
 أ
 

 

 

 

 

 

 
 

  



 ب
 

 عنوان

 فرانسه دولتی شورای  و اداری  عدالت دیوان صالحیت  حدود

 

 

 نویسنده: 

 

 

 

 

 1400 ماه خرداد 
 

  



 ج
 

 

 فهرست مطالب

 1 ............................................................................................................................................... مقدمه

 2 .............................................................................................................................. ق یتحق اتیکل-1

 2 ............................................................................................................................. مسئله انیب-1-1

 2 ....................................................................................................................... ق ی تحق ۀن یشیپ-1-2

 3 ........................................................................................................ ق یتحق  تیاهم و ضرورت-1-3

 3 ....................................................................................................................... ق یتحق  سؤاالت-1-4

 4 ........................................................................................................................... ق ی تحق هدف-1-5

 4 ........................................................................................................................... ق ی تحق روش-1-6

 5 ..................................................... فرانسه  یدولت یشورا و یادار عدالت وانید  تی صالح حدود-2

 5 ............................................................................. آن  تیصالح  حدود  و  یادار  عدالت وانی د-2-1

 9 .......................................................................... آن  تیصالح  حدود  و فرانسه یدولت یشورا -2-2

 11 ................................ فرانسه یدولت یشورا   و  یادار عدالت  وانی د تیصالح  حدود  سهیمقا-2-3

 15 ................................................................................................................................... ی ریگ جهینت

 15 ................................................................................................................................. مآخذ و منابع
 

 

 



 د
 

 چکیده

مانند   با موضوعات مختلفی  اداری رابطه  این است که صالحیت های دیوان عدالت  این پژوهش  از  هدف 

که      در ایراندیوان عدالت اداری  .  را بررسی کند    ن و نوع موضوعات قابل طرح در دیوا  و خوانده  خواهان  

تفسیر های  .  به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده      نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد

،با محدودیت   را  مترقی  نهاد  این  اداری، کارکرد  دیوان عدالت  مضیق در مورد محدوده ی صالحیت های 

ولتی فرانسه مقایسه شده  با شورای ددیوان عدالت اداری    ، صالحیت تحقیقدر این    هایی روبرو کرده است.

اداراست  عدالت  دیوان  و  .  قوانین  حداقلی  های  ظرفیت  از  خود،  قضائی  ی  رویه  به  اتکا  با  تواند  می  ی 

مقررات و حتی از سکوت قواعد حقوقی در جهت توسعه صالحیت های خود استفاده کند، همانطوری که  

توسعه   در جهت   ، قانونی  متون  از وجود  قبل  همیشه  قضائی  رویه ی  وسیله ی  به  فرانسه  دولتی  شورای 

انسه کوشیده است.چرا که هیچ دولتی داوطلبانه ، زمینه ی محدودیت قدرت خود را ایجاد  حقوق اداری فر

از نوع تحقیقات کاربردیب  .نمی کند اینکه تحقیق حاضر  به  انسانی است    و نظری  ا توجه  در حوزه علوم 

 . شیوه گرد آوری مطالب به صورت توصیفی و نحوه جمع بندی و استنتاج از آنها به شکل تحلیلی است 

 

 ، نظارت. فرانسه دولتی شورای ،اداری عدالت  دیوان ،صالحیت  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

نظارت بر اعمال دولت و حکومت یکی از آثار بزرگ حاکمیت اراده ملتها بر سرنوشت خویش است. تاریخ 

عمده گرفتاری های بشر ناشی از سوء استفاده دولت مردان و حاکمان از اختیارات خود  نشان میدهد بخش  

از سوءاستفاده مزبور و   برای جلوگیری  به حاکمیت خود،  انسانها در روند تحقق بخشیدن  لذا  است.  بوده 

انواعی دستیابی به حقوق مشروع خود اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی بر اعمال حکومت کردند و برای آن  

برای اولین بار در فرانسه بعد از انقالب نهادی    قرار دارند که دقیق ترین و مؤثرترین آن نظارت قضایی بود.

به نام »شورای دولتی« به وجود آمد که در ابتدا بیشتر نقش مشاور دولت در امور اداری و قانونگذاری را به 

ه دولت رسیدگی می کرد که به تدریج صالحیت عهده داشت. بخشی از این نهاد نیز به شکایات مردم علی 

به   با توجه  یافت. شورای دولتی  از مسیر رویه قضایی توسعه  قوانین و عمدتا  از طریق  این بخش قضایی 

تفسیر خاص فرانسویان از اصل تفکیک قوا و با تمسک به دالیلی دیگر تحت نظارت قوه مجریه اداره می 

ی تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنا شود.

