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چكیده
با وجود شناسايی صالحيّت ديوان عدالت اداري جهت ابطال مقرّرات مغاير قانون يا شرع در اصل
 170قانون اساسی ،اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست .در قالب پژوهشی توصيفی تحليلی اثبات شد
که رويکرد شوراي نگهبان در زمينه اثر ابطال مقرّرات ،با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در
مواردي آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است .از سوي ديگر ،هرچند از زمان تصويب ماده
 20قانون ديوان عدالت اداري مصوّب  1435بر امکان تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مقرّره« ،به
منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص» تصريح شد ليکن عواملی همچون «عملکرد منفعل ديوان»،
«اختياري دانستن تسرّي اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّي اثر ابطال به
زمان تصويب مصوبّه به شاکی اوّليه» مانع از شکل گيري رويّه اي صحيح در اين زمينه شده است .لذا
الزم است که در اين موارد ،ديوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّي دهد و تنها در موارد
خاصّ ،به مديريّت اثر ابطال بپردازد .در موارد اعالم مغايرت شرعی نيز مطلق تسرّي اثر ابطال به
گذشته ،واجد آثار سوئی است که بايد امکان مديريّت آن در قوانين پيش بينی شود.
كلیدواژه :اثر ابطال مقرّرات ،مقرّرات دولتی ،رويکرد شوراي نگهبان ،رويّه ديوان عدالت اداري.

 استاديار حقوق دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
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مقدمه
ابطال مقرّرات مغاير با قانون يا شرع را می توان تنها ضمانت اجراي نظارت هيأت
عمومی ديوان عدالت اداري1بر مقرّرات دولتی دانست که در ذيل اصل  170قانون
اساسی بدان تصريح شده است .در اين زمينه ،اگر هدف از «نظارت قضايی» ،بررسی
قانونی بودن اعمال اداري توسط مراجع قضايی و حسب مورد اعطاي جبران هاي مناسب
باشد ( ،)Wade & Forsyth, 2004: 33طبيعت ًا ابطال اَعمال نوعی دولت به عنوان
قوي ترين و متداول ترين اثر اين نوع از نظارت قلمداد می شود.
يکی از مهم ترين موضوعاتی که در زمينه ابطال مقرّرات دولتی ،همواره مورد
بررسی حقوقدانان بوده و به شدّت بر احقاق حقوق شهروندان و از سوي ديگر ،بر حفظ
امنيّت حقوقی اثرگذار می باشد موضوع زمان اثرگذاري ابطال مقرّرات است .در اين
زمينه ،هرچند در خصوص تأثير «ابطال» نظارت ديوان ،ترديدي وجود ندارد اما در زمينه
اثرگذاري ابطال نسبت به نتايج حاصل شده از مقرّرات در نظام حقوقی ،رويکردها و
رويّه هاي خاصّی پديدار شده است که اين موضوع در مواردي ،احقاق حقوق
شهروندان را غير ممکن ساخته است .اين در حالی است که حقوقدانان ،تعهّد به جبران
خسارات ناروا را ضرورتی مسلّم و مورد وفاق می دانند (قسمتی تبريزي )131 :1491 ،و
از نظر آنها موضوع احقاق حقوق تضييع شده شهروندان از چنان اهميتی برخوردار است
که آن را به عنوان هدف اصلی نظارت قضايی بر اعمال اداري معرّفی کرده اند
(محمودي.)25 :1490 ،
مبتنی بر مقدمات فوق و با بررسی مبانی بروز چنين اشکالی در نظام حقوقی کشور ،می
توان دو عامل نظرات شوراي نگهبان و رويّه هيأت عمومی ديوان را به عنوان منشأ پيدايش
چنين اشکالی قلمداد کرد .بر اين اساس ،در اين پژوهش بناست تا مبتنی بر مطالعاتی توصيفی
تحليلی ،به تحليل حقوقی و فقهی نظرات شوراي نگهبان و رويّه ديوان در زمينه تسرّي اثر
 .1به جهت اختصار ،ازاين پس از عنوان «ديوان» استفاده خواهد شد.
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ابطال به زمان تصويب مقرّرات پرداخت .لذا ،اين پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالت
ذيل است:
 .1نظرات شوراي نگهبان در زمينه زمان اثرگذاري ابطال ،تا چه ميزانی با معيارهاي حقوقی
و فقهی انطباق دارند؟
 .2رويّه هيأت عمومی ديوان در زمينه تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مقرّرات داراي چه
اشکاالتی است؟
فرضيه نويسنده آن است که نظرات شوراي نگهبان و رويّه ديوان نسبت به اثر ابطال
مقرّرات ،واجد اشکاالت مختلف حقوقی و فقهی بوده و نيازمند شناسايی و اصالح هستند.
در زمينه پيشينه بررسی اين موضوع بايد به اين نکته توجه نمود که هرچند نقد نظر
تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اثر ابطال مقرّرات ،در آثار مختلف حقوقدانان مورد
توجه و بررسی قرار گرفته است ،اما تحليل حقوقی و فقهی ساير نظرات شوراي نگهبان در
اين ارتباط و ارزيابی و نقد رويّه ديوان عدالت اداري در اين زمينه ،تاکنون به صورت منسجم
و منظم مورد توجه قرار نگرفته است .همچنين ،جامعيّت اين مقاله نسبت به بررسی ابعاد اين
موضوع از ديگر مميّزات اين مقاله نسبت به آثار مشابه است.
به منظور پاسخ به سؤاالت اين تحقيق ،ابتدا پيشينه اثر ابطال مقرّرات دولتی در نظام
حقوقی کشور مطرح می شود (بند )1؛ سپس به تحليل حقوقی و فقهی رويکرد شوراي
نگهبان نسبت به اثر ابطال مقرّرات دولتی پرداخته می شود (بند )2؛ در نهايت ،رويّه
ديوان نسبت به اين موضوع تحليل و ارزيابی می شود (بند .)4

 -2پیشینه اثر ابطال مقرّرات دولتي در نظام حقوقي كشور
بررسی قانون ديوان عدالت اداري مصوّب  1410گوياي آن است که با وجود آن
که به ابطال مقرّرات دولتی به عنوان اثر نظارت هيأت عمومی ديوان تصريح شده بود
اما تبيين اثر ابطال مقرّرات ،يکی از موضوعات مغفول در آن قانون بوده است.
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اولين متن حقوقی در اين زمينه ،نظر تفسيري شماره 30/21/1279

