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تحوالت معیار عقالیی بودن در نظارت قضایی ایاالت متحده آمریکا
خدیجه شجاعیان

1

دریافت -1936/6/82 :پذیرش1936/18/86 :


چکیده

معیارعقالییبودنیکیازجهاتنظارت قضاییدرنظام کامنالاست.خاستگاهآن
انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام با تغییراتی وارد شده و اعمال میشود.این
معیار در نظام حقوقی آمریکا ،به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمانهای
اداری ،تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول» به کار میرود.در ماده  101قانون
آیین اداری مصوب  6391به آن پرداخته شده است .مقاله با توجه به رویه قضایی ،به
توصیفوتحلیلتحوالترویدادهدراعمال معیارمذکوردردادگاههایکشورآمریکا
میپردازد.بررسیرویهقضایینشانمیدهدکهدرطولزمانتفسیردادگاههاازاینمعیار
سازمانهای اداری به سمت معیاری

تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات 
سختگیرانه عزیمت نمودهاند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی باالتر بردهاند.بر
اساسمعیارسختگیرانه،دادگاههابرایتضمینعقالییبودنتصمیماتاداری،بایدبهدقت
بر فرآیند تصمیمگیری سازمانهای اداری نظارت نمایند.بر این اساس ،سازمانهای اداری
بایدهمهابعادمهمموضوعوراهحلهایجایگزینراموردبررسیقراردهندوبااستنادبه
مدارک،توضیحاتمفصلیبرایتصمیماتجدیدخودوتغییررویهقبلیخودارائهدهند.
قاعدهسازی ،نظارت سختگیرانه ،اعمال خودسرانه ،معیار
واژگان کلیدی :عقالیی بودن  ،
عملخودسرانهونامعقول
.6استادیارحقوقعمومیدانشگاهآزاداسالمیواحدشیرازkhadijeh.shojaeian@gmail.com
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مقدمه
قانونحاکمبراعمالاداریسازمانهایاداریایاالتمتحده،قانونآییناداریاستکهدر
سال6391بهتصویبرسیدهاست.اینقانون،آیینهاییرادربرمیگیردکهسازمانهایاداری
بایددرقاعدهگذاری،وضعمقررات وداوری رعایت کنندوشاملمقرراتیدرموردقلمرو
نیزمیباشد ).(Beermann, 2011: 2درایاالتمتحده

نظارتقضاییبراقداماتوتصمیماتآنها
آمریکا،نظارتقضاییبهقضاتاینامکانرامیدهدکهبانظارتبراعمالقوهمجریهبهنوعی
درسیاستگذاریعمومیمشارکتکنندوخطمشیحکومتراتحتتاثیرقراردهند(پتفتو
مرکزمالمیری.)66:6931،
ماده101قانونآییناداری،جهاتنظارتقضاییرابیانمیکند.درمادهمذکور،یکیاز
دالیلنقضتصمیمسازمانهایاداری،عقالییبودناستکهبرایناساسدرصورتیکهعمل
موردایراد،مصداق«عملخودسرانه6ونامعقول»2یاسوءاستفادهازاختیارباشد،دادگاهآنرا
ابطالمیسازد.اینمعیاردرابتدابهگونهایمضیقاعمالمیشد؛امابهتدریجبهمعیارنظارتی
سختگیرانهباشدتبیشترتغییرجهتدادهاست.درحالحاضرعنوانهاردلوک(9سختگیرانه)
برایایننوعنظارترایجترشدهاست.
قانونمذکور،برایوضعقاعدهازسویسازمانهایاداریدوشیوهرسمیوغیررسمیرا
بیانمیکندومعیار عقالییبودنرابراینظارتبر اعمالغیررسمیسازماناداریومعیار
مدرکمهم9رابراینظارتبراعمالرسمیسازماناداریدرنظرگرفتهاست(هداوند:6933،
.)901قبلازتوصیفوضعیتآمریکا،الزماستمفهوماصلعقالییبودندرخاستگاهآن
بیانگردد.
اصلعقالییبودنیکیازاصولکلیاداریاستکهنخستدرانگلستانایجادورشدیافته
وبهسایرکشورهاینظامکامنالنیزواردشدهاست.اینمعیارباپروندهونزبریگرهخوردهوبه

آنغیرعقالییبودنونزبری1نیزگفتهمیشود.دررویهقضایی،برایآندومفهوممضیقوموسع
بکاررفتهاست.معیارمذکوردربرداشتمضیقبهعنوانمعیارنقضتصمیماتیمورداستنادقرار
1. Arbitrary.
2. Capricious.
3. Hard Look.
4. Substantial Evidence.
5. Wednesbury Unreasonableness.
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گیرندکهبهعلتبیتوجهیبهاستانداردهایاخالقیومنطقیچنانناموجهاندکههیچمقام

می
عمومیمتعارفوعاقلیآنهارااتخاذنمیکند(زارعیوشجاعیان.)666:6939،بهعلتدشوار
بودناثباتمعیارمذکوربیانشدهدراینتعریف،دادگاههاآنراموردبازبینیقراردادهاندودر
تالشبرایاصالحسختینظارتبراساسآن،استانداردهایمختلفیرابستهبهموضوعپرونده
پذیرفتهاند) (Lester & Jowell, 1998: 368و سعیکردهاندنسخه سادهتریازاینمعیاررابهکار
برند)(Pillay, 2011: 101وباسختگیریوشدتبیشتریتصمیماتمقامعمومیراموردبررسی
قراردهند).(Laws, 1998: 186درحالحاضر،قاضیبرایاعمالمعیارمذکوراینسوالرامطرح
میسازدکهآیاتصمیماتخاذشدهدرونطیفپاسخهایعقالییفرارویتصمیمگیرندهمتعارف
قرارمیگیردیاخیر).(Woolf & others, 2007: 545
بدینترتیبفرمولافراطیغیرعقالییبودناصالحوبهگونهایتعدیلشدهکهملزممی-
میمدرطیفپاسخهایعقالییقرارگیرد.یعنیدیگرالزمنیستکهتصمیمچنان

نمایدتص
غیرعقالییباشدکههیچمقام عمومیعاقلی آنرا اتخاذ نکند؛بلکهصرفقرار نگرفتن در
طیفواکنشهایمتعارفوعقالییبراینقضتصمیمکافیاست.رویکرد جدیدازجهت
سهولتاثباتوباالبردنشدتنظارتازبرداشتقبلیقابلدفاعتراست ). (Craig, 2013: 32
اما بر اساس مفهوم عام و موسع این معیار ،عوامل مختلفی میتوانند تصمیم مقام اداری را
غیرعقالیی و قابل ابطال بسازند .عواملی از قبیل :غیرعقالنیت یا فقدان ارتباط منطقی میان
مدارکومستنداتوتصمیمنهایی،عدمقطعیتوابهامشدیدتصمیم،عدمتوجهبهمسائل
مرتبطباتصمیموابتنایتصمیمبرعواملبیارتباط،ارزشگذارینامناسبمیانمالحظاتو