معمول   کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش

است  ضرورت  این  تامین  دولتی برای  شورای  از  تقلید  به  اداری  عدالت  دیوان  تاسیس  اینکه  به  توجه  .با 

ا رزنده ی شورای دولتی، می تواند در حل بسیاری از معضالت دیوان عدالت اداری  فرانسه بوده ،تجارب 

 مفید باشد.  
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 کلیات تحقیق -1

 بیان مسئله -1-1

اداری   اعمال  دیوان عدالت  بر  نظارت قضائی  تاسیس شده و  فرانسه  از شورای دولتی  تقلید  به   ، ایران  در 

در   مضیق  های  تفسیر  دهد.اما  می  انجام  را  اداری،  اداری  عدالت  دیوان  های  محدوده ی صالحیت  مورد 

است. هایی روبرو کرده  ،با محدودیت  را  مترقی  نهاد  این  این    کارکرد  دیوان عدالت   ، صالحیت تحقیقدر 

. شورای دولتی فرانسه ،محدوده ی وسیع تری از دعاوی را  ولتی فرانسه مقایسه شده است با شورای داداری  

نیز  برای احقاق حقوق مردم می   اداری  با تفاوت کمی در دیوان عدالت  پذیرد ،گرچه همان تعداد دعاوی 

،اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به صورت بسیار گسترده تفسیر می شود ،در  پذیرفته می شود 

نتیجه قاضی اداری فرانسه از اختیار وسیعتری در اعمال نظارت قضائی بهره می برد.با توجه به اینکه تاسیس  

دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه بوده ،تجارب ارزنده ی شورای دولتی، می تواند در 

حل بسیاری از معضالت دیوان عدالت اداری مفید باشد.بنابراین مطالعه و مقایسه ی صالحیت های دیوان  

اداری، برای تامین هرچه عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه ، جهت توسعه صالحیت های دیوان عدالت  

قضائی  نظارت  مشکالت  حل  است.برای  شده  استفاده  اداری  حقوق  زمینه  در  قانون  حاکمیت  اصل  بیشتر 

نهاد   ،تغییر نگرش  از آن  یابند،البته قبل  ایران ،ضروری است که قوانین مربوطه مطابق رسالت دیوان تغییر 

نیز ضروری می باشد،چون در عمل، اولی بدون  شورای نگهبان در مورد صالحیت های دیوان عدالت اداری  

احتمال    ، زمینه  این  در  نگهبان  نگرش شورای  تغییر   ، روند حاکم  به  توجه  با  نیست.اما  پذیر  امکان  دومی 

کمتری دارد،پس دیوان عدالت اداری خودش باید در این زمینه اقدام کند.دیوان عدالت اداری می تواند با 

ز ظرفیت های حداقلی قوانین و مقررات و حتی از سکوت قواعد حقوقی در  اتکا به رویه ی قضائی خود، ا

جهت توسعه صالحیت های خود استفاده کند، همانطوری که شورای دولتی فرانسه به وسیله ی رویه ی  

قضائی همیشه قبل از وجود متون قانونی ، در جهت توسعه حقوق اداری فرانسه کوشیده است.چرا که هیچ  

 .ه ، زمینه ی محدودیت قدرت خود را ایجاد نمی کنددولتی داوطلبان

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2
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در کتاب های مختلفی ، به موضوع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه به صورت جداگانه پرداخته 

شده است و منابع فارسی در مورد دیوان عدالت اداری به اندازه کافی و در مورد شورای دولتی فرانسه نیز،  

محدوده ا در  هم  وآن  تطبیقی  مطالعات  زمینه  در  کار  جای  هنوز  اما  دارد.  وجود  دیوان،  اندازه  به  نه  لبته 

کوچکتری مثل صالحیت های آن دو وجود دارد. چرا که از یک طرف، محدودیت ها و چالش های دیوان  

پژوهش برای رفع  عدالت اداری، با گذشت زمان و روبرو شدن با شرایط جدید، آشکار می شود، در نتیجه  

آن ها، با بررسی الگوی دیوان که شورای دولتی فرانسه است ، همیشه تازگی دارد، از طرف دیگر، تغییرات 

سال   در  اداری  عدالت  دیوان  قانون  تغییر  ویژه  به  اداری،  حقوق  حوزه  در  دائمی   ۱۳۸۵مکرر  پیشرفت  و 

ه حقوق اداری در این زمینه، دو چندان  مسائل حقوق اداری فرانسه، صرورت بررسی را جهت ارزیابی توسع

 می کند.

 باشد پرداخته موضوع این به طور اختصاصی به که منبعی موضوع این با رابطه در  موجود، منابع در بررسی با

اند که با   پرداختههریک از ابعاد موضوع بصورت جداگانه  بهجزئی  طور به مولفین از بعضی و نشده مشاهده

از   خاصی  بعد  به  هرکدام  زمینه  این  در  موجود  منابع  اینکه  به  جامعی    موضوعتوجه  بررسی  اند  پرداخته 

  این موضوع وجود ندارد ،لذا بررسی    فرانسه  دولتی  شورای  و  اداری  عدالت   دیوان  صالحیت   پیرامون حدود

 واجد نو آوری است. 