مورخ

 1430/2/13شوراي نگهبان بوده که در مقام بيان اثر ابطال در ذيل اصل  170قانون
اساسی مقرّر داشته است« :نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها،
اصل يکصد و هفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد ،لکن
چون ابطال موارد خالف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از
مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد ،فلذا ابطال از زمان تصويب آنها
خواهد بود».
با توجه به اشکاالت پيش آمده به واسطه نظر تفسيري مزبور ،رئيس وقت ديوان در
تاريخ  1434/9/21طی نامه اي به شوراي نگهبان ،برخی از اشکاالت ناشی از نظر
تفسيري شورا را متذکّر می شود که در مقام پاسخ به استعالم صورت گرفته ،شوراي
نگهبان به موجب نامه شماره  34/40/9331مورخ  1434/11/7مقرر داشته است:
«اجراي مصوبّه ابطال شده در مواردي که به مرحله اجرا در نيامده و تصويب مصوبّه اي
به همان مضمون و يا مبتنی بر همان مالکی که موجب ابطال مصوبّه شده است ،مانند
عدم وجود مجوز قانونی ،بدون اخذ مجوز جديد ،بر خالف نظريه تفسيري شوراي
نگهبان است».
پس از نظرات ذکر شده ،مجلس به موجب ماده ( )21مصوبّه اوليه (ماده ()20
مصوبّه نهايی در خصوص قانون ديوان مصوّب  1435اينگونه مقرّر نمود« :اثر ابطال
مصوبات توسط هيأت عمومی از تاريخ تصويب مصوبّه ابطال شده ،می باشد»؛ وليکن
بند « »1نظر شماره  33/40/13401مورخ  1433/10/19شوراي نگهبان در اين زمينه
مقرّر داشت« :اطالق ماده ( )21مغاير اصل  174قانون اساسی و نظريه تفسيري شوراي
نگهبان شناخته شد» .لذا ،به موجب ايراد شوراي نگهبان ،متن مذکور در ماده ( )20قانون
ديوان مصوّب  1435که مشابه ماده ( )14قانون تشکيالت و آئين دادرسی ديوان عدالت
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اداري1مصوّب  1492است ،جايگزين مصوبّه اوّليه مجلس شد و شورا ضمن تأييد متن
مزبور ،به موجب نظر شماره  35/40/15333مورخ  1435/3/1اينگونه مقرّر داشت« :در
ماده ( ،) 21با استظهار به الزام ديوان به اعالم موارد تضييع حق ،اشکال رفع شده و
خالف موازين شرع و قانون اساسی نمی باشد ».بر اين اساس ،از سال  1435تاکنون،
مشابه ماده ( )14قانون تشکيالت ديوان مقرّر شده است« :اثر ابطال مصوّبات از زمان
صدور رأي هيأت عمومی است مگر در مورد مصوّبات خالف شرع يا در مواردي که
به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص ،هيأت مذکور اثر آن را به زمان تصويب
مصوبّه مترتّب نمايد».
مبتنی بر مقدّمات ذکر شده ،در ادامه به تحليل و ارزيابی رويکرد تفسيري شوراي
نگهبان نسبت به اثر ابطال مقرّرات دولتی و رويّه ديوان در جهت اجراي مواد مربوطه
پرداخته می شود.

-1تحلیل حقوقي و فقهي نظرات شوراي نگهبان نسبت به اثر ابطال
مقرّرات دولتي
بنابر آن چه در بند قبل گفته شد ،شوراي نگهبان در زمينه اثر ابطال مقرّرات دولتی
سه نوع نظر قابل اعتنا و بررسی دارد که در اين بند به صورت مجزّا به تحليل حقوقی و
فقهی آنها پرداخته خواهد شد.
 -2-1نظر تفسیري شماره  01/12/2129مورخ 2301/1/20
همان طور که در متن نظر تفسيري شوراي نگهبان مشخص است ،شورا تنها بدين
جهت که ابطال موارد خالف شرع مستند به تشخيص فقهاي شورا و از مصاديق اعمال
اصل چهارم قانون اساسی می باشد ،اثر ابطال در موارد اعالم مغايرت شرعی را از زمان
تصويب آنها دانسته و در غير اين موارد ،اقتضاي ابطال را بيش از ابطال از زمان ابطال

 .1به جهت اختصار ،از اين پس از عنوان «قانون تشکيالت ديوان» استفاده می شود.
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ندانسته است .اين در حالی است که به موجب عبارت ذيل اصل  ،170اثر نظارت ديوان
 بدون تمايز قائل شدن بين مستند آن « -ابطال» است.از سوي ديگر ،در تفسير مذکور عبارت «ابطال  ...به خودي خود اقتضاي بيش از
ابطال از زمان ابطال را ندارد» گوياي آن است که در زمينه اثر «ابطال» ،اصل بر آن
است که اثر آن به زمان تصويب مصوبّه مزبور تسرّي نمی يابد .اين در حالی است که
بررسی مفهوم اصطالحی «ابطال» ،گوياي نتيجه ديگري است.
توضيح آن که ،عالوه بر اين که در لغت ،مفهوم واژه «ابطال»« ،باطل کردن يا
نقض کردن» دانسته شده (دهخدا )32/1 :1435 ،در ترمينولوژي حقوق ،ابطال را به
معناي «از درجه اعتبار ساقط کردن ،نابود کردن ،از کار انداختن» يا «نابود کردن يك
عمل حقوقی و يا يك واقعه حقوقی و هر چيزي که داراي ارزش حقوقی باشد مانند
ابطال عقد ،ابطال ثبت ،ابطال دادخواست ،ابطال تمبر» تعريف کرده اند (جعفري
لنگرودي .) 73/1 :1431 ،مبتنی بر تعاريف ذکر شده ،غايت و هدف اثرگذاري ابطال
زمانی محقّق خواهد شد که همه آثار حقوقی ايجاد شده توسط عمل حقوقی ،واقعه
حقوقی يا قاعده حقوقی ناديده گرفته شوند ،يا در صورت ايجاد از بين بروند .بر همين
مبنا ،حقوقدانان ابطال را واجد ويژگی «اخباري» می دانند ،نه «انشائی» (کاتوزيان،
 ) 427/2 :1477و در زمينه ابطال هنجارهاي حقوقی معتقدند که ابطال يك هنجار ،از
«بطالن» آن از زمان تصويب حکايت دارد (دانش پژوه )217 :1439 ،بنابراين ،نتيجه
ابطال علی االصول به گذشته سرايت کرده و همه موقعيّت هاي حقوقی گذشته را که
بر پايه آن شکل گرفته ،کأن لم يکن می کند (کاتوزيان.)117 :1492 ،
با توجه به اين که موضوع ابطال در حوزه حقوق خصوصی  -نسبت به حوزه حقوق
عمومی  -از پيشينه بيشتري برخوردار است ،بررسی اثر ابطال در اين حوزه نيز می تواند
راهگشا باشد .در اين زمينه ،ذکر اين نکته ضروري است که معموالً وقتی در حقوق
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مدنی از ابطال يك عقد سخن گفته می شود (مثالً ماده ( )195قانون مدنی)1به واسطه
عدم وجود شرايط اساسی عقود ،ابطال آن عقد به منزله اعالم «بطالن» آن عقد از ابتدا
و از بين رفتن همه آثار ناشی از آن است (جعفري لنگرودي )101 :1433 ،به عبارتی،
در اين وضعيّت به جهت عدم وجود برخی يا همه شرايط اساسی يك عقد ،به نظر
قانونگذار آن عقد وجود خارجی ندارد و به هيچ عنوان نيز نمی توان اثري بر آن بار
کرد .تعبير ديگر در اين زمينه آن است که نقصی که موجب بطالن عقد می شود قابل
جبران نيست و هيچگاه نمی توان عقد باطل را نافذ ساخت (کاتوزيان .)421 :1492 ،به
عنوان نمونه ،وقتی حقوقدانان از باطل بودن خريد و فروش موقوفه يا مشترکات
عمومی سخن گفته اند (همان ،)540/1 :1477 ،در واقع معتقدند که آن عقد از ابتدا
نامشروع متولّد شده و از اين جهت ،واجد هيچگونه اثر حقوقی مشروعی نبوده و
بايستی همه آثار ناشی از آن کأن لم يکن تلقّی شود (واحدي )111 :1474 ،بنابراين،
در اين موارد« ،بطالن» را می توان به عنوان نتيجه قهري اعالم «ابطال» قلمداد کرد و در
مقام تبيين مفهوم اين اصطالح ،آن را به معناي «ساقط بودن حکمی از جنبه قانونی»
تعريف کرد (دهخدا .)334/1 :1435 ،تعريف ديگر در اين زمينه ،بطالن را به معناي
« فقدان ارزش حقوقی يك عمل ،يك تصميم بعلت نداشتن يکی از شرايط ماهوي يا
شکلی ضروري براي اعتبار آن» دانسته اند (اباذري فومشی.)392/1 :1492 ،
مبتنی بر تعاريف و معيارهاي ارائه شده ،در حوزه حقوق عمومی و در زمينه ابطال
قوانين گفته شده است که ابطال قانون جنبه اعالمی دارد و در اين وضعيّت ،مقام
صالحيّت دار به جهت مخالفت قانون با قانون اساسی يا صالح نبودن مقام وضع کننده
اعالم می کند که قانون از آغاز وضع بی اعتبار بوده است (کاتوزيان.)427/2 :1477 ،
همچنين ،در خصوص ابطال مقرّرات گفته شده است که به واسطه ابطال ،هر گونه