مسائلمرتبطباتصمیم،نقضاصلبرابریومحدودکردنحقوقشهروندانازایندستههستند
(زارعیوشجاعیان.)662:6939،
شدتودرجهاعمالاینمعیاربستهبهزمینهتصمیم،قابلتغییراست.دادگاههادررابطهبا
موضوعاتمهمومنافعوحقوقشهروندانشدتنظارتراباالمیبرندوباسختگیریبیشتری
اعمالمقاماتعمومیراموردبررسیقرارمیدهندودررابطهباموضوعاتیکهجنبهتکنیکیو
تخصصیدارندویامسائلیکهبهامنیتوسیاستمربوطمیشوندودرحوزهسیاستگذاری
قرار میگیرند ،شدت نظارت را کم میکنند و به جز در شرایط فوقالعادهای از قبیل احراز
سوءنیت مقام مسئول ،یا اتخاذ عمل مورد ایراد درجهت هدفی ناشایست و یا غیرعقالنیت
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آشکار،نظرتصمیمگیراناداریرامیپذیرند(شجاعیان.)269:6939،
دراینمقالهچگونگیاعمالاینمعیاردرنظامنظارتقضاییایاالتمتحده،موردبحث
قرار میگیرد .در رویه قضایی ایاالت متحده ،سه پرونده مرجع در خصوص معیار مذکور،
پروندههایاورتونپارک6واستیتفارم2وافسیسی9هستندکهدربخشهایبعدیمقاله،
بهآنهاپرداختهمیشود.
در نظام حقوقی ایران ،طبق اصول  610قانون اساسی و ماده  6قانون تشکیالت و آیین
دادرسیدیوانعدالتاداری،مغایرتباشرعوقوانینوخروجازحدوداختیاراتازجهات
نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات اداره است .همچنین طبق ماده  62قانون دیوان،
نامهها و سایر
آیین 
«رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از  
نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات
مذکوربهعلتمغایرتباشرعیاقانونویاعدمصالحیتمرجعمربوطیاتجاوزیاسوءاستفاده
از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب
تضییع حقوق اشخاص میشود»،ازوظایفهیاتعمومیدیوانبیانشدهاست.دیوانعدالت
اداریاصلعقالییبودنرابهعنوانموجبیمستقلبراینظارتقضاییتصمیماتواقدامات
مقاماتعمومیشناسایینکردهاست(نجابتخواه.)211:6939،ولیدرآرایمتعددی،برخی
ابعاد تعریف موسع این اصل (از قبیل توجه به مالحظات مرتبط) را به عنوان زیرمجموعه
غیرقانونیبودنپذیرفتهاست(نجابتخواه.)236:6939،
قانوندیوانعدالتاداری،سوءاستفاده از اختیارات راازجملهجهاتنظارتدیوانذکر
کرده است؛ اما در خصوص چگونگی تشخیص سوء استفاده مقام عمومی از اختیارات خود،
توضیحیندادهاست؛دراینخصوصکاربستاصولکلیاداریبرایانجامنظارتکاملترو
رفعکاستیهایقواعدحقوقیضرورتدارد(.پتفتومرکزمالمیری)611:6931،درنظامکامن
ال،دادگاههاتحتعنوانسوءاستفادهازاختیاربهاینمسئلهمیپردازندکهآیاصالحیتاختیاری
برایهدفینادرستبهکاررفتهاست،آیادراتخاذتصمیم،مالحظاتبیربطیموردتوجهقرار
گرفته است و آیا اجرای تصمیم به نحو غیرعقالیی بوده است (کونکه .)601 :6931 ،بررسی
1. Overton Park.
2. State Farm.
3. FCC.
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ادبیاتحقوقینظامکامنالدراینخصوصبرایآشناییهرچهبیشتربااصلعقالییبودنو
زمینهسازیپذیرشآنبهعنوانمعیاریمستقلدرنظامدادرسیاداریایراناهمیتدارد.
 .1قاعدهگذاری 1در ایاالت متحده
در ایاالت متحده ،همسویی کنگره و رییس جمهور در دهههای  6390و  6390منجر به
ایازبرنامههایرفاهاجتماعیوتوسعهاقتصادیشدواختیاراتگستردهایبه

اجرایمجموعه
سازمانهایاداریبرایوضعقواعد،تفویضشد)،(Watts, 2009: 215درنتیجهمقرراتزیادی
قانونآییناداریفرآیندهاییرابرایاعمالسازمانهایاداریازقبیلقاعدهگذاری

وضعشد.
وهمچنینمعیارهاییرابراینظارتقضاییبراعمالآنهاتعیینمیکند.قاعدهگذاری،فرآیند
سازماناداریبرایتدوین،اصالحیانسخ،یکمقررهاست.طبقماده116قانونآییناداری،
قاعده«،بیانیهصادرهازسازماناداریباقابلیتاعمالکلییاخاصواثربرایآیندهکهبرای
اجرا،تفسیریاتوصیفقانونیاسیاستیاتوصیفالزاماتسازمانی،آیینیوعملکردسازمان
اداریطراحیشدهاست» .همهسازمانهایاداریایاالتمتحدهاختیارذاتیبرایصدورقواعد
تفسیری،اظهاراتسیاسی(خطمشیگذار)وقواعدرویهایدارند.تنهایکنوعازقواعد،یعنی

قواعدتقنینیاثرحقوقیالزامآوردارد.سازمانهایاداریبایددروضعایننوعقاعده،رویه

ذکرشدهدرماده 119قانونرارعایتنمایند.سازمانهایاداریفدرالمیتوانندقواعدرابا
شیوههای مختلف  از قبیل رسمی ،ترکیبی و مستقیم و مذاکرهای تدوین کنند ،اما شیوه
قاعدهگذاریاعالمونظر(غیررسمی)مقررشدهدرماده119قانون،رایجتراست & .(Burrows

)Garvey, 2011: 1

روشاعالمونظرسهمرحلهدارد:الف-اعالممقرراتپیشنهادی؛ب-دورهدریافتنظریات
و پ -وضع مقررات نهایی (هداوند .)263:6936 ،براساس این ماده ،قاعده پیشنهاد شده باید از
طریق روزنامه رسمی دولتفدرالبهاطالععمومرساندهشود.براین اساس،مواردی که از این
طریق باید اعالم شوند ،عبارتند از-6:زمان ،مکانوچگونگی فرآیندهای وضع قاعده؛ -2مقام
قانونیمربوطهو-9شرایطیامحتوایقاعدهپیشنهادییاتوصیفموضوعاتومسائلمربوطه.
الزام ماده  119زمانی محقق میشود که سازمان اداری به افراد ذینفع ،فرصت معقول و
قاعدهگذاری اعطاکند.درتالشبرایتضمینمشارکت
معناداری برای مشارکت در فرآیند  
1. Rulemaking.
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عمومدرفرآیندقاعدهگذاریغیررسمی،سازمانهایاداریبایدمقررهپیشنهادشدهرابهنحو
کافیوروشنبیانکنندوفرصتمناسبیبرایاعالمنظردرموردمحتوایقاعدهدراختیارآنها

قراردهند.حداقلزمانیمشخصیبرایایندورهوجودندارد؛امادادگاههابرایننکتهتاکید
میکنندکهسازماناداریبایدفرصتکافیبرایاعالمنظردرنظرگرفتهباشدوطولمدترا