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

به بحث   امکان بررسی دقیق تر مبحث حدودبا توجه  با بحث و   عدالت  دیوان  صالحیت   تطبیقی بودن و 

 باشد. می تواند راهگشای مباحثی مهمی  فرانسه دولتی شورای و اداری

  اند   پرداخته  موضوع  از  یخاص  بعد  به  هرکدام  ای  و  ی کل  بصورت   نهیزم  نیا  در  موجود  منابع  نکهیا  به  توجه  با

  یبررس  با  و  باشد  یم  دیجد  یکار  جنبه  نیا  از  پژوهش  نیا  ندارد  وجود  نهیزم   نیا  در   یقیتطب  یبررس  و

 و   اشتراک  وجوه  نییتب   و  هم  کنار  در  فرانسه  دولتی  شورای  و  اداری  عدالت   دیوان  صالحیت   حدود  یقیتطب

   طه یح   در  اختالفات  و  مشکالت  و  مسائل  از  رفت   برون  جهت   در  ییراهکارها  توان  یم  ها  آن  افتراق

 . داد ارائه صالحیت ها

 

 سؤاالت تحقیق -1-4
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 ؟ی دیوان عدالت اداری چگونه است ها صالحیت  محدوده 

 ؟است  شورای دولتی فرانسهی ها صالحیت  محدوده 

اعمال  از  دادخواهی  ایران حق  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  دادخواهی عام در  پذیرش حق  به  با توجه 

 ؟ محدودیت هایی دارداداری در مقایسه با فرانسه چه 

از موضوعات غیر قابل   آنها  اداری و معیارهای تفکیک  موضوعات و دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت 

 ؟با شورای دولتی فرانسه چگونه است طرح در مقایسه 

 

 تحقیق  هدف-1-5

مانند   با موضوعات مختلفی  اداری رابطه  این است که صالحیت های دیوان عدالت  این پژوهش  از  هدف 

توان توضیح این مطلب می  . در را بررسی کند    نو نوع موضوعات قابل طرح در دیوا  و خوانده  خواهان  

پذیرفته   اشخاصی  چه  برای  اداری  اعمال  از  دادخواهی  و حذف  با خواهان  رابطه  در  که  است  گفت  شده 

دیوان عدالت اداری در رابطه با خواننده دیوان عدالت اداری صالحیت نظارت بر اعمال سازمان ها   و    است 

بر عهده دارد   را  هایی  نهاد  یا  بهو  دیگر محدوده صالحیت   .  با عبارت  رابطه  تا کجا است در  دیوان  های 

لت اداری را دارد و همچنین چه مالک موضوعات قابل طرح نیز چهنو نوع اعمالی قابلیت نظارت دیوان عدا

هایی برای تعیین موضوعات قابل طرح در دیوان از سایر موضوعات وجود دارد شاید این که برای احقاق  

حق چه نوعی از دعاوی قابلیت طرح در دیوان را دارند که برای ارزیابی هر کدام از این موارد از تجربیات 

عبارت دیگر مالک ارزیابی صالحیت های دیوان عدالت اداری    .  شورای دولتی فرانسه استفاده شده است 

 . ها و اختیارات شورای دولتی فرانسه می باشدصالحیت 

 

 روش تحقیق -1-6

در حوزه علوم انسانی است شیوه گرد   و نظری  ا توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردیب

 . ستنتاج از آنها به شکل تحلیلی است آوری مطالب به صورت توصیفی و نحوه جمع بندی و ا

و   است  ای  کتابخانه  مطالعه  اطالعات  گردآوری  فیش    روش  صورت  به  ای  کتابخانه  منابع  از  استفاده  با 

ابزار مورد استفاده فیش های گرداوری شده و بانکهای اطالعاتی  برداری از مطالب خواهد نمود. بنابراین، 

 می باشد. 
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 فرانسه  دولتی شورای و اداری عدالت  دیوان  صالحیت حدود-2

 

 و  حدود صالحیت آن  دیوان عدالت اداری-2-1

 و حقوق با ارتباط  در حساس کارکرد لحاظ  به اساسی حقوق در  عمومی حقوق نهادهای مؤثرترین از یکی

 اداری عدالت  دیوان عمومی هیئت  کارکردی حیث  به آن رأس در و عدالت اداری دیوان فردی های آزادی

 یا واحدها مأمورین، به نسبت  اعتراضات مردم و تظلمات شکایات، به رسیدگی منظور به که نهاد این .است 

های جمله از است  گردیده تأسیس نها، آ حقوق احقاق و دولتی های نامه آیین  اساسی قانون جهش 

 عملی رویه و مبانی در اندیشمندان تا شود می باعث  حساسیت  این شود، می محسوب اسالمی  جمهوری

 مجموعه این های گیری تصمیم فرآیند شناسی به آسیب  و نمایند بیشتری غور ها  آن نظرات و قضاوت

  .گمارند همت 

 مردم   و اعتراضات   ، تظلماتشکایات   به   منظور رسیدگی   یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به   طبق اصل 

آیین   مأمورین   به  نسبت  یا  واحدها  احقاق   دولتی  های  مه نا  یا  دیوانی   حقوق  و   عدالت   دیوان "  نام   به   آنها، 

شکل گرفته است. طبق قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت   قضائیه   قوه  زیر نظر رئیس   "اداری 

که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی   1392اداری مصوب  

های  قضا هیأت  و  عمومی  نظر،هیأت  بدوی،تجدید  شعب  از  متشکل  است،  مستقر  تهران  در  صرفاً  که  یی 

تخصصی می باشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز  

قضایی آنها   استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت

 1را برعهده دارند. 

