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ماليمسانكهيا نيل آنبه و شده اخذ باطلاروا ورا از ناحق به كه صاحبش به شده اخذياعالم
قا تسريشده عدم به ميباشيل وجاهت فاقد غيم امر ابتدا از مربوطه وجه اخذ ويرصحيباشد ح
ديرقانونيغ كه تأيبوده را امر تكلييوان تبع به و نمود باطل و امريد وجوه استرداد به خوانده ف

بود مسلم و مادهمحرز وفق اكنون و آ198ه مادهيدادرسنييقانون مدن301و بهيقانون حكم
مبلغيمحكوم پرداخت به خوانده مبلغير692/198/619/4ت و خواسته اصل بابت  973/383/92ال
هزير بابت دادرسيال حقينه وكو ميالوكاله صادر خواهان حق در تعرفه برابر يرأ. دينمايل

حضور ازيصادره تجدپس محترم محكمه در اعتراض قابل ميابالغ تهران استان در . باشديدنظر
تأخ خسارت خصوص در تأديضمن، قاير را شده اخذ وجوه محكمه تأخيه خسارت به تأديل هير

چنيبرا برابر و ندانسته تكليخوانده پذين را نميف هم. دينمايرش ايبه در جهت خصوصين ن
اخ خواسته پيدادگاه را دعويذرالذكر رد قرار و ننموده تأخيرش خواسته به نسبت ريخواهان

ميتأد صادر .دينمايه
شعبهيير عموم31س تهرانيحقوقيدادگاه

مقدمه
عموم بالندگيحقوق با ساليهمزمان در خود جلو به رو حركت درياخيهاو ر

مدن حقوق قواعد با جايمواجهه ايو در آنها چالشيگاه با حوزه پرسشن و فراوانيهاها
است شده ا: روبرو جمله آياز مينكه فرضيا اداريتوان قرارداد كه كرد تصور لحاظيرا به

صالح اهليتيفقدان قانونيا غيت كننده تلقيامضا نافذ امضاير با سپس ايشخصيو
صالح تنفيمرجع صورتيتدار در گردد؟ دريذ سوكه از شده منعقد دولتيقرارداد يدستگاه

هيپ از مجوز اخذ از وزيش اجرايرانيأت در مجلس اساس139اصليا شرطيقانون
وضعيداور شود، حقوقيدرج چيت مزبور آيشرط ميست؟ نوعيا را آن قرارداديتوان

تأيفضول با كه نمود ادعا و آورد شمار بعدييبه سويد تنفايرانيوزأتيهياز ذيمجلس
قراردادهايم در رضاياستخداميشود؟ و نقشيطرفيقصد چه آن زوال و انعقاد در ين

آ ايدارد؟ اقالهنيا صورت در فقط قراردادها بهيگونه استناد با خيكيا مادهياز موضوع ارات
مدن396 ميقانون بايشوديمنحل مادهيا در كه همچنان اجرا31د، يهااستيسيقانون

اساس44اصليكل ساليقانون رأ1386مصوب در و هيآمده مورخ 88/498/- شماره
اداريديعمومأتيه4/6/1391 عدالت تأينيوان مورد واگذارييز است، گرفته قرار يد
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راستايدولتيهاشركت استخداميسازيخصوصيدر رابطه قطع اسباب از بايرا فرد
كرد؟ محسوب قرارداد انحالل و دولت

مسا و موضوعات جمله دلئاز عموميگريمهم حقوق قواعديكه با مواجهه در
مدن ايحقوق در و روبروست آن برآنيبا مقاله نقدين با كه رأيم بررسيك آنيبه

اجرايبپرداز قلمرو و حدود ايم، مادهيفايقاعده اعمال در د20ناروا عدالتيقانون وان
. استيادار

اصل ا170مطابق ميساسقانون كس تصويهر ابطال آبنامهيتواند و رايدولتيهانامهنييها
قوان مخالف اسالميكه مقررات و اختيين حدود از خارج مجريا قوه ديارات از است وانيه

ادار كنديعدالت ماده . تقاضا د20برابر اداريقانون عدالت زمانيوان از مصوبات ابطال اثر
رأ عموميهيصدور مگيأت شرعاست خالف مصوبات مورد در مواردير در منظوريا به كه

تضيريجلوگ هيياز اشخاص، حقوق تصويع زمان از را آن اثر مذكور دارديأت اعالم مصوبه   .ب
پ كه اخيهمچنان ماده مفاد حسب رأيداست، عموميهير، اداريديأت عدالت يوان

نم بماسبق عطف مورد دو در ا: شوديجز هينخست خود جلوگينكه، منظور به ازيريأت
مصوبهييتض ابطال اثر اشخاص حقوق تصوياع زمان از ديرا و كند اعالم آن آنكهيب گر

مواز با آن مخالفت ابطال، شرعيمستند . باشدين
ا طرح قابل مصوبهيپرسش به مستند چنانچه كه است دليان به قانونيكه با مخالفت ل
وجوه است، شده حقيابطال اشخاص حقوقييقياز رأيدريا در و باشد شده أتيهيافت

شدنيعموم بماسبق عطف مورد در اداري عدالت بحثيديوان مورد مصوبه ابطال نشدن ا
نفياثباتاً اظهارنظريا آياً باشد، ذينشده ميا براينفع بهيتواند استناد با مزبور وجوه استرداد

