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  چکیده
مقاله حاضر پژوهشی تطبیقی است که به مقایسه دو نهاد دیوان عدالت اداری 

پردازد. در این مطالعه تطبیقی، نویسنده ایران و شورای دولتی فرانسه می
ی مقوله مهم عدالت اداری را در دو نظام حقوقی قصد دارد تا نحوه اجرا

ایران و فرانسه در ارتباط با عملکرد دو نهاد قضایی نامبرده مورد بررسی 
رسد که هر دو نهاد، در صالحیت و قرار دهد. در نگاه اول به نظر می

رسیدگی به دعاوی دارای اشتراکات قابل توجهی هستند. با این وجود، در 
جم قابل توجه دعاوی که به نتیجه نرسیده اند حاکی از این جایگاه مقایسه، ح

واقعیت است که نهاد قضایی مذکور در دسترسی به عدالت اداری، به اندازه 
همتای فرانسوی خود موفق و کارآمد عمل نکرده است. بنابراین به دنبال 

دهد که در پاسخگویی به چرایی این واقعیت، نتیجه تحقیق به ما نشان می
رآمدی مزبور عواملی نظیر طوالنی بودن روند و زمان دادرسی، ناکافی ناکا

بودن ضمانت اجراها، عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات اتخاذ شده 
تحلیلی و به شیوه -های این مقاله با روش تطبیقیو... دخیل هستند. داده

 اند.  آوری شدهای جمعکتابخانه
اداری، شورای دولتی فرانسه، دیوان حکومت قانون، عدالت  :واژهكلید
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 مقدمه

هاي تحقق عدالت اداري در جامعه، كنترل اعمال اداري و قدرتِ بوركراتيک یکي از راه
نبع تواند مترین حکومتها نيز مي نهاد دولت حتي در دمکرات حکومتهاست. تجمع قدرت در

عدالتي در رابطه نهادهاي عمومي با شهروندان شود. در این زمينه از سه طریق براي كنترل بروز بي
شود: اول، اعمال اصل تفکيک قوا چه در سطح مركزي و ملي )قواي سه گانه دولت اقدام مي

سطح محّلي؛ دوم، به كارگيري اصل نمایندگي یعني كاركنان  مقننه، مجریه و قضایيه( و چه در
دگان كنننماینده انتخاب، در حکم سازمانهاي عمومي اعم از منتخب یا غيرمنتخبو كارگزاران 

در مورد آخر  .نمایند؛ سوم، اصل پاسخگویي دولت در قبال عملکرد و اعمال اعضا خودعمل مي
تواند در رسيدگي به اعمال و تخلفات ر صورت نميباید همواره توجه داشت كه دولت، در ه

اعضا و سازمانهاي خود، یک مرجع كامال بيطرف باشد.  بنابراین، موثرترین راه ممکن براي 
 قلمست نهاد قضایيیک  ، وجودتصميمات سازمان هاي حکومتي اقدامات ونظارت و كنترل 

ط با ناخته شده است و از قواعد مرتبهاي حقوقي به رسيمت شاست. این نهاد تقریبا دركليه نظام
 .(zoetout,C. M,1393. P. x)كند حقوق اداري همان نظام تبعيت مي

قانون اساسي ج. ا. ایران، مسئوليت رسيدگي به شکایات مردم، به طور  156مطابق با اصل  
وراي ش با الگوگيري از ساختار و صالحيتعام، برعهده قوّه قضایيه است. قانون اساسي، همچنين، 

را « دیوان عدالت اداري»خود در چارچوب قوه مذكور،  173و 170در اصول دولتي فرانسه، 
و دولت  در مقابلاش تضمين و احقاق حقوق مردم به طور ویژه بيني كرده است كه وظيفهپيش

رات مقرّ كنترلبه  طور مستقل،بباشد. دیوان عدالت اداري تخلفات اداري صورت پذیرفته مي
تضمين  و شده و قادر به ارائه خدمات و تاميناداره به درستي  قوّه نامبرده،تا  پردازدميجریه ه مقوّ

جامعه باشد. با این وجود، دیوان عدالت اداري نهادي به نمایندگي مردم به حساب  نظم عمومي
ه قانون مربوط ب .(30۴:  13۸6)هداوند، كند آید، بلکه صرفا به دعاوي آنها رسيدگي مينمي

دیوان عدالت اداري، براي رسيدن به اهداف نظارتي خود، تاكنون چندین مرتبه، اصالح گردیده 
رسد هاي مفتوحه در شعب اجراي احکام آن، به نظر مياست. با این وجود، با مالحظه آمار پرونده

رئيس كه نتوانسته است چندان موفّق عمل كند. در تأئيد این ناكارآمدي، حجت االسالم بهرامي، 
اي با خبرگزاري صدا و سيماي جمهوري طي مصاحبه 2۴/01/139۸وقت دیوان، در تاریخ 

نسبت  1397هاي ورودي در شعب بدوي دیوان در سال درصدي پرونده 1۸.5اسالمي به افزایش 
ها، نشان از ضعف اذعان نموده است. این سير صعودي آمار پرونده 1396به سال قبل آن یعني 
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ي آراي این محکمه دارد. در واقع پاشنه آشيل دیوان عدالت اداري ایران مربوط در ضمانت اجرا
 به مرحله صدور و اجراي احکام است.