مواد مربوط به صالحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان  

 : عبارتند ازعدالت اداری 

 ـ صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:۱۰ماده

 

، تهران، انتشارت جنگل، بی  اداری عدالت  دیوان عمومی تا هی رویۀ در عمومی حقوق اصول و بنیادین حقوق  وحید، آگاه، . 1

 . 45تا، ص
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 حقیقی یا حقوقی از: ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص ۱

وزارتخانه از  اعم  دولتی  واحدهای  اقدامات  و  تصمیمات  ـ  شرکتهای     الف  و  مؤسسات  و  سازمانها  و  ها 

 ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها دولتی و شهرداری 

 ف« در امور راجع به وظایف آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند »ال

و    ۲ اداری  تخلفات  به  هیأتهای رسیدگی  قطعی  و تصمیمات  آراء  از  اعتراضات و شکایات  به  ـ رسیدگی 

کمیسیونکمیسیون  مانند  حل هایی  هیأت  مالیاتی،  ) های  ماده  موضوع  کمیسیون  کارفرما،  و  کارگر  اختالف 

 نین و مقررات یا مخالفت با آنها ها منحصراً از حیث نقض قوا( قانون شهرداری  ۱۰۰

ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و  ۳

( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است  ۱مؤسسات مذکور در بند )

 استخدامیاعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق 

( این ماده  ۲( و )۱ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای )  ۱تبصره

 پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات  ۲تبصره

 دگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. دا

ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، ۱۱ماده

کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت    شعبه رسیدگی

 شده، صادر می نماید. ییع به اعاده حقوق تض

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه عالوه بر اجرای حکم،  

 مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 شرح زیر است:  ـ حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به۱۲ماده

ها و سایر نظامات     نامهبه شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین  ـ رسیدگی  ۱

شهرداری و  دولتی  مقررات  بهو  مذکور  مقررات  که  مواردی  در  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  علت     ها 
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ا تخلف در  مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات ی

 اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. 

 ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.  ۲

 شد.ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده با ۳

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه  

قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای  

 عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. 

صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا    ـ اثر ابطال مصوبات از زمان۱۳ماده

به که  مواردی  تصویب    در  زمان  به  را  آن  اثر  مذکور  هیأت  اشخاص،  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  منظور 

 مصوبه مترتب نماید. 

عالی کشور    ـ مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان۱۴ماده

 است.

هرگونه ۱۵ادهم و  مستنکف  انفصال  و  حکم  اجرای  دستور  اشکال،  و  ابهام  رفع  اصالحی،  حکم  صدور  ـ 

 1عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.  گیری مجدد است، به  اقدامی که مستلزم تصمیم

ارائه ی ضابطه میان حوزه به تفکیک قائل    رویه ی قضایی دیوان در  ی صالحیت شعب و هیأت عمومی 

 ی صالحیت شعب در دیوان مطرح است: . موارد زیر به عنوان ضوابط در حوزهشده است 

 ( خصوصی بودن شخصیت خواهان؛۱ 

 ی مجریه(؛  ( دولتی بودن شخصیت خوانده )فراتر از قوه۲ 

 ( اداری بودن عمل؛ ۳

 ( تخطی از قواعد حقوق عمومی؛4 

( ناشی بودن دعوا از تخطی از قواعد حقوق عمومی و پیوستگی آن با دعوای اداری، در خصوص دعوای  5 

 استیفای حق؛ 
 

 27،ص1390،حقوق اداری، تهران: سمت ،  طباطبایی موتمنی، منوچهر . 1
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بند  6 در  شده  ذکر  قضایی  شبه  مراجع  ندانستن  حصری  در ۱۳ی    ماده  ۲(  دیوان  صالحیت  مورد  در   ،

 رسیدگی به شکایت از آرای مراجع شبه قضایی 

 ز این موارد برای تشخیص دعاوی قابل طرح لحاظ شده است: ی صالحیت هیأت عمومی نی در حوزه 

 ( دولتی بودن شخصیت خوانده )فراتر از قومی مجریه(؛ ۱

 ( اداری بودن عمل مورد شکایت و عام الشمول بودن آن؛ ۲ 

 ( تخطی از قواعد حقوق عمومی۳ 

استثنائات ذکر شده در تبصرهی ماده با توجه به  این ضابطه نیز  ۱۲ی    البته  ی    به جمع ضوابط در حوزه، 

صالحیت هیأت عمومی اضافه می شود که شکایت مطرح شده، شکایت علیه واحدهای ذکر شده در این 

 تبصره نباشد. 

