
 

 

 1ی  درحقوق اداري ایاالت متحدهیقضا نظارت

 

 2مهدي هداوند

 چکیده

جدی «عارض منافعت»گیری نماید که در آنای تصمیمباید در مورد مسأله عنوان مثال چنانچه یک سازمان اداری،در موقعیتی قرار گرفته کهبه

 همان صورت پارک حفظ کند و و از او خواسته شده که آن را بهو اجتناب ناپذیر است،)مثال سازمان اداری که پارکی را در اختیار دارد 

در این  گیریهای اداری برای تصمیمنماید(،رعایت و به کارگیری آیین هم اینکه تحت فشار است که آن را به یک آزاد راه تبدیل

های اداری و تعیین الف(ایجاد سازمان1کند و با دشواریهای روبرو خواهد بود. موقعیت،احتماال دقت و موشکافی بیشتری را طلب می

عهده دیگران های را بوظیفه تواند بر اجرای واقعی تمامی قوانین نظارت کند،بایستی چنینحدود صالحیت آنها از آنجایی که کنگره نمی

برخی از اختیاراتش 2ه با تفویضمانند آلودگی آب و هوا مربوط شوند،کنگر ویژه وقتی که این موارد به سطح فنی بسیار باالییبگذارند به

در مورد آنها قانون تصویب کرده است  ای کههای ویژهطور غیرمستقیم بر حوزهتواند بههای اداری،میدر ایجاد و اجرای قوانین به سازمان

نین . در چشودکه وارد جزئیات شود، جزئیاتی که اغلب به بهترین شکل به عهده متخصصان گذاشته مینظارت کند بدون این

ور اطمینان منظحالتی،بازنگری قضائی اقدامات سازمان اداری باید به دو طریق انجام شود تا اهداف موردنظر بازنگری تأمین گردد:اول،به

ص خای مغایر با سیاستهای ملی تعیین شده از سوی قوه مقننه عمل نکرده باشد، دادگاهها باید مشاداری به شیوه از این موضوع که سازمان

 است یا خیر.بوده نمایند که آیا تفسیر سازمان اداری از اختیارات قانونی خود صحیح

 نظارت قضایی، حقوق اداری، حقوق ایاالت متحده امریکا. کلیدواژه ها:
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 مقدمه

کنترل، محوری ترین ایده در حقوق اداری ایاالت متحده استتتت. از این منظر، کارکرد اصتتتلی حقوق اداری،  

 تر کنترل فرایندهای اداری است. کنترل و نظارت بر تصمیمات و اقدامات سازمانهای اداری یا به عبارت دقیق

و  3کنند. کنگره از طریق قانونگذاری توانمند ساز در ایاالت متحده چهار نهاد، ستازمانهای اداری را کنترل می 

های صتتالحیت آن را تعیین و نقش آن و محدوده کندستتازمان اداری را تأستتی  می  4،«قانون ارگانیک»با تصتتویب 

قنینی با های تکند؛ کنترلکنتد. کنگره متعتاقبتاا ستتتازمان اداری موصتتتوف را با ترکیب دو روش دیگر کنترل می    می

ای ههای غیر تقنینی از طریق آئیندهد و کنترلتصتتتویتب قتانون جتدیدی که اختیارات ستتتازمان اداری را تغییر می    

  نظارت پارلمانی.

رئی  جمهور، معموالا با تصتویب حداقل یکی از مجال  کنگره، شتخص یا اشتخاصی را که سازمان اداری را    

کند. مقامات قوه مجریه بر عملکرد سازمانهای اداری از نظر مطابقت با فلسفه وجودی کنند منصتوب می مدیریت می

کنند. مورد از سازمان اداری دارند، نظارت میآنها به عنوان ستازمانهای مقررات گذار یا انتظارات خاصی که در هر  

ا شود و کارمندانی که معموالا مطابق بستازمان اداری، متشکل از مدیری است که در یک فرآیند سیاسی منصوب می 

 شوند.  نظام استخدام دولتی به کار گرفته می

کند کند. قوه قضائیه تعیین مییها و قضتات، عملکرد سازمان اداری را کنترل م قوه قضتائیه نیز از طریق دادگاه 

هائی که قانون ارگانیک مؤس  آن سازمان، سایر قوانین موضوعه که آیا یک ستازمان اداری در محدود  صتالحیت  

 اند فعالیت نموده است یا اینکه پا را فراتر گذشته است.  و قانون اساسی، به آن تفویض کرده

آنها از طریق مشتتارکت در فرآیندهای اداری و البی اشتتخاخ خصتتوصتتی نیز در حقوق عمومی فعال هستتتند.  

ت های اداری نظارکردن با مدیران ستتازمان، قوه مجریه، قانونگذاران یا کارکنان ستتازمان اداری، به نوعی به فعالیت  

اند و دیگر ها یا صتتتنایعی هستتتتند که مقررات گذاری شتتتدهدارند. مشتتتارکت کنندگان خصتتتوصتتتی شتتتامل بنگاه

شتتتوند، از قبیل انجمن تولید کنندگان مواد شتتتیمیایی یا اتاق  لحاظ مالی متأثر از مقررات میهتایی کته به   شتتترکتت 

های حامی محیط زیستتتت نیز در برخی هتای نماینده منفعت عمومی، از قبیل گروه بتازرگتانی ایتاالت متحتده. گروه    

عمومی نیز یکی از موضتتتوعات مشتتتارکت دارند. به عالوه آزادی اطالعات و حق دستتتترستتتی همگانی به اطالعات 

  5ابزارهای کنترل مردمی بر عملکرد سازمانهای اداری است.

در این نوشتتتتتار ابتدا نگاهی خواهیم انداخت به مفاهیم اولیه حقوق اداری در ایاالت متحده وآنگاه ، بازنگری  

قضائی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

 مفاهیم مقدماتی حقوق اداری   -گفتار نخست
                                                 
3 - Enabling Legislation  

4 - Organic Act 

5 -J . Pierce , Richard, “Administrative Law and Process”, Foundation Press, 1999 , P . 7.  



به شدت حقوق  1146متحده علیرغم غلبه سنت کامن ال، تجربه تصویب قانون آیین اداری در سال  در ایاالت

ان های آن با سلفش یعنی حقوق اداری انگلستای که تفاوتاداری این کشور را دستخوش تحول کرده است، به گونه

را  6«عایت الزامات شایسته قانونیر»بارز و جالب توجه است. در حقیقت، حقوق اداری آمریکا مفهوم منحصر به فرد 

کامن ال، ایجاد کرده، آن را پرورش داده و در قالب قواعد مدون حقوقی و از  7«حاکمیت قانون»با اقتباس از ایده 

 مسیر آراء متعدد قضایی گسترش داده است.

 اند وتأستتی  شدههای اداری بستیار زیادی وجود دارند که به موجب قانون  در ایاالت متحده آمریکا، ستازمان 

ها، تأثیر زیادی بر حیات اقتصتتادی و اجتماعی شتتهروندان داشتتته و نقش وظیفه آنها اجرای قانون استتت. این ستتازمان

های آغازین پیدایش، دارای اقتصادی ساده کنند. ایالت متحده، در سالهای روزمره دولت باز میاصلی را در فعالیت

از اندکی به قوانین و نظم حقوقی ناشتی از مقررات و قواعد موضتوعه داشت. در   و غیر صتنعتی بود و به همین دلیل نی 

های های دولت و رشد فعالیتهای اداری بستیار اندکی وجود داشتتند. امروزه با گستترش فعالیت   آن دوران ستازمان 

اند و در فرا گرفته اقتصتتتادی و تجاری، به راستتتتی قواعد حقوقی تمام زوایا و ابعاد زندگی مردم را در جامعه آمریکا

به این طرف، تعداد ستتازمانهای اداری و میزان قواعد و  1161اند. از دهه های اداری چندین برابر شتتدهنتیجه ستتازمان

 کنند، به شدت افزایش یافته است.مقرراتی که آنها تولید و اجرا می

های وابستتته به آنها، تعداد زمانهای دولتی و ستتادر ستتطح دولت فدرال عالوه بر مجموعه وستتیعی از وزارتخانه

ار های مختلف مشغول به کگذار مستتقل نیز به موجب قوانین خاخ، تأسی  شده و در زمینه زیادی ستازمان مقررات 

 های مالیستتتاختار ستتترمایه، امور مالی و همچنین گزارش « کمیستتتیون تضتتتمینات و تبادل »هستتتتند. به عنوان مثال 

ایی که هها و اتحادیهبه روابط بین شرکت« هیأت روابط ملی کار»کند، می گذاریهای خصوصی را مقرراتشرکت

کند، ینیز روابط استخدامی را تنظیم م« کمیسیون برابری فرصت های شغلی»کند، با آنها ستر و کار دارند نظارت می 

گذارند تأثیر میها بر روش تولید محصوالت شرکت« اداره ایمنی و بهداشت کار»و « سازمان حفاظت محیط زیست»

 نماید.گذاری میچگونگی بازاریابی و فروش محصوالت را مقررات« کمیسیون تجارت فدرال»و سرانجام 

گذاری در برخی از موضتتتوعات پیش ها نیز اگر دولت فدرال برای مقرراتعالوه بر ستتتطح فتدرال، در ایالت 

 تواندها وجود دارد. مقررات ایالتی میایالتهای اداری گذاری توستتط ستتازماندستتتی نکرده باشتتد، امکان مقررات

گذاران فدرال مورد توجه هایی را که توستتط مقرراتها را پوشتتش دهد یا به طور مستتتقل همان فعالیتهمان فعالیت

گذاری کند. در نهایت در ستتطح شتتهرستتتان یا شهر نیز اند، در چهارچوب مقررات فدرال مجدداا مقرراتقرار گرفته

 کنند.گذاری میها را مقرراتداری، انواع خاصی از فعالیتهای اسازمان

                                                 
6 - due process of law. 

7 - The rule of law. 



ای از قواعد، مقررات، دستتتورها یا مصتتوبات را تدوین، تصتتویب و  های اداری، مجموعهبه طور کلی ستتازمان

 3 دهند.کنند که بدنه حقوق اداری ایاالت متحده را تشکیل میابالغ می

 

 تعریف حقوق اداري -بند اول

های حاکم بر چگونگی تصتتتمیم گیری ای از الزامات و محدودیتایتاالت متحتده، مجموعه  حقوق اداری، در 

گذارند. علیرغم سادگی و کلی بودن این توستط ستازمانهای اداری استت؛ تصتمیماتی که بر اعضای جامعه تأثیر می    

 تعریف، برای روشن شدن اهمیت آن، الزم است که توضیاتی ارائه شود:

 ای از اصول متعدد استقوقی یکدستت و منستجم نیست، بلکه متشکل از مجموعه  حقوق اداری، یک رشتته ح  -

کنند و حاکم ای که سازمانهای اداری را تأسی  میقوانین موضتوعه  1که در قانون استاستی، قانون آیین اداری،  

ه، یبر فعالیت آنها هستتند، آراء قضتایی، و تکالیف محول شتده از سوی رئی  جمهور و سایر مقامات قوه مجر   

 شوند.یافت می

حقوق اداری، هم بیانگر آن کارهایی استت که سازمانهای اداری به هنگام تصمیم گیری باید انجام دهند و هم   -

 آن کارهایی است که نباید انجام دهند.

، و کنندشتتتود که ستتتازمانهای اداری به وستتتیله آنها تصتتتمیم گیری میحقوق اداری به فرآیندهایی مربوط می -

اهیت آن تصمیمات ندارد؛ با این حال ماهیت تصمیمات اداری متأثر از فرآیند و چگونگی تصمیم ارتباطی به م

 گیری است.

کنند ولی خودشتتان حقوق اداری، حاکم بر ستتازمانهای اداری استتت که اختیارات تفویض شتتده را اعمال می   -

ها دادگاه ور ، کنگره وحاکم نیستتتند؛ بنابراین حقوق اداری مستتتقیماا به تصتتمیم گیریهای شتتخص رئی  جمه  

 شود؛ با این حال هریک از این سه، نقشهای مهمی در حقوق اداری دارند.مربوط نمی

کنتد؛ بنابراین به مدیریت داخلی اداره  حقوق اداری، روابط میتان حکومتت و بخش خصتتتوصتتتی را تنظیم می    -

ره ترتیب، موضتتوع حقوق اداری، اداپردازد، مگر اینکه مدیریت داخلی اداره، بر مردم تأثیر بگذارد )بدین نمی

 کردن نیست(.

های حداقلی وجود دارند که به صتتتورت یکنواخت بر بتا اینکه در حقوق اداری ایاالت متحده تکالیف و آیین 

شتتوند. اما ها، اعمال میها، هم در ستتطح فدرال و هم در ستتطح ایالت گروه وستتیعی از ستتازمانهای اداری و فعالیت 

ی آنها، بسته به اوضاع و احوال، متفاوت است. به عنوان مثال چنانچه یک سازمان اداری، در وضعیت واقعی بکارگیر

ناب ناپذیر جدی و اجت« تعارض منافع»ای تصتتمیم گیری نماید که در آن موقعیتی قرار گرفته که باید در مورد مستتأله

ده که آن را به همان صورت پارک حفظ استت، )مثالا ستازمان اداری که پارکی را در اختیار دارد و از او خواستته ش   

                                                 
3  - B. Cross, Frank and Leroy Miuer, Roger, “West`s Legal Environment of Business”, West Educational 

Publishing, 1998, p. 115. 
1 - Administrative Procedure Act (APA). 



اداری  هایکند و هم اینکه تحت فشتتتار استتتت که آن را به یک آزاد راه تبدیل نماید(، رعایت و به کارگیری آیین 

برو کند و با دشتتتواریهایی روبرای تصتتتمیم گیری در این موقعیت، احتماالا دقت و موشتتتکافی بیشتتتتری را طلب می

ای برای تصمیم گیری در یک سازمان اداری از حمایت سیاسی و مردمی قابل مالحظهخواهد بود. برعک ، چنانچه 

ا تواند بای خاخ برخوردار بوده و تصتتمیمی را که قصتتد اتخا  آن را دارد، اهمیت چندانی نداشتتته باشتتد، می  زمینه

 11 آسودگی خاطر و سهولت بیشتری تصمیم گیری کند.