اداري در نظام حقوقي این كشور -از سوي دیگر، شوراي دولتي فرانسه نهادي است قضایي
ترین در باالكه اصوال داراي یک نظام حقوقي پيچيده، دقيق و پيشگام است. شوراي مذكور 

 ازمراجع تجدیدنظر صادره قطعي شده آراء و نظارت بر سطح و به منظور نظم دادن به محاكم
و بعد از انقالب فرانسه و به وسيله  هاي اداري تاسيس دادگاهقبل از . این شورا  اداري قرار دارد

 1953در سال  و سپس گردید ، ایجاديبه جاي شوراي پادشاه 1799دسامبر  15قانون اساسي 
دیوان هاي استيناف را تاسيس  19۸7در سال هاي اداري بدوي را تشکيل داد و سرانجام  دادگاه

نمود. با تأملي بر تجرّبه طوالني و ساز وكارهاي عملي و موثري كه شوراي دولتي فرانسه به 
خصوص در مرحله صدور و اجراي به موقع آراي خود دارد این پژوهش درصدد است تا 

هاي موفق صدور و مد صدور و اجراي آراء دیوان عدالت اداري را با شيوههاي ناكارآشيوه
اجراي آراء آن شورا تطبيق دهد و ضمن روشن ساختن علل ناكارآمدي تا حد ممکن، 

 راهکارهایي نيز براي كاهش موانع صدور و اجراي آراي دیوان ارائه دهد. 
وري داده هاي كتابخانه اي آه جمعبه دنبال مقایسه انجام شده در مقاله حاضر كه به شيو  

عدیل تواند ترسد كه معضل دیوان عدالت اداري ایران زماني ميصورت گرفته است، به نظر مي
هاي دولتي فرانسه كه بدون توسل به قوه قهریه به اجراي آراء  شود كه همچون دستگاهو اصالح 

ام موقع و با اراده و اختيار احک عليه دولتي ایران هم بهكنند، محکومشوراي دولتي تمکين مي
 دیوان را اجرا نماید. 

بایست همراه با اصالح قانون تشکيالت و آئين دادرسي این نهاد كه براي حل این مهّم، مي
اي براي صدور آراء آن و نيز كنندهصورت پذیرفت، راهکارهاي تسهيل 1390در سال 

شد. در حاليکه فقدان این ني و لحاظ ميهاي پایداري، براي اجراي این آراء، پيش بيضمانت
اي اداري ه براي كاهش ایرادات دادگاه مهم هنوز به قوت خود باقي است. به تعبير دكتر گرجي،

 ازمّا ا، نظام حقوقي فرانسه الهام پذیرفته است اندیشه نظام دادرسي اداري ازگرچه در ایران، 
)گرجي،  است نشده وتحوالت این كشور ياتبچنداني به تجرّ جهتوّ ، محاكم اداري لحاظ ساختار

13۸7:  173).  
ممکن است این سوال مطرح شود كه چرا از بين نظام هاي حقوقي متنوع، در مقاله حاضر 
شوراي دولتي فرانسه براي این مقایسه انتخاب شده است. چنانچه مي دانيم با توجه به سابقه 

تنها قانون دیوان عدالت اداري، بلکه بسياري طوالني جمهوري خواهي و قانونگذاري فرانسه، نه 
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از قوانين و مقرّرات فعلّي ایران چون قانون مدني، قانون تجارت، تفکيک دادرسي اداري از 
دادرسي قضایي و.... از حقوق آن كشور تقليد و بعدها مواردي از آنها بصورت موردي، متناسب 

د. ایران، اصالح، تغيير و تصویب گردی با فرهنگ مکتب اسالم و قانون اساسي جمهوري اسالمي
ي هاي صدور و اجراي آراء دیوان عدالت اداربا این توضيح باید گفت كه مبناي قياس بين شيوه

 وجود شباهت»و شوراي دولتي فرانسه نيز بيش از اشتراک در اهداف آن دو، در واقع به علت 
د دارد منجمله اینکه در نظام هایي است كه در حقوق عمومي بين كشور ایران و فرانسه وجو
. (13: 1390)رضایي زاده، « حقوقي هر دو كشور، حقوق اداري، شعبه مستقلي ازحقوق است

اوّلين شاخصه و مالک پيروي قانون دیوان عدالت عالوه بر این به طور خاص باید گفت كه 
يت  این دو اداري از قانون تاریخي و كهن شوراي دولتي فرانسه، اشتراک در اهداف و صالح

محکمه قضایي است كه هر دو بصورت ترافعي و در رأس همه مراجع اختصاصي اداري، به 
شوراي دعاوي اداري مردم عليه دولت، رسيدگي مي كنند. دیوان عدالت اداري ایران همانند 

 دادگاه به عنوان در برخي دیگر بدوي و به عنوان محکمهدر برخي دعاوي دولتي فرانسه 
به غير از صالحيت نظارتي پيشيني، این دو مرجع . (11: 1396)موذني،  كندل ميعم تجدیدنظر

قضایي، در ساختار و نحوه دادرسي اداري با هم اشتراكاتي دارند. اصوالً دادرسي در هر دو 
 شود. بصورت غيرعلني و محرمانه برگزار مي

 طرح مسئله 

مي چون سياست، فلسفه و مفهومي است كه در علو1حکومت قانون و یا حکومت مشروطه
حقوق بيشمار به آن پرداخته شده است و به طور كلي بر ارجحيت و اقتدار قانون بر ساختار 

ورزد. به طور اخص در علم حقوق، حکومتي سياسي قدرت و نهادهاي مرتبط با آن تاكيد مي
چارچوب شود كه در آن، نهادهاي اداري و عمومي قدرت از یک مشروع و یا قانوني تلقي مي

 2كنند. این چارچوب اولين بار در نظریه هانس كلسنحقوقي و قواعدي مشخص تبعيت مي
اتریشي به عنوان هرم قواعد و یا هرم سلسله مراتب قانوني مطرح شد كه مطابق آن در رعایت 

بایست به درجه اهميت و نظام سلسله مراتبي حاكم بين آنها توجه نموده و آنها را قوانين مي
 (.Chevalier, 1999 : 16نمود ) رعایت

                                                      

