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 مقدمه

ها و مالحظات عملی عرصة حکمرانی مؤید آن است کهه اککهاص صهرر قهر قواعهد کلهی        واقعیت

ارکبها    قوة مجریه قه واسهةة . کند مصوب قوة مقننه، کنظیم رواقط اجتماعی را قا اختالل مواجه می

گسترده قا زندگی روزمرة مردم و ادارة امور جامعه، نیازمند کمسک قه اقزارههایی حقهوقی اسهت و    

گذار، امهور جهارص کشهور را     نشدن قواعد جزئی و کفصیلی از جانب قانون کوان قه لحاظ وضع نمی

ت گذارص نیز قهر اهمیه   قودن موضوعات اجرایی و فرصت محدود مجالس قانون فنی. معةل گذاشت

قهر ایه    (. 93، ص1931امهامی و استوارسهنیرص،   )افزایهد   دخالت قوة مجریه در وضع قواعهد مهی  

اساس، مقامات و نهادهاص اجرایی در چارچوب احکام مقن ، صالحیت وضهع مقهررات دولتهی از    

ها را دارند و حقوق ادارص در ای  قهی ، رسهالت کهدار      ها و قخشنامه نامه ها، آیی  نامه قبیل کصویب

کهری  کمهیهد    شهاخ  . هاص ادارص کشور را قر عههده دارد  مدارص دستیاه یدات الزم قراص قانونکمه

قر مقررات دولتی اسهت و در   1قینی سازوکارهاص اعمال نظارت قضایی هاص حقوق ادارص، پیش نظام

عهادص   مبتنی قر کنترل قضهایی کوسهط محهاکم   مقررات دولتی،  ، نظارت قضایی قرحقوق انیلستان

اص حقهوق   هاص کفکیک سازمانی و رویه از ویژگیطور کامل  یلستان قهچه نظام حقوقی ان گرا. است

، کارکرد حقهوق ادارص  ککیه قر اصول ماهوص و کلی حقوقی لک  قا ،ادارص فرانسه قرخوردار نیست

   .دهد خوقی انجام می قه، نظارت مؤثر قر اعمال ادارص است را که همانا
                                                           
1. Judicial review 

کفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی در فرانسه، قاعث قروز دوگانیی صالحیت در سازمان قضایی ای  کشور  .  
و نظم ( کیفرص -حقوقی)قدی  صورت که قراص رسیدگی قه دعاوص دو نظام مستقل، شامل نظم قضایی  .ه استشد

هاص ادارص وجود  شوراص دولتی و دادگاه یرظلذا قراص رسیدگی قه دعاوص ادارص، نهادهاص مستقلی ن. ادارص وجود دارد
ای ،  عالوه قر. سازمانی دارد ةای  ویژگی، جنب. را ندارنددارند که صالحیت عام رسیدگی قه دعاوص مالی و خصوصی 

رسیدگی قه دعاوص خصوصی  هاص معمولِ رویه یا روشی که قراص رسیدگی قه دعاوص ادارص وجود دارد قا رویه
قه دادگاهی خاص صورت پذیرد و دادرس ادارص نیز  ددادخواست کوسط شاکی قای ةس آن، ارائاسا متفاوت است و قر

اصل کفکیک سازمانی که ناشی از کمایز . اص دارد ای  پیامد، جنبة رویه. کند در مقام رسیدگی، از آیی  خاصی پیروص می
رسیدگی قه دعاوص ادارص است در خصوصی در فرانسه و موجد نهادهاص قضایی مستقلی قراص  جدّصِ حقوق عمومی و

 .را دارندصالحیت عام رسیدگی قه دعاوص عمومی و ادارص  هاص عادص، از انیلستان وجود ندارد و دادگاه
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معیهار اصهلی نظهارت قضهایی قهر اداره در انیلسهتان        ،سهنتی  طور قه 1خروج از صالحیتاصل 

ش کعهداد و  یافهزا  در نتیجهه، لک  قا دخالت روزافزون دولت در امور عمهومی و   ،شود می محسوب

 همهة کوانهد   نمیازحد،  قودن قیش یکل سادگی ودلیل  یادشده قهرسد معیار  می قه نظر ،عاوصدکیفیت 

قهه   ،امروزه در قیان معیارهاص نظارت دلیلقه همی  . آوردود در خروشنی کحت شمول  ا قهمسائل ر

وص در ایه  قضهیه   . شهود  ، کوجهه مهی  در دعوایی اشاره کرده اسهت   رد دیپال لُ اص که قندص کقسیم

( ب ؛قهودن  قهانونی ة مسهئل ( اله  : اصلی کقسیم کرده است ةرا قه سه دست قضایی معیارهاص نظارت

 .(111، ص1931 ،طهوق  آقهایی )فات شکلی عمل ادارص رعایت کشری( ج ؛قودن عمل ادارص عقالیی

کوانهد قهراص    مهی  ادارص است کهه  هاص کصمیم 9قودن یکی از اصول نظارت قضایی، اصل عقالییلذا 

یها اسهتنبا  خاصهی از     1از یک صهالحیت اختیهارص  مقام ادارص  ةعلیه استفاداعتراض و طرح دعوا 

ادارص در  ههاص  کصهمیم قهودن   عقالیهی  یِ اصهل چیسهت کحلیل پی نوشتار حاضر در . کار رود قه قانون

امیدص قهراص اعمهال اصهول مهدرن نظهارت قضهایی کوسهط        ة انیلستان و در عی  حال، یافت  روزن

قودن  اصل عقالییة مفاهیم دوگان وماهیت اقتدا  ،قدی  منظور .کحریر شده استدادرس ادارص ایران 

دیوان عدالت  صو قرخی آرا ال اکم کام قضایی محة در پرکو روی ،و در قخش دوم کبیی  خواهد شد

 .کردخواهیم سعی رهیافت در ای  زمینه  ةکحقیق و ارائة قهتر مسئل کردن ادارص در روش 

                                                           
1. Ultra Vires 

2. Lord Diplock 
3. Principle of Reasonableness 

صالحیت ککلیفی حالتی . دانند ختیارص میدانان ادارص، عموماً صالحیت مقامات ادارص را قر دو قسم ککلیفی و ا حقوق.  1

است که مقام ادارص در انتخاب کصمیم و راه حل آزاد نیست و قانون، محدوده و نوع کصمیم را دقیقاً مشخ  کرده 