 

 نقش سازمانهاي اداري -بند دوم

گردد، اعمال می 11ستازمانهای اداری، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها اقتدارات حکومت، به صورت روزمره 

و در نتیجه حقوق اداری در وهله نخستتت تتتتت و در واقع منحصتتراا تتتتت معطوف و متمرکز بر چگونگی عملکرد این    

ش و از این رو با رئی  جمهور و سیاستهایسازمانهاست. برخی از این سازمانها، بخشی از کابینه رئی  جمهور هستند 

همستتو هستتتند. نمونه آن، وزارت کار، وزارت بهداشتتت و خدمات انستتانی، وزارت کشتتور، و وزارت دفاع استتت.   

هایی هستتتتند. به عنوان مثال، های کابینه، خود دارای ستتتازمانهای اداری دیگر و زیرمجموعههریک از این وزارتخانه

از وزارت بهداشتت و خدمات انسانی است و ایمنی و کیفیت غذا، دارو و ابزارهای پزشکی  اداره غذا و دارو بخشتی  

کند. وزارت بهداشتتت و خدمات انستتانی، اداره تأمین اجتماعی را نیز دارد که مستتمول تأمین   را مقررات گذاری می

 خدمات پزشکی نامیدههای بازنشتستگی و غیره است و آن اداره دیگری دارد که مراکز خدمات درمانی و  مستتمری 

 ای بهداشتی برای افراد واجد شرایط است.شوند که مسمول تأمین مالی مراقبتمی

یند ولی با آستازمانهای اداری دیگری نیز وجود دارند که مستتقل هستتند؛ یعنی بخشتی از کابینه به حساب نمی    

هور از دهند و رئی  جممهور گزارش میاین وجود بخشتی از قوه مجریه هستند، به این معنی که مستقیماا به رئی  ج 

ای در رابطه با آنها برخوردار استت. نمونه بارز چنین ستازمانهایی، ستازمان حفاظت محیط زیست    اقتدار قابل مالحظه

 است.

هستتتند. در ر س این ستتازمانها گروهی از افراد قرار دارند و به  12«هیمت امنایی»نوع ستتوم، ستتازمانهای مستتتقل 

ر، دهند و نه به رئی  جمهوگویند. این ستتتازمانهای اداری به کنگره گزارش میمی« هیمت امنایی»همین دلیل به آنها 

قدرت  نگره نیزو معموالا )و نه همیشته(، رئی  جمهور اختیار محدودی برای تغییر اعضتای این سازمانها دارد. البته ک  

، دهند و نه به رئی  جمهورتغییر اعضتای این ستازمانها را ندارد. منظور از این که این سازمانها به کنگره گزارش می  

این استتت که نفو  رئی  جمهور بر این ستتازمانها حداقلی استتت و عمدتاا شتتامل اختیار انتخاب اعضتتایی استتت که    

 کند.وم نیست که کنگره، اعمال مدیریت میکنند. این به این مفهکرسی خود را حفظ می

 هریک از این سازمانها، صرفنظر از اینکه جزئی از سازمان دیگر باشند یا نباشند، مشمول حقوق اداری هستند.
                                                 
11 - Seerden, René and First Stroink, op.cit., p. 308. 

11 - day-to-day basis. 
12 - Collegial. 



ا هشد؛ با این حال در ایالتمطالب پیش گفته به حقوق اداری و ستازمانهای اداری، در ستطح فدرال مربوط می  

 هایی نیز در عمل وجود دارد.شود؛ اگرچه تفاوتمی نیز وضعیت مشابهی دیده

ر ها و حکومتهای محلی دها و میان ایالتها میان دولت فدرال و ایالتچگونگی تخصتتیص و توزیع مستتمولیت  

 گیرد.مورد مطالعه قرار می« حقوق حکومتهای محلی و ایالتی»و در « حقوق اساسی»یک ایالت، معموالا در 

نکته باید اشتاره کرد؛ نکته اول اینکه، دولت فدرال به موجب قانون اساسی صالحیت تنظیم  با این وجود، به دو 

تواند مانع از تصتتتویب ها را برعهده دارد. با بکارگیری این صتتتالحیت، دولت فدرال میروابط تجتاری میتان ایالت  

 های مقرراتبستتتیاری از برنامهای مهم در قوانین ایالتی و محلی ناهماهنگ شتتتود. این توانایی دولت فدرال، مستتتأله

تواند، الزامات اضتتافی را در رابطه با طراحی خودرو به خودروستتازها گذاری استتت. به عنوان نمونه، یک ایالت نمی

کند، اما کنگره به صتتراحت مقرر داشتتته استتت که بستتیاری از مقررات زیستتت محیطی تصتتویب شتتده در تحمیل می

توانند آنها را تکمیل کنند. نکته دوم این استتت که با وجودی که ها میایالتدارند و « حداقلی»ستتطح فدرال، ماهیت 

برخی از موضتتوعات خاخ ممکن استتت خار  از دستتترس دولت فدرال باشتتد، با این حال تأمین مالی آنها مستتتلزم  

ه دهاستتت. این تکنیک از آن برای توستتعه صتتالحیت دولت فدرال استتتفا   رعایت برخی از الزامات از ستتوی ایالت

 13 مورد استفاده قرار گرفته است.« های مدنیحق»شود، بارها در حوزه می

 

 آنها صالحيت حدود تعيين و اداري هايسازمان ایجاد الف ـ

ای را به عهده تواند بر اجرای واقعی تمامی قوانین نظارت کند، بایستتتتی چنین وظیفهاز آنجتایی که کنگره نمی 

ین موارد به ستطح فنی بستیار باالیی مانند آلودگی آب و هوا مربوط شوند، کنگره   دیگران بگذارد به ویژه وقتی که ا

تواند به طور غیر مستتتتقیم بر های اداری، میبرخی از اختیتاراتش در ایجاد و اجرای قوانین به ستتتازمان  14بتا تفویض 

ی جزئیات شود، جزئیات ای که در مورد آنها قانون تصویب کرده است نظارت کند بدون این که واردهای ویژهحوزه

 شوند.که اغلب به بهترین شکل به عهده متخصصان گذاشته می

 

 ساز توانمند گذاريقانون ب ـ

کنتد که در آن نام، وظایف، کارکردها و  برای ایجتاد یتک ستتتازمتان اداری، کنگره قتانونی را تصتتتویتب می      

برای ایجاد کمیسیون تجارت فدرال  صالحیت کند. به عنوان مثال قانون آورندهصالحیت سازمان اداری را تعیین می

بود. این قانون رقابت غیر منصتتتفانه و تجارت  1114قتانون کمیستتتیون تجتارت فدرال مصتتتوب     15)اف تی ستتتی(،

                                                 
13 - Ibid, p. 309. 
14  - Delegating. 

15  - Federal Trade commission (FTC). 



فریبکتارانته را ممنوع کرده استتتت. قتانون مزبور همچنین فرآینتدهتایی کته اف تی ستتتی بتایتد دنبال کند تا افراد یا          

کننتد تحتت تعقیتب قرار دهد تعیین کرده و همچنین امکان بازنگری    ون تخطی میهتایی را کته از این قتان   ستتتازمتان 

 بینی نموده است.نسبت به تصمیمات اداره را پیش 16قضایی

 دهد:این قانون اختیارات  یل را به اف تی سی می

 الزم برای اجرای قانون. 17ت وضع و تصویب قواعد و مقررات1

 .های تجاریت انجام بازرسی از فعالیت2

 های بین ایالتی در رابطه با اقدامات تجاری.ت اخذ گزارش از همکاری3

 های ضد انحصار.ت بازرسی نقض احتمالی قوانین فدرال در زمینه4

 های این بازرسی.ت انتشار یافته5

 گذاری جدید.ت توصیه قانون6

تجاری که مربوط به تتتتت برگزاری جلستتات دادرستتی و استتتماع برای حل و فصتتل برخی از اختالفات خاخ  7

 باشند.مقررات اف تی سی در زمینه قوانین ضد انحصار فدرال می

گیرد، متشتتکل از پنع عضتتو استتت که توستتط رئی  جمهور با   هیأتی که ریاستتت اف تی ستتی را به عهده می 

ا به رشوند. رئی  جمهور یکی از اعضا کمیسیون پیشنهاد و اجازه مجل  سنا برای یک دوره هفت ساله منصوب می

گیرند. های اداری مختلفی را بر عهده میکند. ادارات و دفاتر مختلف اف تی ستتتی فعالیتعنوان رئی  انتختاب می 

 کشد.نمودار زیر ساختار سازمانی اف تی سی را به تصویر می

آنها  هب« قانون آورنده صتتتالحیت»کنند که کنگره به موجب های اداری فدرال فقط اختیاراتی را اعمال میستتتازمان

های ها نیز قوانین توانمند ساز با تصویب قوه مقننه در هر ایالت، سازمانتفویض کرده است. به همین ترتیب در ایالت

 13 کند.اداری ایالتی را تأسی  می

 

 

 اساسی قانون منظر از اداري هايسازمان اختيارات پ ـ

اند، زیرا آنها اختیاراتی را آمریکا اشتتغال کردههای اداری گوشتته دنع و غیر عادی را در نظام حقوقی ستتازمان

 شود که به عنوان مثال، قانوناا  آورندهکنند که معموالا میان سه شاخه حکومت تقسیم شده است. یادآور میاعمال می

صتتالحیت کمیستتیون تجارت فدرال )اف تی ستتی(، اختیاراتی را به اف تی ستتی داده که وظایف قوه مقننه )قاعده    

 گیرد.وه مجریه )اجرای قواعد( و قوه قضاییه )قضاوت یا حل و فصل اختالفات(، را در بر میسازی(، ق

                                                 
16  - Judicial Review. 
17  - Rules and regulations. 
13  - B. Cross, Frank and Leroy Miller, Roger, op.cit., p. 116. 



به هر یک از قوا اجازه داده که اقدامات دو قوه دیگر را کنترل کنند. به  11«کنترل و توازن»اصتل قانون استاسی   

های اداری که قانون اساسی به سازمان گذاری کند. اماعالوه قانون استاسی اجازه داده است که فقط قوه مقننه، قانون 

وضع و ایجاد  21«قواعد ماهوی»کنند یعنی تصویب می 21«قواعد قانونی»ای نکرده استت،  طور مشتخص به آنها اشتاره  

 آور هستند.کنند، قواعدی که همانند قوانین مصوب کنگره الزاممی

حده، اجازه تفویض چنین اختیاراتی را به قانون استتتاستتتی ایاالت مت  1اند که اصتتتل ها عموماا ر ی دادهدادگتاه 

قانون اساسی مبنای اصلی حقوق اداری  1دارند که اصتل  ها مقرر میهای اداری، داده استت. در واقع دادگاه ستازمان 

گذاری را به کنگره اعطا کرده و کنگره را ملزم کرده که بر اجرای همه تمامی اختیارات قانون 1اصتتل  1استتت. بند 

این اختیار را به کنگره داده است که همه قوانین الزم برای اجرای اختیارات اجرایی  1اصل  3کند. بند  قوانین نظارت

اند که کنگره به این ترتیب تفستتتیر کرده 22«دکترین تفویض»ها این فرازها را تحت عنوان را تصتتتویب نماید. دادگاه

 رراتی را برای اجرای این قوانین، وضع نمایند.های اداری را تأسی  کند تا مقاین اختیار را دارد که سازمان

های مشخصی را بر صالحیت و وظایف هر سته شتاخه حکومت )قوای سته گانه مجریه، قضتاییه و مقننه( کنترل    

نمایند. به های گوناگون، مستتتقالا انجام وظیفه میهای اداری به شتتیوهکنند اما ستتازمانهای اداری اعمال میستتازمان

« قوه چهارم»ستتازند، گاهی اوقات به نام )دیوان ستتاالری( را می« بوروکراستتی»های اداری که انهمین دلیل ستتازم

 23 شوند.نامیده می

 

 بند سوم: فرآیندهاي اداري

کنند که عنوان و مفهومی را ایجاد می 26و قضاوت 25اجرا 24های اداری یعنی قاعده سازی،سته کارکرد ستازمان  

های اداری است، در فرآیندهای اداری شامل اجرای قوانین به وسیله سازمان 23 ود.شگفته می 27«فرآیند اداری»به آن 

 ها است.در مقابل، به مفهوم اعمال قوانین توسط دادگاه« فرآیند قضایی»حالی که 

را در هنگام قاعده ستتازی، قضتتاوت و دیگر وظایفشتتان  « الزامات آیینی خاصتتی»های اداری باید همه ستتازمان

هی اوقات، کنگره الزامات آیینی خاصتتی را در قانون آورنده صتتالحیت یک ستتازمان اجرایی مقرر رعایت کنند. گا

                                                 
11  - Checks and  balances. 
21  - Legislative rules. 
21  - Substantive rules. 
22  - Delegation doctrine. 

23  - Ibid, p. 118. 
24  - Rulemaking. )وضع قواعد و مقررات اداری( 
25  - Enforcement. )پیاده سازی( 
26  - Adjudication.)تصمیم گیری موردی( 
27  - Administrative process. 
23  - see: J. Pierce, Richard, “Administrative Law and Process”, Foundation Press, 1999, p. 7.. 