1 Etat de droit  

2 Hans Kelsen  
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براي حفظ شخصيت حقوقي خود به بهانه ارائه خدمات عمومي، از قدرت  ها گاهيدولت
عث ایجاد كنند. این امر بااستفاده ميسياسي خود عليه شهروندان استفاده و به عبارت بهتر سوء

فهوم كليدي م ین مسئله،شود. به دنبال انوعي از تخلفات كه به تخلفات اداري موسوم هستند مي
شکل گرفته است. عدالت اداري كه در حکومت قانون نقش محوري دارد از «  عدالت اداري»

كند، از سوي دیگر احترام یک طرف فاصله هاي موجود بين نهاد اداري و قانون را ضمانت مي
شد اببه قواعد سلسله مراتبي را تضمين نموده و در نهایت حافظ حقوق بنيادین نيز مي

(Chevalier, 1999بدون تردید اجراي عدالت اداري تنها در صورتي محقق مي .) شود كه نهاد
قضایي وجود داشته باشد كه درآن قاضي در مقام خود، از اختيارات و اقتدارات كافي جهت امر 

 (. Monnier, 2001) قضا و صدور حکم حتي عليه خود دولت برخوردار باشد
دن در مورد اعمال و رفتار نهادهاي بوركراتيک یک دولت و سوي دیگر، قضاوت كر از

بایست در چارچوب حقوقي خارج حل و فصل دعاوي و شکایات شهروندان از این نهادها كه مي
از نهاد دولت و یا همان قوه مجریه باشد كه خود ذینفع در مسئله است، پاي تاسيس نهاد قضایي 

ر دتالفات اداري بين شهروندان و دولت است. كشد كه پاسخگوي اخدیگري را به ميان مي
قرن نوزدهم به دعاوي ابطال، كامل، تفسير  ادوارد الفریر در اواخر نظر از این قسم دعاويفرانسه، 

ي دعاو فقط در قالب دعاوي ابطال و ، این قبيل اختالفاتدر ایران. مجازات تقسيم شدند و
 .(29۴و2۸1:  1390عباسي، ؛ 160: 1390 )طباطبایي مؤتمني، گردیدنددسته بندي  ،خسارات

 به دعاوي ابطال و این دعاوي را19۸7 ژانویه  23شوراي قانون اساسي فرانسه در نظریه مورخ 
 ,Del volve)ه است دیگر دعاوي اداري، تقسيم نمود اصالح اعمال اداري، یک جانبه و

 1397وق، )آقایي ط باشد ملتربندي این دعاوي در فرانسه، كا رسد تقسيممي  به نظر .(2006:114
 نوع دعاوي ترینمهم ،ابطال، هم در ایران وهم در فرانسه دعاوياز ميان این دسته بندي،  .(3:

 بحث كنترل و ، براي تحقق عدالت اداري و كاهش این قبيل دعاوي،آیندمي  به شماراداري، 
این واقعيت سبب ( و ۴۴0: 1375)هاشمي،  شودمطرح مي نيز نظارت قضایي بر تصميمات اداري

 ،به این نوع از دعاوي به وجودآید واداري  -در غالب كشورها، یک مرجع قضایيه است تا شد
 (. ۴6: 1360)حيدري،  رسيدگي كند

 ساختار سازمانی ـ قضایی شورای دولتی فرانسه
هاي اداري بدوي،  دادگاهدعاوي اداري در فرانسه، بر حسب مورد و به تناسب موضوع در  

و برخي محاكم خاص، رسيدگي شوراي دولتي یا در  دید نظر، دیوان هاي استيناف اداري وتج
كه دارد، از طریق بخش  مشاوره و قضاوت اداري نقش دوگانه عالوه برشوراي دولتي  .شوندمي
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تعداد  (.Aubry, 1996 : 363د )پردازمي براي دولتگزارش و مطالعات، به امورپژوهشي 
-روساي بخش ها-امعاون رئيس شور–نفر در عناوین شغلي  300عموالً به م اعضاي این شورا،

مشاوران دولتي در مشاغل فوق العاده  -مشاوران دولتي در مشاغل معمولي )مشاوران دایمي(
وكارورزان  1كارورزان درجه  -مستشاران قضایي موقت در مشاغل ویژه -)مشاوران موقت(

ضوگيري در این شورا در سه درجه مستشار) باالترین ع .(15: 1396)موذني،  مي رسند-2درجه 
مباشر  از اعضاء چون  برخي ه پایين( مي باشد.جمميزین) درجه متوسط( و كارورز) در ،درجه(
معاون رئيس شوراي دولتي در مسئوليت  -رئيس یا معاون رئيس بخش -رئيس شعبه - دولتي

 ،ولي به طور عملي ت.نخست وزیر اسهاي ویژه حضور غيردائمي دارند، ریاست شورا بر عهده 
یوان عدالت د این شورا، نسبت بهحيت ترافعي الص. كندوزیردادگستري جلسات را مدیریت مي

راي وحدت رویه قضاوتهاي اداري را در آبه عنوان مرجع قضایي برتر،  ، وسيع تراست واداري
ه ات عليه تصویب نامتجاوز از اختيار درخواست ابطال كند.در دعاويتامين مي ،سطح كشور

اعمال  -انتخابات مربوط به اتحادیه اروپا -اعمال مستخدمين منصوب از طرف رئيس جمهور -ها
برخي از تصميمات  -انتصاب اعضاي شوراي اقتصاد -مقامات اداري خارج ازسرزمين فرانسه

ي لچون شوراي عا يتصميمات نهادهاي شورایي با صالحيت ملّ -وزرا راجع به كنترل رقابت
بدوي، رسيدگي مي نماید . صالحيت  مرجعسمعي و بصري و دعاوي انتخابات مناطق به عنوان 

عام  19۸7 اداري تا سال هايهاستينافي این شورا، نسبت به تقاضاهاي استينافي از قضاوت دادگا
فقط نسبت به  ،دسامبر همان سال صورت گرفت 31اي كه در تاریخ امّا در اصالحيه بوده است.