 .1ماده  -195اگر کسی در حال مستی يا بيهوشی يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل
است .
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عمل اداري يا حقوقی که بر مبناي تصويب نامه يا آئين نامه ابطال شده اتّخاذ شده باشد
و به مرحله اجرا درآمده باشد باطل شده و تمام حقوق و امتيازات ناشی از آن نيز علی
القاعده بايد مستردّ شود (فالح زاده.)143 :1437 ،
عالوه بر اين که برداشت هاي ذکر شده از عمل «ابطال» ،با اقتضائات حاکميّت
قانون که مستلزم ناديده گرفته شدن اعمال اداري غير قانونی است ( Forsyth,
 )2001: 21همخوانی بيشتري دارد و بايستی مورد اهتمام قرار گيرد؛ مهم ترين فايده
سرايت اثر ابطال به زمان وضع مقرّره خالف شرع يا قانون آن است که در صورت نبود
چنين قابليّتی ،حقوق تضييع شده شهروندان بدون جبران باقی می ماند .از سوي ديگر،
در صورتی که اين قابليّت ابطال وجود نداشت ،دولت ها عمالً اقدام به وضع مقرّرات
مغاير با قانون می کردند و تا زمان ابطال آن به مزاياي آن نائل می شدند و اهداف
خودشان را پيش می بردند و حتی پس از ابطال ،اين امکان وجود داشت تا مصوبّه
مشابه ديگري وضع کنند و تا ابطال مجدد آن ،اهداف خودشان را پيش ببرند.
همچنين ،ابطال تصميمات اداره تنها زمانی می تواند منجر به اقناع وجدانی شاکی شود
که همه آثار آن تصميم را تحت تأثير قرار دهد و کلّيه نتايج حاصله را از بين ببرد
(آقايی طوق .)115 :1431 ،به تعبير ديگر ،ثمره نظارت قضايی بر اعمال اداره ،جبران
اداري است و در اين تعريف ،جبران آن چيزي است که ذهن شهروند را از اجحافی
که بر او شده آزاد کند (همان .)113 :بر اين اساس ،عطف بما سبق نمودن مقرّرات
ابطال شده مبتنی بر واقعيات تاريخی و اقدامات عملی رويّه قضايی در کشورهاي مختلف
نيز بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته است ()Conrad, 2011: 2؛ هرچند که مطالعات
انجام شده گوياي آن است که در اين زمينه نيز رويّه هاي قضايی بعض ًا واجد تعارضات و
اختالفاتی می باشند ).(Levin, 2003: 293-294
با مشخص شدن مفهوم و اثر «ابطال» توجه به اين نکته الزم است که يکی از مهم
ترين وجوه تمايز ابطال با طرق ديگر انقضاء و پايان عمر مقرّرات دولتی مانند «نسخ» يا
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«لغو» همين موضوع عطف بما سبق شدن اثر ابطال است (هدايت نيا گنجی)51 :1432 ،؛
به گونه اي که حتی ويژگی عطف بما سبق شدن اثر ابطال به عنوان مهم ترين وجه مميز
و مزيّت نظارت ديوان بر نظارت رئيس مجلس نسبت به مقرّرات دولتی تلقّی می شود
(فالح زاده ،ابريشمی راد .)120 :1494 ،اين در حالی است که در نظم حقوقی فعلی،
عليرغم اين که در خصوص اثر ابطال مقرّرات توسط ديوان به طور کامل چنين اقتضايی
تأمين نشده است؛ مبتنی بر رأي شماره  1414مورخ  1497/5/9هيأت عمومی ديوان ،اثر
«ملغی االثر شدن» مقرّرات دولتی به واسطه نظر رئيس مجلس ،به منزله از بين برنده آثار
آن مصوبّه از تاريخ تصويب آن شناخته شده است.
بررسی مشروح مذاکرات اصل  174نيز گوياي آن است که تصريح به عبارت
«احقاق حقوق آنها» به عنوان نتيجه رسيدگی به شکايات ،تظلّمات و اعتراضات مردم
ل قرار گرفتن اين عبارت در اصل مزبور به خودي
نسبت به آيين نامه هاي دولتی و مح ّ
خود موضوعيّت داشته و هدف از ذکر عبارت مزبور ،اين بوده است که رسيدگی در
ديوان ،منتج به احقاق حقوق تضييع شده اشخاص شود.

1

با وجود مطالب گفته شده ،اصل بودن تسرّي اثر ابطال به تاريخ تصويب مقرّره
دولتی خالی از اشکال نيست .در اين خصوص شايد بتوان مهم ترين اشکال چنين اثري
را اين مطلب دانست که اگر در هر موردي بنا باشد اثر ابطال به زمان تصويب برگردد،
«بازگرداندن امور به شرايط پيش از تصويب کار آسانی نيست» (هدايت نيا گنجی،
 .)52 :1432شايد به همين جهت است که در تعداد زيادي از کشورها ،امکان تقاضاي
ابطال مقرّرات دولتی مقيد به طرح شکايت در مدت زمان محدودي است تا امکان
مديريّت آثار سوء ابطال آن مصوبّه وجود داشته باشد.

2

 .1جهت مطالعه تفصيلی اين موضوع رك :اداره کلّ فرهنگ و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی،1413 ،
ج.1154 :4
 . 2به عنوان نمونه ،همان طور که پيش تر اشاره شد طرح شکايت ابطال مقرّرات دولتی در شوراي دولتی بلژيك
مقيّد به مهلت  2ماهه است.
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از سوي ديگر ،با پذيرش مطلق و بدون قيد و شرط تسرّي اثر ابطال به زمان
تصويب مقرّره ،ممکن است اصولی همچون امنيت حقوقی که موجبات ثبات و
آرامش نظام حقوقی و سياسی کشور است ناديده گرفته شوند و از اين جهت اين
موضوع آثار سوء اجتماعی به همراه داشته باشد .بر اين اساس ،در نظام حقوقی
کشورهايی مانند فرانسه ،اسپانيا ،ايتاليا و آمريکا که با وجود اختالف در جزئيات
اصوالً ابطال مقرّرات ،به معناي اعالم بطالن پيشينی مقرّرات است (آقايی طوق:1497 ،
 ) 430نيز سازوکارهايی جهت جلوگيري و مديريت اين آثار سوء اجتماعی پيش بينی
شده است .به عنوان نمونه ،شوراي دولتی فرانسه در سال  2003اقدام به تعيين اين
ضابطه نمود که اگر اثر قهقرايی ابطال به طور واضح بر منافع عمومی و خصوصی
اثرگذار بود و اين موضوع آثار زيان باري داشته باشد ،قاضی می تواند آثار ابطال را به
لحاظ زمانی مديريّت کند و تسرّي اثر ابطال را به تاريخ مشخصی معطوف نمايد.