 21«قانون آیین اداری»داشتتته استتت. در نبود قواعد خاصتتی که از ستتوی کنگره برای موارد خاخ مقرر شتتده باشتتد،  

های اداری اجرا ازمانحاکم استت. قانون آیین اداری جزء الینفک فرآیندهای اداری هستند که در س  1146مصتوب  

ها، های اداری به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر تفسیرهای ارایه شده از قانون توسط دادگاهشتوند. به عالوه آیین می

 31 شوند.پیاده می

ها های خود آناین قانون الزامات آیینی خاصتی را ایجاد کرده است که سازمانهای اداری فدرال باید در فعالیت 

، قواعد حاکم بر حل و فصتتل اختالفات توستتط  «استتتماع»و « اخطار»الزامات مربوط به  APAد. مثالا را رعایت کنن

ها قوانین های مربوط به وضتتع قواعد و مقررات گذاری را مقرر داشتتته استتت. اغلب ایالت ستتازمانهای اداری و آیین

اری ایالت است. با توجه به موارد اند که حاکم بر ستازمانهای اد فرآیندهای اداری خاخ خودشتان را تصتویب کرده  

 باشد:های سه گانه سازمانهای اداری در ایاالت متحده به شرح  یل میپیش گفته صالحیت

 

 (آور الزام ماهوي قواعد وضع) سازي قاعده صالحيت ـ الف

ند. تصویب کنایجاد و « قواعد ماهوی»دهند که بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی، به سازمانهای اداری اجازه می

باشتند و اشخاخ باید آنها را  مقررات ماهوی بستیار شتبیه قوانین موضتوعه هستتند زیرا همانند قانون الزم االجراء می    

مانهای شتتتود. ستتتازرعایت کنند. تخطی از آنها با توجه به موفاد قاعده مربوطه موجب مستتتمولیت مدنی یا کیفری می

. این کندنیز صادر کنند که عبارات و الفاظ قوانین جاری را تفسیر می 31«قواعد تفسیری»توانند به اصطالح اداری می

تواند توستط سازمانهای اداری تصویب و ابالغ  نیز می 32«اعالم خط مشتی »توانند قانون جدید ایجاد کنند. قواعد نمی

دارد آنها را در آینده ای از اقدامات پیشنهغادی است که یک سازمان اداری قصد ها، اعالن ستلسله شتود. این اعالمیه 

 ها قدرت قانونی ندارند.پیگیری و پیاده کنند. این اعالمیه

وظیفه اصتلی یک ستازمان اداری، وضع قواعد و مقررات است، یعنی ایجاد و تدوین مقررات جدید. در قانون   

کند. اگذار میگذاری را به سازمان اداری وتأستی  کننده یک ستازمان اداری، کنگره صالحیت الزم برای مقررات  

، ستتازمان ایمنی و بهداشتتت کار را مجاز کرده استتت که  1171به عنوان مثال قانون ایمنی و بهداشتتت کار مصتتوب  

های کاری را وضتتتع و اعالم کند. برای وضتتتع مقررات جدید، ستتتازمان قواعد و مقررات مربوط به ایمنی در محیط

مقرر شتتده، « قانون آیین اداری»ه ستتازی را که در ایمنی و بهداشتتت کار مؤظف استتت قواعد شتتکلی و آیین قاعد  

 رعایت کند.

                                                 
21  - Administrative procedure act (APA). 
31  - B. Cross, Frank, op.cit., p. 118. 
31  - interpretive rules. 
32  - Statements of Policy. 



قاعده سازی به روش اعالم »گیرد، آیینی که در اغلب موارد برای وضع قواعد و مقررات مورد استفاده قرار می

 شود. این روش شامل سه مرحله اصلی است:  نامیده می 33«و نظریه

 36و مقررات نهایی. 35دوره دریافت نظریات 34اعالم مقررات پیشنهادی،

 

 پيشنهادي مقررات اعالم ـ اول مرحله

گیرد، ستتازمان مزبور اعالمیه مقررات وقتی که یک ستازمان اداری فدرال، تصتتمیم به وضتع مقررات جدید می  

شتتود و مقررات، ای که توستتط قوه مجریه منتشتتر میکند، نشتتریهمنتشتتر می 37پیشتتنهادی را در نشتتریه رستتمی فدرال

« چه زمانی»و « کجا»کنتد کته   ، بیتان می کنتد. این اعالمیته  هتای دولتی را چتام می  هتا و بخشتتتنتامته   دستتتتورالعمتل 

 شتتتود و دوره زمانی و موضتتتوع قانون این مقررات وضتتتع می« کدام»افتد، به موجب گتذاری به جریان می مقررات

 مقررات پیشنهادی چیست.

 

 نظریات دریافت دوره ـ دوم مرحله

پ  از انتشتتار اعالمیه حاوی متن مقررات پیشتتنهادی، ستتازمان اداری  یربط باید زمان کافی برای اشتتخاخ در 

ت برای بینی این مهلنظر بگیرد که نظریات مکتوب خود را در مورد مقررات پیشتتنهادی ارستتال نمایند. هدف از پیش

قررات هایشان در رابطه با مت نظریات، فراهم آوردن فرصت کافی برای اشخاخ  ینفع به منظور اعالم دیدگاهدریاف

اشد یا تواند مکتوب بپیشتنهادی است به نحوی که خط مشی سازمان اداری را تحت تأثیر قرار دهند. این نظریات می 

 دد.تواند به صورت شفاهی مطرح گراگر جلسه استماع برقرار شود می

ستازمان اداری مجبور به پاسخ دادن به همه نظرات نیست اما ملزم به توجه و پاسخگویی به نظریات مهمی است  

شوند. نحوه پاسخگویی به نظریات این گونه است که سازمان که مستتقیماا به موضتوع مقررات پیشتنهادی مربوط می   

ب اثر دهد یا این که در شرح همراه با مقررات نهایی، اداری باید به این نظریات از طریق اصتالح مقررات نهایی ترتی 

توضیح دهد که چرا مقررات را تغییر نداده است. در برخی اوضاع و احوال خاخ، به ویژه در مواقعی که آیین وضع 

شتود، سازمان اداری  یربط ممکن است حتی پ  از  مقررات در مواردی که رستمیت کمتری دارد به کار گرفته می 

ت دریافت نظریات، اظهار نظر افراد را بپذیرد. ستتتازمان اداری باید این نظریات را در ستتتوابق نگهداری و  پتایان مهل 

 های قضایی بعدی مورد استفاده قرار گیرند.ها و بازنگریخالصه نویسی کند تا در کنترل

                                                 
33  - Notice – and – Comment Rulemaking. 
34  - Notice the proposed rulemaking. 
35  - Comment period. 
36  - Final rule. 
37  - Federal register. 



 

 نهایی مقررات ـ سوم مرحله

د، متن مقررات نهایی را تدوین و آن را در پ  از آن که ستتازمان اداری نظریات دریافت شتتده را بررستتی کر 

های اداری فدرال در کند. این مقررات همراه با مقررات سایر سازمانمنتشر می 33)سی اف آر(« نشریه رسمی فدرال»

ا ها متعاقباا آنهآور هستتتند، مگر این که دادگاهشتتود. مقررات نهایی الزامچام و منتشتتر می« مجموعه مقررات فدرال»

 ال کنند.را ابط

 39اجرایی صالحيت ـ ب

هستتتند از قبیل بازرستتی، پیشتتگیری از  « های اجراییصتتالحیت»ستتازمانهای اداری معموالا دارای اختیار اعمال 

نقض احتمتالی قوانین، مقررات اداری و دستتتتورهتای اداری. برای اجرای موفقیت آمیز این وظایف، یک ستتتازمان    

های اقتصتتادی از طریق بازرستتی و از طریق ستتایر منابع به دستتت آورد. اگر    اهاداری باید اطالعاتی را از افراد و بنگ

رای ب« احضتتاریه اداری»تواند یک اطالعات مورد نیاز به صتتورت داوطلبانه در اختیار قرار نگیرند، ستتازمان اداری می

 تحقق از اشخاخ و بنگاه مورد نظر صادر کند.

اند. یکی از گذاری شدهایی را بر عهده دارند که مقرراتههای اداری، نظارت بر مؤستستات و شرکت  ستازمان 

ها های اداری در طول فرآیند قاعده سازی، برای کسب اطالعات از افراد، شرکتها توستط سازمان انواع این نظارت

شود. هدف از این نوع حصول اطمینان از این امر است که مقررات صادره به جای این که یا صتنعت خاخ انجام می 

های باشند با در نظر گرفتن عوامل  یربط تصویب شوند. بعد از این که مقررات نهایی صادر شد، سازمان« لبخواهید»

دهند. نظارت از این نوع ممکن است هنگامی انجام شود که اداری، نظارت را برای بررسی رعایت مقررات انجام می

 یکی از شهروندان تخلف احتمالی را گزارش داده باشد.

آورند. های اداری اطالعات الزم را به واسطه بازرسی از محل به دست میها: بستیاری از ستازمان  ازرستی تتتت ب1

گاهی اوقات بازرستی یک اداره، کارخانه و یا دیگر مؤستستات تجاری، تنها راه کستب شواهد مورد نیاز برای تأیید     

 هایدهند از قبیل بازرستتیپوشتتش می ها راهای اداری، طیف وستتیعی از فعالیتتخلف از مقررات استتت. بازرستتی 

ت های زیسها و نظارتهای ایمنی از تجهیزات تجاری و اتومبیلبهداشتتی از معادن  غال سنگ زیر زمینی، آزمایش 

تواند از یک شرکت یا فرد بخواهد، اسناد معینی را محیطی بر تشتعشعات موجود در یک کارخانه. سازمان اداری می 

 سازمان اداری به منظور انجام آزمایش ارسال کند.ارایه داده و یا برای 

های بازرگانی های اداری برای بازرسی تجهیزات یا پروندههای تجاری با درخواستت ستازمان  معموالا، شترکت 

ی گذار داشته باشد. اگرچه، در بعضهای مقرراتکنند، زیرا هر شرکتی عالقه دارد رابطه خوبی با سازمانموافقت می

                                                 
33  - Code of federal Regulation. 

31  - Executive Powers. 



کند درخواست سازمان اداری، غیر منطقی است و ممکن است برای منافع هنگامی که شترکت تصتور می  مواقع مثل 

ازمان هایی، ستواند با درخواستت ستازمان برای بازرسی مخالفت کند. در چنین موقعیت  آور باشتد، می شترکت زیان 

 تواند از احضاریه یا حکم بازرسی استفاده کند.اداری می

که یک احضاریه رایع است. این  41دارای دو نوع اصلی است: احضار برای شهادت، تتتت احضتاریه: احضتاریه  2

که  41خواهد تا در جلسه استماع حضور یابد. احضاریه ارایه اسناد،احضتاریه حکم یا دستتوری استت که از شاهد می   

داری هد. یک سازمان اکند که نشریات، سوابق و یا اسناد را به سازمان اداری تحویل دیک مؤسسه یا فرد را ملزم می

هایی در این مورد که ها استتتفاده کند تا به شتتواهد یا استتناد دستتت یابد. محدودیت  ممکن استتت از انواع احضتتاریه 

تواند درخواستتت کند، وجود دارد. برای تعیین این که آیا یک مؤستتستته عمومی از  ستتازمان اداری چه چیزی را می

 تواند عوامل زیر را مدنظر قرار دهد:ستفاده کرده یا خیر، دادگاه میصالحیتش برای به دست آوردن اطالعات سوء ا

  هایی از هدف از بازرستتتی: بازرستتتی باید دارای هدف قانونی باشتتتد. از آزار و ا یت به عنوان نمونه

 توان نام برد.اهداف ناروا می

  لف قانون تخ شوند که نشان دهند ازمرتبط بودن اطالعات: اطالعات در صورتی مرتبط محسوب می

 خواسته مطممن شود که تخلفی از قانون صورت نگرفته است.شده و یا این که سازمان اداری می

 .مشخص بودن تقاضا: یک احضاریه باید به اندازه کافی موضوع بازرسی را توضیح دهد 

 ل گیرند. در هر حاها بر عهده طرفی استتت که به درخواستتت او اطالعات مورد بررستتی قرار میهزینه

 کنند.شان خودداری میهای تجاری معموالا از افشا اطالعاتی از قبیل اسرار تجاریشرکت

 42قضایی صالحيت ـ پ

 43بستتیاری از ستتازمانهای اداری دارای صتتالحیت قضتتایی برای رستتیدگی به دعاوی از طریق دادرستتی اداری  

ه به کند کشکایتی را به شخصی ابالغ میشتود که یک ستازمان اداری برگه   هستتند. دادرستی اداری زمانی آغاز می  

باور آن ستازمان اداری، شتخص مزبور قوانین یا قواعد و دستورهای اداری را نقض کرده است. شخصی که شکایت   

 شود.شود، خوانده نامیده میبه او ابالغ می

                                                 
41  - Ad testificandum (to testify). 

41  - Subpoena duces tecum (Bring it with you). 
42  - Judicial Powers. 
43  - Administrative Proceeding. 



حکمی و دادرستتتی اداری را برعهده دارند. آنها به ستتتمواالت و شتتتبهات   44 ،(ALJs)قضتتتات حقوق اداری 

گیرند. قضتتات حقوق اداری مستتتخدم  کنند و درباره آنها تصتتمیم میمربوط به دعوی را بررستتی می 45موضتتوعی

 سازمان اداری هستند. هیمت منصفه در دادرسی اداری وجود ندارد.

شود. حکم صادره باید حاوی دالیل و مستندات تصمیم صادر می« حکم»ر ی قضتات حقوق اداری به صورت  

باشتد. اگر از این حکم، پژوهش خواهی نشتود، حکم صتادره قطعی است. پژوهش، از طریق بازنگری توسط    متخذه 

تواند شتتامل ارزیابی مجدد شتتبهات حکمی و   شتتود. بازنگری توستتط ستتازمان اداری می   ستتازمان اداری انجام می

 46 ود.دادگاه ایالتی مطرح ش تواند برحسب مورد نزد دادگاه صالح فدرال یاموضوعی باشد. استیناف دیگری نیز می

تواند علیه شتتخص یا شتترکت بعد از انجام بازرستتی از یک تخلف احتمالی نستتبت به قانون، ستتازمان اداری می

ه شوند، بدون این که نیازی بها از طریق مذاکره در مراحل آغازین حل و فصتل می طرح دعوی کند. بیشتتر شتکایت  

 دادرسی رسمی باشد.

ای مذاکره: مذاکرات ممکن است به صورت یک گفتگوی ساده و یا در قالب مجموعه ت حل و فصل از طریق1

ای های غیر رستمی انجام شتود. مذاکره به هر شتکلی که باشد هدف از آن بر طرف کردن مسمله به گونه   از نشتستت  

ریق ز طهای بعدی نباشتتد. حل و فصتتل اختالفات ااستتت که رضتتایت ستتازمان اداری جلب شتتود و نیازی به پیگیری

های درگیر شتتتدن در مذاکره به دو دلیل مطلوبیت دارند: پرهیز از آشتتتکار شتتتدن عدم همکاری و اجتناب از هزینه 

های اداری برای حفظ منابع خود و جلوگیری از های احتمالی بعدی. ستتتازماناقدامات قضتتتایی رستتتمی و استتتتیناف

ای برای حل و فصل مسایل های مذاکرهاه حلای از تالش خود را به نصتیحت و ر های رستمی، بخش عمده شتکایت 

 دهند.اختصاخ می

های رستمی: اگر نتوان از طریق مذاکره به راه حلی دست یافت، سازمان اداری ممکن است یک  تتتت شتکایت 2

شتتکایت رستتمی را علیه مظنون به تخلف مطرح کند. به عنوان مثال اگر ستتازمان حفاظت محیط زیستتت، دریابد که  

کند، شتتکایتی را علیه شتتخص متخلف های زیر زمینی را بر خالف قوانین آلودگی فدرال، آلوده میای، آبکارخانه

ی اکند. این شتکایت یک ستند عمومی استت و ممکن است یک اطالعیه رسمی همراه آن باشد. کارخانه   مطرح می

دهد. اگر  زیست پاسخ تواند با پر کردن یک پاسخ نامه به شکایت سازمان حفاظت محیطکه از او شتکایت شتده می  

کارخانه و ستازمان نتوانند با مذاکره مستمله خود را حل کنند، موضتوع در یک جلسته شتبیه دادگاه با حضور قضات      

شتود. فرآیند دادرسی در زیر توضیح داده شده و به صورت نموداری در کادر  یل نمایش  حقوق اداری بررستی می 

 شود.داده می

 

                                                 
44  - Administrative Law Judges. 
45  - Law and Fact. 
46  - R. Cheesman, Henry, “The Legal and Regulatory Environment”, Prentice – Hall, Second edition, 2000, p. 