تنهابهعنوانیکعاملتلقیمیکنند.بااتماممدت،سازماناداری؛موضوعاتمرتبطارائهشده
رابررسیکردهوبهصورتکلی،مبناوهدفقاعدهنهاییرابیانمیکند.اینبیاناجمالی،
بایدعموممردمراقادرسازدکهبهصورتکلیهدفوتوجیهاساسیقاعدهمذکوررادرک
روزقبلازالزماالجراشدندرروزنامهرسمی

کنند.قاعدهنهاییوبیانیهکلیبایدحداقل 90
فدرالمنتشرشوند).(Burrows & Garvey: 2011: 2قانونمذکوربرخیموضوعاتراازشمول
ماده119مستثنیمیسازد-6:موضوعاتمربوطبهامورخارجییاامورنظامی؛-2موضوعات
مربوطبهمدیریتیاپرسنل سازمانادارییا -9موضوعاتمربوطبهاموالعمومی ،وامها،
کمکهایمالیوقراردادها.
اداره مکلف است تا تصمیم نهایی خود را به همراه توضیح و توجیه مبانی نظری و حقوقی
آن ارائه نماید.بهرغم اینکه قانون مربوط به آیین اخذ تصمیم اداری تنها ضرورت ارائه یک
توضیح فشرده و کلی را در خصوص مبانی و اهداف تصمیم مورد نظر بیان نموده ،دیوانعالی
ایاالت متحده این تکلیف اداره را بسیار گستردهتر تفسیر نموده است.بر این اساس ،توضیح و
توجیه و ارائهاطالعات به مردم و پرونده مربوط به اظهارنظر آنها ،باید در هنگام صدور قاعده
انجام پذیرد و توجیهات بعدی اداره در نظارت قضایی و در مقابل دادگاه پذیرفته نخواهد بود.
نتیجه این رویه قضایی آن است که اداره مربوطه ،حتی در چهارچوب تشریفات غیررسمی،
موظف است عمال کلیه اطالعات مربوط به مبنای تصمیم نهایی را از قبل در معرض افکار
عمومیقراردادهوبهمالحظاتوآرایمخالفمردمپاسخدهد(پارکر)933:6933،وسازمان
اداری ملزم به پاسخگویی به نظریات مهمی است که مستقیما به موضوع مقررات پیشنهادی
مربوطاست.نحوهپاسخگوییاینگونهاستکهسازماناداریبایدبهایننظریاتازطریق

اصالحمقرراتنهاییترتیباثردهدیااینکهدرشرحهمراهبامقرراتنهایی،علتعدمتغییر
مقرراترابیانکند(هداوندودیگران.)263:6936،
قاعدهسازی رسمی فرآیندی متفاوت دارد .در این نوع قاعدهسازی ،سازمان اداری جلسه
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استماعی شبیه جلسه دادگاه برگزار میکند .به افرادی که به صورت مستقیم از قاعده مورد
بحث،تحتتاثیرقرارمیگیرند،برایشرکتدرجلسهاطالعدادهمیشوندوآنهامیتوانند
مدارکخودرابهصورتشفاهییامکتوبارائهدهندودرنهایتقاضیادارییاهیاتیاز
قضاتتصمیمنهاییرااتخاذمینمایند) .(Burrows & Garvey, 2011: 3
1

 .2معیار عمل خودسرانه و نامعقول
قبلازتصویبقانونآییناداری،دیوانعالیشکلحداقلینظارتماهویرابکارمیبرد.
سازمانهابرایتصویبیکقاعدهومقررهبهمدرک،پیشینه،2سابقهوبیاندالیلنیازنداشتند.
قواعدبهندرتبهچالشکشیدهمیشدندوچالشهابهندرتبهموفقیتمیانجامیدند (Watts,

.)2009: 215برایمثالدرپرونده،Pacific States Box and Basket Co v. White9دادگاهمقرر
داشتکهفرضبرعقالییبودنقاعدهاداریاستمگراینکهخواهانخودسرانهبودنآنرا
اثبات کند.اینوضعیتبا تصویبقانونآییناداری ،درسال  6391تغییریافت .اینقانون،
سازمانهارابرایهرقاعدهتقنینی،ملزمبهبیانمبناوهدفآننمود.برایناساس،دادگاهها
توانستندقاعدهایرابهعلتعدمکفایتدربیانمبناوهدف،خودسرانهاعالمکنند.بااین

می
حال،تا6311بهندرتقاعدهایبهچالشکشیدهمیشد).(Duffy, 1998: 113
قانونآییناداری،قواعداداریایجادشدهازطریقفرایندقاعدهگذاریغیررسمیرابر
اساسمعیارعملخودسرانه ونامعقولقابل نظارتمیداند .دیوانعالیایاالتمتحده،در
ابتداایناستانداردرابهعنوانمعیاریمضیقتوصیفکردهبود )  (Murphy, 2004: 1132و
دادگاههاتاحدزیادینظرمقاماداریرامیپذیرفتند9.برایناساس،دادگاهنبایدنظرخودرا
جایگزیننظرسازمانادارینماید ) (Beermann, 2011: 24ونقشنظارتقضاییفقطاحراز
این مسئله است که آیا سازمان اداری استانداردهای حداقل مقرر شده در قانون را محقق
ساختهاستیاخیر 1.سازماناداریمکلفبودبهتمامموضوعاتیکهدرجریانقاعدهسازی
مطرحشدهاند،توجهکند؛اماملزمنبودکهتصمیمخودرابرمبنای گزارشاطالعاتثبت
1. Arbitrary & Capricious Test.
2. Record.
3. 296 US 176 (1935) 184.
4. National Association of Home Builders v. Defenders of Wildlife 551 US 644
(2006).
5. United States Postal Service v. Gregory 534 US 1[2001].
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شدهاتخاذکند؛یعنیسازماناداریمیتوانستبهحقایقواطالعاتیتکیهکندکهازطرف
هیچ کس در جریان قاعدهسازی ارائه نشده بود و سازمانهای اداری از آزادی عمل
گستردهایبرخورداربودند(هداوند.)903:6933،

دادگاه به صراحت این موضوع را در پرونده

6

American Hospital Association v.

 National Labor Relations Boardبیاننمود.بر اساساینمعیار،بهجایپرسیدناینکهآیا
عملدولت،بهترینعملقابلتصوراستیاحتیآیاعملدرستیاست؟،دادگاهفقطمی-
پرسد که آیا یک شخص عاقل و متعارف میتواند دالیل مشروعی2برای عمل انجام شده،
داشتهباشد؟درصورتعدموجودچنیندلیلی،عملخودسرانهونامعقولاست
 .)1992: 194در پرونده Stores v. Bowers

(Shapiro,

 9Alliedدادگاه مقرر داشت اگر عمل اداری

آشکاراخودسرانهنباشد،برایتاییدآنکفایتمیکند.درپرونده Bowman Transportation
Arkansas-Best Freight System9

 ،v.دیوان عالی توضیح داد که معیار عمل خودسرانه و

نامعقولصرفامستلزمبیانمبنایعقالییبرایبررسیمدارکسازماناداریاست.درپرونده
white

 1Pacific States Box & Basket Co. v.خواهان ،یکتولیدکنندهکالیفرنیایی بود و

درخواستاجرایقاعدهصادرشدهازسویسازماناداریاوراگونی راداشتکهاستفادهاز
انواعخاصیظروفبرایبستهبندیدانههایقهوهراممنوعکردهبود.دادگاهمقررداشتکه
عملسازماناداریمثلمقننهاست،زمانیکهچنینعملتقنینیمورداعتراضاست،مدعی
بایدغیرعقالییوخودسرانهبودنآنرابهاثباتبرساند.درپرونده