1

همچنين ،شايد بتوان در موارد يا شرايط خاصّی ،تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب
مصوبّه را منطبق با اهداف ذکر شده ندانست و از اين جهت الزم باشد تا اثر ابطال در
اين موارد مديريت شود .به عنوان نمونه ،اگر به جهت اصالح قانون حاکم بر يك
مقرّره دولتی ،آن مقرّره از زمان اصالح قانون مربوطه ،غير قانونی تلقّی شود الزم است
تا اثر ابطال تنها به زمان اصالح آن قانون تسرّي داده شود و نه زمان تصويب آن مقرّره.
همچنين ،در صورتی که مقامات مقرّره گذار به استناد اطالق يا عموم يك قانون،
مقرّره اي وضع کرده باشند و آن قانون پس از مدتی از طريق تفسير قانونی مقيّد شده يا
تخصيص خورده باشد ،لزوماً نمی توان در اين مورد اثر ابطال آن مقرّره را که مغاير با

 .1جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك:
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Lesdecisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/11-mai-4002-AssociationAC-!-et-autres
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تفسير قانونی است ،از زمان تصويب مقرّره خالف قانون دانست و در اين مورد نيز
تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب قانون جديد بيشتر با منطق حقوقی همخوانی دارد.
با وجود استثنائات ذکر شده ،همچنان که حقوقدانان اشاره داشته اند تغيير مسير
تأثيرگذاري ابطال در نظر تفسيري شوراي نگهبان خالف اصول حقوقی است (آقايی
طوق)454 :1497 ،؛ هرچند که نقطه اميدبخش در نظر تفسيري مورد اشاره اين است
که ظاهر اين نظر ،راه را جهت قانونگذاري در زمينه زمان اثرگذاري ابطال مقرّرات
دولتی خالف قانون باز گذاشته است و در اين زمينه همان طور که در قوانين موجود
پيش بينی شده و در ادامه تفصيالً بدان پرداخته خواهد شد ،قانونگذار امکان تسرّي اثر
ابطال به زمان تصويب مقرّره را در شرايط خاصی فراهم کرده است.
در مقابل ،با توجه به اين که در نظر تفسيري مزبور اثر نظارت شرعی فقهاي شورا با
فرض ابطال مقرّره مغاير شرع ،به صورت مطلق از زمان تصويب مصوبّه اعالم شده ،در
صورت ابطال مقرّرات دولتی در اين موارد ،تمام حقوق و امتيازات ناشی از آن مسترد
خواهد شد که از اين جهت اين قسمت از نظر تفسيري شوراي نگهبان مشخّصاً با
موضوع امنيّت حقوقی و در مواردي با حقوق مکتسبه1منافات دارد و ممکن است آثار
سوء و جبران ناپذيري در موارد مذکور به همراه داشته باشد .مهم تر آن که با توجه به
نظر تفسيري شورا ،در اين زمينه امکان قانونگذاري جهت حفظ امنيّت حقوقی يا
حقوق مکتسبه نيز وجود ندارد و اثر ابطال به صورت مطلق ،عطف بماسبق خواهد شد.

 . 1هرچند ايجاد حق مکتسب در مواردي که مقرّره اي مغاير با قانون وضع شده باشد محل ترديد جدّي است و
نمی توان به استناد آن ،اثر ابطا ل را از زمان ابطال محسوب کرد ،اما مغايرت مطلق تسري اثر ابطال به زمان
تصويب مصوّبه با حقوق مکتسبه در مواردي که مستند آن موازين شرع است ،بدين دليل قابل طرح می باشد که
مبتنی بر مبانی حقوقی ،حاکميّت قانون بنيادي ترين مبنا براي توجيه و حمايت از حقوق مکتسبه محسوب می
شود (ضيائی و همکاران) 137 :1493 ،؛ لذا درصورتی که مقرّره اي به جهت مغايرت با موازين شرع ابطال گردد
وليکن حق مزبور به موجب قوانين حاکم ايجاد شده ،بوده باشد می توان حقوق مکتسبه را به عنوان مبنايی جهت
عدم تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبه قلمداد کرد و آن را منشأ اثر دانست.

تحلیل حقوقي و فقهي نظرات شوراي نگهبان و رویّه دیوان عدالت اداري در زمینه ...ـــ 11

در اين زمينه اشاره به بخشی از سخنان حضرت امام خمينی (ره) خطاب به فقها و
حقوقدانان شوراي نگهبان مورخ  1414/1/11می تواند مفيد فايده باشد .ايشان بيان
کرده اند « :بايد حرکت ما به صورتى باشد که مردم بفهمند که اسالم براى درست
کردن زندگا نى دنيا و آخرت ما آمده است تا ملت احساس آرامش کند .اين که آمده
است« :االسْالمُ يَجُبُّ ما قَبْ َلهُ» اين يك امر سياسى است .اسالم ديده است اگر بخواهد
با کسانى که تازه مسلمان شده اند سختگيرى کند ،هيچ کس به اسالم رو نمى آورد
«جُبّ ما قَبل» کرده است و از آن چه در قبل کرده اند ،گذشته است .در جايی ديدم
کميته صنفى گفته است تمام اصنافى که از چند سال قبل از انقالب گران فروشی
کرده اند بايد بيايند و مجازات شوند .اين برخالف اسالم و رضاى خداست »....
(خمينی)33/19 :1473 ،؛ بنابراين بهتر است تا در اين زمينه نيز امکان مديريّت اثر ابطال
در مواردي که با منافع عمومی و اشخاص در تعارض است فراهم شود.
 -1-1نظر شماره  03/31/9101مورخ  2303/22/2در پاسخ به استعالم
رئیس وقت دیوان
در خصوص نظر شوراي نگهبان که مقرّر نموده است« :اجراي مصوبّه ابطال شده
در مواردي که به مرحله اجرا در نيامده و تصويب مصوبّه اي به همان مضمون و يا
مبتنی بر همان مالکی که موجب ابطال مصوبّه شده است ،مانند عدم وجود مجوز
قانونی ،بدون اخذ مجوّز جديد ،برخالف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است» ابتدا ًء
ذکر اين نکته الزم است که بنا بر بررسی هاي صورت گرفته پيرامون مشروح
مذاکرات شوراي نگهبان در جريان صدور اين نظر ،نظر ذکر شده ،شرايط الزم براي
تفسيري بودن از قبيل حداقل نصاب سه چهارم اعضاي شورا و استعالم از طرف مراجع
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صالح جهت استفسار1را ندارد .اين در حالی است که در برخی از کتب و مقاالت2از
اين نظر به عنوان نظر تفسيري شوراي نگهبان ياد شده و از نظر مبنايی نيز علی االصول
تخصيص خوردن نظر تفسيري اوّليه شوراي نگهبان بايستی به موجب نظريه تفسيري
ديگر آن شورا صورت می پذيرفت.
در تأييد اين نکته بايد اشاره نمود که عبارت «اجراي مصوبّه ابطال شده در مواردي
که به مرحله اجرا در نيامده  ...بر خالف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است» با رأي
هفت نفر از اعضاي شوراي نگهبان در آن نامه ذکر شده است؛ هرچند که عبارت
« تصويب مصوبّه اي به همان مضمون و يا مبتنی بر همان مالکی که موجب ابطال
مصوبّه شده است ،مانند عدم وجود مجوّز قانونی ،بدون اخذ مجوّز جديد ،برخالف
نظريه تفسيري شوراي نگهبان است» ،به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه شورا4به
تصويب رسيده است و از اين جهت ،حداقل نصاب الزم را براي تفسيري قلمداد شدن
دارد.
نکته ديگري که در زمينه اين نظر می تواند مورد توجه و بررسی تفصيلی قرار بگيرد
اين است که عبارت «اجراي مصوبّه ابطال شده در مواردي که به مرحله اجرا در نيامده ...
بر خالف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است» با نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين
زمينه همخوانی ندارد و به صورت روشنی در تعارض با مبناي مدّنظر شوراي نگهبان در
مقام صدور نظر تفسيري مزبور است .توضيح آن که ،در صورت پذيرش اين مطلب که
بر طبق نظر تفسيري شوراي نگهبان ،اصل بر اثرگذاري ابطال از زمان صدور رأي مبنی بر