ا مدنيفايقواعد حقوق عرصه در دادگيناروا عمومبه كند؟ياه مراجعه
عموم31شعبه شعبه) يحقوق(يدادگاه سوي از عيناً آن رأي كه دادگاه 35تهران

تجزيتجد و نقد و شده تاييد تهران استان تحليدنظر و است،يه حاضر مقاله موضوع آن بهل
است داده مثبت پاسخ فوق ا.پرسش شديمباحث خواهد ارائه بند چهار در مقاله بند : ن در

مختصرال شرح به خواهيف دعوا موضوع پرداختياز داليحقوقيمبان. م وي، ل
رأيهااستدالل كننده صادر تبيبدويدادگاه ب بند شدييدر خواهد به. ن هم ج بند در

داليسا ردير جهت در ارائه قابل مستندات و پذيل نتيا بدويرش دادگاه قبول مورد يجه
م ديكنياشاره بند در سرانجام و رأم نقد شديبه خواهد پرداخته شده .صادر
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مختصر) الف دعوايشرح از
دادخواستيوكال الف تأميعليشركت سازمان اجتماعيه دادگسترين تقديبه ميتهران

مبلغداشته استرداد به را خوانده الزام و تأخير692/198/619/4اند خسارت پرداخت و ريال
تاريتأد از آن كرديه تقاضا مطالبه خوخ خواسته شرح در و داشتهيه اظهار :اندش

شقوق . 1« تبصره) ب( بند 4و1مطابق اصالح قانون واحده مادهيالحاق2ماده  76به
مواد اصالح ماده77 و 72قانون تبصره تأم76و اجتماعيقانون الحاق 1354مصوبين و
ماده به تبصره بيافراد1380مصوب 76دو حداقل متواليكه سال بيويست پنجيا و ست

كارها در متناوب زيسال و بانيسخت حق مورد هر در و داشته اشتغال رايآور مزبور مدت مه
م باشند، پرداخته سازمان تقاضايبه ايبازنشستگيمستمريتوانند در و يعني( صورتنيكنند

تقاضا صورت سويبازنشستگيدر كارگرانياياز از دسته ايكارفرما) ن مكلفند خيزتاران
بيتصو حق درصد چهار مزبور، قانون اضافيب اقساطيمه طور سازمانياييبه به كجا

نما پرداخت .نديخوانده
تار.2 در مذكور قانون استناد به شمارهيابخشنامه7/2/81خيخوانده پرداخت6 به و صادر

ب حق درصد اضافيچهار بنديمه در بازنشستگان1 مذكور به ناظر صرفاً كه ورا سخت مشاغل
زانيز و سخت مشاغل در شاغل افراد به بود تسرانيآور كارفرمايآور و مكلفيداده را ان

ا بابت كه است نينموده افراد از دسته اضاف4زين نمايدرصد پرداخت را بحث .نديمورد
اجرا. 3 مبلغيايدر خوانده بخشنامه درير692/198/619/4ن موكل از استيال كرده . افت
ا.4 به توجه رأيبا موجب به صادره بخشنامه  10/9/86مورخ 372-371 شمارهينكه

اداريديعمومأتيه عدالت تشخيوان قانون گرديخالف ابطال و نتيص در و است جهييده
در مبنايافتيوجوه هرگونه فاقد موكل ايقانونياز لذا است بوده ناروا طبعاً بايو وجوه دين

اصل به اساس170مستنداً دادگاهيقانون ترتكه از نموده مكلف را آيها به دادن اثر هانامهنييب
بخشنامه خودداريهاو قانون هميخالف مواديكنند مدن301نطور قانون بعد قاعدهيبه و

ما«يشرع اكل باطلحرمت به گردد»ل مسترد موكل ».به

رأيحقوقيمبان) ب مستندات يو
بهدا وجه استرداد بر مبني الف شركت دعوي پذيرش براي بدوي رأي كننده صادر دگاه

است كرده اشاره زير مستندات و حقوقي :مباني
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حقوقي. 1 مباني
دعوا.1-1 پذيرش در دادگاه حقوقي مبناي ابطاليمهمترين كه است اين وجه استرداد

از شده انجام اقدامات كه معناست اين مثبِت ابتدابخشنامه از وجه دريافت و داشته ايراد اساس
است بوده غيرقانوني و دادگاه. غيرصحيح منطق كه داشت توجه بايد مبنا اين توضيح و تبيين در

است فسخ مقابل در بطالن فقهي و سنتي مفهوم همان مبنا اين به استناد .در
بي معناي به و دارد قهقرايي اثر بطالن ايران حقوقي نظام واثردر اقدامات كليه بودن

از ناشي اموال كليه بايد كه است اين نيز آن مهم اثر و است ابتدا از شده انجام عمليات
خالف بر شود؛ لغو آن بر مبتني اقدامات تمام و برگردد آن قبلي مالكان به باطل عمل

ف اعالم زمان از و است آينده به ناظر اقاله همانند و ندارد قهقرايي جنبه كه اثرفسخ سخ
حقوقي. كندمي نظام در حقوقدانان و فقها اتفاق مورد و مسلّم مفاهيم جمله از مفهوم اين

مي شمار به .رودايران
مواديبنابرا مطابق باشد، باطل بيعي اگر كه همچنان مدن366و 365ن، دريقانون اثري

هر و ندارد قرارداديتملك اين اجراي در كه را آنچه بايد طرفين از كردهك دريافت باطل
در بود، خواهد نيز آن منفعت و عين ضامن استرداد زمان تا و كند مسترد مقابل طرف به است،

