم،تابستان،
شماره .3
ژ-هداوند،مهدیومشهدی،علی،)6939(،اصولحقوقاداریدرپرتوآراءدیوانعدالتاداری،چاپسوم،انتشارات
خرسندی .
یزدانمهر ،محمد،)6935( ،تحلیلی بر قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،چاپاول،تهران:مجمع
س  -
علمیوفرهنگیمجد .
وهمچنین :
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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نمیشود،مشروطبراینکهدرنگاهنخست 9،چنینقصوریبرمحتوایتصمیم
مشمولبطالن 
تأثیری نگذاشته باشد .چنین قصوری به بطالن عمل موصوف منجر نمیشود ،زیرا یک عمل
اداریباطلوکانلمیکن،درواقعوجودندارد.درمقابل،ماده 54قانوناقداماتاداری،مقرر
میداردکهمقرراتمربوطبهآیینیاشکل،بهبطالنوکانلمیکنبودنعملاداریمنجر
نمیشوندومیتوانندنادیدهگرفتهشوند،مشروطبهاینکهالف)تقاضاییکهارائهآنپیشاز

اقدامضروریبودهاست،متعاقباًارائهشود؛ب)اعالمدالیلتصمیمیادادنفرصتاستماعمتعاقباً
فراهمگردد؛ج)تصمیمکمیتهایکهتشریکمساعیآنهابرایانجامدادنآناقدامالزمبوده،
متعاقباًکسبشودویاد)تشریکمساعیمقامدیگریکهبرایانجامدادنآناقدامالزمبوده
است ،متعاقباً حاصل شود .تمامی این کاستیها تا خاتمه رسیدگی در دادگاه اداری میتوانند
مرتفعشدهواصالحشوند.بااینحالبایدتوجهداشتدرصورتیکهاستماعبعداًفراهمشود،
تغییراتالزمبایددرتصمیماداریحاصلشود،درغیراینصورتبهکاریصوریوتشریفاتی
وبدونارزشفروکاستهمیشود .


–3تبدیلاعمالاداری:برابرماده 53قانوناقداماتاداریآلمانیکعملاداریمعیوبو

یکننمیتواندبهیکعملاداریمتفاوتتبدیلشود،مشروط

ازجملهیکعملباطلوکانلم
بهاینکهاینعملجدید،اوالً ،همانهدفیرادنبالکندکهعملاولدنبالمیکردهاست،ثانیاً
بتواندبهوسیلهمقامیکهازشکلوآیینپذیرفتهشدهبرایاتخاذعملاولاستفادهمیکند،انجام
شودوثالثاً،شروطوالزاماتانجامدادنآنعملرعایتگردد.اماامکانتبدیلعملاداریدر
مواردذیلوجودندارد-6:عملاداریجدیدبهوضوحدرتعارضباقصدمقامیاستکهعمل

اولراانجامدادهاست–3،نتایححقوقیعملجدیدنسبتبهشخصیکهمتحملنتایجعملاول
شدهاستازمطلوبیتکمتریبرخوردارباشد–9،بهموجبقانونلغوعملمعتبر،مجازنباشد .

به عالوه تصمیمی که مقید به الزامات قانونی مشخصی است نمیتواند به یک تصمیم
اختیاریتبدیلشود.تبدیلعملاداری،مشمولآیینمشخصینیست،ولیبایدبهوسیلههمان
مقامیکهتصمیماولیهرااتخاذکردهیابهوسیلهمقامباالتروبنابهتقاضایشخصمتأثرازآن
انجامشود،یاحتیازسویدادگاهدرطولرسیدگیبهشکایتیکهنزدویمطرحشدهاست .
عالوهبرایندوروش،یکعملاداریغیرقانونیهمچنینمیتواندبااستفادهازروشهاییکه
درکامنالنیزبهخوبیشناختهشدهاست،ازقبیلاعراضازاقامهدعواازسویشخصمتأثرازآن،
عدماعتراضبهآندرمهلتقانونی،ردشدناعتراضنسبتبهاعتبارآن،مرتفعشدنعدمقطعیت
وابهامازعملاداریدرطولاعتراضبهآننزدمقاماداری،تغییراتمعطوفبهگذشته(عطفبه
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ماسبقشده)،درقانونیکهعملاداریبراساسآناتخاذشده،یااعتباربخشیدنمعطوفبهگذشته
بهوسیلهقانون،دوامیابدوتثبیتوتأییدشود( .)Mahendra, 2001: 86-87


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

اول– اداره عمومیباید "عمل اداریمعیوبنامطلوب" را رأسا یابهدرخواست ذینفعوبه
6

محضاطالعازمعیوببودنآن "،لغو" ودرواقع"استرداد" کند(
 .)218-224

Council of Europe, 1998:

دوم–ادارهعمومیباید"عملاداریمعیوبمطلوب" رارأساًیابهدرخواستذینفعوبه
3

محضاطالعازمعیوببودنآنترمیمواصالحکندویاآنرابهعملاداریصحیحدیگری
«تبدیل»کند .