 .1به موجب ماده ( )13آيين نامه داخلی شوراي نگهبان مصوّب « ،1479تفسير اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظّم
رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور ،رئيس مجلس شوراي اسالمی و رئيس قوه قضائيه و يا يکی از اعضاي شوراي
نگهبان صورت می گيرد ».اين در حالی است که نظر مزبور ،در پی استعالم رئيس وقت ديوان صادر شده است.
 .2به عنوان نمونه ر.ك :امور تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقرّرات195 :1491 ،؛ آقايی طوق.434 :1497 ،
 .4مبتنی بر بررسی مذاکرات مربوط به جلسه موردنظر ،حدّاقل ده نفر از اعضاي شوراي نگهبان در جلسه مورد اشاره،
حضور داشته و به اظهارنظر پرداخته اند.
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ابطال آن مصوبّه می باشد ،علی االصول نبايد اثر ابطال را به آثار ايجاد شده توسط آن
مصوبّه تا زمان ابطال تسرّي داده و آثار ايجاد شده در زمان اعتبار آن مقرّره بايستی
محترم شمرده شود .اين در حالی است که شوراي نگهبان به نظر می رسد در اين زمينه از
نظر تفسيري خودش نيز عدول کرده است و در اين موارد آثار ايجاد شده توسط يك
مقرّره تا زمان صدور رأي را نا مشروع قلمداد کرده و آن موارد را قابل مطالبه ندانسته
است .البته به عقيده نويسنده اين نوشتار ،تبدّلِ صورت گرفته در رويکرد شوراي نگهبان
در نظر اخير ،با اصول پذيرفته شده حقوقی در زمينه اثر ابطال و همچنين رعايت حقوق
اشخاص تناسب بيشتري دارد و از اين جهت ،رويکرد اخير بايستی مورد تقدير و امعان
نظر قرار گيرد.
 -3-1نظرات در مقام تطبیق مصوبات مجلس
همان طور که پيش تر اشاره شد ،پس از صدور نظر تفسيري شوراي نگهبان و پاسخ به
استعالم رئيس وقت ديوان ،مجلس شوراي اسالمی در جريان تصويب اليحه ديوان مصوّب
 1435به صورت مطلق ،اقدام به تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوّبات کرد ،ليکن
شوراي نگهبان در نظر شماره  33/40/13401مورخ  1433/10/19خود اطالق حکم مزبور را
مغاير با «اصل  174قانون اساسی» و «نظريه تفسيري شوراي نگهبان» اعالم کرد.
در خصوص مستندات نظر مزبور نکات ذيل قابل توجه هستند:
اوالً) مبناي مدّنظر شورا در خصوص مغاير دانستن تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب
مصوبّه با اصل  174مشخّص نيست؛ چراکه از سياق اصل مزبور اين نتيجه به دست می
آيد که اثر ابطال علی االصول بايد از زمان تصويب مصوبّه واجد اثر بوده تا امکان
«احقاق حقوق مردم» فراهم باشد .از سوي ديگر ،اساساً اصل مزبور در خصوص اثر
نظارت ديوان بر مقرّرات دولتی به کلّی ساکت است و تنها در اصل  170به موضوع
«ابطال» به عنوان اثر نظارت ديوان بر مقرّرات دولتی اشاره شده و نظر تفسيري شورا نيز
در ذيل اصل مزبور آمده است.
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ثانیاً ) استناد شورا به مغايرت مصوبّه مزبور با نظر تفسيري آن شورا به جهات
مختلف ،محلّ نقد می باشد .توضيح آن که ،به طورکلّی شوراي نگهبان بايستی
مشخّص می کرد که مصوبّه مجلس با کدام نظر تفسيري آن شورا مغايرت دارد .ضمن
اين که ،با فرض مشخص بودن منظور شورا ،از ظاهر نظر تفسيري ذيل اصل  ،170امکان
پذير نبودن تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه به دست نمی آيد و به موجب نظر
مزبور ،مجلس می تواند در خصوص تسرّي يا عدم تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب
مصوبّه اقدام به تصميم گيري و وضع قاعده نمايد .به تعبيري ،عبارت «نسبت به ابطال ...
اصل يکصد و هفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد» ،منعی
براي قانونگذاري مجلس جهت تعيين قاعده در اين زمينه ايجاد نمی کند؛ همچنان که
خود شوراي نگهبان نيز در پاسخ به استعالم رئيس ديوان ،در برخی از مصاديق مشخص
از نظر تفسيري خودش عدول کرد .با توجه به اصالحات صورت گرفته در ماده مزبور
نيز ،در صورتی که ايراد شورا به سبب صيانت از امنيّت حقوقی در جامعه بوده باشد،
بهتر بود تا در نظر شورا به مبناي مزبور اشاره و تصريح می شد تا دقت و ارزش آن نظر
قابل تشخيص و استناد می بود.
عالوه بر نکات فوق ،نهايتاً شوراي نگهبان ماده ( )20قانون ديوان مصوّب  1435را با
استظهار به «الزام ديوان به اعالم موارد تضييع حق» ،فاقد اشکال دانست و اقدام به تأييد
ماده مزبور کرد .در اين خصوص ،عالوه بر اين که مشخص نيست ،ضرورت «الزام
ديوان به اعالم موارد تضييع حق» بايستی در چه قالبی صورت گيرد؟ و آيا ذکر تسرّي
ابطال به زمان تصويب مصوبّه مغاير قانون به جهت تضييع حقوق اشخاص در متن رأي
هيأت عمومی ديوان ،کفايت از استظهار مذکور می کند يا اين که الزم است مصاديق
تضييع حقوق اشخاص ،در قالب يك متن مشخصی احصاء و معرفی شوند؟ اصالح
صورت گرفته در ماده ( )20و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و به تبع آن امکان پذير
شدن تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه در مواردي که آن مصوبّه موجب تضييع
حقوق اشخاص شده باشد گوياي آن است که شوراي نگهبان عالوه بر موارد خالف
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شرع ،در اين مورد نيز تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب را منطبق با اصل  174و در
چارچوب نظر تفسيري ذيل اصل  170دانسته است و اين موضوع ،نظريه ذکر شده
مبنی بر اين که ظاهراً مبناي اصلی نظر شورا صيانت از امنيت حقوقی بوده را تقويت
می کند.