110. 



 ها،ری: قاضی اداری تمام مراحل استماع را هدایت نموده و دارای صالحیت اجرای قسمت نقش قاضی حقوق ادا      3

ا این که تواند تصحیح بگیرد. بباشد و در مورد حقایق پرونده نیز میگیری در مورد ادله میدریافت شهادت و تصمیم

ری قضات حقوق اداری را تضمین کند قانون، بی طرفی و عدم جانبداقاضی اداری رسماا برای سازمان اداری کار می

 ها بهبودکنند و انصاف را در دادرسینموده است. تضمینات مشخصی از جانبداری قاضی اداری جلوگیری می

بخشند. برای مثال قانون آیین اداری مقرر داشته است که قاضی اداری باید مستقل از کارمندان بازرسی سازمان می

بین  47ی اداری از طریق ارتباطات شخصی یک جانبه )منحصراا برای یک طرف(اداری باشند. همچنین قانون دادرس

قاضی اداری و هر یک از طرفین دعوی اعم از سازمان اداری یا شرکت خصوصی را ممنوع نموده است. نهایتاا مواد 

کرده  بینیهای انتظامی سازمان، پیشقانون آیین اداری مقرراتی را جهت حمایت از قاضی اداری در برابر شکایت

 های خود ارایه دهد.است، به استثناء مواردی که سازمان بتواند دالیل موجه و مناسبی برای هر یک از شکایت

های اداری ها و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. سازمانآیین استماع در سازمان 43 تتتت آیین استتماع: 4

های یدادرستت»عی دارند، به همین دلیل اختالفات معموالا از طریق معموالا درباره انتخاب آیین استتتماع اختیارات وستتی

های دعوی، مشاوران حقوقی آنها و قاضی اداری برای حل و شوند. بدین ترتیب طرفحل و فصل می 41«غیر رسمی

از جهات مختلف شتتبیه  51«های رستتمیدادرستتی»نشتتینند. از ستتوی دیگر فصتتل اختالفات خود پشتتت میز مذاکره می

 های اداری این است کهقضتایی هستند. ولی یک تفاوت عمده میان محاکمه قضایی و استماع در سازمان  محاکمات

 تواند در طول استماع به عنوان مدرک قلمداد شود.در سازمان اداری اطالعات دست دوم نیز می

ه با دعوی صتتادر تتتت آراء ستتازمان اداری: بعد از استتتماع، قاضتتی اداری تصتتمیم یا حکم اولیه خود را در رابط 5

ی کند تقاضتتاتوانند از تصتتمیم قاضتتی اداری نزد هیأتی که ستتازمان اداری را اداره می کند. هر یک از طرفین میمی

صمیم نزد تواند از آن تتجدید نظر کنند. اگر شرکت طرف دعوی به تصمیم هیأت مدیره نیز اعتراض داشته باشد می

اگر هیچ طرفی درخواست استیناف نکرد تصمیم و ر ی قاضی اداری به  دادگاه استتیناف فدرال، فرجام خواهی کند. 

شتتود. به عالوه در صتتورتی که یکی از طرفین، تقاضتتای فرجام کند ولی این   عنوان حکم نهایی ستتازمان قلمداد می

 هگردد. اگر یک طرف دعوا تقاضای فرجام کند و این تقاضا پذیرفتتقاضتا رد شتود، باز هم ر ی نهایی محسوب می  

 باشدشود، حکم نهایی، تصمیم هیأت مدیره سازمان یا دادگاه می

 

 بند چهارم: نظارت بر سازمانهاي اداري

نها در اند و متمرکز کردن آبه طور کلی ترکیب کردن وظایفی که معموالا میان ستته قوه حکومت تقستتیم شتتده 

ها شتتده استتت. به خاطر این تمرکز اختیار، یکی از های اداری، منجر به ایجاد موقعیت برتری در این ستتازمانستتازمان

                                                 
47  - Ex Parte. 

43  - Hearing procedures. 
41  - Informal adjudication proceeding. 
51  - Formal adjudication hearing. 



های دن و فراتر از اختیار رفتن ستتازماناهداف اصتتلی حقوق اداری، کنترل خطرات حاصتتل از خودستترانه عمل کر  

اداری بدون آستیب رستاندن به استتفاده مناستب و به جا از قدرت ستازمانی برای برخورد با مستایل خاصی است که       

ها را کنترل ها، اختیارات این سازمانمورد نظر کنگره بوده استت. قوه قضاییه از طریق بازنگری قضایی توسط دادگاه 

 ند.کنهایی را اعمال میهای اداری، کنترلوای مجریه و مقننه نیز در رابطه با اختیارات سازمانکند. همچنین قمی

 

 قضایی كنترل ـالف 

رت های اداری به صوقانون آیین اداری ضتوابطی را برای بازنگری قضتایی مقرر داشتته استت. فعالیت ستازمان     

این  نگری قضتتایی دارد، باید اثبات کند که دراتوماتیک مشتتمول بازنگری قضتتایی نیستتت، طرفی که تقاضتتای باز  

دعوی  ی ستمت و  ی نفع استت و نشان دهد که دالیل قابل قبولی دارد. اینها الزامات اصلی قضایی هستند که باید   

رسش از ها تمایلی به پقبل از این که دادگاه موضتوع را استماع کند با آنها مواجه گردد. در بازنگری قضایی، دادگاه 

ها ندارند. در بازنگری قضتایی، دادگاه عموماا مسائل و موضوعات زیر را  و پرستیدن اطالعات واقعی ستازمان  حقایق 

 کند:بررسی می

 ت آیا سازمان از اختیاراتش با توجه به قانونی که اختیاراتی را برایش در نظر گرفته تجاوز کرده است؟1

 ت آیا سازمان، قانون را به خوبی تفسیر کرده است؟2

 آیا سازمان یکی از مواد قانون اساسی را نقض کرده است؟ ت3

 ت آیا سازمان مطابق با الزامات شکلی و آیینی قانون عمل کرده است؟4

 ؟اش بوده استت آیا اقدامات سازمان دلبخواهی، خودسرانه یا بر اساس سوء استفاده از اختیارات گزینشی5

 51گردند؟تدلی حمایت میت آیا تصمیمات اتخا  شده با مدارک محکم و مس6

 

 مجریه قوه نظارت ـب 

دولت از طریق قدرت اجرایی رئی  جمهور نستتتبت به استتتتخدام کارکنان فدرال و از طریق حق وتوی رئی   

کند. رئی  جمهور ممکن است قانون تصویب شده از طرف های اداری اعمال میجمهور، کنترل خود را بر ستازمان 

 52 های اداری را تغییر دهد.ند که اختیار و اقتدار موجود سازمانکنگره را وتو کند و یا سعی ک

 

                                                 
51  - see:J. Pierce, Richard and others, op.cit., p. 118. 
52  - Ibid, p. 79. 



 مقننه قوه هاينظارت ـپ 

کند. طبعاا یک ستتازمان ها اعمال میگذاری، اقتدار خود را بر صتتالحیت ستتازمان کنگره از طریق قدرت قانون

توانتتد از طریق میتوانتتد از صتتتالحیتی کتته کنگره بتته او تفویض کرده استتتتت فراتر رود. کنگره   اداری نمی

های بعدی صتتالحیت ستتازمان را و یا حتی خود آن ستتتازمان را از میان بردارد. به عالوه از آنجایی که   گذاریقانون

تواند منابع مالی و دوره زمانی خاصی را گذار میگذاری توستط سازمان الزم است، قانون اختیار قانونی برای سترمایه 

و  ها را اصالحتواند همیشه این محدودیتنامه خاصتی را محدود کند. کنگره می گذاری در براعالم کند که سترمایه 

 بازبینی نماید.

تیار تواند از دیگر اخهای اداری، کنگره میبندی ستتازمانعالوه بر صتتالحیت کنگره در مورد تشتتکیل و بودجه

یاستتت توانند ستتندگان کنگره میخود برای نظارت بر اجرای قانون و ستتازمانی که به وجود آوره استتتفاده کند. نمای

تغییر دهند. کنگره همچنین قادر است اعمال اکثر مقررات فدرال را  53«مورد پژوهی»های ستازمان را از طریق فعالیت 

های کند. بر استتتاس قانون اجرای منصتتتفانه مقررات بنگاه  54«تعلیق»االجرا شتتتونتد  قبتل از این کته آن مقررات الزم  

االجرا شوند های فدرال باید مقررات نهایی را قبل از آن که این مقررات الزممانتمامی ساز 1116کوچک مصتوب  

روز چنانچه کنگره به یک قطعنامه مشتتترک در رابطه با عدم تأیید مقررات برستتد،   61به کنگره ارایه دهند، در طی 

 ره بررستتی گردند. روشهای کنگاعمال مقررات را معلق خواهد کرد تا مقررات مزبور در این فاصتتله توستتط کمیته

 55 های اداری، قانون آیین اداری است.دیگر کنترل قوه مقننه بر عملکرد سازمان

 نظارت مردمی-ت 

 شتتوند، کنگرههای اداری اعمال میهایی که توستتط ستتازمانبه دلیل افزایش نگرانی عمومی درباره صتتالحیت

تر را های مهمت مردمی پاسخگوتر سازد. در اینجا قانونها را از طریق نظارچندین قانون را تصتویب نموده تا سازمان 

 کنیم.بررسی می

 

 اطالعات آزادي قانون 

کند تا استتناد خاصتتی را به هر تصتتویب شتتد دولت فدرال را ملزم می 1166قانون آزادی اطالعات که در ستتال 

آزادی اطالعات انواع شتتخص متقاضتتی ارایه دهد حتی اگر آن شتتخص دلیلی برای آن تقاضتتا نداشتتته باشتتد. قانون  

خاصتی از اسناد را مستثنا کرده است. به هر حال در مورد اسنادی که منطبق با مقررات قانون آزادی اطالعات باشند،  

فقط الزم استتت که درباره اطالعات مورد نظر توضتتیحات مناستتبی داده شتتود. قصتتور ستتازمان در اجابت کردن یک 

ند. دسترسی به اطالعات تنها با پُر کردن یک فرم ساده  و تسلیم آن به درخواستت ممکن استت او را به دادگاه بکشا  

                                                 
53  - Casework. 

54  - Freeze. 
55  - Ibid, p. 42. 



ستازمان اداری  یربط امکانپذیر استت. ستازمان مربوطه مکلف استت، در مهلت مقرر شتده در قانون، تمامی اسناد و      

 مدارک مورد درخواست را معموالا بدون مطالبه هرگونه وجهی در اختیار متقاضی قرار دهد.

هایی که به دنبال هتای  ی نفو  مردمی و حتی شتتترکت هتای صتتتنعتی و کتارگری، گروه  اتحتادیته  هتا،  انجمن

های دولتی برند تا بتوانند اطالعاتی از ستتتازماناطالعاتی درباره رقیبان خود هستتتتند به قانون آزادی اطالعات پناه می

حاضر باید اسناد خود را به صورت های دولتی در حال ، تمام ستازمان 1116دریافت کنند. بر استاس اصتالحیه ستال    

م ماه های الکترونیکی در دستتتترس قرار دهند. از یکهای کامپیوتر و دیگر فورمتالکترونیکی در اینترنت، دیستتتک

بایستت در خالل یک سال بعد از ایجادش، در فایل  شتود می هر ستندی که توستط ستازمان تشتکیل می     1116نوامبر 

ها همچنین باید دارای یک فهرست راهنمای واضح و روشن در رابطه با ستازمان کامپیوتر در دستترس همگان باشتد.   

 تمام اسناد و مدارکشان باشند.

 

 56خورشيد نور زیر دولت قانون 

های دارد جلستتات ستتازمانقانون دولت زیر نور خورشتتید را تصتتویب کرد که مقرر می 1126کنگره در ستتال 

داد تا مطممن شتتتود که هایی را مقرر میشتتتد. به عالوه این قانون آییناداری باید برای حضتتتور مردم آزاد و علنی با

ای را شوند. همانند قانون آزادی اطالعات که استثنائات ویژهعموم مردم از برنامه جلسات و دستور جلسات آگاه می

 شود که:شود، جلسات محرمانه وقتی انجام میشامل می

 مجرم است.ت موضوع جلسه مربوط به متهم کردن شخص 1

 سازد.ت برگزاری جلسه علنی، عملکرد سازمان را بی اثر می2

ند اها این استثنائات را به نحوی تفسیر کردهتتتت موضتوع جلسه در رابطه با مقررات گذاری آینده باشد. دادگاه 3

 که دسترسی علنی و باز تا جایی که ممکن است تحقق یابد.

 

 سترسی به دادگاه گفتاردوم:ابعاد نظارت قضائی،صالحيت و د

های متعددی استت که قانون آیین اداری، قانون اساسی ایاالت  بازنگری قضتایی تصتمیمات اداره، دارای مولفه  

 ها عبارتند از:اند. این مولفهمتحده و آراء قضایی خط مشی ساز دیوان عالی فدرال، آنها را فراهم آورده

خط »و  53«حکم» 57،«موضتتوعات»بازنگری قضتتایی نستتبت به گستتتره و آستتتانه بازنگری قضتتایی:  گستتتره  -1

 تا کجا است؟ آستانه بازنگری قضایی کجاست؟ 51«مشی

                                                 
56  - Government- In- the- Sunshine Act. 