به استناد رویکرد مطلوب و ایده آل عمده ایرادی که بر رویه ی قضایی می توان وارد کرد، این است که 

صالحیت شعب و هیأت عمومی به تفکیک قائل شده رویه ی قضایی در تشخیص دعاوی قابل طرح، میان  

است. در صورتی که بهتر بود میان حوزهی صالحیت عام و خاص دیوان به تفکیک قائل شده و با توجه به  

 داد.  صالحیت عام یا خاص دیوان و مختصات هر دعوا در رابطه با قابلیت طرح دعاوی، نظر می

و ضوابط دیوان  باب صالحیت  در  مطلوب  در    رویکرد  اداری،  عدالت  دیوان  که  است  این  آن،  تشخیص 

دعاوی اداری دارای صالحیت عام و در دعاوی حقوقی )مدنی( که در قانون برای این مرجع در نظر گرفته 

بود که در  مراقب  باید  ارائه ی ضوابط تشخیص  است. در  استثنایی  دارای صالحیت خاص و  شده است، 

راکه نحوهى تفسیر قوانین و کاربرد اصول حقوقی در هریک از این  کدام حوزه از صالحیت دیوان هستیم؛ چ 

آن   دیوان است، مگر نص، مخالف  بر صالحیت  است. در حوزهی صالحیت عام اصل  متفاوت  دو حوزه 

ی صالحیت خاص ما به نص    باشد و در موارد شک باید به صالحت دیوان رأی داده شود؛ اما در حوزه

یر موسع از قانون اجازه نداریم. در موارد شک نیز باید به صالحیت مرجع قانون محدود هستیم و برای تفس

حوزه در  طرح  قابل  دعاوی  تشخیص  ضوابط  تبیین  جهت،  همین  در  بدهیم.  رأی  رابطه  آن  در  ی   عام 

صالحیت عام دیوان به شناخت دعوای اداری و تفکیک آن از دعوای حقوقی )مدنی( و کیفری و شناخت  
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ا  بر  وارد  در حوزهاستثنائات  ارائهی ضوابط  و  است  نیاز  قانون  در  عام  ی صالحیت خاص   ین صالحیت 

 دیوان با محوریت نصوص قانونی در این زمینه باید صورت گیرد.

 

 و  حدود صالحیت آن  شورای دولتی فرانسه-2-2

، در فرانسه  پایانی قرن سیزدهم شورای دولتی  فرانسه   سال های  تصمیم  برایدر دوران حکومت سلطنتی 

شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست .    تاسیس گیری های مهم امور سیاسی

 کرد . دوباره بازسازی این شورا را 1799 در سال فرانسه ، ناپلئون بناپارت 1789ولی بعد از انقالب کبیر 

 عبارت است از : وظایف شورا

ولت ، این مشورت جنبه سیاسی ندارد ، بلکه بیشتر جنبه قضایی : مشورت دادن به د نقش مشورتی      -1

و تفسیر قوانین اداری را نیز عهده دار است . قانون اساسی پیش بینی کرده است که همه لوایح و طرح    دارد

مربوطه . وزیر  نظر در شورای دولتی مطرح شود  اعالم  ابتدا جهت  در  باید  آورده و   ها  به شورا  را  طرح 

از بررسی می تواند اصالحات و جرح و تعدیل هایی را پیشنهاد کند . این پیشنهادات نیز پیشنهاد  شورا پس  

 های حقوقی است . 

: شورا در خصوص نقش و کارکرد نهادهای دولتی نیز قضاوت می کند . در نتیجه به  نقش قضایی      -2

ند . در فرانسه دو نوع دادگاه  عنوان یک دادگاه و قاضی در خصوص اعمال رفتارهای دولت قضاوت می ک

دوم نوع  و  پردازد  می  افراد  دعاوی  به  که  دادگاه  نوع  یک  دارد  اداری  وجود  دعاوی    دادگاه  به  که  است 

مربوط به دولت و نهادهای عمومی می پردازد .دادگاه استیناف پس از آن قرار دارد و در نهایت به شورای  

عوایی را بر علیه دولت ونهاد های دولتی مطرح می کند ، این  دولتی ختم می شود . بنابر این وقتی فردی د

روند دادرسی می تواند به شورای دولتی ختم شود . شورای دولتی مسئولیت قضاوت اداری را هم عهده دار  

 است . اداره دادگاه های استیناف و دادگاه های دولتی و اداری بر عهده شورا است . 

شورای دولتی به بر رسی و تحقیق در مورد پروژه های مورد عالقه    1963: از سال   نقش مطالعاتی      -3

دولت هم می پردازد . این نقش جدید مشورتی نیست بلکه بیشتر تهیه گزارش کارشناسی و تخصصی برای  

 دولت است . این گزارش ها به چاپ رسیده و منتشر می شود و در دسترس تمام عالقمندان قرار می گیرد .
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عبارتی   پادشاهی به  بنا پارت است و در واقع جانشین شورای  ناپلئون  تاسیسات  از  فرانسه  شورای دولتی 

قبلی تلقی می گردد. شورای دولتی همچون سلف خویش صالحیت مشورتی داشت. با توسعه انواع روابط  

مجریه، صالحیت   قوه  کنترل  لزوم  طرفی  از  و  مردم  زندگی  شئوون  تمامی  در  دولت  دخالت  و  اجتماعی 

ضائی شورای دولتی محسوس و ضروری شد؛ تا جایی که بتدریج صالحیت قضائی از صالحیت مشورتی ق

آن پیشی گرفت. در حال حاضر شورای دولتی به عنوان عالی ترین دادگاه اداری فرانسه بر تمامی ادارات  

 1دولتی و موسسات عمومی نظارت می کند.