 -3تحلیل رویّه دیوان نسبت به تسرّي اثر ابطال مقرّرات دولتي به
زمان تصویب
با عطف توجه به آن چه تا اينجا گفته شد روشن است که با توجه به نظر تفسيري
شوراي نگهبان در زمينه تسرّي اثر ابطال مقرّرات به زمان تصويب ،در مواردي که آن
مصوبّه به استناد مغايرت با موازين شرع ابطال شده باشد ترديد و ابهامی وجود ندارد و
رويّه ديوان نيز مؤيد آن است که در اين موارد ،اثر ابطال خود به خود به زمان تصويب
مصوبّه تسرّي پيدا می کند .همچنين ،با توجه به ماده ( )20قانون سابق ديوان و ماده
( )14قانون تشکيالت ديوان ،ترديدي نيست که از سال  1435به بعد ،در زمينه تسرّي
نيافتن اثر ابطال به زمان تصويب مقرّره مغاير با قانونی که موجب تضييع حقوق
اشخاص نشده ،نظام حقوقی کشور رويّه مشخصی پيش بينی کرده است و در اين
موارد ،علی االصول اثر ابطال به زمان تصويب تسرّي نمی يابد .اين در حالی است که
در زمينه اثر ابطال مقرّرات دولتی در مواردي که آن مقرّرات موجب تضييع حقوق
اشخاص شده باشند ،عليرغم تصريح قانونگذار عادي به تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب
مقرّره مزبور ،ابهامات و اشکاالتی در رويّه ديوان قابل مشاهده است که اين موضوع،
«احقاق حقوق شهروندان» را با اشکاالتی مواجه ساخته است .بر اين اساس ،در ادامه به
تشريح اشکاالت مزبور پرداخته خواهد شد.
 -2-3منفعل بودن دیوان جهت تسرّي اثر ابطال به زمان تصویب
مقرّرات
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بررسی رويّه هيأت عمومی ديوان گوياي آن است که آن مرجع به منظور
جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص ،در فرآيند تشخيص مغايرت مقرّرات دولتی با
قانون و تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه ،نقش فعّالی نداشته است ،بلکه در
عمل ،ديوان ،ابطال مقرّرات مغاير قانون و تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه را
دو خواسته متفاوت قلمداد می کند که هريك از آنها نيازمند درخواست شاکی و
ل در آن زمينه است .بنابراين ،حتی با فرض اين که مقرّره اي مغاير
تصميم گيري مستق ّ
با قانون بوده و به روشنی آن مقرّره موجب تضييع حقوق اشخاص باشد ،هيأت عمومی
ديوان تنها زمانی اقدام به تسرّي اثر ابطال به گذشته می کند که شاکی چنين امري را
درخواست نمايد.
به عنوان نمونه ،در دادنامه شماره  131الی  139هيأت عمومی ديوان مورخ
 1491/4/2که به بررسی مصوّبات برخی از شوراهاي اسالمی در خصوص تعرفه
عوارض تفکيك عرصه و تعرفه عوارض محلّی پرداخته شده و هيأت عمومی ديوان
آنها را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب کننده تشخيص داده،
آن هيأت تنها به ابطال مصوبات مزبور پرداخته و اثر آن را به زمان تصويب آنها تسرّي
نداده است .همچنين در دادنامه شماره  752مورخ  ،1495/3/40هيأت عمومی ديوان
بدون تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه ،ماده  10مصوبّه شوراي اسالمی شهر
رفسنجان را که اقدام به وضع عوارض کسر يا حذف پارکينگ کرده بود ،ابطال کرده
است .اين در حالی است که مقرّرات مورد اشاره ماهيّتاً موجب تضييع حقوق اشخاص
هستند.
معموالً در مواردي که هيأت عمومی ديوان ضمن ابطال مصوبات ،اثر آن را به
زمان تصويب تسرّي داده نيز در شرح خواسته يا عنوان درخواست شاکی تقاضاي
تسرّي اثر ابطال به گذشته شده است و هيأت عمومی ديوان با عطف توجه به
درخواست شاکی به بررسی اين موضوع پرداخته است .به عنوان نمونه می توان به
دادنامه شماره  21-25-23مورخ  1497/1/21اشاره کرد.
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همچنين ،در مواردي که مصوبّه اي موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد ليکن
در درخواست اوّليه شاکی ،تقاضاي تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب داده نشده باشد و
يا با وجود تقاضاي تسرّي اثر ابطال به گذشته ،در درخواست اوّليه شاکی ،هيأت
عمومی ديوان به منظور تصميم گيري در آن زمينه غفلت کرده باشد طبق رويّه
موجود ،شاکی بايستی با ارائه درخواست جديد ،تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب را
تقاضا نمايد تا هيأت عمومی ديوان در آن زمينه تصميم گيري کند .در اين خصوص،
ماده (« )45آئين نامه اداره جلسات هيأت عمومی و هيأت هاي تخصصی ديوان عدالت
اداري» مصوّب  1492مقرر می دارد« :چنان چه درخواست ابطال مصوبّه متضمن
درخواست تسرّي ابطال به زمان تصويب آن به شرح ماده  14قانون بوده ،لکن هيأت
عمومی در جلسه رسيدگی به اصل موضوع نسبت به اين درخواست اتّخاذ تصميم
نکرده باشد ،به محض اطالع ،موضوع از طريق اداره کل هيأت عمومی در اولين جلسه
هيأت عمومی طرح و نسبت به اين قسمت از درخواست نيز اتخاذ تصميم به عمل
خواهد آمد .در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسيدگی هيأت
عمومی و به طور جداگانه وا صل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل
اليحه به هيأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولين جلسه هيأت تخصصی مورد
رسيدگی قرارگرفته و نتيجه بالفاصله به اداره کل هيأت عمومی اعالم می شود .اين
نظريه در نخستين جلسه هيأت عمومی طرح و مورد رسيدگی قرار می گيرد».
در تأييد رويّه ذکر شده می توان به دادنامه شماره  133مورخ  1497/5/11اشاره کرد
که در آن شاکی طی درخواستی اعمال ماده ( )14قانون تشکيالت ديوان نسبت به
دادنامه شماره  131الی  139مورخ  1491/4/2که پيش تر بدان اشاره شد را درخواست
کرده و هيأت عمومی ديوان نيز با تصريح به اين مطلب که آن مقرّره موجب تضييع
حقوق اشخاص شده حکم به تسرّي اثر آن به زمان تصويب داده است .همچنين ،در
دادنامه شماره  274/2مورخ  1495/1/11که موضوع آن تقاضاي اعمال ماده ( )14قانون
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تشکيالت ديوان در خصوص دادنامه شماره  274مورخ  1495/3/29هيأت عمومی ديوان
بوده ،با اشاره به ابطال مقرّره موضوع شکايت و اين که ابطال آيين نامه مورد اعتراض ،از
تاريخ تصويب آن درخواست شده بوده ،ليکن در زمان رسيدگی هيأت عمومی آن
قسمت از خواسته تعيين تکليف نشده بود اقدام به رسيدگی به موضوع خواسته شاکی
کرده و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص ،رأي به تسرّي اثر ابطال به زمان
تصويب آن داده شد.
بر خالف رويّه ذکر شده ،مبتنی بر سياق ماده ( )20قانون سابق ديوان و ماده ()14
قانون تشکيالت ديوان ،اينگونه به نظر می رسد که احياي حقوق تضييع شده اشخاص
به موجب ابطال مقرّرات خالف قانون ،هدف قانونگذار از تصويب مواد مذکور بوده
است و به منظور تحقّق اين هدف ،ديوان بايد با رويکردي حدّاکثري و با ايفاي نقشی
فعّال ،در هر موردي که مصوبّه اي را موجب تضييع حقوق اشخاص تشخيص دهد،
اقدام به تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه نمايد .بنابراين ،در هر موردي که
مصوبّه خ الف قانون ماهيّتاً موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم نمايد ،هيأت
عمومی حتی بدون درخواست شاکی مکلّف است ضمن ابطال آن مقرّره ،در اين موارد
رأس ًا اثر ابطال را به زمان تصويب آن مصوبّه تسرّي دهد .مشابه چنين رويکردي در
مواردي که يك مصوبّه توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع تشخيص
داده می شود ،قابل مشاهده است؛ چراکه در اين موارد هيأت عمومی به استناد نظر
فقهاي شوراي نگهبان و بدون هر گونه تشريفات خاصّی ،ضمن ابطال مقرّره مغاير با
موازين شرع ،اقدام به تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه مزبور می کند1.اين در
حا لی است که در ماده مزبور ،در زمينه مواردي که اثر ابطال به زمان تصويب مقرّره