Consolidated Edison

 Co. v. NLRB1اعالمشدکهدادگاهمدارکومستنداتراتاحدیبررسیمیکندکهیک
انسانمتعارف برایحمایتاز نتیجه ،کافی بداند.بنابراین   نظارتماهوی برقاعدهگذاری
تحتمعیارعملخودسرانهونامعقولشدیدامضیقبود؛بهایندلیلکهقواعدسازماناداری
اغلبمالحظاتسیاسیرامنعکسمیکنندودادگاههاقواعدمصوبسازماناداریراشبیه
بهقانونمیدانستند) .(McGrath, 1986: 547-548
1. 499 US 606, 618 (1991).
2.Legitimate.
3. 358 US 522, 530 (1959).
4. 419 US 28 (1974).
5.296 U.S. 176, 1935.
6.305 U.S. 197, 1938.
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 .3تغییر در نگرش دادگاهها و شکلگیری معیار سختگیرانه
خاستگاه اصطالح نظارتسختگیرانه ،تصمیماتدادگاههایآمریکایی درحدودسالهای
 6310تا  6310است .در این سالها با ظهور تورم مقرراتگذاری تغییراتی رخ داد .در پی
گسترشصالحیتسازمانهایاداریازسویکنگره،نگرانیهاییمطرحشددراینخصوص
کهشایدمنفعتهمهسهامدارانموردمالحظهقرارنگیرد.اینمسئلهباعثافزایشتعداددعاوی
شد). (Ip, 2014: 8
درواقع،نظارتسختگیرانهمانندبسیاریازمفاهیم،محصولزمانوشرایطاستوفهمآن
نیازمندتوجهدقیقبهایناموراست.دراینسالهاسازمانهایاداریمقرراتگذاریپرخطری
از قبیل سازمان اداری حمایت از محیط زیست در ایاالت متحده با دراختیار داشتن وظایف
مقررهگذاری،استانداردهاییبرایحمایتازمحیطزیستوحقوقبشروضعنمودند.نقش
علموتنوعرژیمهایمقرراتگذاریمنجربهتصمیمگیریغیرقطعیومتغیرشد

(Miczek,

 .)2006: 2بحراندراعتمادبهسازمانهایاداریجدیدایجادشدودرنتیجهقضاتبرتصمیمات
آنها که ماهیت تکنیکی باالیی داشتند نظارت مینمودند 6.نارضایتی شدید در رابطه با معیار
مضیق به وجود آمد .گرایش غالب این بود که نظارت شدیدتر بویژه در رابطه با حوزههای
مربوط بهمنفعتعمومیمورد نیازاست ) .(Miczek, 2006: 2بهموجباین رویکردفقطبا
زمانهایاداریبهنحومسئوالنهو
نظارتقضاییشدیدمیتوانبرایجامعهتضمینکردکهسا 
دموکراتیکعملمیکنند.براینمبنا،اغلبمحققینومفسریناینپروندههارابازتابسوءظن
گسترده قضایی و بیاعتمادی به سازمان های اداری میدانند

)2006: 153

 .(Garry,این

بیاعتمادیبهویژهدرنظریهاسارت 2آشکاراستکهدردهه 6310اشاعهیافت.براساساین

نظریه،سازمانهایاداریتوسطصاحبانصنایعیکهبایداقداماتآنهاراتنظیمکنند،بهاسارت
گرفتهشدهاند،بنابراینضروریاستکهدادگاههابهعنوانحافظمنفعتعمومیاقدامنمایند.
درواقع این نظریه را به عنوان سازوکاری برای نظارت عمومی بر سازمانهای اداری
غیردموکراتیکولحاظمنفعتعمومیدرتصمیماتشانمیدانند.اینهدفباالزامسازمان

اداریبهمالحظههمهعواملمربوطهوراهحلهایجایگزینومشارکتعمومیمحققمیشود.
1. Thompson v Treaty of Waitangi Fisheries Commission [15 June 2004] CA, CA247/03
[215].
2. Capture Theory.

844

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،16زمستان79


از نظر طرفداران معیار سختگیرانه ،دادگاهها نباید به صرف تخصصی بودن موضوعات ،نظر
مقاماتاداریرابهطورکاملبپذیرند؛بلکهچونعملمدرناداریدررابطهبامنافعبنیادین
سالمتوآزادیاست،قوهقضاییهبایدنظارتقضاییسختگیرانهایبرایحمایتازاینمنافع
درمقابلسوءاستفادهسازمانهایاداریاعمالنماید).(Garry, 2006: 161-162

درنتیجهگرایشیدردادگاههایتالیبهجریانافتادکهنظارتشدیدتریرانسبتبهاعمال
خودسرانه و نامعقول ایجاب مینمود .با این هدف که از عموم در برابر آثار سوء اعمال
سازمانهایاداری حمایتکند ).(Virelli, 2014: 727دادگاههاروشمتفاوتیدرپیشگرفتند
و الزامات حداقلی قانون آیین اداری را گسترش دادند .در این شرایط دادگاهها معیار رفتار
خودسرانهونامعقولراباالزامبهمطالعهمدارک(سابقه)اداریبرایقاعدهگذاریغیررسمی
گسترشدادند).(Beermann, 2011: 78درسال6311دیوانعالیمعیارجدیدیبراینظارتبر
قواعد در زمان تصویب و قبل از فرآیند اجرا ،اعالم کرد و دادگاهها از سازمانها اظهارات
مفصلیدرخصوصمبناوهدفقاعدهمطالبهنمودند).(Pierce, 2012: 82
درنتیجهبرایقواعدغیررسمیمیبایستمدارکیحتیمفصلترازقاعدهگذاریرسمیارائه
میشد .دادگاهها مقرر داشتند که قواعد سازمانهای اداری درصورتیکه مستدل و متناسب با
واقعیاتباشند،خودسرانهونامعقولنیستند.سازماناداریبایدتوجیهمفصلیبرایقاعدهایکه
پذیرفته،ارائهدهد )  (Shapiro, 1992: 185وسپسقضاتتعیینمیکنندکهآیاقاعدهمذکور
معقولومستدلویاخودسرانهاست.تنهاراهیکهقضاتمیتوانستندبدانندآیاسازمانهایاداری
بهصورتجدیاظهاراتدریافتنمودهرابررسیکردهاند،الزامسازمانهایاداریبهپاسخبه
استدالالتبیانشدهازسویطرفیندینفعاست).(Shapiro, 1992: 186درنتیجهقضاتبهنظارت
سختگیرانهتر بر توضیحات ارائه شده از سوی سازمانهای اداری پرداختند .بسیاری از مفسرین
استداللنمودندکهاینرویهها؛سازمانهایاداریرامکلفمیکندکهتصمیماتشانراتوضیح
دهندوهمهایراداتومسائلمربوطهوراهحلهایجایگزینراموردبررسیقراردهند (Coleman,