ت دادگاه هاي اداري در خصوص انتخابات شهرداري ها، بخش ها، اخراج خارجيان و قضاو
 ردارد. مضاف ب قانوني بودن اخراج آنها، صالحيت رسيدگي ماهوي استينافي اعزام به مرزها و

اكم مح احکام  قضایي صادره از ، صالحيت رسيدگي به فرجام خواهي از آراء واین شورا، هااین
 به طور . شوراي مزبور(7۴: 13۸۴)رضازاده،  دارد هاي استيناف اداري را ناداري خاص و دیوا

به  كه بخش قضایي فصل دعاوي مي باشد. یک بخش حل و پنج بخش اداري وداراي كلي 
یک رئيس و سه معاون و تعداد شده است اكنون داراي  ایجاد 1۸06  ژوئن 11موجب مصوبه 

مستقل  به طور 19۸0سپتامبر  10ه موجب تصویب نامه شعبه مي باشد و هركدام از این شعب ب 10
 -1963به موجب اصالحيه  صدور راي مي نماید. ،دعاوي رسيدگي و به نام شوراي دولتي به

 هدر دومين س به دو صورت، هيئت عمومي كامل، و گردید هيئت عمومي در شورا پيش بيني
در  .دهند مي جلسهمورد، تشکيل  هيات عمومي عادي، در بقيه سه شنبه ها حسب شنبه هر ماه و

 35  ولي در شکل عادي آن فقط ،هيات عمومي در شکل كامل، تمام اعضاي شورا حضور دارند
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یکي از سه رئيس  -بخش هاي اداري و قضایي وئساير  -)معاون رئيس شوراي دولتي عضو
تي از تمام نفر مشاور دول 1۸نفر مشاور دولتي بخش دعاوي و 9تعداد  -علي البدل بخش دعاوي

 ،چنانچه اعضاي دیگر شورا حضور یابند و بخشهاي اداري و قضایي( در جلسه شركت مي كنند
 نيست.  تاثيرگذار گيري صميمتدر  نظر آنها فقط جنبه مشورتي دارد و
 ایران  دیوان عدالت اداریساختار سازمانی ـ قضایی 

تي را با تقليد از حقوق هجري شمسي، قانون شوراي دول 1339مجلس شوراي ملّي در سال 
شوراي 19۴5ژرمن و صاحب حقوق نوشته بویژه قانون -اداري كشورهایي با نظام حقوقي رومن

دولتي فرانسه، به تصویب رساند. قانون مذكور به علّت مقاومت حاكميت وقت، هرگز به منصه 
ن قانون اساسي،  ، مجلس خبرگا1357اجرا نرسيد تا اینکه، بعد از پيروزي انقالب اسالمي در سال 

را پيش بيني كرد. سپس مجلس « دیوان عدالت اداري»قانون اساسي، نهاد  173و  170در اصول
با تأسي از قانون شوراي دولتي فرانسه، قانون دیوان را به تصویب  1360شوراي اسالمي در سال 

 رساند. 

از  ات مردم، رسيدگي به شکایدیوان 1392قانون  10به موجب بندهاي دوم و سوم ماده 
 و اعتراض مأموران و واحدهاي دولتي و موسسات عمومي دولتي و غيردولتي متولي امور عمومي

یات رسيدگي به شکاو  راتمقرّ حيث نقض قوانين و از احکام قطعي مراجع اختصاصي اداري، از
مشمولين قانون مدیریت خدمات كشوري و دیگر مستخدمان، اعم از لشکري و كشوري  قضات و

 خواهند بود دیوان عدالت اداريشعب حيث تضييع حقوق استخدامي در قلمرو صالحيت از 
ایجاد وحدت رویه قضایي و ابطال مصوبات دولتي دیوان،  دیگر وظيفه .(۸۴: 1392)دالوري، 

بقات و در چه سطحي از ط باشد بدین منظور، هر شخصي، فارغ از اینکه ذینفع. خالف قانون است
ها و ها، بخشنامهنامهي هيات وزیران، آئينهانامهاز تصویب تواندي، مزندگي كند جامعه

: 1372)صدرالحافظي،  اقامه شکایت نماید هاي خالف قانون در دیوان عدالت اداريدستورالعمل
ضمين حقوق تو  راتتضمين تبعيت دولت از حاكميت قانون در وضع مقرّ. بنابراین، به بعد( 156

دعاوي  ، دو مبناي صالحيت رسيدگي بهدستگاههاي دولتي برابر استبدادشهروندان براي دفاع در 
اعمال اداري دولت، براساس وسيله مورد استفاده، . (۴: ش13۸6) حسين زاده،  باشنددر دیوان مي

شوند. یعني در مواردي كه اداره، براي رسيدن اعمال تصدي دسته بندي مي به اعمال حاكمّيتي و
 1393شود )واعظي، دار بهره مي برد، عمل انجام شده حاكمّيتي تلقي ميبه اهداف خود، از اقت

(. در غير این صورت و در مواردي كه اداره بطور عادي و همانند اشخاص حقوق 200:
گري محسوب خواهد شد. به تبع همين تقسيم آن عمل تصديدهد ميخصوصي، عملي را انجام 
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گذار ایران براي اوّلين بار، معيار عمل تصدي را در بندي برگرفته ازحقوق اداري فرانسه، قانون
بکار گرفت و به موجب  1307مصوب « قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت»ماده واحده 

آن، رسيدگي به دعاوي مربوط به اعمال تصدي دولت را در صالحيت محاكم عدليه قرار داد. 
اوي مربوط به اعمال حاكمّيتي دولت، در رسيدگي به دع از مفهوم مخالف آن به نظر مي رسد