تسرّي می يابد ،هيچ تمايزي ميان اعالم مغايرت با شرع و مواردي که مصوبّه اي
 .1به عنوان نمونه می توان به دادنامه شماره  1150مورخ  1491/11/10هيأت عمومی ديوان اشاره کرد که با استناد به
مغاير دانستن مصوبه موضوع شکايت توسط فقهاي شوراي نگهبان ،با استناد به ماده ( )14قانون تشکيالت ديوان
حکم بر ابطال اطالق مصوّبه مزبور در حدّ نظر فقهاي شوراي نگهان «از تاريخ تصويب» داد.
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موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد و موضوع مغاير با قانون بوده باشد نيست .لذا،
در مواردي که مصوبّه اي مغاير با قانون اعالم می شود و موجب تضييع حقوق اشخاص
شده باشد ،اعمال دقيق و کامل ماده ( )14قانون تشکيالت ديوان اقتضا دارد که ديوان
مستقيماً ضمن ابطال آن مقرّره ،اثر آن را به زمان تصويب تسرّي دهد.
نکته ديگر در اين زمينه آن است که با وجود اين که برخی از مقرّرات دولتی
ماهيّت ًا موجب تضييع حقوق اشخاص می باشند و در اين موارد ،علی االصول خود
هيأت عمومی ديوان بايستی رأساً نسبت به تسرّي اثر ابطال به گذشته اقدام کند ،اما در
مواردي وصف «موجب تضييع حقوق اشخاص بودن» نيازمند احراز توسط ديوان يا
اثبات توسط مدّعی است .بنابراين ،ترديدي نيست که در اين موارد شاکی بايستی در
درخواست اوليه خودش يا درخواست ديگري که به جهت تسرّي اثر ابطال به گذشته
ارائه می دهد اين موضوع را از ديوان مطالبه کند و در صورتی که هيأت عمومی
ديوان اين موضوع را احراز نمايد الزم است تا اثر ابطال را به گذشته تسرّي دهد .در
مقابل ،بديهی است که اگر هيأت عمومی ديوان تضييع حقوق اشخاص به واسطه آن
مقرّره را احراز نکند ،نبايد اثر ابطال را به زمان تصويب تسرّي داد .بررسی رويّه ديوان
نيز گوياي آن است که در مواردي که ديوان ،مقرّره اي را موجب تضييع حقوق
اشخاص تشخيص نداده ،از تسرّي اثر ابطال به گذشته خودداري کرده است .دادنامه
شماره  11/2مورخ  1497/1/3هيأت عمومی1مؤيّد اين نکته است.
مبتنی بر آن چه گفته شد می توان نتيجه گرفت که برخالف نظري که معتقد است در
مواردي که مقرّره اي را ديوان به جهت مغايرت با قانون ابطال می کند ،هيأت عمومی
صالح ّيت دارد تا با توجه به شرايط زمانی ،مکانی و موضوع دعوا تصميم گيري کند که
« .1نظر به عدم احراز تضييع حقوق اشخاص ،هيأت عمومی با اعمال ماده  14قانون تشکيالت
و آئين دادرسی ديوان عدالت اداري و تسرّي ابطال مصوبات ابطال شده موضوع رأي شماره
 1490/1/22 -11به زمان تصويب آنها موافقت نکرد».
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اثر ابطال را از زمان تصويب مصوبّه اعالم کند يا خير (ويژه ،)193 :1491 ،هيأت عمومی
در اين موارد ،واجد صالحيّت اختياري نيست و مکلّف است تا در صورت تشخيص اين
که مقرّره خالف قانونی ،موجب تضييع حقوق اشخاص شده ،اثر ابطال را به زمان تصويب
آن مصوبّه تسرّي دهد.
 -1-3اختیاري دانستن تسرّي اثر ابطال به گذشته
نکته مهم ديگري که در زمينه رويّه هيأت عمومی ديوان نيازمند توجه است آن که
بررسی نظرات متعدد هيأت عمومی ديوان عدالت اداري گوياي آن است که هرچند در
اکثر موارد ،هيأت عمومی پس از درخواست شاکی و احراز تضييع حقوق اشخاص اقدام
به تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب آن مصوبّه کرده است ،اما در مواردي همچون دادنامه
شماره  1131مورخ  1497/7/23راجع به «ابطال مصوبّه شماره  1495/1/22-1شوراي
اسالمی شهر نرماشير» که اقدام به وضع عوارض برخالف قوانين کرده بود ،با وجود آن
که مصوبّه ابطال شده ،موجب تضييع حقوق اشخاص شده بود و شاکی تقاضاي تسرّي
اثر ابطال را داده بود ،اما هيأت عمومی ديوان از تسرّي اثر آن به زمان تصويب خودداري
کرد .لذا ،اين مصداق بيانگر آن است که ظاهر ًا هيأت عمومی ديوان حتی در صورت
احراز تضييع حقوق اشخاص و درخواست شاکی جهت تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب
مقرّره نيز خود را مکلف به تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه نمی داند که اين
رويّه از جهت عدم جبران حقوق تضييع شده شهروندان ،محلّ اشکال است.
 -3-3مقید بودن امكان درخواست تسرّي اثر ابطال به شاكي اوّلیه
فارغ از اشکاالت و تبيينی که تا بدين جا نسبت به رويّه هيأت عمومی ديوان بيان
شد ،نکته اي که در اين زمينه نيازمند تأمل جدّي می باشد اين است که مبتنی بر برخی
از آراء هيأت عمومی ديوان ،تقاضاي تسرّي اث ر ابطال مقرّرات دولتی به زمان تصويب
مصوبّه مغاير قانون ،تنها در صالحيّت شاکی اوّليه آن پرونده دانسته شده که تقاضاي
ابطال را او در ديوان مطرح کرده است .اين در حالی است که با توجه به ويژگی عامّ
الشمول بودن مقرّرات دولتی ،تضييع حقوق اشخاص به واسطه مقرّره مغاير قانون ،تنها
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حقوق شاکی را تحت تأثير قرار نداده و علی االصول طريق پيش بينی شده در ماده
( )20قانون سابق ديوان و ماده ( )14قانون تشکيالت ديوان تنها به منظور جبران حقوق
تضييع شده شاکی نبوده است و بايستی اين حکم قانونی را به منزله از بين برنده تمام
آثار غير قانونی آن مصوبّه دانست .بنابراين ،اقتضاي تحقّق چنين مقصودي آن است که
همان طور که در زمينه طرح شکايت در هيأت عمومی ديوان ،ذينفع بودن شرط نبوده
و هرکس می تواند تقاضاي ابطال يك مقرّره را بدهد ،هر کس که مدّعی است
حقوقش به واسطه آن مقرّره مغاير قانون ،تضييع شده است بايد بتواند تسرّي اثر ابطال
به زمان تصويب آن مصوبّه را تقاضا کند.
برخالف مطالب ذکر شده ،بررسی رويّه هيأت عمومی ديوان گوياي آن است که
در مواردي همچون دادنامه شماره  54مورخ  ،1494/1/13اين گونه مقرّر شده است
که« :با توجه به اين که مطابق ماده  14قانون تشکيالت و آئين دادرسی ديوان عدالت
اداري مصوب سال  1492تسرّي اثر ابطال مصوبّه به زمان تصويب در غير از موارد
خالف شرع ،به تشخيص اعضاي هيأت عمومی ديوان عدالت اداري و در موارد
جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص موکول شده است و حقّی براي اشخاص ثالث در
خارج از زمان رسيدگی به پرونده براي درخواست تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب
پيش بينی نشده است ،بنابراين در پرونده حاضر چون شرايط مذکور فراهم نيست،
موجبی براي رسيدگی به درخواست اعمال ماده ( )14قانون فوق الذّکر از سوي
شخص ثالث در هيأت عمومی ديوان عدالت اداري وجود ندارد ».همچنين در دادنامه
شماره  1352مورخ  1495/12/17هيأت عمومی ديوان ،که تقاضاي اعمال ماده ()14
قانون تشکيالت ديوان نسبت به رأي شماره  327مورخ  1492/7/1هيأت عمومی ديوان
شده بود ،مقرّر شد« :مطابق رأي شماره  1494/1/13 -54هيأت عمومی ديوان عدالت
اداري ،حقّی براي اشخاص ثالث در خارج از زمان رسيدگی به پرونده براي
درخواست تسرّي اثر ابطال مصوبّه به زمان تصويب پيش بينی نشده است .با توجه به
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مراتب چون در پرونده حاضر ،اعمال ماده ( ... )14از سوي اشخاصی غير از شاکيان
اوّليه که بر مبناي شکايت آنها مصوبّه ابطال شده ،مطرح گرديده موجبی براي
رسيدگی به درخواست وجود ندارد».
بنا بر آن چه در اين قسمت گفته شد اينگونه به نظر می رسد که هيأت عمومی
ديوان الزم است تا به منظور تضمين کامل هدف مدّنظر از ماده ( )14قانون تشکيالت
ديوان ،همان طور که امکان ارائه درخواست تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مقرّره را
ب راي شاکی اوّليه فراهم کرده ،امکان طرح چنين درخواستی را براي هرکسی که
مدّعی تضييع حقوقش می باشد نيز فراهم کند.