57 - Facts 

53 - Law 

51 - Policy 



 مبانی قانون اساسی و تقنینی بازنگری قضایی: آیا بازنگری قضایی، در همه حال امکانپذیر است؟ -2

 تواند دعوی بازنگری قضایی، اقامه کند؟داشتن سمت: چه کسی می -3

 مقر دادگاه: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی بازنگری قضایی، کدام دادگاه است؟صالحیت و  -4

 61تواند اقامه شود؟زمانبندی بازنگری قضایی: چه زمانی دعوی بازنگری قضایی، می -5

گاهی های باال و آشناخت جامع بازنگری قضایی اعمال اداره در ایاالت متحده، وابسته به پاسخ دادن به پرسش

باشتتتند. در این قستتتمت، ستتتعی ستتتایر مباح  و مجادالت پیرامون این مباح  در حقوق اداری ایاالت متحده میاز 

 ها داده شود.خواهد شد، پاسخی درخور به هریک از این پرسش

 

 

 گستره بازنگري قضایی )دالیل مبناي بازنگري( -بند اول

های ریف کرده است. به موجب این ماده، دادگاهتع 716قانون آیین اداری، گستتره بازنگری قضایی را در ماده  

 بازنگری کننده، باید:

ستازمان اداری را به انجام دادن عملی وادار کنند که به صورت غیرقانونی از انجام آن خودداری کرده یا به   -1

 صورت غیرمعقولی در انجام آن تأخیر نموده است؛

ستتتازمان اداری را غیرقانونی اعالم کرده و ابطال نماید، در صتتتورتی که  63و استتتتنتاجات 62هایافته 61اقدام، -2

 دادگاه دریابد که آنها:

یا حاکی از ستوء استتفاده از اختیار گزینشی هستند، یا از جهات دیگر منطبق با    65متلونانه 64الف تتتت دلبخواهانه،

 قانون نیستند؛

 قانون اساسی هستند؛ب ت در تعارض با حق، اختیار، امتیاز یا مصونیت ناشی از 

 باشند؛م ت فراتر از صالحیت و اقتدار قانونی هستند، یا محدود کننده و کاهنده یک حق قانونی می

 اند؛های مقرر شده در قانون، انجام شدهت ت بدون رعایت آیین

 کند ...، یااز آنها پشتیبانی نمی 66ث ت دلیل معتبری،

                                                 
61 - Seerden, René and stronik, first (eds.), op.cit., p. 333. 

61 - Action 
62 - Findings 

63 - Conclusions 

64 - Arbitrary 

65 - Capricious 

66 - Substantial evidence 



ها مشتتتمول هستتتتند، تا حدی که این واقعیت 63 یه )غیرضتتتروری(غیرقابل توج 67ها،  تتتتتت با توجه به واقعیت

 71 مجدد از سوی دادگاه بازنگری کننده هستند. 61دادرسی

 

توان با نظریه تفکیک قوا مرتبط دانستتت. با فرض اینکه کنگره بازنگری قضتتائی عمل ستتازمانهای اداری را می

ر نیز اختیار انحصتتاری اعمال و اجرای قوانین دارای اختیار انحصتتاری وضتتع و تصتتویب قوانین بوده و رئی  جمهو  

مزبور را دارد، دادگاهها نیز دو نقش استتتاستتتی و محوری در حوز  حقوق اداری به عهده دارند. اول آنکه دادگاهها 

کنند. در ارتباط با ایفاء این نقش، اقدامات ستازمان اداری را به مرزهای تعیین شتده از سوی قانون اساسی محدود می  

ای دارند که از سوی کنگره به آنها اعطاء شده است. قو  قضائیه این اختیار را دارد که نه ا اختیارات گستردهدادگاهه

گیرد. جلوگیری به عمل آورد های اداری که فراتر از چهارچوبهای قانون استتاستتی انجام میتنها از اقدامات ستتازمان

ستتازمان اداری جهت انجام برخی اقدامات بر خالف قانون بلکه در صتتورتیکه کنگره نیز در حین اعطاء اختیارات به 

استتاستتی عمل نماید با آن برخورد کند. دوم آنکه دادگاهها، اختیارات گزینشتتی ستتازمان اداری را به چهارچوبهای   

کنند. در ایفاء این نقش، دادگاهها، کنگره را مقرر شده از سوی قانونگذار )قوانین عادی مصوب کنگره( محدود می

نین های مزبور )مندر  در قوارسانند. مادامیکه سیاستاند، یاری میجرای ستیاستهائی که در قوانین منعک  شده در ا

های مقرر شتده توسط قانون اساسی قرار دارند برای کلی  سازمانهای اجرائی، سازمانهای مستقل  عادی( در چارچوب

 و دادگاهها الزم االجرا هستند.  

باط استن»دهند که عبارتند از از تصتمیمات ستازمانهای اداری را مورد بازنگری قرار می  دادگاهها نوعاا سته جنبه  

استتتفاده شتتده در فرایند تصتتمیم گیری. هر یک از اجزاء تشتتکیل دهند   73«هایآئین»و  72«حقیقت یابی» 71،«از قانون

 این موضوع که سازمانهای اداری کنند که عبارتند از: اطمینان ازبازنگری قضتائی، اهداف دو گان  مهمی را دنبال می 

کنند و نیز اطمینان از این امر که اقدامات ستتتازمانهای اداری با های قانون استتتاستتتی اقدام می در چارچوب محدوده

 سیاستهای اتخا  شده از سوی قو  مقننه مطابقت دارد. 

 

                                                 
67 - Facts 

63 - Unwarranted 

61 - Trial de novo 

71 - Ibid, p. 336 

71 - Conclusions of Law (تفسیر قانون).  
72 - Finings of fact (ارزیابی واقعه).  
73 - Prpcedures (تضمینات رویهای، آئینها و قواعد شکلی). 



 ها(الف ـ بازنگري تفسير و استنباط سازمان اداري از قانون )و خط مشی

کند، این مجوز حاکی از ه کنگره مجوز انجام عملی را در یک حوز  خاخ به ستتازمان اداری اعطاء میزمانیک

های قانونی و با رعایت شترایطی که آن سازمان مجاز به انجام آن اقدام  آن استت که آن اختیارات باید در چارچوب 

فرض حقوقی استوار باشد که اغلب از آن با استت، اعمال گردد. از اینرو اقدامات ستازمان اداری باید بر یک یا چند   

شتود. اقدامات سازمان اداری فقط در صورتی مطابق با سیاستهای  از قانون نام برده می« تفستیر ستازمان اداری  »عنوان 

شتود که این اقدامات، همستو با قصد قانونگذار از واگذاری صالحیت به سازمان   متخذه از ستوی قوه مقننه فرض می 

توان گفت اقدامات مزبور بر اساس محاسب  صحیح از قصد قانونگذار تنها در آن صتورت استت که می  اداری باشتد.  

انجام پذیرفته است. اقدامات یک سازمان اداری در صورتی که مبتنی بر تفسیر نادرست از مقررات قانونی باشد نشان 

دگاهها با تالش برای حصول اطمینان از دهند  انحراف از ستیاستتهای مقرر شده از سوی کنگره است. از این نظر، دا  

کنند، کنگره را یاری این کته ستتتازمتانهتای اداری در چارچوب مرزهای تعیین شتتتده از ستتتوی کنگره حرکت می    

 دهند.  می

ای که در اصتتل مغایر با اصتتول قانون  گاهی اوقات، ممکن استتت کنگره به ستتازمان اداری اجازه دهد به گونه 

مبنی بر لغو پروانه یک بنگاه ستتخن پراکنی به این  FCCاستتاستتی استتت اقدام نماید. به عنوان مثال دستتتور کنگره به 

توری اند دستتدلیل که اعضتاء کنگره از مطالب عنوان شتده توستط صتاحب بنگاه ستخن پراکنی، رنجیده خاطر شتده      

در چنین حالتی، بازنگری قضائی اقدامات سازمان اداری باید به دو طریق انجام شود تا مغایر با قانون استاستی استت.    

ر با ای مغایاهداف مورد نظر بازنگری تأمین گردد: اول، به منظور اطمینان از این موضتتوع که ستتازمان اداری به شتتیوه

ازمان شخص نمایند که آیا تفسیر سستیاستتهای ملی تعیین شتده از ستوی قوه مقننه عمل نکرده باشد، دادگاهها باید م    

اداری از اختیارات قانونی خود صتتحیح بوده استتت یا خیر. دوم، با فرض اینکه ستتازمان اداری دقیقاا مطابق با مقاصتتد  

قانونگذار عمل نموده باشد، دادگاهها باید مشخص نمایند آیا قانون مصوب پارلمان منطبق با قانون اساسی بوده است 

مات یک ستتتازمان اداری، موجب بروز یک مستتتأله مهم و خطیر مربوط به قانون استتتاستتتی گردد،   یا خیر. اگر اقدا

ای تفسیر نمایند که به سازمان اداری اجازه داده نشود دادگاهها تالش خواهند نمود مقررات قانونی مربوط را به گونه

قدام ر ثابت شود کنگره مجوز انجام یک اانجام آن عمل ستموال برانگیز را مطابق با قانون استاسی بداند. با اینحال اگ  

خالف قانون اساسی را به یک سازمان اداری داده است، در آنصورت دادگاه، قانون مصوب کنگره را مغایر با قانون 

 اساسی اعالم خواهد کرد. 

 

 هاب ـ بازنگري ارزیابی سازمان اداري از واقعيت

ای استتتت که همواره از یک یا چند طریق به دنبال محدود تفویض اختیتار از ستتتوی قوه مقننته معموالا به گونه  

ساختن اختیارات سازمان اداری است. یک سازمان اداری تنها در صورتیکه وقایع یا حقایق خاصی وجود داشته باشد 

 یا تنها در صتورتی که اقداماتش موجب تغییرات خاصی در وقایع گردد باید اقدام نماید. برای مثال ادار  دارو و غذا 

شتتتود و ستتتازمان  تواند مکمل غذائی را مورد تأیید قرار دهد که موجب ایجاد ستتترطان در انستتتان یا حیوان می نمی



حمایت از محیط زیستت باید ضتوابطی را در خصتوخ کیفیت آبها وضع نماید که موجب بهبود وضعیت آبها برای    

هند، دصورات نادرست، اقداماتی را انجام میماهیگیری و شتنا شود. زمانیکه سازمانهای اداری بر اساس گزارشها یا ت 

این اقدامات )صترفنظر از ستیاستتهای قانونگذار( به انداز  تفستیرهای نادرست از مفاد قانون، غیر قابل قبول است. در     

عمل، تفکیک این دو شتتکل انحراف ستتازمان اداری از ستتیاستتتهای قانونگذار، اغلب غیر ممکن استتت. اجرای قانون 

توان به یاست، که البته در عمل نم« حقیقت یابی»و « تفستیر قانون »داری مستتلزم ترکیب دو فرآیند  توستط ستازمان ا  

 راحتی این دو را از هم باز شناخت.  

. به عنوان کندمستأله حقیقت یابی توسط سازمان اداری گاهی اوقات با موضوعات قانون اساسی ارتباط پیدا می 

مند کند، اما اینکه یک توزیع عکستتتهای مبتذل را مقررات گذاری و قاعدهتواند امر مثتال یتک ستتتازمان اداری می  

انتشتتار خاخ، متضتتمن عرضتته عکستتهای مبتذل هستتت یا خیر و اینکه یک ستتخنرانی مشتتخص، مورد حمایت اولین 

است. وقتی که دادگاه ارزیابی یک سازمان اداری را در  74باشد یا خیر یک امر موضوعیاصتالحیه قانونی اساسی می 

دهد، دادگاه از از بابت مطابقت اقدام ستازمان مزبور با قانون استاستی مورد بازنگری قرار می    75صتوخ یک واقعه، خ

اختیارات مستتقل خویش در جهت محدود کردن اقدامات دولتی، در چهار چوب مرزهای تعیین شده از سوی قانون  

 کند.  اساسی استفاده می

 

 یپ ـ بازنگري رعایت تضمينات آیينی و شکل

نماید و به اداره اعطاء می 76ها و تضتتتمینات شتتتکلی قوه مقننته تقریباا در اغلب موارد اختیارات را همراه با آیین 

ر ها و تدابیستتازد که در تصتتمیم گیری در خصتتوخ چگونگی اجرای آن اختیارات آیین ستتازمان مزبور را ملزم می

ال بروز خطا و اشتباه را در حقیقت یابی کاهش شتکلی مقرر شتده را رعایت کند. اجرای تدابیر شتکلی خاخ، احتم   

تواند به عنوان یک ستیاستت ماهوی مقرر شتده از سوی قوه مقننه، توسط دادگاه مورد بازنگری    دهد؛ بنابراین میمی

 قرار گیرد.  

 صمیمیابی و عواملی از قبیل تأخیر در تای میان صحت و دقت حقیقتدر انتخاب نوع تدابیر شکلی، باید موازنه

گیری، میزان منابع مالی دولتی و غیر دولتی مورد نیاز در فرایند تصتمیم گیری و اجرای انصتاف نستبت به اشتتخاصی    

ن تدبیر کمتری« رعایت الزامات قانونی»پذیرد، برقرار شتتود. اصتتل که بطور بالقوه از اقدامات ستتازمان اداری تأثیر می

ک دادگاه، اقدامات ستتتازمان اداری را مورد بازنگری قرار شتتتکلی استتتت که باید مورد توجه قرار گیرد. زمانیکه ی 

دهد تا تعیین نماید آیا ستازمان مزبور حداقل تدابیر شتکلی مقرر شده را رعایت نموده است یا خیر، دادگاه مزبور   می

 گذارد تا دولت را ملزم ستتازد در چارچوب قانون استتاستتی اقدام اختیارات مستتتقل قضتتائی خود را به مورد اجرا می 

 نماید. 
                                                 
74 - Question of fact 

75 - fact 

76 -procedural safeguard 



 

 ت ـ آستانة بازنگري 

کند: الف تتتت محدود کردن اختیارات بازنگری قضتتائی ستتازمان اداری دو نقش مهم را در فرایند اداری ایفا می

های مقرر شده از سوی قانون اساسی، و ب تتت در اغلب موارد، بازنگری قضائی اختیارات سازمان دولت در چارچوب

ستوی کنگره. از اینرو، جائیکه بح  از موضوعات مربوط به قانون اساسی در   های مقرر شتده از اداری در چارچوب

 میان نباشد، بازنگری قضائی ، یار و حامی تالشهای قو  مقننه است.  