.)2011: 894, & Garry, 2006: 155معیارنظارتسختگیرانه6توسطقاضیهارولدلونتالوضعشد.
وی تاکیدکرد که سازمانهایاداری بایدتوجه دقیقی (نظارت سفت و سختی)به همه عواملو
موضوعات مربوطه داشته باشند (.)Levanthal, 1974: 514قاضیلونتال اولینتوضیحایننظریهرا
1. Hard Look.
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درپرونده)Greater Boston Television Corp. v. Federal Communications Commision (Fcc
ارائهدادوبعدازپروندهاورتون،دادگاههایتالیمعیارسختگیرانهرااعمالکردند (Garry, 2006:

.)157دستگاهقضاییبااعمالنظارتسختگیرانهبهمردماطمیناندادندکهمدیرانسازماناداری
بهنفع عموم و نه درجهتافزایشمنافع شخصی خودیامنافع گروههای ذینفعقدرتمندعمل
میکنند).(Coleman, 2011: 897اصطالحپیشنهادشدهتوسطقاضیلونتالدرابتدااینایدهرادر
برداشت که دادگاههای نظارت کننده تضمین میکنند که سازمانهای اداری ابعاد مهم و برجسته
تصمیم را مورد بررسی دقیق قرار دهند .در طول زمان ،این عبارت حاکی از این ایده شد که
دادگاهها نظارت دقیقی بر فرآیند تصمیمگیری سازمانهای اداری دارند).(Stephenson, 2006: 1
بنابراین ،بر اساس این معیار ،قاضی نگاهدقیقتری بهمحتوای تصمیمات دارد تاتضمین کندکه
سازمانهایاداریمقرراتگذارمبنایواقعیودرستیبرایتصمیماتخوددارند.رویکردمزبور
همچنین مستلزم این است که مقامات تصمیمگیرنده ،عقالیی بودن روش خود را اثبات نمایند.
درنتیجهبراساسنظارتسختگیرانه،دادگاههاواقعیاتوشیوهتحلیلوزنجیرهدالیلسازمانهای
اداری را مورد بررسی قرار دادند .این معیار امروزه به معنی مالحظه همه عوامل و مالحظات
مربوطهازسویمقاماداریبرایاتخاذمعقولترینتصمیماست) .(Miczek, 2006: 3-4
 .3-1ایجاد معیار نظارت سختگیرانه پرونده اورتون پارک

نظارت سختگیرانه محصول تصمیم

Park

1

2

 Overtonاست .بر این اساس ،قضات باید

اطالعاتمبنایتصمیمسازماناداریرابررسیکنندومطمئنشوندکهارتباطعقالنیمیان
واقعیات و گزینه انتخاب شده وجود دارد )895

 .(Coleman, 2011:قاضی دادگاه در پرونده

مذکوراعالمکردکهنظارتقضاییبرعملغیررسمی9سازماناداریبایدجستجوگرانهودقیق
(محتاطانهوموشکافانه)باشد.یعنیازعباراتیاستفادهکردکهبهنظرمیرسدنظارتبیشتریرا

نسبتبهمعیاراولیهخودسرانهونامعقولبودنمیطلبید) .(Garry, 2006: 15
پروندهاورتون پارک،سازمانهایاداریرابهایجادنوعیپیشینهکهویژگیقاعدهگذاری
رسمیبود،ملزممینمود.اینپروندهنهتنهاسازمانهایاداریرابهسمتایجادسوابقیازنوع

1. Overton Park.
2. Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe.
3.Informal.
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قاعدهگذاری رسمی کشاند بلکه همچنین منجر به نظارت قضایی شدید بر اعمال غیررسمی
سازمانهایاداریشد.دادگاهتاکیدکردکهنظارتشبایدمبتنیبرواقعیاتیباشدکهنزدسازمان
اداری مطرح است .بنابراین دادگاه بر عمل غیررسمی سازمان اداری همان شرطی را تحمیل
میکندکهبراعمالرسمیاعمالمیشودونظارتقضاییمحدودبهبررسیپیشینهمیشود.

برخالفرویهسابقکه نظرمقاماداریتاحدزیادیپذیرفتهمیشد،اورتونبیانگرلزومانجام
نظارتعمیق،کاملوجستجوگرانهتحقیقاتیاست ) .(Garry, 2006: 159اثرکلیاینالزامات،
ایناستکهسازمانهایاداریبایدازتصمیماتشانباپیشینهتهیهشدهدرفرآینداستماعکامل
حمایت کنند .سازمان اداری باید قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی جلسه استماع برگزار کند
).(Garry, 2006: 155



 .3-2تثبیت معیار نظارت سختگیرانه (پرونده استیت فارم)

1

درپروندهاستیت فارم 2دیوانعالی،نظریهنظارتسختگیرانهراتثبیتکرد .(Garry, 2006:

)152دراینپروندهتصمیمادارهسالمتوایمنیحملونقلدربزرگراهها()NHTSAمبنیبر
لغو مقررات قبلی خود تحت عنوان استاندارد  203را باطل کرد .این مقرره تولیدکنندگان
اتومبیلراملزمبهنصبکیسههوایاکمربندبراینجاتدرتصادفاتمینمود.ابطالاینمقرره
درپیسیاستمقرراتزداییدولتریگانصورتگرفت.مسئلهاینبودکهآیاادارهسالمتو
ایمنیحملونقلدرابطالاستاندارد،203قانونیعملکردهاست.ایننهادعلتابطالراعدم
تاثیرنصبکمربنددرافزایشسالمتوایمنیاتومبیلذکرکرد.دادگاهمقررکردکهابطالاین
قاعدهخودسرانهونامعقولبودهاست؛چراکهادارهسالمتوایمنیبهقدرکافی،علتتغییر
مقررهخودراتوضیحندادهاست؛زیراادارهمذکورقبالکیسههایهوارایکتکنولوژیموثرو
مناسبجهتنجاتجانافرادمیدانست). (Colburn, 2012: 888
دادگاهبیانکردکهاستانداردعملخودسرانهونامعقولملزممیکندکهسازماناداری،
اطالعاتمربوطهرابررسیکردهوتوضیحمتقاعدکنندهایبرایعمل خودارائهدهد.دیوان
عالی نظارت خود را بر اساس معیار عمل خودسرانه و نامعقول استوار کرد ،اما خوانش
1. State Farm.
2. Motor Vehicle Manufacturers Association v. State Farm Mutual Automobile Insurance
Co, 463 US 29 (1983).