کند و عمل  می شدة قانونی مکل  است و کحقق شرو  معی  قانونی، اداره را قه اکخاذ کصمیم ادارص، وفق مت  دیکته

مثل ککلی  اداره در انعقاد قراردادهاص ادارص از طریق کشریفات )ها و کفاسیر فراقانونی است  یاقیادارص، فاقد ارز

دهد در  در مقاقل، صالحیت اختیارص یا گزینشی، قه معناص اختیارص است که قه مقام ادارص اجازه می(. مناقصه و مزایده

ادص عمل و قدرت مانور داشته قاشد و او را قادر هاص پیچیدة اجتماعی، کا حدص آز گیرص و کأمی  نیازمندص کصمیم

 .کری  کصمیم را اکخاذ کند هاص مختل  که از نظر قانونی قاقل قبولند، مناسب کند کا از قی  کصمیم  می
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 بودن  تحلیل چیستی و مفاهیم اصل عقالیی

  پیشینه 

شهده در محهاکم انیلسهتان     قهودن قهه قرخهی قضهایاص مةهرح      نقةة عزیمت اعمال اصل غیرعقالیی

قهودن مهورد ایهراد     نامة حکومت محلی قا استناد قه اصل غیرعقالیی ، آیی 1اص پروندهدر . گردد قازمی

 فاصهلة  در هها  قزرگهراه  یها  عمهومی  اماک  در آواخواندن جرم قه مرقو یادشده  نامة آیی  .قرار گرفت

 کفسهیر  قهه  هها  دادگهاه  قضهات لرد راسهل،   نظر رق قنا .است قوده مسکونی مناطق از یاردص 05 حدود

 قهه  مقهررات  ایه   چهه  اگر ملزمند، نیت حس  روص از عمومی مقامات سوص از صادره هاص امهن آیی 

 کهه  شهود  می قلمداد عقالییرغی اص نامه آیی »کند  وص مقرر می. اند شدنی  نقض قودن غیرعقالیی علت

 رقه  مبتنهی  یها  ناعادالنهه  آشهکارا  قاشهد،  داشهته  مختل  هاص گروه قه نسبت ناقراقرصو  جانبدارانه اثر

 در کهوجیهی  ههی   کهه طهورص   قه، قاشد مشموالن حقوق نامتعارر و جدص نقض مستلزم و نیت سوء

 قضیة معهرور قعهدص کهه   (. 153، ص1939زارعی و شجاعیان، )« قاشد نداشته متعارر افراد اذهان

. است  شود، پروندة ونزقرص دانان ادارص متبادر می قودن قا آن قه ذه  حقوق معموالً اصل غیرعقالیی

 ،مجلس عوام  139شنبه مصوب یکهاص روز  قانون نمایشطبق  قر اساس آن دعوا، شرکت ونزقرص

سهال   اما کودکهان زیرپهانزده   ،نیه دارند شنبه قازیکقه شاکیان اجازه داد سینماص خود را در روزهاص 

ت شاکی که شرکتی سینمایی قود استدالل کرد ای  محدودی. ا نیافتندحق شرکت همراه والدینشان ر

 دقایه  ،(ونزقهرص ) یادشده از سوص شرکت خوانده و موضوع مرقو  قه شر  سنی استغیرعقالیی 

 خواهان نیران ای  قود که والدی  قاید در روز شنبه کهه قهراص کماشها    ،در واقع .شودقازقینی مجدد 

از   نهامعقول،  مجبور قاشند قراص مراقبت از کودکان در منزل قمانند و قه خهاطر ایه  شهر    ،آیند می

، آنچنهان  کهرد اگهر کصهمیمی درقهارة امهرص     مقهرر   9قاضی گری در ای  قضیه . کماشا محروم شوند

  .کوانند مداخله کنند می ها دادگاه ،غیرعقالیی قاشد که هی  مقام عاقلی قه سوص آن نرود

                                                           
1. Kruse v. Johanson [1898] 2 QB 91. 

2. Associated provincial picture House Ltd v. Wednesbury  Corporation (1948) 
3. Lord Green 
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 ن مفهومی تبیی

ادارص خارج  مکصمیجوانب متنوع  همةاظهار شده است که نوعاً  ال هاص کام  در قرخی آراص دادگاه

هها   مرزص روشه  قهی  آن   کوان شوند و از ای  روص نمی می از صالحیت، در یکدییر مستور و یکی

گهذار   شده کوسهط قهانون   اعةاآشکارا خارج از حدود صالحیت  ،اگر یک کصمیم ادارص. ایجاد کرد

ادر اسهت و  نه  ایه  امهر   انتهم ،آید ندص جهات اقةال کصمیم دولتی اشکالی پیش نمیق قاشد، در طبقه

اگر یهک   ،قراص مثال. قیهوده خواهد قود ،گیرص از ای  طریق کصمیم اصکالش قر قراص مقام ادارص نیز

را قهراص   هها  آوردن زمهی   دسهت  قههراً قهدرت قهه    ،اساس قانون شهرسهازص  مقام ادارص محلی که قر

در  ،زش نباشهد ، قاغ یا اراضی طبیعهی قهاار  قسمتی از پار  ،، قه شرطی که آن زمی سازص دارد خانه

 .خواههد قهود   1اقدام او خارج از صالحیتها را مصادره کند،  زارها و قاغ بزهصورکی که وص قهراً س

 طهور  قه ،شده کوسط پارلمان کجاوز از حدود قانونی وضع ،گاهی در روند مدیریت و حکمرانی امنته

دم اعتبار کصمیم ادارص، قهه  ها قراص اعالم ع کواند شامل اختیار دادگاه می ای  امر .سهوص وجود دارد

پهذیر،   هاص منةقهی و کوجیهه   یممستلزم اکخاذ کصم ،قودن اصل معقول. قودن آن شود دلیل غیرعقالیی

دادگهاه   .(3 ، ص1931 هداوند،) است مدار  و دالیل ،ها یافته ،، مستدل و مبتنی قر حقایقمتعارر

قهودن   دارص وزرا را قه استناد غیرعقالییکوانند اختیارات ا که محاکم نمی کردلردان در دعوایی مقرر 

قودن آشکار وجود  قیهودگی یا نامرقو  ،نامتناسبة انییز ،نیتسوءمیر آنکه یک رک   کنند،نظارت 