قلمرو بازنگری قضتتائی، حد ی استتت که دادگاه به تفستتیر ستتازمانهای اداری از قانون، حقیقت یابی و انتخاب   

قلمرو بازنگری در حقوق اداری تا حدی مناقشتتته برانگیز استتتت و این موضتتتوع در  گذارد. مفهومها احترام میرویه

مباح  بعدی بیشتتر مورد بح  قرار خواهد گرفت. در حال حاضتر آنچه که اهمیت دارد شتناسایی دالئلی است که    

هند و بازنگری قرار درستتند که باید تصتتمیم ستتازمان اداری را مورد دادگاهها غالباا بر مبنای آنها، هم به این نتیجه می

 هم باید تا حدودی به نظر سازمان اداری در فرآیند بازنگری احترام بگذارند. 

خود را در بازنگری تصمیمات سازمانهای اداری )در زمینه ارزیابی وقایع، تفسیر قانون و رعایت  دادگاهها نقش

بازنگری اقدامات ستتتازمانهای اداری توستتتط دانند. یکی از معیارهای مورد استتتتفاده در ها( بستتتیار محدود میآیین

 «مبنای عقالنی»دادگاهها این استتتت که اقدامات ستتتازمانهای مزبور در صتتتورتی مورد تأیید قرار خواهد گرفت که  

توان اقدامات سازمان اداری را مورد تأئید قرار داد. اول داشتته باشتد. دالئل متعددی وجود دارند که بر اساس آن می  

صتتدش را از اعطاء اختیارات به ستتازمانهای اداری در زمینه تفستتیر مفاد قانون، حل و فصتتل اختالفات اینکه، کنگره ق

دارد. جائیکه کنگره قصدش را از اعطاء اختیارات خاخ به سازمان اداری ها بیان میها و رویهموجود و انتخاب آیین

اقدامات غیر قانونی آن سازمان هستند  اعالم کرده استت )بصتورت صتریح یا ضمنی( دادگاههائی که درگیر بررسی   

موظفند از تصتتمیم کنگره تبعیت نمایند، به همان ترتیبی که دادگاهها مکلفند از تصتتمیمات قانونگذار در خصتتوخ  

 هائی که یک سازمان اداری باید مورد استفاده قرار دهد تبعیت کنند.  یا آئین 77معیارهای ماهوی

بتازنگری تمایل دارند که از ستتتازمانهای اداری حمایت نمایند چرا که  دوم آنکته؛ دادگتاههتای درگیر در امر    

ا مورد های از عواملی دارند که باید در تصتتمیم گیریستتازمانهای مزبور اغلب دانش برتری نستتبت به طیف گستتترده

 ر است: ها شامل یک یا همه  موارد زیهای نسبی سازمانهای اداری در مقایسه با دادگاهتوجه قرار گیرد. برتری

به طور مثال ستازمان حفاظت محیط زیست احتماالا در خصوخ آلودگی بیشتر از یک   73( موضتوع اختالف، 1

 قاضی اطالعات دارد. 

 ( ارتباط موضوع خاخ با اهداف و اختیارات سازمان اداری و 2

 ترین شیو  استفاده از این منابع محدود. ( منابع موجود نزد سازمان اداری و مؤثر3

                                                 
77 - substantive standards 

73 - subject matter of dispute 



دانند نقش سازمانی دادگاهها، گذارند چرا که مینکه، دادگاهها تا حدی به سازمانهای اداری احترام میستوم آ 

ستتازد. زمانیکه دادگاه اجرای تصتتمیم یک اختیاراتشتتان را برای ارزیابی کارآمدی ستتیاستتتهای حکومت محدود می

بهتری برای تصتتمیم ناقص ستتازمان اداری آید که فوراا جایگزین کند به ندرت پیش میستتازمان اداری را متوقف می

 پیدا شود.  

کند که با درک عقیده دیگر این استتت که ابطال تصتتمیمات ستتازمانهای اداری، ستتازمانهای مزبور را ملزم می  

های آن که ستازمانهای اداری، ملزم به رعایت آنها هستتند، فرایند تصمیم   بهتری از معیارهای استاستی کنگره و رویه  

توانند اقدامات ستتتازمانهای اداری را به دلیل ارتکاب اشتتتتباهات متعدد از  آغتاز نمتایند. دادگاهها می   گیری را از نو

ستوی آنها متوقف نمایند. باالترین حد تأثیر چنین تصتمیمی از ستوی دادگاهها ممکن است بهبود و اصالح اقدامات    

 داری از سوی دادگاهها، اغلب به تأخیر افتادنبعدی ستازمانهای اداری باشتد. با اینحال تأثیر فوری ابطال تصمیمات ا  

اجرای هر گونه ستتیاستتت مقررات گذاری استتت. در این حالت بستتیاری از دادگاهها گرایش قابل درکی به تأیید آن 

اقدامات اداری دارند که مبتنی بر ارزیابی درستتت از حقایق مربوطه و تفستتیر درستتت موضتتوعات حقوقی استتت. این 

 گیرد.های اداری صورت میهای اجتماعی متوقف شدن فعالیتاز هزینه کار به منظور اجتناب

 

 80و معقول بودن 79ث ـ معيارهاي انسجام

م دهند که در بسیاری از تصمیبا توجه به کلی  دالیل  کر شده در فوق، دادگاهها به سازمانهای اداری اجازه می

ها به صتتالحدید خویش اقدام نمایند. وجود این اندازه گیریها، یافتن حقایق، تفستتیر قوانین موضتتوعه و انتخاب رویه 

شتود که مستلزم آن است که دادگاهها اقدامات  هایی میهای اداری از طرفی موجب نگرانیآزادی عمل در ستازمان 

سازمانهای مزبور را مورد بازنگری قرار دهند. جائیکه آزادی عمل وجود دارد، همواره امکان سوء استفاده نیز وجود 

شتود که معیارهای ماهوی مقرر شده از سوی قانونگذار مبهم، سر بسته و دو پهلو  د. این خطر در جائی بحرانی میدار

و یا مستتائل عینی مربوط به اقدامات ستتازمان اداری گنگ و نامعلوم باشتتند. مقامات تصتتمیم گیرند  ستتازمان اداری   

مغایر با رفاه عمومی و یا بر خالف قصد کنگره های مختلفی که ممکن استت صتالحدید و نظرات خویش را به شیوه  

باشتتتد، اعمال نمایند. همچنین اختیارات گزینشتتتی مقامات اداری ممکن استتتت همراه با فستتتاد، در جهت کمک به  

 ای سر هم بندی شده به مورد اجرا گذاشته شود.  همپیمانان سیاسی و یا مجازات مخالفان سیاسی به شیوه

فاده توستط دادگاهها در بازنگری قضتایی اقدامات سازمانهای اداری، ریشه در به   برخی از معیارهای مورد استت 

های ستتازمانهای مزبور از اختیارات اعطاء شتتده دارد. بهترین مثال عملی از عملکرد  حداقل رستتاندن ستتوء استتتفاده  

اداری  سازمانهای تصتمیمات « مقعول بودن»و « انستجام »دادگاهها در فرایند رستیدگی قضتائی، تأکید مستتمر آنها بر    

 است.  

                                                 
71 - consistency. 

31 - rationality. 



دادگاهها، در جریان بازنگری قضتائی، اقدامات ستازمانهای اداری را به منظور شتناسایی انواع مختلف اقدامات    

دهند. دادگاهها در خصتتتوخ موارد  یل تحقیق و غیر معقول و ناهماهنگ مورد بررستتتی دقیق و موشتتتکافه قرار می

 نمایند:پژوهش می

یم که به معنی عقالنی بودن تصمیم سازمان اداری با توجه به فرآیند استدالل است، ت انسجام داخلی یک تصم1

ردند )با گهای مشابه حل و فصل میتتتت انسجام در میان تصمیمات متعدد، به این مفهوم که موضوعات مشابه با شیوه2

، بدین مفهوم که سازمانهای ت انسجام میان تصمیمات در طول زمان3شود( و موارد مشابه به صورت مشابه برخورد می

نمایند. انستجام و هماهنگی  هایشتان اعمال می اداری معیارهای یکستانی را در طول زمان در خصتوخ تصتمیم گیری   

کند. این امر )انسجام( یکی از اصول اصلی عدالت توزیعی اقدامات سازمانهای اداری اهداف ارزشمندی را دنبال می

های ممانعت از فستتاد و دخالت دادن مالحظات ستتیاستتی را در تصتتمیم گیری  استتت. انستتجام و هماهنگی، کنترل و

کند و اعالم دارد که چه رفتاری مجاز و چه رفتاری غیر مجاز استتت. در صتتورتیکه  ستتازمانهای اداری امکانپذیر می

های ای سازمانقوه مقننه در اطمینان از مطابقت تصمیمات سازمانهای اداری با قوانین موضوعه و محدود کردن آزادیه

های مشتتخص قانونی کوتاهی کرده باشتتد، در آنصتتورت دادگاهها از ابزارهای دیگری استتتفاده  مزبور در چارچوب

کننتد تتا ستتتازمانهای اداری را ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات، کنند. بدین منظور دادگاهها اغلب به اظهارات   می

 کنند.  شان در موضوعات دیگر استناد میهها و تصمیمات مشابسازمانهای اداری، اطالعیه

 

 بند دوم ـ مبانی قانون اساسی بازنگري قضائی

کند اقدام سازمان اداری را تحت بازنگری قضائی قرار دهد باید وجود چنین حقی را در شتخصی که تالش می 

قانون استاسی جهت بازنگری  قوانین حاکم بر آن اقدام ستازمان اداری یا در قانون استاستی اثبات کند. هیچ حقی در    

قضتتائی اقدامات یک ستتازمان اداری وجود ندارد مگر آنکه اقدام مزبور بطور مستتلم یکی از حقوق مندر  در قانون 

استاستی را نقض نماید. از اینرو اگر کنگره قصدش را صراحتاا به این نحو بیان نماید که نوع خاصی از اقدامات یک   

ل بازنگری قضتائی نیستت، در آنصورت مادامی که اقدامات مزبور درگیر مسائل   ستازمان اداری توستط دادگاهها قاب  

یک قوا گذارند. این رویه با اصل تفکمرتبط با قانون استاستی نشده باشد، دادگاهها به این تصمیم قوه مقننه احترام می  

 در قانون اساسی مطابقت دارد. 

ره، کنند که کنگر آنصتتورت دادگاهها فرض میبا این حال زمانیکه قصتتد قانونگذار واضتتح و روشتتن نیستتت د

 بازنگری از اقدامات یک سازمان اداری را مد نظر داشته است.  

ری کند که یک حق مبتنی بر قانون اساسی جهت بازنگهای متعدد قویاا تأیید میبطور کلی بررستی مفاد پرونده 

 قضائی اقدامات سازمانهای اداری وجود دارد.  



تواند با دو نوع مختلف از موضتتوعات مرتبط با قانون استتاستتی برخورد  داری حداقل میاقدامات ستتازمانهای ا

 . Johnson vتصتتمیم دیوان عالی در پروند   32های شتتکلی.و دوم: نقض حق 31های ماهوینماید: اول: نقض حق

robinson  روی  خیر دهد. رابیستنون یک سترباز فراری از جنگ بود که دو سال در نی  هر دو مورد را توضتیح می 

ارتش خدمت کرده بود اما مزایای مربوط به کهنه ستتتربازان به وی پرداخت نشتتتد. وی خواستتتتار بازنگری قضتتتائی 

تصتتمیم به عدم پرداخت حقوق و مزایا از دو جهت شتتد؛ اول: امتناع از پرداخت مزایای مربوط به کهنه ستتربازان به   

اولین اصتتالحی  قانون استتاستتی مرتبط با حق آزادی   یک ستترباز فراری که در نیروی  خیره خدمت کرده که نقض 

فات ها و تشریگردد؛ و دوم امتناع از پرداخت مزایای مربوط به کهنه سربازان بدون رعایت آیینمذهب محسوب می

قانونی که منجر به نقض پنجمین اصتتالحی  قانون استتاستتی مربوط به حق برخورداری از تشتتریفات و الزامات شتتکلی  

. دادگاه با توجه به تفاسیری که از قصد قانونگذار ارائه داده است مقرر داشت که رابینسون در هر قانونی شتده استت  

دو مورد حق برخورداری از بازنگری قضتتتائی را دارد. با اینکه کنگره، بازنگری قضتتتائی در مورد تصتتتمیمات اداره 

به دو دلیل ممنوع نموده بود: اتتت اطمینان از برای دریافت حقوق و مزایا را  33کهنه سربازان راجع به واجد شرایط بودن

تتتت اجتناب از تحمیل وقت و هزینه به اداره کهنه 2یکپارچگی و یکنواختی تصمیمات مربوط به واجد شرایط بودن و 

نمایند، دادگاه به این نتیجه رستتتید که ستتتربازان و دادگاهها که وقت و هزین  زیادی را صتتترف اینگونه ایرادات می 

اشتته است که بازنگری قضائی موضوعات مربوط به قانون اساسی که از اقدامات اداره کهنه سربازان  کنگره قصتد ند 

شود را ممنوع نماید؛ زیرا بازنگری قضائی این موضوعات توسط دادگاه، برای مسائل فوق که کنگره برای ناشتی می 

  کند.اجتناب از بروز آنها بازنگری را ممنوع کرده است، مشکلی ایجاد نمی

یک کارگر محلی خواستتتار بازنگری قضتتائی تصتتمیم   czerbies v. department of laborدر پروند  

ورزید. قضات دادگاه ادار  پرداخت خستارت کارگران شد که به زعم وی از پرداخت حقوق حق  وی استنکاف می 

ق ین بوده استتتت که دادگاه حای تفستتتیر نمودند که بر استتتاس آن قصتتتد کنگره بر ا به اتفاق آراء قانون را به گونه

بازنگری قضتایی چنین تصمیماتی را ندارند، با این حال اکثریت قضات حاضر در جلسه )هشت قاضی( اعالم نمودند  

های )که یکی از حق 34«اصتتتل رعایت الزامات شتتتکلی »توانتد با این ادعا که ستتتازمان مزبور  کته کتارگر مزبور می  

عایت نکرده است خواستار بازنگری قضائی در این رابطه شود، حتی اگر شتناستائی شتده در قانون اساسی است( را ر   

 منطوق قانون عادی مربوط بازنگری را در این خصوخ ممنوع کرده باشد. 

شش تن از قضات  university v . Cleland ممکن استت مسأله به صورت دیگری مطرح شود. در پروند  

مبتنی بر قانون استتتاستتتی در خصتتتوخ بازنگری قضتتتائی اقدامات   ای قویاا اظهار داشتتتتند که یک حقدادگاه منطقه

ادعا شود؛ یعنی این ادعا که سازمان اداری  ultra viresستازمانهای اداری وجود دارد و آن زمانی استت که وجود   

                                                 
31 - substantive rights  

32 - procedural rights. 