سوم اعضا در خارج از شورا ، در وزارتخانه ها و معاونت است . یک   نفر عضو  350 شورا مرکب از حدود

ویژه   به   ، هستند  ها  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  از  افراد  این   . کنند  می  کار   ... و  ملی  مجلس شورای  و  ها 

و   سفرا  اکثر  معموال  و  است  دار  عهده  را  دولتی  ارشد  مدیران  سازی  کادر  که  اداری  علوم  عالی  مدرسه 

 ادرهای مهم دولتی از این دانشگاه انتخاب می شوند . فرمانداران و سایر ک

اعضای شورا توسط دولت معرفی می شوند. البته این انتخاب کمی سوال بر انگیز است ولی از سوی دیگر  

موجب شده است تا افراد منتخب از مسائل جاری و مشکالت بی خبر نباشند و در نهایت شورا نیز از این  

ود . خالصه آنکه مجوعه مهمی از متخصصین و اساتید دانشگاه ها در شورای  مسائل و مشکالت آگاه می ش

 دولتی عضو هستند .

است  تحقیقاتی  و  مشورتی،دعاوی،مطالعاتی  مختلف  های  بخش  از  متشکل  شورا  اداری  ازجهت 

این شورا را یاری می کنند .بخش مشورتی به نوبه خود شامل   پرسنل به صورت رسمی و قراردادی 380 و

امور زیر   بخش   ، دولت  به  مربوط  امور  بخش   ، امورمالی  بخش   ، داخلی  امور  :بخش  است  زیر  مجوعه 

 اجتماعی .

هر وزارتخانه ای به یکی از این بخش ها مر تبط است . مثال بخش داخلی به وزارت کشور و وزارت علوم 

 می باشد .  امور اداری و ... مر تبط است . بخش دعاوی با امور مربوط به دعاوی قضایی مربوط به 

 
 54،ص1390،حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: سمت  ،هداوند، مهدی . 1
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شورای دولتی دارای دو نوع تشکیالت است: تشکیالت اداری که مبادرت به ارائه نظریه مشورتی می کند و  

از   آنها  آراء  و  کرده  رسیدگی  دعاوی  به  که  )ترافعی(  قضائی  وتشکیالت  ندارند  الزامی  جنبه  آن  نظرات 

 ضمانت اجرائی برخوردار است.

 تی نیز دو گونه است :الحیت مشورتی شورای دولص

اقدام  و  هر گونه تصمیم  از  قبل  باید  قانونی، دولت  معین  موارد  در  که  اجباری  مشورتی  : صالحیت  الف 

نظریه مشورتی شورای دولتی را اخذ کند. ب: صالحیت مشورتی اختیاری هم در مواردی است که دولت 

 1ر مشاوره با شورای دولتی را دارد.بدون اینکه الزامی برای مشاوره روبروی خود داشته باشد اختیا

دعاوی تجاوز از حدود    -۱در مورد صالحیت قضائی هم دو نوع دعوی در شورای دولتی قابل طرح است:  

دعاری استیفای حق، که بنا به مورد شورای دولتی به عنوان مرجع بدوی یا تجدیدنظر و یا فرجام   -۲اختیار  

با اهمیت، هیات عمومی شورای دولتی قانونا حق رسیدگی ترافعی دارد. نکته آ اینکه در موارد مهم و  خر 

 2ارائه نظر مشورتی و رای را دارد.صالحیت 

 

 فرانسه دولتی شورای و اداری عدالت  دیوان صالحیت مقایسه حدود-2-3

ابطال  دیوان عدالت اداری در ایران به دعاوی علیه اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری و همچنین علیه  

 :آیین نامه ها و بخش نامه های دولتی رسیدگی می کند و صالحیت دیوان محدود به حوزه های

 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی -

 رسیدگی به شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و تصدیق خسارت وارده-

دگی به شکایات و اعتراضات از آراء قطعی دادگاههای اداری؛ کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده رسی-

 .صد، هیات حل اختالف کارگر و کارفرما و ... است 

 
فرانسه؛ ترجمه دکتر سید محسن شیخ    دوگتن، برنارد و آرلت مارتن و موریست نیو گره؛ نهادهای سیاسی، اداری و قضائی  .  1

 .64، ص۱۳۸۱االسالمی؛ چاپ اول، نشر میزان؛ تهران

به  .  2 رسیدگی  در  آنها  صالحیت  و  فرانسه  اداری  محاکم  محمدرضا؛  زاده،  انتشارات    رضائی  اول،  چاپ  اداری؛  دعاوی 