از  ،کری  ککالی  هر مدیرص است اکخاذ کصمیم از مهم ،از منظر مدیریتی قر ای  عالوه  .داشته قاشد

و همیشه نتایج ضرورص و دلخواه را  قاشدیح و سریع گیرص او صح رود کصمیم می هر مدیرص انتظار

دسهت آورده   هاص که قاید ق نخست، نتیجه :هر کصمیمی واقسته قه دو معیار اساسی است .داشته قاشد

 کأثیرپهذیران ها و انتظهارات   خواسته. قرار دارد گیرنده وسایلی که در اختیار مقام کصمیم ،شود و دوم

 وجودآمهدن نتیجهه   هکه در قه  اند از عواملی و احکام عمومی و دولتیقوانی   ،از کصمیم مقام عمومی

                                                           
1. Ultra vires 

2. R. v Secretary of state for environment EX p. Hammer Smith Fulham London Borough Council 

(1991) 
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قها  . محقق کرد کوان اهدار را ، میاز طریق قررسی هر دو عامل یعنی نتیجه و وسیله .اند کننده کعیی 

، منتهی ضهرورص اسهت   شود  گیرص در حدص وسیع روش  می م، موضوع کصمیکردن اهدار مشخ 

 .کنهد قنهدص و ارزیهاقی    اولویتقندص،  طبقه، اهدار را کر نتایج دقیقگیرنده قراص حصول  مقام کصمیم

، اههدار مههم   ة اهدار اجبارص را محقق کند و کا حد ممک کصمیم نهایی عقالیی آن است که هم

 ،نیکواقبهال ) کنهد قخهش را حهداقل    پیامهدهاص زیهان   در نهایترا قه نسبت قیشترص کحقق قخشد و 

      .(31-39، ص1911

 و پیامدهای آن مفهوم مضیق

قودن در قالب دو مفههوم  سیر کاریخی رویة قضایی انیلستان حاکی از آن است که اصل غیرعقالیی

ادارص  قهودن کصهمیم   غیرعقالیی رةاص درقا هاص چندگانه قرداشتمضیق و موسع قاقل اعمال است و 

کصهمیم  »رت کهه  لُرد گری  در قضیة ونزقرص آن را قه ای  عبها . در مفهوم مضیق وجود داشته است

اکخاذشده قه قدرص پوچ و قیهوده قاشد که هی  فرد عاقلی نتواند حتهی خیهال کنهد کهه صهالحیت      

کعری  دییرص کهه در ایه    . ، کعبیر کرده است«اکخاذ چنی  کصمیمی قه مقام ادارص اعةا شده قاشد

ی قاشد که قراص منةق خارج از نظمِ»ای  است که کصمیم اکخاذشده  کار گرفته شود قهکواند  مورد می

 هاص خدمات شهرص علیه وزیر شوراص اکحادیه ةدر پروند« گیرندة عاقل قاقل در  است یک کصمیم

ها فقط در صورکی حق مداخله دارند کهه یهک    دادگاه» است شده، لرد دیپال  قیان 1خدمات شهرص

ردهاص کصمیم فاقد مبناص منةقی قاشد یا آنقدر عجیهب و غریهب قاشهد کهه ضهم  انکهار اسهتاندا       

قهرد، قهه چنهی      کهار مهی   اخالقی، یک فرد قا شعور، وقتی که کفکر خود را قراص حل آن مسهئله قهه  

قهودن، قهار اثبهات     مفهوم مضهیق اصهل عقالیهی   . (033، ص1935هداوند، )« کصمیمی منتهی نشود

دههد و ایه     دوش اشهخاص متضهرر از آن کصهمیم قهرار مهی      قودن کصمیم دولتی را قر غیرعقالیی

ادارص مقامهات عهالی نظیهر وزرا را     هاص ویژه در صورکی که شهروندان قخواهند کصمیم هموضوع، ق

ایهه  پیامههد، از شههمارص از دعههاوص  ( 13، ص1935زارعههی، ) اسههتال قبرنههد، دشههوار ؤزیههر سهه
                                                           
1. Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374. 
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هها قهراص    مستند قه ای  حقیقت اسهت کهه آن   شکست خواهان در ای  دعاوص، .است شدنی استنبا 

م ادارص غیرمنةقی و از منظرص غیرعقالنی کصمیم گرفته اسهت، نهاکوان   اثبات خودسرص و اینکه مقا

کننهد، قهراص    عمهال مهی  عالوه قر ای ، اینکه محاکم در زمانی که نظارت قضایی خویش را ا. اند قوده

. رسهد  فیه و اختالفی قه نظر مهی  قه غایت متنازع ،دولتی مجازند یا خیر هاص قازنیرص ماهیت کصمیم

که دادگاه قه منظهور اعمهال اصهل     اند کردها استنبا  از شمارص از قضایا، اقراز نظران ق قرخی صاحب

مالحظهاکی را   دآستانة آن عبور کرده اسهت یها خیهر، قایه     قودن و اینکه آیا مقام ادارص از غیرعقالیی

قه قهدرص نهامعقول    ،متخذه1مشی که آیا کصمیم یا خط شودمشخ   قایداز جمله اینکه  ،لحاظ کند

یهک   یاسیمحتواص س .دکرآن را محکوم خواهد  در آن زمان  عمومی و اخالقی ِمردم است که در

اسهت کهه    دو پارامتر مههم  ،گذارص از آن قودن آن و نیز پشتیبانی مجالس قانون فنیة کصمیم و گستر

 ,Zarei, 1998)قودن قهه کهأخیر قیندازنهد     غیرعقالیی عمال معیارامحاکم را قراص  ممک  است کمایل

pp.279-280.) مقام اجرایی نهزد  ِ ، قاعث رسوایی سیاسیاستناد قه مفهوم مضیق قراص نظارت قضایی

احتیها    ،در شهکایات مبتنهی قهر مفههوم مضهیق      ال ، قاضی کهام  شود و از ای  رو افکار عمومی می

، طهور کهه قیهان شهد     ، زیهرا همهان  شهود  می کمترپذیرص کصمیم  تی آستانة اقةالکند و ح میقیشترص 

قشر قه نوعی  دادگاه اروپایی حقوق ،در پی ای  پیامدها .رص ادعا در ای  مورد دشوار استپذی اثبات