مصوبه استناد به كه هم ميفرضي دريافت وجهي ذياي مرجع توسط مصوبه اين و صالحشود
م همينيابطال بايد شودشود عمل .گونه
براي. 1-2 دادگاه سوي از كه ديگري اينمبناي شده ارائه وجه استرداد دعوي پذيرش

اين اساس بر وجه اخذ امكان عدم معناي به آتيه به بخشنامه ابطال بودن ناظر كه است
يد در همچنان است شده اخذ باطل و ناروا به كه مالي اينكه نه است آينده در بخشنامه

نشود مسترد و مانده باقي كننده بيان. دريافت براي دادگاه استعبارت چنين مفهوم :اين
ا....« اساس از شده انجام اقدامات بخشنامه ابطال آتيبا به مربوط بخشنامه و داشته هيراد

وضع به بعديمربوط ايت نه مسايبوده مالينكه آنيل و شده اخذ ناروا شدهبه اعالم باطل را
و از ناحق به كه صاحبش قايبه شده تسرياخذ عدم به وجاهيباشيل فاقد مم اخذ . باشديت

غ امر ابتدا از مربوطه غيرصحيوجه و ديرقانونيح كه تأيبوده را امر نمودييوان باطل و »...د
وافي و رسا چندان شد اشاره آن به باال در كه مطلبي بيان براي مزبور عبارات چند هر

ح از متن و نيست مقصود جملهيبه نگارشيبندث اصول دارايو و متشّتت شدت يبه
مياش نظر به اما است نميكال اين جز معنايي آن از كردرسد استخراج و استنباط .توان
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مستندات.2
ماده دو به وجه استرداد دعواي قبول براي آ198دادگاه مادهيمدنيدادرسنييقانون و

مدن301 استيقانون كرده :استناد
ماده.2-1 دادگاه مستند مي.د.آ. ق198اولين مقرر كه است كه«: داردم صورتي در

شود اثبات آن خالف مگر است آن بقاي اصل شد ثابت كسي عهده بر ديني يا ».حق
مي نظر اصلبه طرف يك از كه است آن ماده اين به دادگاه استناد دليل رسد

ا تأمين سازمان سوي از دعوا موضوع وجه مصوبهدريافت ابطال با و است محرز جتماعي
به تعهد لزوم و مزبور وجه اخذ بودن بالجهت و ناروا در نيز وجه اين دريافت مستند

ندارد وجود ترديدي عمومي قواعد طبق آن ماده. استرداد صدر اجراي در بايد لذا
كرد198 فرض باقي را استرداد به تعهد و دين اصل. وجود اين ديگر طرف از

مي) اباستصح( اثر از زماني ماده همين اخير قسمت طورمطابق به آن خالف كه افتد
شود اثبات ماده. يقيني كه آنجا ترديد20از موجد صرفاً اداري عدالت ديوان دريقانون

امكان عدم به يقين نه است شده دريافت ناروا به وجوه استرداد امكان عدم يا امكان مورد
ترد مقام در و آن كرداسترداد رجوع اصل به بايد نيز استرداد. يد به ملزم خوانده بنابراين
بود خواهد دريافتي .وجه

مدنظر.2-2 خواهان حق در وجه استرداد به خوانده الزام براي كه ديگري مستند
ماده است، گرفته قرار مهم. است. م. ق301دادگاه ماده ايفااين قاعده پذيرش مستند يترين

حق نظام در نارواناروا و اشتباه به كه است چيزي آن هر استرداد لزوم نتيجه در و ايران وقي
است شده دريافت كسي حقوقي. از و فقهي مفهوم اعمال با اينكه از پس دادگاه واقع، در

نتيجه چنين نظربطالن مورد مصوبه اجراي در شده انجام اقدامات كليه كه است كرده گيري
بي و باطل اساس بودهاز دراثر است، شده اخذ الف شركت از ناروا به مزبور وجوه و

اصل باشد،166اجراي مستدل و مستند بايد دادگاه رأي اينكه بر مبني اساسي قانون
ماده به را مزبور وجوه استرداد به خوانده است. م. ق301محكوميت كرده اين . مستند مطابق

مستح«ماده كه را چيزي اشتباهاً يا عمداً كه راكسي آن است ملزم كند دريافت است نبوده ق
كند تسليم مالك ».به
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رأي) ج مفاد با مخالفت يا موافقت در ارائه قابل داليل و مستندات ساير
مستندات و مباني بر مباني،يعالوه است، كرده اشاره آنها به خويش رأي در دادگاه كه

ب مخالفت يا موافقت جهت در نيز ديگري مستندات و ارائهداليل قابل شده صادر رأي مفاد ا
گرفت خواهد قرار بررسي مورد بند دو در تفكيك به قسمت اين در كه .است

رأي. 1 مفاد مؤيد مستندات و داليل مباني،
ديوان قانون و مدني قانون اساسي، قانون متون از مستفاد شده صادر رأي مفاد تأييد در

مي ادراي زيعدالت موارد و نكات به كردتوان اشاره :ر
اصل.1-1 دادگاه170مطابق قضات اساسي شدهقانون مكلف آيينها اجراي از وهانامهاند