 . 59،ص ۱۳۸۶مدیریت؛ تهران: 
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رسیدگی ماهوی می کند یعنی دیوان به اصل دعوی با توجه به دالیل و مستندات قانونی   ۲و    ۱که در موارد  

قانونی  رسیدگی شکلی و فرجامی می کند  ۳حکم صادر می کند و در مورد   دیوان در صالحیت های  و 

خود به عنوان یک دادگاه عالی اداری به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی می کند و دیوان در این نقش 

 .فقط مثل یک دادگاه عمل می کند و رسیدگی قضایی انجام می دهد و آرایش قطعی است 

به دادگاه های مختلفی درصورتیکه صالحیت و اختیارات شو از دیوان بوده و  بیشتر  به مراتب  رای دولتی 

اولیه   از دعاوی و اختالفات اداری در مرحله  به بسیاری  واگذار شده است؛ مثال در گذشته شورای دولتی 

ابطال   دعاوی  مثل  کرد  می  اروپا    –رسیدگی  اتحادیه  به  مربوط  انتخابات  مقامات    –دعاوی  اعمال  دعاوی 

خارج سال    اداری  در  ولی   ... و  فرانسه  سرزمین  )بدوی(   ۱۹۵۳از  شهرستان  اداری  های  دادگاه  ایجاد  با 

نیز از آراء قطعی دادگاه   بسیاری از اختالفات اداری به این دادگاهها واگذار شد و همچنین شورای دولتی 

 .اداری شهرستان نیز تجدید نظرخواهی می کرد و با تدابیری که اندیشیده شد

تجدید نظرخواهی از آراء قطعی دادگاه اداری بدوی به دادگاه اداری استیناف واگذار گردید،    ۱۹۸۷در سال  

پس نتیجه می گیریم که صالحیت شورای دولتی به مراتب بیشتر و انواع دعاوی مطروحه نیز بیشتر از دیوان  

 .عدالت اداری است 

ی بپردازد ارائه نظر مشورتی درباره پیشنهاد  در واقع وظیفه اصلی و سنتی شورا قبل از این که به دعاوی ادار

قوانین و تصویب نامه های دولتی بود و حکومت موظف است درباره لوایح قانونی از شورای دولتی نظر  

 .مشورتی اخذ کند که این نظر مشورتی در برخی موارد اجباری ودر برخی دیگر اختیاری بود

با توجه به وسعت فعالیتی که دارد و با توجه به این که  در حقیقت می توان گفت که شورای دولتی فرانسه  

در زمینه تدوین قوانین و مقررات به خصوص آیین نامه های دولتی و بخش نامه ها با قوه مجریه در تعامل  

با اصول قانون اساسی   یا مغایرت   ، از تناقض قوانین  تا  فرانسه جلوگیری شود به طور    ۱۹۵۸کامل است، 

را بر عهده دارد و از طرفی نیز دولت فرانسه مکلف شده است که کلیه ی فعالیت های  کامل نظارت قضایی  

 .قانونگذاری یا مقررات خود را با مشورت و موافقت شورای دولتی انجام دهد 

بر  عالوه  فرانسه  دولتی  »شورای  که  گفت  توان  می  دو  این  بین  اختیارات  و  جهت صالحیت  از  همچنین 

حقوق مشاور  قضایی،  ها  صالحیت  نامه  بخش  و  دولتی،  لوایح  تهیه  به  نسبت  و  باشد  می  فرانسه  دولت  ی 

 .اظهارنظر می نماید که چنین صالحیتی برای دیوان عدالت اداری ایران در نظر گرفته نشده است 

 .این کاری است که بدان نظارت کامل قضایی می گویند و در فرانسه اجرا می شود

 :اختیارات خود چهار مورد را مدنظر داردشورای دولتی فرانسه در حوزه 
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 نظارت قانونی و قضایی بر اعمال سازمان های دولتی -

 توسعه اصل مسئولیت -

 ایجاد قواعد الزم االجرا و الزم االتباع برای کارمندان دولت و قضات اداری-

  1دادرسی اداری-

 .شود و وجود نداردولی برخی از این نکات در قانون دیوان عدالت اداری مالحظه نمی 

قانون دیوان عالی کشور مرجعی است عام برای رسیدگی به    ۱همچنین دیوان عدالت اداری به موجب ماده  

دادگاه   به  بدوی  مرحله  در  اداری  دعاوی  فرانسه،  عمومی  دید حقوق  از  که  حالی  در  اداری،  دعاوی  کلیه 

استیناف صورت می گیرد و شورای دولتی به  اداری بدوی می روند و تجدید نظر آنها نیز در دادگاه اداری  

 .عنوان دادگاه بدوی فقط به برخی از دعاوی مهم رسیدگی می کند

عالوه بر این دیوان عدالت اداری عالوه بر ابطال آیین نامه های خالف قانون و خارج از حدود قوه مجریه  