قررسهی   در ادامهه کهه   است اصل کناسب ،و پیشنهاد جاییزی  آنداند  کارقرد ای  اصل را منتفی می

 . خواهد شد

، اسهت آفری   قودن قةعاً قراص مقامات ادارص محدودیت اصل عقالییطور که مالحظه شد،  همان

ایسهتادگی   طهور سهختییرانه   ها قهه  ایجاد و اعمال ای  محدودیت  در مقاقل اغواص دمحاکم قای امنته

قا اقةال کصمیم وزیر کشور مبنی قر کعویق انتشهار گهزارش    9اص هنیامی که یک دادگاه منةقه .کنند

قضهاکی   ، دادگاه لهردان ایه  ر ص را مصهداق خةهر    کارخانه، کسلیم چنی  اغوایی شد قازرسان یک

                                                           
1. Policy 

2. Temptation 

3. Divisional court 



   333                                                                 1314پاییز و زمستان ، 2، شمارة 12دورة ، حقوق خصوصی 

 

 

اص کهه کنهها    گیرنهده  کصهمیم  1 جاص کشخی هاص خود را قه دیدگاه ،یا ناخودآگاه ،دانست که اشتباهاً

. کننهد  ئولیت یافتهه اسهت، جهاییزی  مهی    اقتدار و مسقراص اعمال صالحیت، گذار  وص کوسط قانون

حهدود کامهل   قصد اعةهاص   ،گذار مفروض که قانون قا ای عینی  صقراص اعمال استاندارد قاید دادگاه

کواننهد   نمهی  ،نامعقول و هوسهبازانه  هاص کصمیم. م ادارص داشته است، کالش کندرا قه مقا  اختیارات

نظهارت   ،قاشهد قودن  عقالیی اما اگر یک کصمیم در چارچوب حدود اصل ،مشروعیت داشته قاشند

ص دادگهاه داخهل   در کارکردهاکواند  نمی ،دادگاه راجع قه اعتبار آن کصمیمة جویان مضاع  و مداخله

 ،دادگاه حق ورود نهدارد  ،خردمندانه یا احمقانه است ،آیا یک سیاست خاصقا ای  سؤال که . قاشد

اعةایی گهام فراکهر نههاده    از حدود اختیارات مقام عمومی کواند دخالت کند که  می قلکه کنها زمانی

. کنهد  می یز ایجادیکمت، ارااختی استفاده از قی  اعمال صالحیت شایسته و سوء ،ای  معیار. شده قاشد

قایهد    درست است که صهالحیت اختیهارص  »: کند ة ونزقرص اعالم میرد گری  در قضیلُ زمینهدر ای  

مقام دولتی که صهالحدیدص اختیهارص قهه     ،اما ای  قه چه معناست؟ قراص مثال ،معقوالنه اعمال شود

جلهب   ،هاست آنة قه مالحظقاید کوجهش را قه موضوعاکی که وص محدود  ،وص واگذار شده است

وص قایهد از اکخهاذ    .هدایت کندطور شایسته در مسیر قانونی  ا قهخود ر ،د و در اعمال صالحیتکن

از ای  روص اگر ای  قواعد را . کنداجتناب  ،قاید لحاظ کند  ات شخصی غیرمرکبط قا آنچه کهظمالح

معلم زن که اخراج  مثال .ه استعمل کرد «غیرعقالیی»درستی گفته خواهد شد که  قه ،رعایت نکند

اج کصمیم ادارص اخر ،در ای  زمینه روشنیر خواهد قود ،داشت  موهاص قرمز اخراج شده قود دلیل قه

 قسیارص از ای  کخلفات. ه قه مالحظات فرعی و نامرکبط است، کوجغیرمنةقی است، زیرا اساس آن

عنایت قسهیار   ،قانون و در عوض نمتوممک  است از کوجه افراطی صرر قه لغات و متنوع ادارص 

 یا اینکه ناشی از ای  شائبه قاشد که ادقیهات و زقهان   پذیرد،ناچیز قه طرح کلی و هدر آن صورت 

 ,Wade, 2000)کنهد   گذار، طبیعتاً صالحیت نامحدود را قراص مقام ادارص ایجهاد مهی   قانوننامحدود 

pp.364-366).  

                                                           
1. Discretion 
2. The full range of choices 
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 مفهوم موسع

مفههوم موسهع ایه  اصهل و     ة موجب طرح نظریه  ،قودن اصل عقالیی قر مفهوم مضق انتقادات وارد

 ،عمومی سنجش درستی مقررات دولتهی  اصل کناسب قه عنوان معیار .شد 1شدن اصل کناسب مةرح

ایه  اصهل از قرخهی     .اسهت  قیشتر قرگرفته از متون حقوق اروپا و آراص دیوان اروپایی حقوق قشر

است و قر ایه  فهرض مبتنهی     مالحظات نامرکبط نزدیکهدر نامناسب و  ،قودن اقعاد قه غیرمنةقی

است و نیز نباید  مةلوب الزم ةچیزص قاشد که قراص وصول نتیج عمل ادارص نباید فراکر ازاست که 

 (:10 -13  ، ص1935، محمودص) کناسب داراص سه رک  فرعی است. خالر منةق قاشد

قهراص  قاید طورص اِعمال شود کهه   ،یک اختیار ادارص یا قانونی: رسیدن قه هدر شایستیی( ال 

 .قاشدشایسته  است، حصول قه هدر مورد نظر که صالحیت قدان منظور اعةا شده

 .حصول قه هدر مرقوطه، ضرورص قاشداِعمال اختیار، قاید قراص : ضرورت( ب

ونی کحمیل شود یا قه زیان نفعان قان سایر ذص اِعمال اختیار نباید قر :کناسب در مفهوم مضیق( ج

 .قینجامدها  آن

منةقی میان کصمیم متخذه و اهدافی است ة راقة صه آنکه اصل کناسب قه معنی لزوم وجودالخ

معقولی قهی  نتهایج حاصهله و اقهزار     ة لذا قاید راقة ،گیرد می ها کصمیم اساس آنر که مقام عمومی ق

 ،انیلسهتان حقهوق   قودن در وجود معیار عقالیی  .مورد استفاده و کصمیم اکخاذص وجود داشته قاشد

ة دانان آن دیار قراص پذیرش اصل کناسهب قهه مثاقه    نظر قی  قضات و حقوق همواره موجب اختالر