كنندنامهتصويب خودداري قانون و شرع خالف اگر. هاي حتي كه است آن اصل اين معناي
نمييه ورود بحث مورد بخشنامه با ارتباط در اداري عدالت ديوان عمومي بهأت رأي و كرد
نمياب آن استردادطال به را خوانده الزام دادگاه از كه داشت حق الف شركت هم باز داد،

بود مكلف هم دادگاه و بخواهد شده صادر بخشنامه بودن غيرقانوني دليل به دريافتي وجوه
بخشنامه مفاد بودن غيرقانوني احراز صورت بهيدر حكم و خودداري آن اجراي از شده اد

دري وجوه دهداسترداد .افتي
آيين مفاد بودن معتبر وجود با دارد حق دادگاه ازوقتي آن ابطال عدم و بخشنامه و نامه

ه خواهديسوي نيز را حق اين كند، خودداري آن اجراي از اداري عدالت ديوان عمومي أت
ه سوي از آن ابطال صورت در كه ويداشت آثار به هم اداري عدالت ديوان عمومي أت

ا ناشي كندلوازم صادر مقتضي حكم و رسيدگي ابطال .ز
مواد306 تا 301مواد.1-2 هيچ. م. ق366و365همچنين كه دارد آن بر داللت همگي

متعلق اموال ناروا و حق غير من ندارد حق دركس و كند تملك و تصرف را ديگري به
بود خواهد آن منفعت و عين ضامن اال و كند مسترد آن مالك به را آن بايد تصرف .صورت

خصوصيتي و ويژگي هيچ شده دريافت خواهان از بخشنامه اين اجراي در كه وجوهي
كه است مالي رد لزوم متضمن كه مزبور عمومي قواعد و قوانين شمول از تا نارواندارد به

شود خارج شده،   .دريافت
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ماده.1-3 وضع از قانونگذار اثر20مراد اينكه بر مبني اداري عدالت ديوان قانون
رأ صدور زمان از مصوبات اشخاصييهيابطال مكتسبه حقوق حفظ است عمومي أت

داده انجام اقداماتي آن اساس بر و مصوبه ابطال از قبل كه موا. انداست در كهبنابراين ردي
مصوبه نشدن بماسبق ميعطف اشخاص حقوق تضييع موجب شمولاي از موضوع شود

ماده است20صدر خارج اداري عدالت ديوان .قانون
ماده اخير قسمت در قانونگذار اينكه و20كما داده قرار مدنظر را ضابطه و معيار اين

اعال گذشته به مصوبه ابطال تسرّي موجب را اشخاص حقوق استتضييع كرده .م
و ناروا به آنها از وجوهي دريافت اشخاص، حقوق تضييع شكل بارزترين كه آنجا از

است حق غير و. من بود بحث مورد بخشنامه ابطال شدن بماسبق عطف به قايل بايد لذا
دانست دفاع قابل و منطقي را وجه استرداد دعواي .پذيرش

اصل.1-4 ك170مطابق صورتي در اساسي آيينقانون خود تشخيص به دادگاه ياه نامه
اسالمينامهتصويب مقررات خالف را پرونده) شرع(اي در آن اجراي از است مكلّف بداند

مغايرت عدم يا مغايرت اعالم امكان از مستقل اختيار، اين و كند خودداري رسيدگي مورد
استعالممصوبه از پس اداري عدالت ديوان طريق از شرع موازين با استاي نگهبان شوراي .از

لذا است شرع خالف قطعاً شده ابطال بخشنامه اساس بر وجوه دريافت كه آنجا از
استرداد جمله از آن لوازم و آثار پذيرش و بخشنامه اين اجراي عدم به مكلف دادگاه

است شده اخذ ناروا به كه است .وجوهي
پ همان مورد در فقط دادگاه تشخيص كه است بديهي اجراستالبته قابل خاص رونده

ه سوي از مصوبه ابطال برخالف مجلسيو رئيس يا اداري عدالت ديوان عمومي أت
ندارد كلي و نوعي جنبه اسالمي .شوراي

مسلّم.1-5 اصول و قواعد از يكي باطل به مال اكل كهحرمت است حقوقي و شرعي
قراراز استناد مورد مختلف مباحث در حقوقدانان و فقها اينكه. گيردميسوي به توجه با

بخشنا استناد به وجوه محسوبةمدريافت باطل به مال اكل بارز مصاديق از باطل و غيرقانوني
مصوبهمي چنين از ناشي وجوه استرداد دعواي پذيرش لذا كليشود موازين و اصول با اي

نيست وارد آن بر ايرادي و داشته كامل انطباق حقوقي و .شرعي
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هي.1-6 نميبا منطقي بخشنامهچ اساس بر كه وجوهي استرداد امكان عدم از توان
كرد دفاع است شده اخذ اشخاص از باطل و نظري. غيرقانوني چنين پذيرش قطعي نتيجه زيرا

دستگاه كه بود خواهد سازمانآن و كنندها اقدام غيرقانوني مصوبات وضع به بتوانند دولتي هاي
ابطال تا تصويب فاصله در اينو اساس بر اداري عدالت ديوان سوي از مصوباتآن گونه

كنند مردم از وجوه دريافت به داشت. مبادرت نخواهند آن استرداد به تكليفي كه .وجوهي
مي نظر سوءبه منشاء نظر اين قبول كامالًرسد و است مردم به فاحش ظلم و استفاده

مادهبا وضع از مقنن مغا20غرض اداري عدالت ديوان بوديقانون خواهد .ر
ماده.1-7 نمي20از اداري عدالت ديوان درقانون مقرر احكام تمام لغو و نسخ توان