تحوالتمعیارعقالییبودندرنظارتقضاییایاالتمتحدهآمریکا 842

وسیع تریازآنارائهداد.دادگاهپذیرفتکهنبایدحکمشراجایگزیننظرسازماناداری

کند؛بااینحالدرصورتیکهیکیازاینمسائلوجودداشتهباشد،مداخلهمیکند:
«اگرسازماناداریبرایتصمیمخود،بر عواملیاتکاکردهباشدکهکنگرهقصدبررسی
آنهارانداشتهباشد ،اگرسازمانادارییکیازابعادمهم مسئله رابررسینکردهباشد ،اگر
توضیح ارائه شده در تضاد با مدرک موجود نزد سازمان اداری باشد ،اگر تصمیم سازمان
اداری چنان غیرموجه باشد که قابل تداوم نباشد یا درصورتی که سازمان اداری از ارائه
مدارک برای مستندسازی تصمیم خود خودداری کند» )1989: 301-302

 .(Craig,پرونده

استیتفارم،سازمان هایاداریراملزمبهارائهتوضیحاتمفصلبرایرفتارشانوبررسیراه
حلهایممکن،توضیحتغییررویههایگذشتهوانتخابگزینههایسیاسیعقالیی،مینماید
)2009: 1914

 .(Allen,بنابراین سازمان اداری برای تغییر سیاست خود باید نشان دهد که

سیاست جدید به موجب قانون مربوطه مجاز است و دالیل خوبی برای آن وجود دارد و
سازماناداریباورداردکهسیاستجدیدبهتراست6.پیشفرضکلیایناستکهزمانیکه
سازمان اداری  سیاست گذشته خود را تغییرمیدهد ،دادگاه انتظار دارد که سازمان اداری
فقطبهاینتغییررویهاذعاننکند؛بلکههمچنینادلهخوبیبرایتغییرسیاستخودارائهدهد
)(Levin, 2011: 559سازماناداریبایدمقایسهایرامیاندوسیاستجدیدوقدیمانجامدهد.
باید توضیح دهد که چرا به این نتیجه رسیده که باید سیاست خود را تغییر دهد ،چرا اکنون
مالحظاتی را که قبال پذیرفته ،رد میکند؟ چه عاملی تغییر یافته که تغییر جدید را توجیه
میکند؟آیادالیلخوبدیگریبرایتغییرسیاستقبلیوجوددارد؟) .(Levin, 2011: 568



 .4ارکان معیار نظارت سختگیرانه
معیار سختگیرانه ،دادگاهها را مکلف به بررسی محتوای تصمیمات سازمان های اداری
میکندتاببینندکهآیاهمهگزینههایموجودراموردبررسیقراردادهاند.هدفمعیارمذکور

ایناستکههزینههایاشتباهیاضررهایسیاستبدرابااجبارسازمانهایاداریبهمداخلهدر
فرآیندهای کامل تصمیمگیری کاهش دهند و طرفداران این نوع نظارت مدعی هستند که
مبهتوجیهاعمالشانوبررسیراهحلها،سیاستبهتریرا

سازمانهایاداریدرصورتالزا
1. Fcc v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978).
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انتخابخواهندکرد) .(Allen, 2009: 1914-1915
درپرونده Greater Boston Television Corp v. FCC6مقررشد،نقشدادگاهبررسیاین
مسئلهاستکهآیاسازماناداریهمهواقعیاتوموضوعاتمهمراموردمالحظهقرارداده
است،دالیلخودرابهصورتواضحتدوینکرده،اهمیتواقعیاتمهمرادرککردهاست؛
بهاستانداردهایکلیترتیباثردادهوآنهارابدونتبعیضغیرعقالییاعمالکردهاستیاخیر.
دکتریننظارتسختگیرانههمچنینسازمانهایاداریراملزممیکندکهعزیمتهاوانحرافات
ازرویههایگذشتهراتوجیهنمایند،اجازهمشارکتمؤثرگروهوسیعتریازسهامدارانوشرکا
رادرتصمیمگیریتنظیمیبدهند2،راهکارهایجایگزینراموردبررسیقراردهند9واقدامات
معقولیبرایلحاظنمودنمنفعتعمومیدرمقرراتگذاریاتخاذکنند ) .(Ip, 2014: 8-9
برایناساسمیتوانگفتاستانداردسختگیرانهدوعنصراساسیدارد:اولاینکهتصمیمات
سازماناداریبایدریشهدرپیشینهومدارکیداشتهباشدودوماینشرطکهانتخابنهایی
سازماناداریبایدعقالییباشد.برخالفمعیار حداقلی قدیمی که سازمانهای اداری را صرفا
بهبررسیواقعیاتو توضیح تصمیمشانملزممینمود،اینمعیار میطلبدکهسازمانهای اداری
بررسی کافی و توجیه منطقی و معقول و مستدلی 9ارائه دهند.درواقع مجموعهای از الزامات را
با هدف تضمین اینکه سازمانهای اداری موضوعات مربوطه را قبل از اتخاذ تصمیم ،مورد
بررسیدقیققراردهند،دربرمیگیرد(.(Garry, 2006: 156دراینراستا،سازمانهایاداریباید
توضیحات مفصل و دقیق و حتی دایرهالمعارفی 1برای تصمیماتشان ارائه دهند

& (Miles

.)Sunstein, 2008: 762
میتوان ابعاد نظارت سختگیرانه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:جهات سطح اول و جهات
سطح دوم.جهات سطح اول شامل بررسی پیشینهسازی ،ارائه دلیل ،کیفیت اطالعات ورودی و
قلمروتحقیقاستوجهاتسطحدومشاملعواملمرتبطوارتباطمنطقیاست (Virelli, 2014:

.)738
مبانی سطح اول به نحوه جمعآوری اطالعات میپردازد .دسته اول به عنوان پیششرط
1. 44 F2d 841.
2. Environmental Defense Fund v. Ruckelshaus 439 F2d 584 (DC Cir 1971).
3. National Citizens Committee for Broadcasting v. FCC 567 F2d 1095, 1110–15
(DC Cir 1977).
4.Reasoned.
5. Encyclopaedic.
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ستمحیطی،سازماندرابتدا
قاعدهگذاری عملمیکند.برای مثال،درزمینه ارزیابی خطرزی 
بایدسابقهکافی ایجاد کند،اطالعات علمی قابلاعتمادی کسبکندوقلمرواطالعاتی فنی
ییاشراتوضیح دهد.مولفه-
موردنیاز برای اجرای تحلیلش راتعیین کند.سپسباید نتیجه نها 
هایسطحدومشاملانتخابعواملمربوطهازسویسازمانبرایتاثیرگذاریبرنتیجهنهاییو
رابطهمیانآننتیجهودلیلسازمانبرایتصمیمخودمیباشد).(Virelli, 2014: 739

یگردد.دیوانمفاهیم
جهاتسطحاولبهتصمیمدیوانعالیدرپروندهاورتونپارکبرم 
مختلفیازقبیلفقداندالیلتاعدمایجادپیشینهکافیرامطرحکرد .
 .4-1پیشینهسازی

دادگاههابدونبررسی اینکه سازمانهادرواقعچگونهاعمالخودراانجاممیدهند ،نمی-
توانندتکلیفخودبرایتضمیناینکهآنهادرحدودمجازقانونیوسیاسیعملکردهاند،انجام
دهند.درنتیجهوجودیکپیشینهکاملاداریعنصرضروریبرایدفاعازعملسازماناستو
نبودچنینسابقهایبهخودسرانهبودنعملتفسیرمیشود).(Virelli, 2014: 741
 .4-2ارائه دلیل