و حفه   قهودن   عقالیهی ها حاکی از کداوم غیر قرخی دیدگاه .معیار مستقل نظارت قضایی قوده است

، لهی نظهارت  گاه معتقدند کهانون م مدافعان ای  دید. مبانی سنتی نظارت قضایی کوسط محاکم است

و قهودن   عقالیهی  زیرا کمسک دادرس قه ،خود از طریق استانداردهاص اروپایی کغییر یاقد نباید خودقه

  .انجامد می یکسان یقه نتایج ،کناسب
                                                           
1. The Principle of Proportionality 

اصل کناسب اجازه »: شود اص در قالب اصةالحی جالب متذکر می لرد دیپال  قاضی مجلس لردانِ انیلستان، در پرونده.   
 .«دهد که قراص شکست  فندق از پتک استفاده شود نمی
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 و شهود  سپرده کاریخ قه ونزقرص آزمون که فرارسیده آن ای  قاور است که زمان قر ،دیدگاه دییر

 قه نسبت ،کناسب اصل اساس قر شده نظارت اعمال زیرا ،شود گرفته کناسب اصل نفع قه آن آرامش

 اسهتانداردهاص  در کحهول  قها  کوانهد  مهی  نهایت در و دارد قیشترص یاتئجز و ساختار ونزقرص آزمون

رویهة  در  .شود اعمال قضایی دستیاه کامل استحکام قا ،مرکبطغیر هاص کصمیم قازقینی نظارکی، قراص

شهود،   ، قا کمسک دادرس قه معیار کناسهب، نظهارت مهی   ها روندهپ عموماً سه نوع ازمحاکم اروپایی 

1گذارص اختیارص مشی خط نخست قضایاص راجع قه
حاکم در ای  مهوارد، محتاطانهه   اداره است که م 

جهاص اداره وجهود خواههد     دید و کشهخی  قاضهی قهه   جاییزینیِ صهالح ة شائبزیرا  کنند، عمل می

سیاسهت و   ،ایه  رو محهاکم   از. ای  امر مجهاز نیسهت  ص اصوالً قه حالی که دادرس ادار در داشت،

گوناگون الزم  متغیرهاص ،گیرنده قوده و کصمیم  صورکی که آشکارا نامتناسب متخذه را در  مشی خط

معاههدات یها    ههایی کهه در   قا حقها  دومی  قسم پرونده. ند کرداقةال خواه ،را ارزیاقی نکرده قاشد

ههاص   محهاکم، محهدودیت  . ت، مرکبط استکضمی  شده اس هاص اروپایی مصوقات نهادهاص اکحادیه

هاص جبرانهی   ، ضرورت ای  امر و کناسب روشانتظامی کوسط مقامات عمومی و ها وارد قر ای  حق

می  مهورد، قضهایایی هسهتند کهه     سهو  .کننهد  ا سهختییرانه قهازقینی مهی   هها ر  آن متخذه قراص کحدید

 , Craige) مةلهوب خواههان اسهت    ،آن ودنقه  مالی و گهزار ة یک مجازات یا جریم قودن نامتناسب

2011 ,pp.269-270.) 

رعایهت مالحظهات مهرکبط و ذاکهی      ،قودن هاص مهم مفهوم موسع اصل عقالیی از جمله شاخ 

در  شهود  مهی  قر اساس ای  اصهل گفتهه   .گیرص است نیت مقام ادارص در کصمیم عدم سوء و 9کصمیم

عوامهل و  همهة  معقول است کهه در اکخهاذ آن قهه     کصمیمی منصفانه و، یند اکخاذ کصمیم ادارصافر

 ههاص  عو از کوجهه قهه موضهو   ( مثبت یا ایجاقیة جنب) شودمرکبط قه یک کصمیم کوجه هاص  ع موضو

                                                           
1. Discretionary Policy Choice 

2. Disproportionate 

3. Relevant considerations 
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ال وجهود داشهته   ؤممک  است همواره ای  س(. منفی یا سلبیة جنب) شودغیرمرکبط قا کصمیم پرهیز 

کوجهه اسهت و    زمینه شایانو حالت در ای  چیست؟ د« عوامل مرکبط قا کصمیم» قاشد که منظور از

کوجهه قهه    ،هرگاه عوامل مرکبط یا غیرمرکبط در قوانی  مرقوطه دقیقاً مشخ  شده قاشهد  ،آن اینکه

ای  عوامل  ،لیک  در فرض دوم و در غالب موارد .قودن است  ای  اصل از لوازم رعایت اصل قانونی

و کنتهرل   ردقسهزا دا  یدر اینجا مسئله اهمیته . شندایجاقی کعیی  نشده قاسلبی یا  طور هممک  است ق

آنچه  .یاقد قودن اهمیت می نصفانهو معقول و م ،لحاظ رعایت اصول کناسبه قضایی کصمیم ادارص ق

 ،کوجه قه معیارهاص معقول ،کصمیم رعایت عوامل مرکبط و شرایط ذاکی ،در ای  فرض اهمیت دارد

 قها  مةهاقق  .(131، ص1931 ،مشهدص و هداوند) است قودن اکخاذ کصمیم ادارص ناسبمنصفانه و مت

 دادن عناصر و مالحظات غیرمنةقی و غیرواقسته قه کصمیم منهع  مقامات دولتی از دخالت ،ای  اصل

وضهعیت قهداشهتی و    ،می  اجتمهاعی أهاص ک گذار قراص اعةاص هزینه قانون قراص نمونه اگر. شوند می

کوانهد قهه عناصهر و مالحظهاکی      مقام ادارص نمهی  ،است جسمانی افراد متقاضی را مد نظر قرار داده

می  أههاص که   ها را مبناص کوزیع هزینهه  و وضعیت شغلی آن ندها کوجه ک ، مانند وضع شغلیِ آندییر

یعنهی   ،نیت داشهته قاشهد   نباید سوء هایش ، مقام ادارص در کصمیماز سوص دییر. ر دهداجتماعی قرا

منفعهت شخصهی یها منفعهت      ،قهتهری  مصهادیق آن  اشد، یم گرفته قنباید قه نفع شخصی خود کصم

ر نیسهت، نیهز از   گهذا  دخالت اهدار یا مقاصدص که منظور نظهر قهانون   ،ای  عالوه قر. حزقی است