مواد جمله از مدني ايفا301قانون به راجع بعد كرديبه استنباط را در. ناروا صرفاً ماده اين
و ثبات نوع يك ايجاد ومقام است اشخاص حقوق حفظ جهت در قبول قابل اداري نظم

استمي آمده وجود به اشخاص براي مصوبه ابطال از قبل كه حقوقي تضييع از خواهد
اقتصادي و حقوقي وضعيت در تزلزل سبب مصوبات ابطال ديگر تعبير به و نمايد جلوگيري

نشود رأيبنابرا. افراد بر اين از شده حيصادر اشكالين نيث .ستيوارد

رأي. 2 ناقض مستندات و داليل
قبلي بند در كه شرحي به رأي مفاد تأييد از حاكي فراوان مستندات و داليل وجود با

مي نيز رأي در مندرج نتيجه نقض جهت در گرفت، قرار اشاره مستنداتمورد و مباني توان
برشمرد را   :زير

ماده.2-1 اخير قسمت ابطال20مطابق مورد دو در فقط اداري عدالت ديوان قانون
مي بماسبق عطف و داشته قهقرايي اثر مغايرت: شودمصوبه مصوبه ابطال علت اينكه نخست

باشد شرع با خود. آن آنكه مصوبهأتيهديگر ابطال به خود رأي در صراحتاً ديوان عمومي
بده قهقرايي وجه شكايت داردمورد اعالم تصويب تاريخ از را آن اثر و .د

از و است نبوده شرع با آن مغايرت شكايت مورد بخشنامه ابطال علت كه آنجا از
ه نيطرفي اداري عدالت ديوان عمومي اشارهيأت خويش رأي در بماسبقز عطف به اي

است نكرده مذكور بخشنامه ابطال متض. شدن كه وجه استرداد دعواي پذيرش قبوللذا من



آرافصلنامه  /78 »يرأ«ييقضايمطالعات

مادهعطف صريح حكم با مغايرت لحاظ به است بخشنامه اين ابطال شدن قانون 20بماسبق
است ايراد و اشكال داراي اداري عدالت   .ديوان

اصل.2-2 صدر در مندرج عدم170اختيار بر دادگاه تكليف بر مبني اساسي قانون
تصويب آييننامهاجراي و قانون،نامهها و شرع خالف مصوبههاي كه است فرضي به ناظر

ه در حيث اين از باشديمزبور نگرفته قرار رسيدگي مورد اداري عدالت ديوان عمومي . أت
مصوبه كه هنگامي ديگر، تعبير عدالتبه ديوان در شرع و قانون با مغايرت حيث از اي

مي رسيدگي و مطرح ضوابطاداري و احكام مشمول بعد به تاريخ آن از موضوع مقررشود،
كند عمل خود مستقل تشخيص به ندارد حق دادگاه و است اداري عدالت ديوان قانون . در

مصوبه مغايرت عدم اعالم وجود با مثال، عنوان به بتواند دادگاه كه نيست منطقي بازيرا اي
قانون و شرع با مزبور مصوبه مغايرت لحاظ به اداري عدالت ديوان سوي از قانون يا شرع

اجر را مصوبهآن ابطال تسرّي عدم اعالم از پس يا و نكند باياا ديوان توسط گذشته به
ببخشد قهقرايي اثر ابطال اين به عمالً وجه استرداد دعواي .قبول

ماده.2-3 وضع در قانونگذار حكم مبناي اداري ثبات و نظم و عمومي حقوق منطق
آن20 تفسير در بايد كه است اداري عدالت ديوان گيردقانون قرار مدنظر جدي طور . به

مديريت و نظم باشيم، مصوبات ابطال قهقرايي اثر پذيرش به قايل مطلق طور به اگر زيرا
م مختل دستگاهياداري و سازمانشود و عديدهها مشكالت با شدها خواهند مواجه .اي

بني. 2-4 تفاوت مدني حقوق قواعد با كه است نحوي به اداري حقوق ذات اديناصوالً
آييننمي. دارد ابطال با دارد قهقرايي اثر كه را معامالت بطالن به راجع قواعد ازتوان كه نامه

مي اثر از رأي صدور كردزمان مقايسه .افتد،
نظام.2-5 در موجود قواعد و احكام كليه به علم با و است عاقل و حكيم قانونگذار

خاص حكم تصويب به اقدام ايران فقهي و مادهحقوقي قالب صرفنظر20در و است كرده
اصول خالف و است غرض نقض عمومي قواعد به مجدد رجوع و خاص حكم اين از كردن

است شده پذيرفته جمله.تفسيري از مدني قانون در مقرر قواعد و احكام ديگر، تعبير به
خص301مواد در مقنّن كه است استناد قابل صورتي در عمومي حقوق حوزه در بعد وصبه

ويژه حكم اداري حقوق خاص اقتضائات به توجه با و باشدياموضوع نكرده .وضع



ا قاعده مادهيفايارتباط با د20ناروا اداريقانون عدالت 79/...يوان

م تعارض مقام در قاعده، عاميطبق حكم مدني301مواد(ان قانون بعد حكم ) به و
اداري20ماده (خاص عدالت ديوان حكم) قانون اگر ويژه به كرد عمل خاص حكم به بايد