33 - eligibility 

34 - procedural due process.. 



فراتر از اختیارات قانونی خویش عمل نموده استتت. با اینحال نتیجه گیری قضتتات مزبور محل تردید استتت چرا که   

سد که ر)اقدام نمودن فراتر از اختیارات( یک موضوع مربوط به قانون اساسی نیست. به نظر نمی ultra vires مسال 

( ممنوعیت مبتنی بر قانون استتتاستتتی داشتتتته باشتتتد. اقدامات فراتر از  ultra viresخار  از اختیارات عمل کردن )

باشتتند. بعالوه، محدود ستتاختن  عادی مجاز نمیاختیارات صتترفاا از این جهت غیر قانونی هستتتند که بموجب قوانین  

ورت شتتود فراتر از اختیارات صتتحیط  یک حق مبتنی بر قانون استتاستتی جهت بازنگری قضتتائی اقداماتی که ادعا می

تواند هر گونه ادعائی را بر این اساس که سازمان اداری خطائی گرفته، دشوار خواهد بود چرا که یک وکیل مبرز می

دیل اش عمل نموده استتت تبستتت به ادعائی مبنی بر اینکه ستتازمان مزبور فراتر از اختیارات قانونی را مرتکب شتتده ا

 کند.  

یک  ها جهت بازنگری قضائی اقداماتبه رستمیت شناختن حق بازنگری مبتنی بر قانون اساسی از سوی دادگاه 

هائی را به حق مبتنی تواند محدودیتتتتت آیا کنگره می1باشد: سازمان اداری مستلزم بررسی دو موضوع فرعی نیز می

ها تتتت آیا دادگاه2بر قانون استاستی برای بازنگری قضتائی موضتوعات مرتبط با قانون استاسی اعمال نماید یا خیر، و      

توانند در رابطه با ارزیابی وقایع در جهت اعمال قانون اساسی تا حدودی به سازمانهای اداری اجازه دهند که طبق می

اند. در رابطه با ستتتموال اول اقدام نمایند. در عمل دادگاهها به هر دو ستتتوال فوق پاستتتخ مثبت دادهصتتتالحدید خود 

های زمانی از ستوی کنگره برای استفاده از حق بازنگری قضائی اشاره نمود. در رابطه با  توان به اعمال محدودیتمی

ی در های خصوصگذاری محصتوالت شترکت   توان به شتناستائی اختیار گزینشتی اداره برای نر    ستموال دوم نیز می 

 35ها اشاره کرد.مندر  در قانون اساسی، از سوی دادگاه« جبران منصفانه»رابطه با رعایت معیار 

 

 بندسوم ـ مبانی تقنينی )قانون عادي( بازنگري قضائی 

ت. رر نموده اسکنگره صراحتاا حق مبتنی بر قانون عادی، جهت بازنگری اغلب اقدامات سازمانهای اداری را مق

ها را که به ستازمانهای اداری صالحیت انجام برخی از فعالیت  36این حق یا از طریق گنجاندن آن در قانون ارگانیکی 

های اداری را مشتتمول بازنگری که اقدامات ستتازمان 37«قانون آئین اداری»واگذار کرده استتت، یا با استتتناد به مفاد  

 است. قضائی قرار داده است، قابل شناسایی 

در اصتتل تمامی اقدامات نهائی ستتازمانهای اداری با توجه به مفاد قانون آئین اداری، مشتتمول بازنگری قضتتائی  

 قانون آئین اداری، حق بازنگری قضائی را به جز در موارد زیر تأیید کرده است:  711هستند. ماده 

تتت در صورتی که به موجب قانون، 2، تت در صورتی که قوانین موضوعه بازنگری قضائی را ممنوع ساخته باشند 1

انجام یک عمل از ستوی ستازمان اداری به صتالحدید خود آن ستازمان واگذار شده باشد. استثناء اول تقریباا ساده و     

                                                 
35 - J. Pierce, Richard, op.cit., p . 118- 128 

36 - organic act 

 قانون مادر که تشکیل دهنده سازمان اداری و واگذار کننده صالحیت به آن است.
37 - administrative procedure act (APA). 



بدون ابهام استتت. اگر کنگره صتتراحتاا بازنگری قضتتائی اقدامات یک ستتازمان اداری را منع نماید، دادگاهها به این   

ه باشد یا ای به موضوع بازنگری قضائی نکردگذارند. در صورتیکه کنگره صراحتاا اشارهام میتصمیم قانونگذار احتر

صتتد کنند قای مبهم مورد اشتتاره قرار گرفته باشتتد در آنصتورت دادگاهها غالباا ستتعی می آن که این موضتوع به گونه 

ه قصتتد گذارند که کنگرض را بر این میکنگره را در این باره احراز نمایند. در تفستتیر قوانین موضتتوعه، دادگاهها فر

 اعمال حق بازنگری قضائی را داشته است.  

توانست موجب تا حدی مسأله ساز و درد سر آفرین است. این استثناء می 711دومین استثناء مقرر شده در ماده 

قداماتی را اجاز  انجام ا های قضائی گردد، چرا که اغلب قوانینی که به سازمانهای اداریاستقاط تقریباا کلی  بازنگری 

ی کنند. پیشتتتین  تاریخدهنتد به همان اندازه به ستتتازمانهای مزبور اختیارات و آزادیهای قابل توجهی نیز اعطاء می می

به این نکته اشتاره دارد که قصتد از ایجاد استتثناء دوم محدود ساختن بازنگری قضائی اقدامات سازمانهای     711ماده 

اند که گوئی در این موضوع تهیه و تنظیم شده موستع قوانین تا آن اندازه به صتورت  »ت که اداری در جائی بوده است 

این پیشینه تاریخی قانونگذاری، رهنمودهای دیگری را نیز «. خاخ اساساا هیچ قانونی برای اعمال کردن وجود ندارد

ت گزینشتتی تأکید داشتتته باشتتد به   دهد چرا که ستتوابق مزبور بیش از آنکه به وجود آزادی عمل و اختیاراارائه می

گستتره و حدود این آزادی عمل توجه دارد. پیشنهاد شده است که فقط در صورتی که کنگره هیچ گونه قاعده قابل  

اعمالی را جهت محدود ستتاختن اختیارات ستتازمانهای اداری وضتتع نکرده استتت دادگاهها نیز نباید در خصتتوخ     

 نمایند. بازنگری قضائی سازمانهای مزبور اقدام 

با اینحال، حتی با وجود این رهنمود تکمیلی، مستتتثنی نمودن اختیارات گزینشتتی و آزادی عمل ستتازمان اداری 

از حق بازنگری قضتائی شناسائی شده در قانون آئین اداری، مسال  ساز خواهد بود. کنگره بعضاا اختیاراتی را واگذار  

ه کنگره به تواند نتیجه بگیرد کای که دادگاه میاقض هستتتتند بگونهکند که معیارهایشتتتان بستتتیار مبهم یا  اتاا متنمی

مورد اشاره قرار گرفته  711سازمان اداری آزادی عمل کامل اعطاء کرده است. دیوان عالی؛ استثناء دوم که در ماده 

ه این نستتبت ب ای مضتتیق و محدود تفستتیر کرده استتت. به عالوه دیوان اخیراا نیز عدم تمایل خود رااستتت را به شتتیوه

 موضوع که سازمانهای اداری صرفاا بر اساس اختیارات گزینشی خود اقدام نمایند نشان داده است. 

نقطت  آغتاز تحلیتل استتتتثنتاء آزادی عمل      citizen to preserve overton park v. volpeپرونتد   

به تصتمیم اتخا  شتده از سوی وزیر راه و ترابری مبنی بر    overton parkستازمانهای اداری استت. در این پرونده   

گذشتتتت اعتراض های دولت فدرال جهت ستتتاخت بزرگراهی که از میان یک پارک عمومی میاختصتتاخ کمک 

نمود. قوانین و مقررات موجود، دولتت فدرال را از اعطاء اینگونه کمکهای مالی جهت ستتتاخت آزاد راه از وستتتط   

 تری وجود نداشته باشد. وزیر راه استداللخت مگر آنکه جایگزین سنجیده تر و منعطفساپارک عمومی ممنوع می

گیرد چرا که کنگره با اعطاء اختیارات گزینشتتی کامل به وی کرد که اقدام او مشتتمول بازنگری قضتتائی قرار نمیمی

صوخ نتیجه گرفت که اجازه داده استت که وجوه فدرال را جهت ساخت آزاد راه اختصاخ دهد. دادگاه در این خ 

ای که اعمال نظارت قضائی امکانپذیر گردد. از قوانین موضتوعه، آزادی عمل وزیر را محدود ستاخته استت به گونه   



اینرو، دادگاه استتثناء آزادی عمل ستازمان اداری نسبت به حق بازنگری قضائی طبق قانون آئین اداری را نپذیرفت با   

  33.«در موارد نادری قابل اعمال است که هیچ قانونی برای اجراء وجود نداشته باشداستثناء مزبور تنها »این توضیح که 

اعالم شده   overton parkقانون آئین اداری که در پروند  711( ماده 2تفستیر مضیق از پاراگراف )الف تتتت 

د که در ها اجازه دابود و نیز فرض قتابلیتت بتازنگری کته در پروند  مزبور مجدداا مورد تأیید قرار گرفت، به دادگاه    

مستقیماا  overton parkهای اداری اصرار ورزند. پروند  عمل بر اختیار بازنگری نستبت به تمامی اقدامات سازمان 

در بروز این دیدگاه موثر بوده استت. بدین ترتیب بطور خالصه دیدگاه دیوان عالی این است که عمالا کلیه اقدامات  

 31ضایی است.سازمانهای اداری قابل بازنگری ق

 

  90بند چهارم ـ داشتن سمت

تواند دعوی بازنگری قضایی اقامه کند. قانون اساسی ایاالت منظور از داشتن سمت، این است که چه کسی می

ها، محدود کرده است. بنابراین دادگاه« مرافعات»و « دعاوی»ها را به ، صالحیت دادگاه3متحده، در بند دوم ماده 

توانند دعاوی و اختالفات واقعی را حل و فصل کنند. این شورتی نیستند، آنها فقط میمجاز به اظهار نظر م

ا هگیرد، مسائلی که با آراء محتاطانه دادگاهمحدودیت، مسائل حقوقی مربوط به احراز سمت را در احاطه خود می

ن صی که مدعی داشتتوانند در یک موضوع مداخله کنند، تکمیل شده است. شخدر این خصوخ که چه زمانی می

را اثبات نماید که کمابیش قابل  11«آسیب واقعی»برای اقامه دعوی بازنگری قضایی است، باید وجود « سمت»

ا ای است، آسیبی که متمایز و مشهود است و بنابراین انتزاعی، احتمالی یردیابی و انتساب به رفتار غیرقانونی خوانده

موقعیتی باشد که در صورت موفقیت خواهان در پرونده، بتواند خطای واقع  فرضی نیست. به عالوه، دادگاه باید در

ه از قرار داشته باشد، منافعی ک« حیطه منافع»شده را جبران کند. عالوه بر این، چنین شخصی باید به طور قطع، در 

قض نون را نتواند به صرف اینکه مدعی است دولت قاسوی قانون حمایت شده باشند. براین اساس هر شخص نمی

  12 کرده، اقامه دعوی کند، بلکه باید نشان دهد که به دلیل تخطی دولت از قانون به او آسیب رسیده است.

 بند پنجم ـ صالحيت و مقرّ دادگاه 

مورد بازنگری قرار گرفته و اقدامات دیگر نیز در  13ایناحیهی برخی از اقدامات سازمانهای اداری در دادگاهها

گیرد. اگر کنگره موضوع صالحیت را مورد توجه قرار ندهد بموجب مورد بازنگری قرار می 14ایدادگاههای منطقه

ای اعطاء شتده است، امر  ( به دادگاههای ناحیهUSCقانون ایاالت متحده ) 1331ای که در بخش اختیارات گستترده 
                                                 
33 - Seerdem, René and stroink, Frist, (es.), op.cit., p. 333. 

31 - J. Pierce, Richard, op.cit., pp . 132 – 133.  

11 - standing.  

11 - injury in fact 

12 - Seerden, René and Stroink, Frits (eds.), op.cit., p. 334. 
13 - district courts .  
14 - circuit court .  



ای قهرا به دادگاههای منط بازنگری در این دادگاهها صورت خواهد گرفت. در صورتیکه کنگره صالحیت بازنگری

اعطاء نموده باشد در آنصورت صالحیت مزبور یک صالحیت انحصاری خواهد بود. غالباا کنگره موضوع صالحیت 

گنجاند. با اینحال حل مشتکالت مربوط به صالحیت به  بازنگری را صتراحتاا در قانون مؤست  ستازمانهای اداری می   

نماید که انواع خاصتتتی از اقدامات ستتتازمانهای اداری در  ره مقرر میعهتد  دادگتاهها استتتت. در اغلب موارد کنگ  

ای مورد بازنگری قرار گرفته و در عین حال دیگر اقدامات همان ستتتازمانها باید در دادگاههای دادگتاههتای نتاحیته    

 ای مورد بازنگری قرار گیرند. در هر صتتتورت بطور معمول قصتتتد کنگره از تقستتتیم مستتتمولیتهای مربوط به  منطقته 

  15بازنگری، ضمنی و تلویحی است. 

ای، ضروری است که در اینجا نگاهی به ساختار های منطقهای و دادگاههای ناحیهبرای شناخت موقعیت دادگاه

 قضایی ایاالت متحده بپردازیم.