وبهمعنایموجهسازیتصمیماست.ارائهدلیل

ارائهدلیلمشخصهعملاداریعقالییاست
درواقع،شرحمبانیاستکهسازماناداریبراساسآنتصمیمخودرااتخاذنمودهاست(قاری
سیدفاطمیوفالحزاده.)633:6936،بیاندلیلموجبترویجعقالنیت،پاسخگوییعمومیو
شفافیتمیشود.صرفوجوددالیلبهاینمعنانیستکهسازمانبهنتیجهمنطقیرسیدهاست،
اماموجبمیشودکهنتایجغیرمنطقیوغیرقابلحمایتبهآسانیازسویدیگرقوایحکومتی
ومردمقابلتعیینباشد.
یکی از اهداف اساسی بیان دالیل تصمیم این است که نشان دهد تصمیمهای مقامات
عمومیبراساسمعیارهایبنیادینوفراشخصیاتخاذشدهاست.درجریانبیاندالیلتصمیمها
مشخص میشود که آیا تصویری که مقام عمومی از واقعیت در ذهنش داشته است صحیح و
واقعی بوده است و تصمیم و اقدام انجام شده از جهت منطقی با تصویر و طرح تعیین شده و
موردنظرقابلانطباقبودهاستیاخیر(زارعی.)229:6939،
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درپرونده،6Massachusetts v. EPAدادگاهدالیلسیاسیوعلمیارائه شدهتوسطسازمان
حفاظت از محیط زیست 2برای خودداری از تنظیم پخش کربن را رد نمود .دالیل بیان شده
شامل اینمواردمیشد:الف-عدمقطعیت علمیدرمورد رابطه علیتمیانگازهایگلخانهای
وافزایشدما؛ب-نیازبههمکاریبادیگربرنامههایمحیطزیستیدرقوهمجریه؛پ-حمایت
از دستورالعمل رئیس جمهور در عرصه بینالمللی در مورد کاهش انتشار؛ت-عدم تاثیر تنظیم
انتشار کربن وسایل نقلیه در تغییر آب و هوایی.دادگاه صادقانه پذیرفت که در مورد ارزیابی
زیستمحیطی تخصصی ندارد؛ اما مقرر داشت که با وجود این ،برای تصمیم-

احکام سیاست 
گیری در مورد این که آیا گازهای گلخانهای باعث تغییر آب و هوا میشود یا در ایجاد آن
نقشدارد،صالحاست.عملسازمانمذکور،خودسرانهاستوسازمانبایددالیلیبرایاجرایا
عدماجرایقانونمربوطهارائهمیداد.
درپروندهFCC v. Fox Television Stations

9

دیوانعالیایاالتمتحده،تصمیمکمیسیون

ارتباطاتفدرالبرای تصویبمقرراتی کهکاربردفحش وناسزارا دربرنامههای تلویزیونی
ممنوع کرد وسیاست طوالنیمدتقبلیرا تغییرداده ،خودسرانه ونامعقولندانست .دادگاه
حکمدادکه( FCCکمیسیونارتباطاتفدرال)بهنحوعقالییبهاین نتیجهرسیدهکهشیوع
الفاظرکیکوبیادبانهسرگرمیهایعمومیدردیگررسانهها،مقرراتگذاریسختتریرا
برایبرنامههایتلویزیونیتوجیهمیکندتابهوالدیناطمیناندهدکهبرنامههایتلویزیونیبرای
هایشانمناسبهستند.
بچه 
درپروندهمذکور،دیوان برکیفیت استداللسازمانتمرکزنمودوسیاست نهایی سازمانرابر
اساسدالیلمعقولارزیابینمود.دادگاهاینسوالرامطرحکردکهآیاکمیسیونارتباطاتفدرالبا
اعمالسیاست جدیدومحدودکنندهتربرپخش،خودسرانهعملکردهاست؟وبهایننتیجه رسید
کهکمیسیونغیرعقالییعملنکردهاست؛چراکهدالیلسازمانبهطورکلیمنطقیبودند.


1. 127 SCt 1438, 1463 (2007).
2. Environmental Protection Agency.
3. Federal Communications Commission v. Fox Television Stations 556 US 502, 513
(2009).
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 .4-3کیفیت اطالعات

موضوعدیگردرتصمیمگیریسازماناداریبویژهدرتصمیماتمشتملبراطالعاتعلمی
یافنی،ایناستکهآیاسازمانبرایجمعآوریاطالعاتازشیوههاییاستفادهکردهکهقابلیت
اعتمادآنهاراتضمینکند.برایناساس،سازماناداریبرایاتخاذتصمیمخودبایدازاطالعاتی
استفادهکندکهباتصمیمنهاییمرتبطهستندومبنایعقالنیبرایتوجیهتصمیماتآنهافراهم
میسازد.اطالعاتغیرقابل اعتمادامکاناتخاذتصمیمات اصولمندرامنتفی میسازد وباعث
تصمیماتضعیفیاعدمقطعیتمیشود.
دراین خصوصقضاتمیتوانند برمسائلی ازقبیل کیفیت واستقاللمنبعاطالعات(بویژه
زمانیکهسازمانهابرمطالعاتخارجازسازمانبرایکسباطالعاتتکیهکردهاند)اینکهآیا
سازمان ،نظرعمومرابررسی وبهآنهاپاسخدادهاست،اینکه آیا سازمان ازشیوههایاصولی
برایکسباطالعاتاستفادهکردهاست،بپردازند.کیفیتورودیمحدودبهاطالعاتعلمییا
فنی نیست.درخصوصاطالعاتغیرفنی ،دادگاههامیبایست بررسی کنندکهآیا یک سازمان
جمعآوری کردهیا ازطریق شیوههایی کهازسوی
اطالعاتراازمنابعشناختهشدهومعتبر 
انجمنهای تخصصی یا در دیگر حوزههای حقوق قابل اعتماد هستند که این موارد نیازمند
تخصصفنینیست). (Virelli, 2014: 749
دیوانعالیآمریکاازشدتاحکامخودحتیدرپروندههایبسیارفنیکهدرموردآنهابه
وضوح فاقد تخصص بوده ،نکاسته است .دادگاه در پرونده 6

Marsh v. Oregon Natural

،Resources Councilمقررداشتکهاگرچهسازمانهایاداریمیتوانندبرایاتخاذتصمیمخود
ازنظریاتمتخصصاناستفادهکنند؛امادادگاههانبایددربرابرآنهابهصورتخودکاروبدون
نظارتدقیقوبدونمتقاعدشدندراینبارهکهتصمیممعقولیاتخاذکردهاند،تسلیمشوند.
درپروندهKleppe v. SierraClub2مقررشدهیچقانونیبهدادگاهاجازهنمیدهدکهبهجای
سازماناداریتصمیمگیریکندونقشدادگاه،تضمیناینمسئلهاستکهسازماناداریبه
آثارتصمیماتخودتوجهدقیقکندودرواقعدادگاهچوننگهبانیاستکهبهسازماناداری
صرفااجازهبررسیمدارکعلمیباکیفیتباال،قابلاعتمادومرتبطرامیدهد .(Smith King,
1. Marsh, Secretary of the Army v. Oregon Natural Resources Council 490 US 360,
385 (1989).
2.427 U.S. 390 (1976).
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) 1995: 155-156دراینرابطه،اصولراهنمای دوبرت6بهعنوانشیوهارزیابیمدرکپذیرفته
شدهاست2.براساسایناصول،قاضیدرزمانارزیابیمدارکسازماناداریبایددوسوالرا
مطرحنماید-6:آیامدرکمورداستناد،قابلاعتمادوازنظرعلمیمعتبراست؟درصورتیکه
پاسخاینسوالمثبتباشد،سازماناداریبایدمدرکمذکورراموردبررسیقراردهد؛-2آیا
سازماناداریهمهمدارکقابلاعتمادومرتبطارائهشدهبرایتصمیمگیریراموردلحاظقرار
دادهاست؟).(Smith King, 1995: 156-157

 .4-4قلمرو تحقیق

منظور از قلمرو ،وسعت اطالعاتی است که سازمانها در قاعدهگذاری بررسی میکنند.
تعدادوطیفمنابعاطالعاتیمیتواندتاثیرمهمیبرغیرعقالییشدنتصمیماتشانداشتهباشد.
گنجاندنطیف صحیح اطالعاتمنعکسکنندهاقداماتمعقولسازماناست وحاکیازاین
اطالعاتخودراجمعآوریکردهوهمازنظرعمومنیز

مسئهاستکهسازمانبهطورصحیح 
تحلیلقویارائهدادهاست).(Virelli, 2014: 750

درسطحدوم تحلیل،سازمانبایدهمهعواملمربوطبهتصمیمرامورد بررسیقراردادهو
میانتصمیمودالیلارتباطمنطقیبرقرارنماید.