باشد شده تصويب عام حكم از پس .خاص
است.2-6 مالي غيرمستقيم يا مستقيم اثر داراي عمومي و دولتي مصوبات همه تقريبا

ماده امر همين به عنايت با قانونگذار مصوبات20و بين و است كرده انشا مطلق لحن با را
است ننهاده تفاوتي غيرمالي آثار داراي مصوبات و مالي آثار اين. داراي به اعتقاد بنابراين

عد و مادهتفصيل صدر اجراي بخشنامه20م مورد دردر اجتهاد نوعي مالي آثار داراي هاي
پذيرش قابل غير و است نص .مقابل

شماره.2-7 به نگهبان شوراي تفسيري نظريه  18/2/80مورخ 1279/21/80مفهوم
اينكه بر آيين«مبني ابطال به تصويبنامهنسبت و بخشنامهنامهها و هفها و يكصد اصل تادمها

به مستند شرع خالف موارد ابطال چون لكن ندارد را ابطال از بيش اقتضاي خود خودي به
است اساسي قانون چهارم اصل اعمال مصاديق از و است نگهبان شوراي فقهاي تشخيص

بود خواهد آنها تصويب زمان از ابطال ماده» .فلذا آن20همچنين اداري عدالت ديوان قانون
مو مصوبه كه كليهاست لذا و است قانوني و صحيح بطالن، اعالم از قبل تا شكايت رد

مي تلقي قانوني موازين با منطبق آن بر مبتني مأخوذه وجوه و شده انجام لذااقدامات شود
ندارد توجيهي مصوبه بعدي بطالن اعالم به استناد با مزبور وجوه ديگر،. استرداد تعبير به

شوراي»ابطال«واژه نظريه مادهدر و رفته20نگهبان كار به لغو و فسخ معناي به بيشتر
بي تا استاست بطالن سنتي مفهوم و معنا كه مصوبه مطلق و كامل .اعتباري
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گيرينتيجه
جمع و شده صادر رأي نقد مقام نتيجهدر و شده مطرح مباحث آنبندي از گيري

كردمي اشاره زير موارد و نكات به :توان
جد.1 ورود عدم بدوي رأي مهم ايرادات جمله مادهياز بحث ديوان20به قانون

است اداري مهم. عدالت از يكي اينكه چالشبا و ازترين كه دعوي اين مستندات انگيزترين
ماده تأثير قلمرو است، گرفته قرار اشاره مورد نيز خوانده اداري20سوي عدالت ديوان قانون

بماسبق عطف خصوص هدر سوي از مصوبه ابطال نشدن يا دريشدن آن اثر و عمومي أت
و نكرده ورود بحث اين به اساساً بدوي، رأي كننده صادر دادگاه است، مطروحه دعواي

است نداده خوانده ايراد به .پاسخي
مهم از يكي مورد در كه حيث اين از دادگاه رأي حال، هر خواندهدر تقديمي داليل ترين

ن يا خالفاثباتاً است نكرده ارائه استداللي آن پذيرش يا رد جهت در و نكرده اظهارنظر فياً
مي166اصل مقرر كه است اساسي دادگاه«داردقانون مواداحكام به مستند و مستدل بايد ها

است شده صادر حكم آن اساس بر كه باشد اصولي و ».قانون
پاس مستلزم دادگاه رأي بودن مستدل و مستند ايراداتالبته و داليل همه به خگويي

مهم كه آنجا از پرونده اين در ولي نيست دعوا دعواياطراف رد براي خوانده مستند ترين
ماده شايسته20خواهان است، ابوده به دادگاه كه بود آن مييتر توجه ماده يان رد بر و كرد

مي استدالل آن .كردپذيرش
م. 2 رأي نقد مقام در كه ديگري توجهينكته و تصريح عدم كرد، اشاره آن به توان

دولتي مصوبات مغايرت عدم يا مغايرت تشخيص در خود مستقل و ويژه اختيار به دادگاه
اصل استناد به شرع و قانون است170با اساسي مي. قانون دادگاه واقع، ايندر به بايست

مي اعالم و استناد خود ويژه صرفاختيار كه تشخيكرد از بخشنامهنظر چون ديوان ص
مي قانون خالف را لوازممزبور و آثار پذيرش و دادن اثر ترتيب از مزبور اصل مطابق داند

مي وجوهي استرداد به حكم و كرده خودداري خاص پرونده اين در اساسآن بر كه دهد
است شده دريافت بخشنامه   .اين

مي.3 دادگاه موضوع، بودن اختالفي به توجه استحكامتوانستبا و تقويت جهت در
قاعده ويژه به عرصه اين در موجود فقهي مباني به خود باطل«رأي به مال اكل و»حرمت
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اصلين به استناد با دادگاه167ز كه اساسي ميقانون مكلف را سكوت،ها موارد در سازد
كند استناد كنند، رجوع معتبر فتاوي يا معتبر منابع به تعارض يا نقص متأسفانهاجمال، كه

است نكرده آن به .توجهي
تأخ.4 خسارت و خواسته اصل مطالبه خواهان تأديخواسته تارير از آن آنيه مطالبه خ

است ا. بوده با پذيدادگاه را خواهان خواسته اصل ولينكه است ادعايرفته قبول گريدياز
مبن تأخيخواهان خسارت مطالبه تأديبر خوددارير مبانيه ارائه بدون و اييحقوقيكرده