توان ميقرار مي گيرند. از این رو،  صالحيت محکمه ویژه دیگري غير از مراجع قضایي عمومي
و  «محاكم قضایي»محاكم رسيدگي كننده به دعاوي را بر اساس موضوع مورد رسيدگي، به 

تالفات ایي به امور قضایي و اخبندي نمود. به تعببير كامل تر، مراجع قضتقسيم« محاكم اداري»
جریه گري قوه ممردم و اشخاص حقوق خصوصي با یکدیگر و اختالفات ناشي از اعمال تصدي

كنند؛ ولي محاكم اداري، دعاوي و اختالفات ناشي از اعمال اداري حاكمّيتي بين رسيدگي مي
ه دهند و هردسترار ميو دولت را مورد بررسي و رسيدگي قمردم و متوليان و مجریان امورعمومي 

كنند. یا اختصاصي عمل مي از این محاكم، به فراخور و تنوع دعاوي مطروحه، بصورت عمومي
صنف و رشته شغلي اداري ممکن  محاكم اختصاصي اداري بصورت موردي و خاص در هر

اداري فقط است تشکيل و به اختالفات اصحاب آن صنف، رسيدگي كنند. ولي محکمه عمومي 
باشد كه نظر به جایگاه آن در قوّه قضائيه، به همه دعاوي ناشي از امور و ن عدالت اداري ميدیوا

دولتي و غيردولتي متولي  اعمال اداري حاكميتي كه مردم عليه دولت و موسسات عمومي
نمایند، صالحيت رسيدگي و احراز تخلف یا تضمين اداي حق ناشي امورعمومي طرح و اقامه مي

قوّه مجرّیه و  عمل اداري توان گفت كه با توجه به اینکه هركند. از این رو مياز قانون مي
، متضمن تکليف است غيردولتي برخالف عمل قضایي كه كاشف حق وموسسات عمومي 

  با  گيرد، این دیوانقضایي دیوان عدالت اداري قرار ميمشمول نظارت و  اجراي حق است
كند، نوعي رسيدگي مي اداري دارد و به دعاوي استخدامينظارتي كه بر دادگاههاي اختصاصي 

شود. هنچنين با تّوجه به جایگاهي كه در قوّه قضائيه و تاثيرگذاري تلقي مي« محکمه عام اداري»
ایران، با حدود اختيارات قانوني  قانون اساسي جمهوري اسالمي 173و  170كه به موجب اصول 

ت، تظلمات، اعتراضات و دعاوي مردم بر عليه ماموران، و شأن قضایي، در رسيدگي به شکایا
واحدها یا مقررات دولتي خالف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختيارات مقام تصویب كننده 

( و ماهيت 91: 1372گردد )صدرالحفاظي، دارد، از مراجع قضایي به معناي اخص، محسوب مي
اي مجلس خبرگان قانون اساسي بوده است. بنابراین قضایي آن از ابتدا، مورد تّوجه و تائيد اعض

با این اوصاف، دیوان با تنوع صالحيتي كه دارد، از هر دو جنبه ي اداري و قضایي، 
 برخورداراست. 
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اجرای آرای دیوان  عدالت  شیوه های صدور و وجوه اشتراک و افتراق در

 شورای دولتی فرانسه اداری و
در  تيوقدادرسي مدني، اداري و كيفري مي باشد.  ز فرایندمرحله ا مهّمترینمرحله قضاوت، 

دارک به جمع آوري م دیگر وكامل شد لوایح  و تبادل تحقيقات الزمدیوان یا در شوراي دولتي، 
در . دنمي نمای راي صدورتصميم گيري و  اقدام بهباشد، قضات طرفين نيازي ن مستندات از و

 ي امرشوراي دولت تجدید نظر و دادگاههاي استينافي ودر  دادگاه بدوي، قاضي بطور انفرادي و
شود.  انجام مي، رعایت حقوق طرفين دقت نظر و با وو مخفي تصميم گيري بصورت شورایي 

 شروع وطرح) چهارمرحله به نهاد در این دورا  اداري سيدگي به دعاويبنابراین اگر فرایند ر
همان  ،پژوهشمحقق در این  منظورنيم، تقسيم بندي ك (قضاوت واجراي راي -رسيدگي  -دعوا

ا خواهد بود. بر همين اساس، در ادامه به وجوه افتراق قضاوت و اجر  مرحله پایاني یعني مرحله دو
پردازیم تا از این طریق بهتر بتوانيم درک كنيم كه كدام عامل یا عوامل و اشتراک دو نهاد مي

  در بهتر عمل كردن یکي بر دیگري موثر بوده است.
 اشتراكات 

و د ، جلسات یک شعبه یاشوراي دولتي در فرایند دادرسي:  هاي صدور آرااشتراک در شيوه
شبيه شعب  بخش دعاوي شوراو  شعبه تركيبي شبيه جلسات شعب بدوي دیوان عدالت اداري

. به غيراز شعب بدوي عمل مي كنند دیوانو هيات دعاوي همانند هيات عمومي  تجدیدنظر
رایي صورت شوه ب ءراآ شوراي دولتي در صدورشعب و هيات  ت دیوان وأهي شعب و دیوان، بقيه

به طور شکایت،  هر موردهستند در هم در شورا، شعب مکلف  عمل مي كنند. هم در دیوان و
 به عنوان، چيزي هر دو مرجعدادرسي   ي در رویه تکليف نمایند. تعيين  و موردي خاص

ایت از در موضوع شک تقریباً شود.انجام نمي ، پيش بيني وسوگند به دليل نظم عمومي اتيان
در شوراي ، هم اشتراک دارند شوراي دولتي با دعاويهيات  رات، هيات عمومي دیوان ومقرّ