 .4-5عوامل و موضوعات مرتبط

منظورازاینمورد،بررسی مسائل مربوطهازسوی سازماندراتخاذتصمیمخودمیباشد.
تحلیل عوامل ومالحظات مربوطهویژگی مهم نظارت سختگیرانه است .بهسازمانهاکمک
میکند انتخابهای متفکرانهای براساس فهم کلی از همهابعادموضوع بنمایند .این مالحظه
درواقعپُلیمیاناقداماتسطحاولوتصمیمنهاییسازماناست.سازمانپیشازاتخاذتصمیم
نهاییازمیانعواملمرتبط،مواردتاثیرگذارراانتخابمیکند.
تشخیص عوامل مرتبط و غیرمرتبط به تصمیم ،از طریق قوانین و مقررات صورت میگیرد
که ممکن است به صورت سلبی یا ایجابی به بیان این مالحظات بپردازند که در این صورت
1. Daubert.
2. Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (92-102), 509 U.S. 579 (1993).
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دادگاهباید ازخودبپرسدکهآیا عواملی کهسازمانبرآنتکیه کرده،مواردی هستندکهدر
قانونتعیین شدهاست .گاه ممکن است در قوانین و مقررات همه عوامل مرتبط بیان نشود که
درنتیجه تعیین آنها در حوزه صالحدید اداری قرار میگیرند .در این خصوص ،دادگاه این
پرسشرامطرحمیسازدکهآیاانتخابسازماندرخصوصاینکهکدامعواملرابررسیکند،
عقالییبودهاست). (Wade & Forsyth, 2004: 387-388
 .4-6ارتباط منطقی

یکیازمسائلمطرحدرنظارتبراساسمعیارسختگیرانهایناستکهآیاتصمیمسازمان
اداریبامدارکومستنداتموجودارتباطمنطقیدارد.دادگاهدراینخصوص،برکیفیتنظر
یکندکهآیاتوجیهاتبیان
سازماناداریتاکیدمیکند؛موضعآنرابررسیمیکندوتعیینم 
شده حمایت منطقی از آن تصمیم ارائه میدهد 2014: 758
Corp

 .)(Virelli,در پرونده 

SEC v.

 Cheneryمقرر شد که دادگاهها نباید اعمال مبتنی بر واقعیات فرضی سازمان اداری و

دالیلخیالیراتاییدکنند.اینمعیارتضمینمیکندکهسازماناداریتصمیمخودرابرتحلیل
منطقی از اطالعات مربوطه مبتنی سازد .نظارت سختگیرانه سازمانهای اداری را تشویق به
شرکتدرفرآیندتصمیمگیریمنطقیتروحسابشدهترمیکند .ارائهتوضیحعقالییوارجاع
کافیبهمدارکازسویسازماناداریبرایموجهدانستنتصمیمازسویدادگاهضروری
است).(Stephenson, 2006: 7-9



نتیجهگیری
نظارتسختگیرانه در مخالفت بامعیار مضیق عمل خودسرانه ونامعقولتکاملیافت .بر
اساسمعیارمضیق ،خواهانبایددادگاهرامتقاعدکندکهتصمیممورداعتراض،مبنایمعقولی
ندارد.ایناستانداردنظارتیبهمعنایمضیقمعیارعقالییبودنانگلستانشبیهبود.عنواننظارت
سختگیرانهاساساًبهایندلیلتوسعهیافتکهدادگاههایآمریکاشروعبهکنترلبیشترینسبت
بهمعیارمضیق نمودند.معیارعقالییبودندرایاالتمتحدهامریکاباشدتبیشترینسبتبه
انگلستاناعمالمیشود.مدلنظارتقضاییآمریکا ،دادگاهها را مکلف بهارزیابیمدارک
مفصلارائهشدهتوسطسازماناداریمیکند.نظارتبراعمالاداریتحتتأثیرجایگاهنظارت
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قضاییدرنظمحقوقاساسیاینکشوراست.اینامرازبرداشتدیوانعالیازجایگاهدولت
درچهارچوبقانوناساسیآمریکاناشیمیشودچنانچهدرپروندهBowen v. American  6
Association

 ، Hospitalمقرر شد که توانمندسازی سازمانهای اداری از سوی کنگره برای

سهیمشدندرحکمرانی،مستلزممسئولیتاینسازمانهابرایتوضیحمبنایمنطقیوواقعی
تصمیمخوداست.مجلسعوامانگلستانصالحیتبیشتریبراینظارتبراعمالادارینسبت
به کنگرهآمریکا داردکهباتفکیکمطلققوامنعشدهاست.در انگلستان،نظریه حاکمیت
پارلمانیودولتپاسخگوشدتنظارتقضاییراکاهشمیدهد.برخالفایاالتمتحده،در
انگلستانازشدتنظارتعقالییبودندرمواردیکهاعمالاداریفنیوتخصصیویادارای
محتوایسیاسیباشد،کاستهمیشود.شدتبیشترمعیار آمریکایی دالیل خاصی دارد.از یک
طرف ،دادگاههای ایاالت متحده میتوانند به لیست بیان شده در پرونده استیت فارم برای
غیرعقالییشدنقاعده بیافزایند.ازطرف دیگر حقوقاداری درایاالتمتحدهدرمقایسهبا
انگلستان نگرانی بیشتری در جهت گروههای ذینفع برای بیان دیدگاهشان داشته است .بدین
ترتیب،دکتریننظارتسختگیرانه تضمینمیکندکهدیدگاههایمختلفارائهشدهبهسازمان
اداریموردبررسیقرارگیرند.
نکته جالب توجه در خصوص این معیار ،اعمال آن برای نظارت بر موضوعات فنی و
تخصصی است که عموما در نظامهای حقوقی دیگر ،به عنوان موضوعات غیرقابل نظارت
قضاییازآنهایادمیشودوقضاتعمدتاخودرابراینظارتبراینموضوعاتشایستهنمی-
دانند.دراینخصوص،الزماستپژوهشهایجدیدیبابررسیرویهقضاییایاالتمتحده
آمریکاصورتبگیردتاچگونگیاعمالمعیار مذکوردراینموردمشخصشودوبتواناز
دستاوردهایآنهابهرهمندشد.


1. 476 US 610 (1985).
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