قانون ايمستندات ذكر با كليو عبارت تأخ«ين خسارت خصوص در ضمن تأديدر هير
قا را شده اخذ وجوه تأخيمحكمه خسارت به تأديل براير چنيه برابر و ندانسته نيخوانده

پذيتكل را نميف همينمايرش به ايد در جهت اخين خواسته دادگاه خصوص ذكررارالين
دعويپذ رد قرار و ننموده تأخيرش خواسته به نسبت تأديخواهان مير صادر »دينمايه

ا در دعوا رد به ميحكم قسمت   .دهدين
بررس كه آنجا ارتباطياياز موضوع جزئين در ورود از ندارد حاضر مقاله آنيبه ات

وليكنيميخوددار بايهميم اندازه اين كه كرد اشاره ازيد قسمت ويرأن مستدل جهت به
قانون نظر از آن نبودن نتيايدارايمستند در و شايراد استيجه نقض .سته

ماده.5 ظهور به توجه با كه برسد نظر به چنين است ممكن چند عدالت20هر ديوان قانون
سال مصوب و1385اداري حقوقي موازين با منطبق را استرداد دعواي پذيرش كه دوم عقيده ،

ن صحيحميقانوني موجهداند و استتر اينتر با نويسندهولي همحال، رأي كننده صادر دادگاه عقيدهبا
متعدد داليل به بنا را دريافتي وجوه استرداد لزوم به حكم و بندياست در نيا) ج( قسمت 1 كه

مي سازگارتر شرعي و حقوقي كلي اصول و قوانين با زير داليل و شد اشاره بدانها :نددامقاله
الحاق.5-1 واحده ماده اجرايمطابق نحوة قانون به تبصره  138 و 85اصوليك

اساس بايقانون رابطه شورايرئيهاتيلوئسمدر مجلس صرفاً 1388مصوبياسالميس
موارد رئيدر آيكه مصوبات، مجلس تصونامهنييس و دريهانامهبيها مذكور مقامات

اساس138 و85اصول مغيقانون تشخيارا قانون روح و متن مير ديص عدالتيدهد، وان
رسيصالحيادار هنگاميدگيت اال و رئيندارد مصوبهيكه مجلس قانونياس خالف را

د ادارينداند عدالت دارديوان ورود . حق
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كهيبنابرا همچنان ادارييه«ن، عدالت ديوان عمومي مصوبهعلي»أت تأييد ازرغم اي
شوراي مجلس رئيس اصولسوي اجراي در قانون با مغايرت عدم بر مبني  85اسالمي

مي138و اساسي، اعالمقانون پي در مصوبهيتواند و شده رسيدگي وارد اشخاص تقاضاي ا
اصل صدر به مستند نيز دادگاه قاضي كند ابطال قانون با مغايرت دليل به را قانون 170مزبور

اجراي از خود تشخيص به كه دارد حق بااساسي مغايرت احراز دليل به دولتي مصوبات
كند خودداري .قانون

قانون با دولتي مصوبه مغايرت احراز حيث از مرجع سه اين از يك هر اختيار واقع، در
نافي قانون، با مصوبه مغايرت عدم بر مبني آنها از كدام هر تشخيص و است هم عرض در

مص آن مغايرت اعالم بر داير ديگر مراجع بودتشخيص نخواهد قانون با دادگاه. وبه بنابراين
بامي آن مغايرت احراز از پس و شود رسيدگي وارد خود دولت، مصوبه هر مورد در تواند

شده دريافت مصوبه آن اجراي در آنچه هر اعاده به حكم و كند خوداري آن اجراي از قانون
بدهد ا .است، اساس تفسيبر شخصين چناچه دادگسترير، ادعامريبه با و كند ياجعه

تصو امريانامهبيمخالفت انجام به را خوانده الزام قانون صدريبا مطابق دادگاه بخواهد،
اساس170اصل ارزيقانون به راساً خود است حيابيمكلف از نظر مورد ثيمصوبه

مغايمطابقت مغايا احراز صورت در و بپردازد قانون با آن ويرت نهاده كنار را آن بارت،
رس دعوا به مزبور مصوبه فقدان مقتضيدگيفرض حكم كنديو . صادر

دادگاهيبنابرا از دسته آن اقدام اييهان، در انيكه با موارد رسيگونه كه تصور يدگين
شكا غيبه مورد در اشخاص دولتيرقانونيات مصوبات صالحيبودن ديدر عدالتيت وان

استمايادار عدم قرار صدور به اغلب دعوااست ميع مبادرت اناطه محليا شدت به كنند،
ا و استياشكال مي .راد نظر ويژهبه به ايران اساسي قانون در قوا تفكيك اصل رسد

اساس73اصل قانون واضعان مراد و است تفسير اين مؤيد قاضيينيز شأن كه است بوده آن
دادگاه بر را خود تصميمات نتواند دولت و بماند محفوظ پرونده هر در قانون تفسير مقام در

كند .تحميل
آيين.5-2 از تبعيت به مكلف دادگاه كه است نشده تصريح قوانين از يك هيچ ونامهدر ها

استبخشنامه دولتي اصل. هاي مطابق واقع، اسا167در صرفاًقانون است ملزم دادگاه سي،



ا قاعده مادهيفايارتباط با د20ناروا اداريقانون عدالت 83/...يوان

كند حكم صدور به مبادرت قانون مبناي اضافي. بر درصد چهار پرداخت لزوم اينكه به توجه با
ن حقوقي كلي اصول و قانوني مواد از يك هيچ به مستند بخشنامه دادگاهيموضوع بنابراين ست