 .(11، ص1935 ،زارعی) شود می دولتی هاص کصمیمقودن  عقالییغیر مواردص است که موجب

 دیوان عدالت اداری به  نگاهیمحاکم انگلستان با ة بررسی تحلیلی چند قضیه در روی

  Poplarة قضی

Poplarشوراص قخش 
 5 13در سهال   .پس از جنگ جهانی اول کوسط حزب کارگر قه وجود آمد 1

اسهاس آن حهداقل    را کرد که قهر   نظیر مدل کارفرمایی سوسیالیستی اص ای  شورا قصد ایجاد نمونه

                                                           
1. The poplar Borough council 

2. Socialist employers 
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 ،ارگران زن نیهز مشهاقه ایه  میهزان    کارگران مرد قه میزان چهار پوند و ک همةدستمزد هفتیی قراص 

میزان حداقل مزد قبلی کمی قاالکر از سه پوند هفتیهی قهراص مهردان و حهدود      .شدمعمول و ایجاد 

هر حد کهارص در اوایهل قهرن    زنان در  رواج دستمزد قراقر قراص مردان و .پوند قراص زنان قود  /15

امها در  . رقهارة ایه  موضهوع قهروز نکهرد     یامد آشکارص دمنتها در آغاز هی  پ ،غیرمعمول قودقیستم 

 ، نوعی زوال مشخ  در معاش مردم و عموماً دستمزدها وجهود داشهت و    13و  1 13هاص  سال

همهراه قها ایه  شکسهت اقتصهادص در معهاش و        .یافت می ها گسترش همراه قا کورم قیمتقیکارص 

 ،رسید می ص طبیعی قه نظرامر کاهش دستمزدها قا کمتری  کردیدپذیرش  ،قراص کارگران ،دستمزدها

 1، قه اققاص م قود و از ای  روصمصم قر اجراص مدل سوسیالیستی یادشده Poplarاما شوراص قخش 

قهه  »پرداخهت مهزد کهارگران     ،در حالی که صالحیت قهانونی شهورا   ،ادامه دادپوند حداقل دستمزد 

حیت را قهراص خهود قسهیار    گویا شورا ای  صال ،در واقع. 1قود «کند مناسب است می میزانی که فکر

ههاص حکومهت    ل قازرسهی سهاالنه از حسهاب   که متکفحساب قخش  ذصاما  .وسیع فرض کرده قود

، قهه  شهد  مهی  پوند 0555، میزانی از دستمزدهاص پرداختی قه کارگران را که قالغ قر حدود محلی قود

. یادشده کهرد مبلغ دادن  شخصاً مسئول پسنونی روا ندانست و اعضاص شورا را دلیل پرداخت غیرقا

حساب قخهش را   فرمان ذص اجماع قهکری  مرجع قضایی نظام انیلستان،  مجلس لردان قه عنوان عالی

قهه   دقایه  ،زیرا قر ای  قاور قود که پارلمان اراده کرده است که شورا در کعیی  دسهتمزدها  کرد،کأیید 

آن قه دالیل واههی   استناد  امور و کوجه قه ای را قیرفتار شو .دکنقازار کار و شرایط اقتصادص کوجه 

اسهتفاده از اختیهارات    هاص فمینیستی، مصداق سوء ، نظیر قشردوستی سوسیالیستی و آرمانو نامرقو 

ههاص   شهورا قها انییهزه    .است قاال کعیی  شده اندازه و افراطی شده، قی کعیی قوده و نرخ دستمزدهاص 

انتزاعی و واقسهته قهه    یرسد قانون قدرک می نظرچه قه  اگر. عمل کرده است  ناقخردانه ناشایست و

کنهد مناسهب    می میزانی که شورا گمان»عنوان  قاکشخی  مقام عمومی را قراص پرداخت دستمزدها 

                                                           
1. Pay salaries and wages as may think fit 

2. Unreasonableness 
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 ،کواند گمان کند عملهش مناسهب اسهت    شورا نمی قود کهردها ای  لُ نظر اما ،ه استکرداعةا  «است

قه نحو منةقی و معقول لحاظ کند و  ،گیرص از کصمیمرا قبل  1عوامل مرقوطه همةمیر اینکه حقیقتاً 

منشهانه و انتظهار ایجهاد     داشهت  رفتهار قهزر     .کنداساس آن شواهد کصمیم مقتضی اکخاذ  سپس قر

وص قایهد کنهها قها شهواهد      ،قراص یهک مقهام محلهی کهافی نیسهت      ،عمومی قراص سایری  یسرمشق

گهرفت  عمهدص چنهی      یهده شهورا قها ناد  لذا  .کندقبلی و در یک چارچوب منةقی عمل ة شد قررسی

صالحیت اعةاشهده   ، در خارج از حدودعمومی دستمزدها و شرایط اقتصادص سةحشواهدص نظیر 

  .(Yardley, 1986, p.50) گام قرداشته است کوسط پارلمان

 Prescott v Birmingham corpnة قضی

کت را قه قازنشستیان مس  هاص شر اساس طرحی که جواز مسافرت راییان قا اکوقوس قر اای  دعو

ههاص شههرص را طبهق قهانون      اکوقهوس  ،شوراص شهر قیرمنیهام در آن زمان .مةرح شد ،کرد می اعةا

 «کنهد مناسهب اسهت    میها را قه میزانی که گمان  ها و هزینه اختیار کعیی  کرایه»پارلمان که قه شورا 

ههاص   سهفر راییهان قها سهرویس    شورا کصمیم گرفهت جهواز     130در سال . کرد قود، اداره می داده

نج سهال قهه قهاال را کهه سهاک       پو مردان هفتاد سال قه قاال و زنان شصت همةونقلش را قراص  حمل

 ی،قالغ قر نود هزار پوند قهود و از سهوی   ،کخمینی ای  امتیاز اعةاییة ساالنة هزین .دکن، صادر ندشهر

 .دهندگان کحمیل خواههد شهد   ارضقر عو ،مقرر شده قود که هرگونه کمبود و خسارت ناشی از آن

قودن کصمیم شوراص  قودن و خارج از صالحیت دهندگان دعوایی مبنی قر غیرقانونی یکی از عوارض

 ،مقهام ادارص محلهی   کهرد دعوا را مسموع دانسهت و اعهالم     قیرمنیهام اقامه کرد و دادگاه استینار

ونقهل،   خدمات حمهل  ةآن قراص ارائو اقتدار قانونی  دارددهندگانش  ککلی  امانی نسبت قه عوارض