، ارجاع اخير قانون 7 و 63 در دیوان عدالت اداري طبق مواد و1969قانون  117دولتي طبق ماده 
ه هم یکي از موارد مشابه ك ،در مرحله ي تصميم گيري كارشناس جنبه اختياري دارد. پرونده به

 قتصدور دستور موّ خواهد بود در شوراي دولتي و هم در دیوان عدالت بسيار مورد استفاده
یت و در صورت احراز فورّ در پاسخ به درخواست خواهان و در دیوان عدالت اداري. است

وقت م در شوراي دولتي دستورشود، ولي این دستور توسط رئيس شعبه صادر مي ،ضرورت
توسط رئيس بخش دعاوي به صورت فوري یا متناسب با درخواست خواهان و موضوع دعوا، 

 گردد.غير فوري صادر مي
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احکام صادره از شعب دیوان عدالت  ،13۸5سال  قبل از تا: هاي اجراي آرااشتراک در شيوه
ا به موجب قانون امّ .رایي مي شداج ها پيگيري واجراي احکام دادگستري اداري توسط واحد

 1963لحاظ شد. از سال  پيش بيني وآن  در ساختار، واحد اجراي احکامسال، از همان  تغيير یافته
 (كميسيون گزارش)اكنون به بخش گزارش و مطالعات تغيير پيدا كرد، در شوراي دولتي

)رضایي زاده،  برعهده دارداجراي آراي صادره از شورا را  مسئوليت پيگيري، ارشاد، راهنمایي و
اقدامات الزم را جهت اجراي تصميمات  و داردكاري و اجرایي غالباً جنبه  بخشاین  .(57: 1390

. ردآوعمومي شوراي دولتي به ترتيب زماني به عمل مي و آراي صادره از شعب و هيئت دعاوي
اي اجر .اجرا كنندنها را آیت، ، به فورّ آراء ابالغ پس ازند مکلفم عليهمحکومدر هردو مرجع، 

ه در صورتي كو شود، بالمانع است ، لهرضایت محکوم تي كه منجربهتوافقي آراء، در صور
ش قضات بخش گزار، له به نتيجه نرسنداجراي راي و رضایت محکومدر  طرفين در موعد مقرر

 ذاخ با احضار وعليه را ابتدا مسئول اداره محکوم، دیواناحکام اجراي  واحد و مطالعات شورا و
چنانچه طي این  م نماید.انسبت به اجراي راي اقدد، ت محدوخواهند در یک مدّمي او تعهد از

طریق  ضمانت اجراي مالي ازحسب مورد در شورا یا دیوان، نشد،  راي مربوطه اجرا، تمدّ
در  یتخير و در نهاأروز ت التزام به ازاي هریا وجه عليه ومسدود كردن حساب بانکي محکوم

توقيف اموال باالترین مقام اجرایي واحد دولتي مستنکف از اجراي راي  به  دستورصورت لزوم 
. براي اجراي (190: 13۸۸)آقایي،  صادر مي نمایند خدمات دولتي ایشان از یا انفصال مربوطه و

آراي مربوط به تصميمات اداري یا دادگاههاي اداري، بخش گزارش و مطالعات در شورا و 
، عليهشده محکوم تصميمات اتخاذابطال  حد اجراي احکام دیوان، حسب مورد، نسبت بهوا

مربوط به دعاوي مالي كه منتج  به  ءآرادر شوراي دولتي،  .اقدامات الزم را به عمل مي آورند
از تاریخ  هماه 6مهلت  خاتمهشوند از له ميمحکوميت خوانده به پرداخت خسارت به محکوم

عليه ه محکومك شودخير، مبلغي به عنوان جریمه دیركرد در نظر گرفته ميأي هر روز ت، به ازاابالغ
اجرا  اراي صادره ر، جهبدون دليل موّدیوان،  عليهچنانچه محکوم .له بپردازدبایستي به محکوم

م جراي احکاواحد ا بنا به دستور حسابهاي بانکي ایشان ،له را جلب ننمایدرضایت محکوم نکند و
 .شوندود ميمسد

 افتراقات

 ه قضائيهنهادهاي قوّ در زمره اداري عدالت دیوان قراردادن: وجوه افتراق در مرحله قضاوت

عدم واگذاري صالحيت همچنين  ه مجریه وقوّ با آن پيش بيني نکردن ارتباط ساختاريو 
ي فر، )سوادكوه كندمعين مي، شوراي دولتي فرانسه با مشورتي به آن، تفاوت آشکارِآن را
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 آنها هم ت، بدون شک در شيوه قضاواین دو نهادبين   جه به تفاوتهاي ساختاريتوّ با .(۴: 1391
وانده خهاي نهایي پاسخ  يوقت. در روند پایاني دادرسي در شوراي دولتي، دارد تفاوتهایي وجود

. البته دداربه طرفين اعالم مي خاتمه و واصل شد، آن شعبه، مهلت تبادل لوایح را شورا در شعبه
شوند و شعبه در برخي دعاوي و بصورت موردي، خواهان و نماینده خوانده به شعبه دعوت مي

پاسخ اداره ، ا در دیوان عدالت اداري. امّموارد الزم را حضوراً ابالغ و به اطالع آنها مي رساند
ه خواهان، ب تا شودخوانده، فقط در مواردي كه قاضي ابهام داشته باشد، براي خواهان ارسال مي

ه بر هرگاه خواهان، عالو اي براي شعبه بفرستد.طي الیحه تهيه و رفع ابهام، پاسخ آن را منظور
مجدداً شعبه از ، رفع ابهام، موارد جدیدي در الیحه جدید به شعبه اعالم كند شفاف سازي و