یدگی می کند و حکم ابطال صادر  به آیین نامه های خالف شرع نیز بعد از تایید فقهای شورای نگهبان رس

 .می کند

اما براساس قانون اساسی فرانسه »فرانسه یک جمهوری غیرقابل تقسیم، مردم ساالر غیر دینی و سوسیالیست  

ی   همه  و  کند  می  حمایت  مذهب  یا  نژاد  نسب،  و  اصل  از  فارغ  شهروندان،  کلیه ی  برابری  از  که  است 

قانون اساسی فرانسه( یک کشور الئیک است که شورای دولتی    اعتقادارت را محترم می شمارد« )اصل اول

فرانسه به مسئله شرعی یا غیرشرعی بودن قوانین و مقررات و سایر مقررات قانونی و تبعی توجهی ندارد که 

 .این سبب امتیاز دیوان نسبت به شورای دولتی است 

نون دیوان عدالت اداری ایران تعیین قا  ۱۳ماده    ۱به عنوان یک مقایسه کلی می توان گفت که طبق تبصره  

عمومی  دادگاه  عهده  بر  دیوان  تصدیق  از  پس  مذکور  اشخاص  و  مؤسسات  ی  ناحیه  از  وارده  خسارت 

بر  عالوه  دولتی  شورای  که  حالی  در  است،  نکرده  محول  دیوان  به  را  صالحیت  این  و  است  دادگستری 

ن آن صادر می کند مگر ان که آن دعوی ناشی تشخیص ورود خسارت، میزان آن را نیز تعیین و رای بر جبرا

 .از خسارت آیین نامه ها و مقررات دولتی باشد 

 
 .32،ص۱۳۸4انتشارات، سلبیل، قم: دیگران،  پرو، روژه؛ نهادهای قضائی فرانسه؛ ترجمه شهرام ابراهیمی و  . 1
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و   تظلمات   ، شکایات  فصل  و  حل  به  و  است  قضایی  ماهیت  دارای  صرفا  اداری  عدالت  دیوان  بنابراین 

وه بر در صورتی که شورای دولتی عال اعتراضات افراد نسبت به اقدامات مامورین دولتی رسیدگی می کند،

 .صالحیت ترافعی دارای صالحیت مشورتی نیز می باشد و رکن مشورتی دولت فرانسه به شمار می رود 

همین موضوع سبب می شود تا شورا دارای ساختار دوگانه ای باشد ... دیوان اساسا یک نهاد اداری عمومی 

دارای دو مرحله بدوی و   و مرجع بدوی و نهایی رسیدگی به اختالفات اداری است و برای ایفای این نقش

تجدید نظر در رسیدگی به پرونده هاست که شعب بدوی در دیوان بر مبنای سیستم وحدت قاضی استوار  

 .1است و آراء آنها در شعب تشخیص که مرکب از یک رئیس و چهار مستشار است، قابل اعتراض است 

دگی به دعاوی اداری در شورای پس جریان دادرسی در دیوان عدالت اداری دو درجه ای است ولی رسی

اداری بدوی شناخته می شود یک درجه ای و رای شورا قطعی است، مگر در  به عنوان مرجع  دولتی که 

موارد خاص که در بخش های دوم به آن اشاره کردیم و رسیدگی در شورا اصوال توسط چند قاضی انجام  

 .می شود و منتهی به اتخاذ تصمیم و رای می گردد

یوان عدالت اداری و شورای دولتی هر دو نیز مرجع فرجامی و شکلی از آراء قطعی مراجع اختصاصی البته د

 .اداری به شمار می روند 

 

  

 
اول،  .  1 چاپ  اداری؛  دادرسی  در  تطبیقی  مطالعه  دولتی  شورای  مسعود؛  تهران  حیدری،  تهران؛  دانشگاه  ، ۱۳۶۷:  چاپخانه 
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 نتیجه گیری 

شورای دولتی فرانسه ،محدوده ی وسیع تری از دعاوی را برای احقاق حقوق مردم می پذیرد ،گرچه همان 

عدالت اداری نیز پذیرفته می شود ،اما مبانی و علل دعاوی در شورای  تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان 

دولتی به صورت بسیار گسترده تفسیر می شود ،در نتیجه قاضی اداری فرانسه از اختیار وسیعتری در اعمال  

نظارت قضائی بهره می برد.با توجه به اینکه تاسیس دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه  

معضبو از  بسیاری  حل  در  تواند  می  دولتی،  شورای  ارزنده ی  ،تجارب  مفید ده  اداری  عدالت  دیوان  الت 

.دیوان عدالت اداری می تواند با اتکا به رویه ی قضائی خود، از ظرفیت های حداقلی قوانین و مقررات  باشد

همانطوری که شورای  و حتی از سکوت قواعد حقوقی در جهت توسعه صالحیت های خود استفاده کند،  

دولتی فرانسه به وسیله ی رویه ی قضائی همیشه قبل از وجود متون قانونی ، در جهت توسعه حقوق اداری  

 فرانسه کوشیده است. 
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