اما  ،اص قاشد حتی اگر همراه قا کسرص و خسارت قودجه ،هاص کجارص است ها و طرح مبتنی قر رویه

 ،دییهر ة طبقه ة هاص مالی قه یک طبقه از جامعه قه هزین آنان را قراص اعةاص کمک ،ای  اقتدار قانونی

                                                           
1. Relevant considerations 
2. The court of Appeal 
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 ،واگهذارص چنهی  کسههیالکی    .کند محق نمی هاص خیرخواهانه و قشردوستانه نیت هم صرفاً قراص آن

دادگاه اشعار داشته است سهفر راییهان یها    . نبوده است 1جاص صالحیت اختیارص قهعمال شایسته و ا

، زیرا شاید دالیل کجارص معتبر قهراص چنهی  امتیهازص    قراص کودکان ممک  است معقول قاشدارزان 

جدیهد از   صدهندگان قراص دایرکردن ساختار ضاما شورا در استفاده از پول عوار ،وجود داشته قاشد

 (.Yardley, 1986, p.51) آزاد نیست ،ونقل عنوان خدمات حملقا کسهیالت رفاهی 

 دیوان عدالت اداری رویة قضایی

 مداخلهة مالحظهات   ،قضایایی ت عمومی دیوان عدالت ادارص مؤید آن است که درئهی صآراة مةالع

کعیهی  و   .دادرسی ای  مرجع قرار گرفته اسهت  ، مستندرمستقیمغی طور قهنامرکبط در کصمیم ادارص 

 از واحهدهاص صهنعتی   استاندارد و کحقیقات صهنعتی ایهران   ةمؤسسکارمزد خدمات کوسط  دریافت

ههه مهورخ   /091ت/105011 ةارشم ةنام کصویب أخذ عوامل نامرکبط، موجبات اقةالخصوصی قه م

ز شهاکی  خهدمات ا  را مجاز قهه دریافهت کهارمزدِ   اندارد است ةکه مؤسس ت وزیرانئهی 1933/ 3/1 

حکهم  » :کنهد  مهی  اشهعار زمینه ای   در 15/1/13مورخ  5   ةشمارة دادنام. کرده، فراهم کرده است

 دریافهت  مفیهد جهواز   ،استاندارد و کحقیقات صنعتی ایهران  ةقانون مؤسس 13و  19مقرر در مادکی  

از حیث نهوع   ،خدمات قندص طبقه صون و قر مبناخدمات مذکور در قان ةکارمزد متناسب در قبال ارائ

عواملی که مورد نظهر مقهن     ها است و کعیی  و دریافت آن قه مأخذ ت و کیفیت آنیّو ماهیت و کم

مقررات مورد اعتهراض از جههت اینکهه    ، قناقرای  .موافق قانون نیست ،نبوده از جمله میزان سرمایه

شهود   مهی  الذکر کشخی  داده  مغایر موارد فوق ،است  ادهمیزان سرمایه را مال  کعیی  کارمزد قرار د

 «.شود قانون دیوان عدالت ادارص اقةال می 0  ةو مستنداً قه قسمت دوم ماد

دسهتورالعمل   ،91/51/33 مهورخ  31 ة در دادنامه  دیوان عهدالت ادارص  ت عمومیئهی، همچنی 

را  رداکیص واهاکعیی  قهاص کاال قارةدر گمر  ایران 53/53/39 مورخ 35 / 115 /3 935  ةشمار

خهارج   ،حقوق گمرکی یی  قهاص کاالهاص وارداکی و وصولکع ثر درؤعوامل مهمة  از حیث رعایت
                                                           
1. Proper exercise of discretionary power 



 333                                                        انگلستان و ایران  ام حقوقیمقررات دولتی در نظ بودن اصل عقالیی بررسی  

 

 

ت عمهومی دیهوان مهورخ    ئه هی 913 ةشهمار ة دادنامه  .گمر  ندانسته است ةحدود اختیارات ادار از

ت وزیهران  ئه هی 95501ت / 0333ة شهمار ة اقةال قسمتی از قند یک مصوقة قه خواست ،15/53/39

 ةنحهو  واحدة قهانون  حکم مقرر در ماده»: کرد ارزیاقی زمینهکوان در ای   می را نیز  13/11/3 مورخ

ة ککلی  دولت قه پرداخهت عیهدص قهه کلیه     ، مفید1911ه کارکنان دولت مصوب پرداخت عیدص ق

ایام عیهد نهوروز قهدون    جهت کأمی  قسمتی از هزینة خاص  کارکنان قه منظور مساعدت قه آنان در

ور قه کارکنان دولت قه قید کمک مزق ، قناقرای ، مقیدنمودن پرداختو شرو  خاص است ذکر قیود

مغایر صریح هدر و حکم صهریح مقهن  اسهت و قهدی  جههت       ،رضایت از خدمات آنان و شر 

  .«شود می الذکر اقةال و حذر فوقة از مت  مصوق «نقه شر  رضایت از خدمات آنا» عبارت

ة اقةهال قخشهنام   قهارة در 5/59/33 یوان عدالت ادارص مهورخ  ت عمومی دئهی 130ة ص شمار ر

فیهه   مهانح   قضاییه نیهز در ة هاص قو ها و قرنامه معاون طرح  11/53/3مورخ   / 311/135 ة شمار

 :شایان کوجه است

اقتصهادص اجتمهاعی فرهنیهی جمههورص     ة سوم کوسع ةقانون قرنام 91ة ماد( ج)صراحت قند  قه

ة همیهانی و مکمهل جانبهازان و درمهان     قیمه ة کأمی  صددرصد هزین» ،1913اسالمی ایران مصوب 

کهم  ح نظهر قهه اینکهه مهدلول    . قاشد میدولت ة ها و صدمات ناشی از مجروحیت قر عهد خاص آن

 ،ککلی  دولت در کأمی  اعتبار الزم است و اینکه اجراص حکم مقهن   الذکر، مفید مقن  قه شرح فوق

، دولت ملزم قه کهأمی  اعتبهار   ار نشده است و قه حکم قانونمنو  و مشرو  قه وجود و کأمی  اعتب

معهاون    11/53/3مورخ   / 311/135 ة لذا مفاد قخشنام ،گذار است حکم قانون الزم قراص اجراص