 های پنجاههای دادگاهنظام -2های فدرال و نظتام دادگاه  -1دو نظتام قضتتتایی در ایتاالت متحتده وجود دارد:    

ها، صالحیت رسیدگی و استماع انواع عاوی را دارند. فرآیند طرح، مراقبت و ایالت ناحیه کلمبیا. هریک از این نظام

شود. دادرسی فرآیندی مشکل، وقت گیر و پر هزینه است که باید نامیده می 16دفاع از یک دعوی حقوقی، دادرستی 

الزامی نیست ولی اغلب طرفین یک دعوی، وکالی حقوقی  منطبق با قواعد پیچیده آیین دادرسی دنبال شود. اگر چه

گیرند تا به جای آنها دادرستی را به نمایندگی از آنها پیگیری کند. در این بخش به اختصار دادگاههای  را به کار می

 شود.مختلف، صالحیت آنها و فرآیند دادرسی در ایاالت متحده توضیح داده می

 

 هاي ایالتالف ـ دادگاه

های مخصتتتوخ به خود هستتتتند. نظام قضتتتایی در اغلب  ها )و ناحیه کلمبیا(، دارای دادگاهز ایتالتت  هریتک ا 

 های آمریکا، شامل دادگاههای زیر است:ایالت

ها فقط به برخی از موضتتوعات خاصتتی که در های با صتتالحیت محدود )اختصتتاصتتی(: این دادگاه دادگاه -1

دگی های رسیهای صلح و عدالت، دادگاههی ترافیک، دادگاهاهکنند، از قبیل دادگتخصتص آنهاستت رسیدگی می  

 17 شود.ها، گاهی وقات دادگاه نخستین مادون گفته میهای خانواده. به این دادگاهبه وصیت نامه و دادگاه

ها برای رسیدگی به دعاوی مدنی که های رستیدگی به دعاوی کوچک نیز در بستیری از ایالت  به عالوه دادگاه

 اند.کمتر از سه هزار دالر است، ایجاد شدهمثالا 

هایی که صالحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند که در های با صالحیت عام )عمومی(: دادگاهدادگاه -2

ستین ها، دادگاه نخهای رسیدگی به دعاوی کوچک نیستند. به این دادگاههای اختصاصی و دادگاهصتالحیت دادگاه 

                                                 
15 - Ibid, p. 178. 

16 - litigation. 
17 - inferior trial courts. 



ا بسته هاند. آرای این دادگاهها را به دو دستته حقوقی و کیفری تقستیم کرده  ها، این دادگاهیالتگویند. برخی از امی

 به اوضاع و احوال قابل پژوهش خواهی در یک دادگاه استیناف میانی یا دیوان عالی ایالت است.

 رند.های نخستین را دادادگاه استیناف میانی: صالحیت رسیدگی به پژوهش از آراء دادگاه -3

ها دارای یک دیوان عالی استتتت. وظیفه این دیوان رستتتیدگی به  دیوان عتالی عتدالتته: هریتک از ایتالتت       -4

 های نخستین است.های استیناف میانی و برخی از دادگاهدادخواست پژوهش از آراء دادگاه

 

 هاي فدرالب ـ دادگاه

. این شودواگذار می« دیوان عالی»ل به یک دارد که صالحیت قضایی فدراقانون اساسی فدرال مقرر می 3ماده 

فدرال « مادون»های دهد که دادگاههمان دیوان عالی ایاالت متحده استت. قانون اساسی همچنین به کنگره اجازه می 

یاالت ای اهای ناحیههای اختصتتتاصتتتی فدرال، دادگاهرا نیز تأستتتی  کند. با توجه به این صتتتالحیت، کنگره دادگاه

های استتتیناف ایاالت متحده را تأستتی  کرده استتت. قضتتات فدرال برای تمام عمر از ستتوی رئی   اهمتحده، و دادگ

سال  14شوند )بجز در مورد قضات دادگاه ورشکستگی که برای مدت جمهور با پیشتنهاد و رضایت سنا منصوب می 

 شوند(.منصوب می

وند شدارند به وسیله کنگره تأسی  میها که صالحیت محدودی های اختصاصی فدرال: این دادگاهدادگاه -1

و شتتتامل محاکم زیر هستتتتند: دادگاه مالیاتی ایاالت متحده، دادگاه دعاوی ایاالت متحده، دادگاه تجارت بین الملل 

 های ورشکستگی ایاالت متحده.ایاالت متحده، دادگاه

می هستتتند. در هر ایالت حداقل های نخستتتین با صتتالحیت عمو ها، دادگاهای: این دادگاههای ناحیهدادگاه -2

یش های دارای جمعیت بیشتتتتر، بای کلمبیا، البته ایالتای فدرال وجود دارد به عالوه دادگاه ناحیهیتک دادگاه ناحیه 

حال  شتتتود. درها، ناحیه گفته میای دارند. به منطقه جغرافیایی صتتتالحیت هریک از این دادگاهاز یک دادگاه ناحیه

 ای فدرال وجود دارد.احیهدادگاه ن 16حاضر، 

ها محاکم میانی استتتیناف هستتتند. در حال  ای(: ایهن دادگاههای منطقههای استتتیناف فدرال )دادگاهدادگاه -3

 هایهای طرح شده نسبت به آراء دادگاهمنطقه در نظام قضتایی فدرال وجود دارد. این دادگاه به پژوهش  13حاضتر  

کنند. دادگاه استیناف منطقه واشنگتن دی سی، دارای قه قرار دارند رسیدگی میای که در حوزه صتالحیت منط ناحیه

صتالحیت اختصتاصتی تجدید نظر نستبت به آراء دادگاه دعاوی ایاالت متحده )دادگاهی که صتتالحیت اختصاصی     

دگاه کند( تصتتتمیمات اداره اختراع و عالمت تجاری و آراء دادارد و بته دعتاوی علیه ایاالت متحده رستتتیدگی می  

 باشد.تجارت بین الملل می

باشتتتد در منطقه دیوان عتالی ایتاالت متحتده: دیوان عتالی ایاالت متحده که باالترین دادگاه در آمریکا می     -4

د و به تأیید شونواشتنگتن دی سی قرار گرفته است. دیوان متشکل از نه قاضی که از سوی رئی  جمهور منصوب می 

کند. دیوان عالی خود یک دادگاه ز قضتتتات را به عنوان رئی  دیوان تعیین میرستتتند. رئی  جمهور یکی استتتنا می



های استتتیناف منطقه و در شتترایط خاصتتی پژوهش از   شتتود و به دعاوی پژوهش از دادگاهاستتتیناف محستتوب می 

دیوان کند. ر ی های عالی ایاالت، رستتیدگی میهای اختصتتاصتتی فدرال و دادگاهای فدرال دادگاههای ناحیهدادگاه

 13 عالی، نهایی است.

 

 بند ششم ـ زمانبندي بازنگري قضائی 

با این فرض که شتخصی حق تحصیل بازنگری قضائی را نسبت به اقدامات یک سازمان اداری دارد، اعمال این  

حق تنها در یک محدود  زمانی خاخ امکانپذیر است. محدود  زمانی درخواست بازنگری قضائی نسبت به اقدامات 

 مان اداری تنها به اعمال چهار اصل بستگی دارد:یک ساز

 تواند درخواست بازنگری نماید. ت یک شخص تنها نسبت به اقدامات نهائی یک سازمان اداری می1

تتتت یک شخص تنها پ  از توسل به تمامی مجاری اداری و همه ابزارهای ممکن، جهت دریافت ضرر و زیان 2

 اند درخواست بازنگری قضائی نماید )دکترین استیفاء کامل(. توخویش )و عدم موفقیت در اخذ آن( می

تواند نستبت به اقدامات یک ستازمان اداری درخواست بازنگری نماید که آن   تتتت یک شتخص تنها زمانی می 3

 اقدام معد  بازنگری باشد. )نظریه پختگی و آماده شدن عمل اداری برای بازنگری قضائی(

 توان در طی آن درخواست بازنگری اقامه نمود، تعیین نماید. که می تواند مدت زمانی رات کنگره می4

بر این استتاس، زمان اقامه دعوی بازنگری قضتتایی، برمبنای ستته دکترین به هم وابستتته و در عین حال پیچیده،   

 111«.نهایی بودن»و  111«استیغاء کامل» 11،«آماده بودن»گردد: تعیین می

 الف ت آماده بودن

این مفهوم استت که آیا عمل اداری در وضتع موجود، برای بازنگری قضتایی مناسب است؛ آیا    آماده بودن، به 

باشتتد و یا باید صتتبر کرد تا پختگی الزم را به دستتت آورد. دادگاه برای   معد  و مستتتعد بازنگری توستتط دادگاه می 

تت اینکه   کند: الفنگین میارزیابی آمادگی عمل اداری جهت بازنگری، دو عامل را در مقایسه با یکدیگر سبک و س

موضتوع حقوقی مورد نظر، در وضتتعیت فعلی با راه حل قضتتایی، همخوانی و تناستتب دارد؛ و ب تتتت مصتتائبی که در  

صتتتورت امتناع پذیرش بازنگری قضتتتایی تا آماده شتتتدن عمل اداری در آینده، به طرفین دعوی وارد خواهد شتتتد. 

ی کند که بها را مکلف میشتتود و شتترکتازمان اداری وضتتع میبنابراین، برای مثال، مقرراتی که از ستتوی یک ستت

درنگ از آن تبعیت کنند، از لحظه صتدور، آماده بازنگری قضتایی استت. به عبارت دیگر علیه مقررات موصوف از    

 توان اقامه دعوی نمود، زیرا سازمان اداری همه کاری را کهزمان وضع و ابالغ و حتی پیش از اجرا و پیاده شدن، می

های مشمول مقررات، انجام دهد، با وضع مقررات انجام داده است و وظیفه دیگری باید برای تعیین تکالیف شترکت 

                                                 
13 - R. Cheeseman, Henry, "The Legal and Regulatory Environment", Prentice-Hall, 2000, pp. 42-46. 

11 - ripeness 

111 - exhaustion 

111 - finalty 



هایی استتتت ستتتازمان اداری برای آینده برنامه ریزی کرده استتتت، برای ندارد. برعک  مقرراتی که بیانگر بازرستتتی

ایی که هقرراتی توسط دادگاه صرفاا در بستر بازرسیبازنگری قضایی آماده نیست؛ زیرا ارزیابی عقالنی بودن چنین م

های در عمل انجام خواهند شتتتد، امکانپذیر استتتت و چنین مقرارت جدیدی دارای اثر فوری و مستتتتقیم بر شتتترکت

مشتمول مقررات نیستتند. بدین ترتیب، باید صتبر کرد و چیزهای بیشتری الزم است تا موضوع آمادگی الزم را برای    

تواند علیه ستتازمان اداری که قصتتد خود را برای انجام اقدامی در پیدا کند. همچنین هیچ ک  نمیبازنگری قضتتایی 

آینده، اعالم کرده است؛ با این عنوان که چنین اقدامی مغایر با قانون است، اقامه دعوی نماید. خواهان باید صبر کند 

 ان، بطور کلی اقامه دعوی نماید.توان علیه برنامه سازمتا سازمان اداری مزبور، اقدام کند و نمی

 های اداریاستیفاء حمایت -4

 تواند به آن متوستتلاگر یک ستتازمان اداری، فرآیندی را پیش بینی نموده استتت که به موجب آن شتتاکی می  

کنند که پیش از اقامه دعوی در دادگاه، ابتدا از سازمان اداری، درخواست ها معموالا شاکی را ملزم میشتود، دادگاه 

واند تکند تا اشتتباه خود را جبران کند. بنابراین، برای مثال اگر یک سازمان اداری، قصد ساختن بنایی را دارد که می 

منافع یک شتتخص را به مخاطره اندازد یا اگر یک ستتازمان اداری، دیگران را مجاز به انجام دادن کاری کرده استتت 

از آنکه در دادگاه اقامه دعوی کند، باید به همان سازمان، تواند به شخصی آسیب برساند، شخص مزبور پیش که می

 عرض حال بدهد و بخواهد که از تصمیم خود برگردد.

 نهایی بودن -5

خواهند در یک موضتتوع در ها نمیکنند. دادگاهستتازمان اداری را بازنگری می« نهایی»ها فقط اقدامات دادگاه

 شوند. حال شکل گیری، تطور و تکامل، درگیر و گرفتار

، این برعهده ستازمان اداری استت که تصمیم خود را تکمیل   «هاتخصتیص و توزیع مستمولیت  »با توجه به نظریه 

کند، پیش از آنکه دادگاه، بازنگری قضتتتایی از آن را آغاز کند. چنانچه ستتتازمان اداری کار خود را کامل کند و به 

رد و آن را حل و فصل کند، یا موضوعات حقوقی آن نهایت برستاند، ممکن استت مستأله را به بح  و بررسی بگذا   

وضتوح بیشتتتری پیدا کنند و حقایق آشتتکارتر شتتوند. البته، همیشتته تشتتخیص اینکه چه کاری نهایی شتتده و چه کار،  

ها، دادگاه اعالم کرد که یک اظهار نظر رسمی توسط اداره نهایی نشتده، آستان نیستت. برای مثال در یکی از پرونده   

 112گردد. اجرایی کردن یک برنامه، یک اقدام نهایی محسوب می در رابطه با

تواند محدود  زمانی را تعیین نماید که در آن محدوده، دادخواستتت بازنگری در مورد اصتتل چهارم کنگره می

قضتائی باید تستلیم شتود. این امر بیشتتر بخاطر آن استت که در یک محدود  زمانی خاخ، مشخص گردد آیا اقدام      

لیه اند که طرفین ملزم باشند تا تکمیل کاری قانونی بوده استت یا خیر. سته اصل دیگر برای این وضع شده  ستازمان اد 

 مراحل اداری الزم صبر نمایند تا سازمان اداری بتواند فعالیتهای خود را کامالا به انجام برساند. 

                                                 
112 - Seerden, René and Stroink, First (eds.), op.cit., p. 337. 



شتتابزده قضائی در اقدامات  این ستخت گیری در زمان طرح بازنگری برای آن استت که از مداخله عجوالنه و   

ای یک هاداری جلوگیری شتتود. در حقیقت این ستته اصتتل فواید عملی زیادی را به دنبال دارد. رستتیدگی به فعالیت 

رفین شود، مشارکت موثر طسازمان اداری اغلب پر هزینه و زمانبر هستند. بسته به ماهیت موضوع دعوائی که اقامه می

ها دالر هزینه ببرد و نتیجه یک دعوی ممکن استتت پ  از و شتتاید میلیوندر یک دادرستتی، ممکن استتت صتتدها   

ای و با صتتدور یک چندین ستتال مشتتخص گردد. بطور معمول یک ستتازمان اداری از طریق یک فرایند چند مرحله 

دهد و حتی در میانه کار نیز ممکن استتت دستتتورات جدیدی جهت  اعالمیه یا دستتتور، اقدامات خویش را انجام می

مشتتتکالت صتتتادر شتتتود. معموالا دادگتاههتا تتا زمتان تکمیتل یتک پرونه، در فرایند انجام آن پرونه دخالت        حتل  

 113کنند.نمی

 

 

                                                 
113 - J. Piere, Richard, op.cit., pp. 182 – 183. 