نتیجه گیري
بنا بر آن چه در اين تحقيق بيان شد ،با وجود آن که ابطال مقرّرات مغاير با قوانين و
موازين شرع به عنوان نتيجه نظارت قضايی ديوان عدالت اداري بر اين قبيل اعمال دولت
در قانون اساسی مورد تصريح قرارگرفته ،اما در زمينه آثار ناشی از ابطال مقرّرات در نظام
حقوقی کشور ،در سطح هنجاري و رويّه اي ،اشکاالت متعددي قابل مشاهده است که رفع
اين اشکاالت در گرو اصالح همزمان هنجارهاي مزبور و يا تکميل سلسله هنجارهاي مورد
نياز در اين زمينه و همچنين رويّه هيأت عمومی ديوان در اين خصوص می باشد.
در سطح هنجاري ،بنا بر بررسی هاي انجام شده ،منشأ اشکاالت موجود در زمينه
زمان تسرّي اثر ابطال مقرّرات دولتی را بايد در نوع تفسير شوراي نگهبان از اثر ابطال
مقرّرات خالف قانون دانست و اين موضوع نيازمند اصالحات اساسی و بنيادين مبتنی
بر يافته هاي اين تحقيق و ساير تحقيقات مشابه می باشد .همچنين ،در اين زمينه تفاسير
ضمنی شوراي نگهبان در مقام تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی نيز بر عمق اين
اشکاالت افزوده و مانع از تصحيح مبانی قابل استنباط از نظر تفسيري شورا شده اند.
ضمناً ،تعمق در نظرات آن شورا گوياي آن است که تعارضاتی در مبانی نظرات
مختلف آن شورا در اين زمينه قابل مشاهده است.
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با وجود نکات قابل توجه ذکر شده ،در شرايط موجود و از طريق اعمال صحيح و
کامل ماده ( )14قانون تشکيالت ديوان ،عالوه بر اين که موضوع صيانت حدّاکثري از
امنيّت حقوقی که ظاهراً مورد توجه و اهتمام ويژه شوراي نگهبان بوده ،تأمين خواهد
شد ،با توجه به امکان پذير شدن تسرّي اثر ابطال به زمان تصويب مصوبّه در مواردي
که آن مقرّره موجب تضييع حقوق اشخاص باشد و مغاير قانون تشخيص داده شود،
عمالً امکان جبران حقوق تضييع شده اشخاص نيز فراهم خواهد بود .اين در حالی
است که رويّه ديوان در اين زمينه ،به جهات مختلف قابل انتقاد می باشد و مانع از
تحقق اين امر مهم به حساب می آيد .توضيح آن که ،اوالً) رويّه ديوان از اين جهت
که تسرّي اثر ابطال به زمان ت صويب را متوقّف بر درخواست شاکی می داند ،مغاير با
ماده ( ) 14قانون تشکيالت ديوان می باشد و الزم است تا هيأت عمومی ديوان در اين
زمينه ،نقش فعّال تري ايفا نمايد و در هر موردي که مقرّره اي توسّط ديوان مغاير قانون
تشخيص داده شده و آن مصوبّه ،ماهيّتاً موجب تضييع حقوق اشخاص باشد ،اثر ابطال
را رأس ًا به زمان تصويب مصوبّه تسرّي دهد .ثانياً) ديوان نبايد تسرّي اثر ابطال به زمان
تصويب مقرّره در مواردي که آن مقرّره موجب تضييع حقوق اشخاص شده را
اختياري تلقّی کند؛ ثالثاً) رويّه ديوان مبنی بر اين که امکان درخواست تسرّي اثر ابطال
به زمان تصويب مصوبّه را تنها براي شاکی اوليه قائل است ،مغاير با منطق حقوقی
حاکم بر چرايی تسرّي اثر ابطال به گذشته و عامّ الشمول بودن مقرّرات دولتی می
باشد .بنابراين ،در صورتی که ديوان ،مقرّره اي را به جهت مغايرت با قوانين ابطال
کرده وليکن اثر آن را به گذشته تسرّي ندهد ،بايد اين امکان فراهم شود تا هر کس
که مدّعی است حقوقش به واسطه آن مقرّره ،تضييع شده است بتواند درخواست
تسرّي اثر ابطال به گذشته را به ديوان بدهد.
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