 شعبه نماید. اگرتقدیم  خوانده مي خواهد كه دفاعيه جدیدي در پاسخ به موارد جدید، ارائه و
و یا به شعبه مربوطه در دیوان  ر به شعبه شوراي دولتيخوانده از دادن پاسخ الزم در موعد مقرّ

قاضي شعبه ، عدم ارسال پاسخ، مانع ادامه رسيدگي نخواهد شد و خودداري كندعدالت اداري 
ولتي اي دروش رسيدگي به دعاوي در شور .نمایدبه رسيدگي ادامه و تصميم گيري  تواندمي

اصل تناظر یکي از راهبردهاي آیين دادرسي براي نيل به حاكميت  .شيوه متناظر است به معموالً
كه طرفين دعوي بدین معني  .(5: 13۸3) قربانپور،  قانون و دستيابي به نظام اداري عادالنه است

از  ،ابراینبن. مطالب خود را به نحو شفاف بيان نمایندو  باید مستندات همدیگر را رویت كنند
 اردگيریم كه قضاوت در شوراي دولتي جنبه تفتيشي دنتيجه مي مرجع دوهر فرایند رسيدگي در 

شعب دیوان عدالت اداري، فقط براساس  ضاتولي  ق؛ برسد خودش باید به حقيقت امر و قاضي
م اهر كد د ونمي ده نظرو بدون حضور آنها  طرفين دعوي و ارسالي دالیل ابرازي مستندات و

در  .دنمای د، راي به نفع او صادر ميكناز اصحاب دعوا كه دالیل و مستندات محکم تري ارائه 
ي م شورا، گزارشگر، مشکالت و نواقص پرونده را با رئيس شعبه و دیگر اعضاي مرتبط در ميان

با همکاران  قضاوت، مشورت هاي الزم را جهت اغلب اوقات، براي آماده نمودن پرونده، گذارد
 ت بعديتفاو. ر با خود قاضي استواین ام همه تشخيص، در دیوان عدالت اداري انماید. امّ مي

اغلب از كارشناسان مشاور براي رسيدن به حقيقت،  شعب دیوان عدالت اداري این است كه
شوراي دولتي، كارشناسان الزم را از ميان كارشناسان رسمي  اما. كننداستخدامي خود استفاده مي

داند. در شوراي دولتي براي كشف حقيقت، در مي موثررا  اینها گزارش و فقطنتخاب و آزاد ا
 یا یکي از مشاوران رئيس شعبه اقدام به بازدید ءیکي از اعضاي شعبه یا تمام اعضاصورت لزوم، 

، ميداني قضات شعب دیوان از محل مورد تنازع در قانون دیوان، بازدید اامّ .از محل مي نماید
جلسه رسمي براي موضوع تحقيق، هيچ كدام از شوراي دولتي، در در ه است. نشد پيش بيني
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تفاوت  .(Drouard دعوي، 19۴7مارس  21)شوراي دولتي  اعضاي دادگاه نباید غيبت كنند
ر د دارد، استنطاق از طرفين دعوا وجودمرحله قضاوت بين این دو مرجع قضایي دیگري كه در 
طي یک جلسه عمومي در  یا اقرار و صورت مواجه حضوري ست كه بيشتر بهشوراي دولتي ا
گردد. يم ي در غياب نمایندگان طرفين، برگزارأيه پيش نویس رمعموالً بعد از تهّ  اتاقي از شورا و
اضر، حاعضاي  ، با اینکه اغلبشوندتجزیه وتحليل ميوهم جمع  دعاوي مشابه بادر این جلسه، 

ي از قرائت گزارشضمن ابتدا رئيس شعبه  ،ونده ها ندارنداطالعاتي راجع به موضوع پر از قبل
 پرونده، گزارش)پيش نویس راي(هر بعد گزارشگر  .داردنظر خود را اعالم مي، پرونده ها كليت

 نظرا ت شوددعوت مي، یا مخالفت براي بيان موافقت و سپس بازرس، خواند.را مي آن پرونده
ي حاضر، اقدام به بيان نظرات خود راجع به گزارش و سپس به ترتيب، اعضا .كندرا اعالم  خود

، ایشان باشند رنظ ریت موافقاكثّ با اعضا تبادل نظر، چنانچه . بعد از ایننمایندپيش نویس راي مي
ي، . با پایان این مراحل و درج نظر واضافه كند را خود نظر تا شوددولتي داده مي پرونده به مباشر

ونده پرو پرونده، ممنوع به  مستندات كاهش مدارک و افزایش یاتبادل نظر،  هرگونه بحث و
 ااعضاي شعبه، ابتد حضور در این مرحله، جلسه شوراي دولتي با گردد.مرحله جدیدي مي وارد

دیگر،  به عبارت. شودتشکيل مي، غيرعلني و علني، سپس بصورت محرمانه و بصورت عمومي
سب حراي تسهيل در رسيدگي ب .دارند حضورجلسه در يت، فقط اعضاي شعبه در دعاوي كم اهمّ 

اي كه قباًل طي جلسه استنطاقي، اصل دعوا را شعبهپرونده هاي طرح شده، ممکن است  تعداد
 مایند.ن جلسه برگزاربه طورجداگانه  بررسي نموده باشد، با شعبه دوم )به عنوان بخش دعاوي(

 نبه واز ظهرهاي دوش ي استنطاقي در بعدعموم جلسه رسمي و بنابراین به ترتيب زماني، ابتدا
 ركيبي شعبه ت دو  در قالب ها كثرت پرونده حسب ضرورت و یا چهارشنبه در قالب یک شعبه و

ماه  2 هر جمعه وروزهاي  در بعد از ظهر بخش دعاوي معموالً . سپس جلسه دنگردمي برگزار
 و گزارشگر و سه مشاور دتعدا رئيس شعبه و 10سه معاون،  رئيس بخش و حضور با و یکبار
اداره  يشعبه، توسط یکي ازسه معاون بخش دعاو جلسه تركيبي دو .شوددولتي تشکيل مي مباشر