سوم– حداقل برای ابطال پذیری اعمال اداری مطلوب در محاکم قضایی باید مرور زمان

قائلشد .

مخاطبعملاداریمعیوبمطلوب،میتواندازآنعملدرخواست"رجوع" یا

چهارم– 

"کنارگذاشتهشدن"  (ابراءیااعراض)داشتهباشد.برایاینکار،مخاطبعملاداریمعیوب
مطلوب،بایدبهطورصریحبهادارهعمومیاعالمکندکهچنینعملیراقبولنداردوازآن
رجوعکردهاست.البتهشکایتمخاطببه دادگاهنسبتبهآنعملنیزدرصورتنداشتن
ابهاموتردیدمیتواندبهمنزلهرجوعوکنارگذاشتنعملاداریمعیوبمطلوبتلقیشود.

رجوع در صورتی مقدور است که به اشخاص ثالث لطمهای وارد نکند .اثر رجوع بسته به
درخواست ذینفع می تواند نسبت به آینده یا گذشته باشد و در صورت ابهام یا سکوت ،اثر
رجوعنسبتبهآیندهاستوبهمنافعکسبشدهمخاطبلطمهاینمیزند.حقرجوعقابل
انصرافدادناستوانصرافاصوالًبایدنسبتبهآیندهباشد.رجوعمیتواندنسبتبهعمل
اداریصحیحمطلوبهمانجامشود.رجوعازعملاداریمیتواندباتوافقمیانادارهعمومی
ومخاطبنیزصورتگیرد.رجوع(ابراءیااعراض)یکیازاسبابزوالعملاداریاست .
.6منظورازعملادارینامطلوب،عملاداریسالب،کاهندهیامحدودکنندهحق،امتیازیاانتظارموجهاست .
.3منظورازعملاداریمطلوب،عملاداریموجدیامثبتحق،امتیازیاانتظارموجهاست .
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پنجم– مخاطب عمل اداری معیوب نامطلوب میتواند برای ابطال آن ،به محکمه صالح

(نوعاًدیوانعدالتاداری)بهاستنادیکیاز"جهاتابطال"مراجعهکند .

ششم– ادارهدرصورتیکهعملاداریمطلوب ،ازراهتدلیسیااکراهیاسوءنیتیابه

طرقغیرقانونیازقبیلپرداخترشوهبهوجودآمدهباشدوصرفاًمشروطبهاینکهاگرچنین
اقداماتغیرقانونی(تدلیس،اکراه،سوءنیتوارتکابعملمجرمانه)انجامنمیشد،بهطور
نمیشود،مکلفاستآنعملرالغویاباحفظحقوق
معمولچنینعملیازطرفادارهصادر 
اشخاصثالثآنرااستردادکند .

 .9نتیجهگیری
ترمیمپذیریعملاداری،بهویژهدرمورداعمالاداریمطلوبکهحق،امتیازیاانتظاریاز

کنند،روشبسیارمناسبیاستکهبااستفادهازآنمیتوان

اشخاصونسبتبهآنهاایجاد 
می
نسبتبهتقویتوحمایتازقطعیتوثباتحقوقیدرعملکردادارههایعمومیاقدامکردو
میزاناعتمادواطمینانمردمنسبتبهتصمیماتواقداماتاینسازمانهارانیزارتقاءداد.بااین
حالبدوننظریهپردازیدرماهیتعملاداری،تفکیکارکانشکلگیریوشرایطصحت

بندیاعمالاداریبراساساینموازین،نمیتوانایننظریهراپایهگذاریکرد.با

آنوتقسیم
شناساییعملاداریمعیوبوشناساییمفهومبطالننسبی،وهمچنینتفکیکجهاتبطالناز
جهاتابطالدراینپژوهشچنینقابلیتیایجادوموردبحثوبررسیقرارگرفت.بااینحال،
مدونسازی این قواعد در قوانین موضوعه ،میتواند آثار عملی قابل توجهی را در عملکرد

سازمانهایاداریوقضاتدیوانعدالتاداریدرآیندهدرپیداشتهباشد .
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