بي را آن كه است داشته اسحق بر كه وجوهي استرداد به و بداند شده،اثر دريافت آن اس
دهد .حكم

نظر. 5-3 اظهار بدون حتي است مكلف قاضي عمومييه«وقتي عدالتأت ديوان
كند»يادار خودداري آن اجراي از و بگذارد كنار قانون با مغايرت لحاظ به را دولتي مصوبه

مي بطالن به رأي ديوان كه موردي در اولي طريق عطفبه مورد در ولي شدندهد يابماسبق
نمي اظهارنظر آن مينشدن دادگاه پذيرشكند از و كند عمل خود تشخيص به كماكان تواند

كند خودداري آن لوازم و آثار و بحث مورد .مصوبه
عموميه«اگريحت.5-4 اداريديأت عدالت رأ»يوان بهيخويدر صراحت به ش

دعو مورد مصوبه ابطال نشدن سبق بما ميعطف اياشاره نافنينمود، دادگاهياختيامر ار
ب اعالم و مصوبه كلّ گذاشتن كنار مبتنيكلياعتباريدر اقدامات وجوهيه استرداد و آن بر

نبوديناش آن نشدهيز. از تصريح اداري عدالت ديوان قانون مواد از يك هيچ در تنها نه را
ه نظر كه دادگاهياست قضات براي عمومي الزامأت ماها در بلكه است صراحتاً 43دهآور آن

رأ كه شده برايهياعالم صرفاً عمومي ديأت سايشعب و اداريوان مراجع مواردير در
الزام استمشابه . آور

با.5-5 منطبق بايد كشور مقررات و قوانين كليه اساسي، قانون چهارم اصل مطابق
نيز احكام و قوانين ساير عموم و اطالق بر امر اين و باشد شرعي داردموازين . حكومت

ماده اطالق اگر حتي مصوبات20بنابراين شامل كه كند ايجاد را تفسير اين شائبه نحوي به
مي هم اشخاص از قانوني غير وجوه دريافت بهمتضمن را آن اصل اين استناد به بايد شود

دستگاه هيچ كه بود معتقد و نباشد شرعي مسلّم موازين مغاير كه كرد اجرا و تفسير ينحوي
خالف و ناروا به كه وجهي اعاده از آينده به نسبت مصوبات ابطال تأثير بهانه به ندارد حق

كند خودداري كرده، دريافت اشخاص از .قانون
مواد. 5-6 ويژه به مدني قانون مباني لحاظ را301از وجهي ندارد حق كس هيچ بعد به

ا و كند تملك است كرده دريافت اشتباه به و غيرحق من امتناعكه مالك به آن استرداد ز
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ماده. ورزد مفاد شفافيت و وضوح عدم و ماده اين صراحت به توجه ديوان20با قانون
مي شمار به كشور بنيادين و عمومي قواعد از كه حكم اين اجراي به بايد اداري آيد،عدالت

ماده شكننده اطالق از و بود صر20معتقد قانوني مسلّم قاعده اين نفع كردفبه .نظر
ماده. 5-7 شمول ادعاي استرداد20منطق لزوم عدم و مستقيم مالي آثار داراي مصوبات بر

بي و سست آنقدر اشخاص از شده دريافت ناروا به براوجوه را آن از دفاع كه است هريپايه
دارا سليشخص ميذوق دشوار را عرف. سازديم و عقل لحاظ از نه و شرعي لحاظ از نه زيرا

شرعي و قانوني مسلّم مقررات و قوانين خالف دهيم اجازه دستگاهي به كه نيست منطقي
چون كه شود مدعي سپس و كند اخذ مردم از را وجوهي آن به استناد با و بگذراند را مصوباتي

نمي سرايت گذشته به مزبور مصوبه نداردابطال استرداد به تكليفي تنها. كند، نه امر اين پذيرش
نمغاير سازگار هم اداري حقوق منطق با است قانوني و شرعي .ستيموازين

عموميه«.5-8 ادارييأت عدالت مورد»ديوان مصوبه ابطال تأثير خصوص در اساساً
واگذار سكوت به را موضوع و نكرده اظهارنظر نفياً يا اثباتاً آن تاثير عدم يا گذشته به بحث

است ماده. كرده ظاهر از چند ه20هر نظريمچنو شوراين بررسيه مقام در نياينگهبان
ا با عبارتيماده د«: ن الزام به استظهار تضيبا موارد اعالم به وييوان شده رفع اشكال حق، ع

مواز اساسيخالف قانون و شرع مي1»باشدينمين بر موظفچنين نحوي به ديوان كه آيد
اين در هاست كه بود آن بهتر شايد و كند اظهارنظر عموميباره ايأت رايديوان نقص ن

م رأييجبران صدور به مبادرت اشخاص درخواست به بنا يا راساً خود و تكميليكرد
سكوت. كردمي حال، هر به ديه«ولي عمومي اداريأت عدالت نمي»يوان اينرا بر توان

ه نظر از كه كرد حمل استيمعنا نبوده مردم حقوق تضييع متضمن بحث مورد مصوبه .أت،

شورا. 1 نظرات شورايمجموعه مجلس مصوبات مورد در جياسالمينگهبان هفتم، دوره معاونت 14، ،
تنقيتدو قوانين، انتشار و مقررات،يح و .1389ن