گهذار را منهو  و موکهول قهه کهأمی        قانون اص قوة قضاییه که اساس اجراص حکمه ها و قرنامه طرح

ة ههاص قهو   قرنامهه  وها  ج از حدود اختیارت معاون طرحن و خارمغایر صریح قانو ،اعتبار کرده است

 .(111ص ، 193 ،شیرزاد)« .. .شود می قضاییه در وضع مقررات دولتی کشخی  داده

ت ئه قه واکنش هی دقای ،دیوان عدالت ادارصة قودن در روی  مضیق غیرمنةقی جاییاه مفهوم درقارة

قهودن و   رات دولتهی قهه ادعهاص غیرمنةقهی    ههاص اقةهال مقهر     عمومی دیهوان در مقاقهل درخواسهت   

 مهورخ  003-003 ةشهمار  ةدر دادنامه  یادشهده درخواسهت   کهرد، ماننهد  هها اشهاره    قودن آن نامعقول
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شوراص اسالمی ة قراقرشدن عوارض کسبی قه موجب مصوق قودن پنج غیرعقالیی دایر قر ،11/15/31

خ خدمات قخش خصوصهی دانسهته   قراقرشدن نر کصمیم مزقور را مستلزم پنج ،شهر کهران که شاکی

قهودن   غیرمنةقهی  دایهر قهر   ،1/11/30 مهورخ  113ة شمار ةشده در دادنام یا درخواست مةرح، است

کارمزد پرداختی رانندگان شاغل در مؤسسات کوریستی و اکومبیل کرایهه قهه صهاحبان ایه       کاهش

ت ئدر ای  موارد هیکه ، هاص صنفی کشور سازمان ت عالی نظارت قرئهیة ها قه موجب مصوق آژانس

 یادشدهاعالم علل و جهاتِ م  نکرده است که اعتراض شاکی، متض مةرحعمومی پاسخی جز ای  

اکخاذ کصهمیم نسهبت قهه     موردص قراص رسیدگی و ،قانون دیوان عدالت ادارص نیست و قناقرای  در

 .(11-10، ص1931 ،خواه نجاقت)ت عمومی دیوان وجود ندارد ئدر هی هایی چنی  اعتراض

 نتیجه

نهاً اکخهاذ معیارهها و اصهول نهوی       یقی ،قا عنایت قه گسترش امور عمومی و کارکردههاص حکومهت  

قهودن و   قهانونی در کنار اصول سنتی دولتی  هاص کصمیمقودن  عقالیی قازنیرص قضایی نظیر منةقی و

دارص ماننهد مسهئولیت و پاسهخیویی حکومهت و     هاص حقوق ا قه کحقق آرمان ،خروج از صالحیت

قهودن   عقالیهی  کارقرد اصلة کجرق .هاص شهروندان شتاب خواهد قخشید و آزادص ها داشت حق اسپ

قها   ،در مفهوم مضیق آن حاکی از آن قوده است که اعمال ای  معیار نظارکی کوسط محاکم انیلستان

هاص کفکیک قوا سازگار  مدیریت مةلوب امور عمومی و آموزه ،مقتضیات ناشی از حکمرانی خوب

قهه  ههاص کهالن حکهومتی     ها و کصمیم مشی ِمقام قضایی را قر خط کفوق ،و آشکارا رسد ر نمیقه نظ

کهر و قهه    راهکارههایی عینهی  ة قها ارائه  قهودن   عقالیهی  مفهوم موسع ،از ای  رو .دنبال خواهد داشت

ظهات و عوامهل مهرکبط در    نظیهر اصهل کناسهب و کوجهه قهه مالح      ،مدیریتی نزدیکتهر هاص  قعیتوا

کهر قهه    البته در قالبی منعة  ،ونزقرص را قودن کوانسته است همچنان غیرعقالیی ،ارصاد گیرص کصمیم

کارگیرص اصهول   هق. پاقرجا نیه داردحقوق ادارص انیلستان عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در 

اص در دادرسهی ادارص ایه  کشهور     کفکیهک سهازمانی و رویهه    رغم فقدان وی  نظارت قضایی، علین

هها و   و کضهمی  و احتهرام قهه حهق     ،کا شاهد پاسخیویی حقیقی مقامات عمهومی  است قاعث شده

  .ادارص قاشیم هاص هاص شهروندان در مقاقل اداره و کصمیم آزادص
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رغم فقدان کصریح قانونی قراص  دیوان عدالت ادارص، علی ةجهاتِ نظارت قضایی در روی قارةدر

ِکصهمیم و عهدم    ادارص قهه مالحظهالت ذاکهی   کوجهه مقهام    ماننهد دادرسان دیوان قه اصهولی   داستنا

ه داللهت  کهه قها عنایهت قه     یمت عمومی دیوان عهدالت ادارص را شهاهد  ئنیت، آرایی چند از هی سوء

در ارزیهاقی چیهونیی    ،رسهد دادرس  مهی  قه نظهر  ،ها در آن گرفته انجام هاص کلویحی قرخی استدالل

قهودن   یا خارج از صهالحیت  ،قودن انونیاستناد قه غیرق ،اِعمال صالحیت اختیارص کوسط مقام ادارص

، فیهه  ای  رو کلویحاً قه قرخی جهات نوی  نظارت قضایی که در مانح  را ناکافی کشخی  داده و از

اص که از منظر حقوق ادارص  نکته قه هر حال، .کمسک جسته است ،کصمیم ادارص استقودن  عقالیی

ههاص   ةور قه نظهارت قهر اعمهال صهالحیت    ادارص، صرفاً مع د اذعان کرد ای  است که دادرسیقای

منصهفانه و   ،معقهول  ،ِمتناسهب  ها نیست و در مقام ارزیاقی قودن آن قانونیة ککلیفی و قضاوت درقار

قی، و قدیهی است ای  ارزیا است هاص اختیارص مقامات عمومی نیز عمال صالحیتقودن ا ارانهمد حق

شناسهایی و کعریه     اسهت امیهد   .اسهت  قهودن  فراکر از اصل قانونی نیازمند کارقرد اصول و جهات

قدمات خهروج دیهوان   م ،قوانی  مرکبط قا دیوان عدالت ادارصانونی شمارص از ای  اصول در قالب ق

 . کندازپیش حقوق شهروندان را فراهم  و کضمی  قیشاز دادرسی شکلی 
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