ولتي د گزارشگر، مباشر شعبه، همراه هر از سه مشاور تعداد رئيس بخش و ،برخي مواقع. شودمي
 3-6 و 2-۴ و 1ب معمول شع در این تركيب، بطور دارند. بخش اداري حضور یک نماینده از و
جلسه هيات دعاوي براي بررسي پرونده  اامّ هم تشکيل جلسه مي دهند. با 9 و ۸-10 و 7-5 و

 از تا بخش، دو 6معاون شوراي دولتي به عنوان رئيس هيات، روساي  حضور هاي خيلي مهم با
 لسهج ازو در حالت رسمي تر  دعوي گزارشگر سه معاون بخش دعاوي، رئيس شعبه مربوطه و

در هركدام از جلسات شوراي دولتي، طرفين دعاوي بعنوان تماشاچي  شود.مي برگزار استتطاقي
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عبه قرار قضات ش ، پرونده در اختيارقانوني مراحل سيراعالن نظر مباشر و حضورمي یابند. بعد از 
واًل مامّا در دیوان عدالت اداري ایران كه رسيدگي مع .اصلي صادر گردد تا راي نهایي و مي گيرد

طرفين دعوي فقط با ارسال الیحه و مستندات  ،به صورت غير حضوري صورت مي گيرد
و فقط در موارد استثنایي وحسب ضرورت،   توانند حق خود را نزد قضات دیوان، ثابت نمایندمي

شوند. در هر كدام از طرفين كه نياز باشد بنا به تشخيِص قاضي براي اداي توضيح دعوت مي
ر تجدید نظ همه این مراحل توسط قاضي شعبه یا دادرس علي البدل و در شعبه، شعب بدوي

گر به طوري كه هيچکدام نظارتي بر كار یکدی ،توسط قاضي و دو نفر مستشار صورت مي گيرد
با همدیگر مشورت و همزمان پيش نویس راي را تنظيم  فقط در شعبه تجدید نظر، اعضا .ندارند

و یا هيئت عمومي دعاوي  شورا هر حکمي كه از بخش دعاوي در شوراي دولتي، .نمایندمي
به غيراز ، در دیوان. امّا گرددآغاز مي «مردم فرانسه»شود با كلمات رسمي و به نام صادر مي

ان مورد گيري در قانون دیوتصميم خاصي براي  تشریفات شورایي در هيئت عمومي، تشریفات
راي آ رست كه در فرایند صدوا اینمحکمه، یکي دو  ینهاي دیگر اتفاوتشود. از نميتوجه واقع 

مباشر دولتي و مشاورین از ماهيت بازرس، گزارشگر،  فقطاز اعضاي حاضر در جلسه، شورا، 
روند دادرسي و  گيرنده ازتمام اعضاي تصميم ،در دیوان عدالت اداري امّا. پرونده مطلعند

با  ایرات مغمصوب ه منظور ابطالدعاوي كه بي در دیوان، برخ محتواي پرونده اطالع كامل دارند.
انون ق جهت نظر شوراي نگهبانِ  شوند، ابتداواصل ميآن موازین شرعي به دفتر هيئت عمومي 

 ش نفرهفقهاي ش بعد از اینکه  . سپسدنگردارسال مي به دبيرخانه آن شورا، استعالم واساسي 
مام یا ت ، هيئت عموميزین شرعي اعالم نمودبه مغایرت این مصوبه با موا نظر خود را، شورا این

ز ا فارغ  مطروحه ا در شوراي دولتي فرانسه، دعاويامّ كند.بخشي از مصوبه را باطل اعالم مي
 ،محکمه دو آراي صادره از هر راجع به اعتبار .شوندبررسي مي يمذهبعقاید دیني و  هرگونه

قابل تجدیدنظرخواهي در شعب باالتر  آراي صادره از شعب بدوي دیوان عدالت اداري غالباً
حسب مورد با درخواست ذیصالح در هيئت عمومي  یا هستند و گاهي در شعب تجدیدنظر و

امّا شوراي دولتي در رسيدگي به دعاوي اداري،  .شوندیا تائيد مي و رسيدگي، رد ،دیوان
 د. هند بوخوا ر خواهيكند كه غالبًا قطعي و غير قابل تجدید نظصادر مي تصميماتي را اتخاذ و

بخش گزارش و مطالعات شوراي دولتي، عالوه  بر : هاي اجراي آراي صادرهافتراق در شيوه
ا امّ مي پردازد.هم  پژوهش براي دولت  در زمان معمول، به امره، پيگيري اجراي احکام  صادر

را برعهده  ، فقط پيگيري اجراي آراي صادره از شعبواحد اجراي احکام دیوان عدالت اداري
مکلف  راي دیوانعليه محکومهر  .دارد و وظيفه دیگري در قانون براي آن پيش بيني نشده است
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تاریخ ابالغ راي، بدون ارسال اخطار و یا هر گونه مکاتبه دیگري  از روز 30ت است ظرف مدّ
رفته را گله محکومد یا رضایت كناز طرف شعبه یا واحد اجراي احکام، آن را به طور كامل اجرا 

از است و روز  60ا در شوراي دولتي این مهلت امّ. و به دفتر اجراي احکام دیوان اعالم نماید
 مستقر در مراكز استان ها، معموالً دستورات واحداداري دفاتر  .شودمي شروعتاریخ ابالغ راي 

استنکاف  مراتب لهزماني كه محکوم تاد، البته مي نماین یيرا پيگيري و اجرا اجراي احکام دیوان
ش گزار براي اجرا ک ماهه مصرح در قانونیبعد از گذر هر زماني از خاتمه مهلت عليه را محکوم

. در تضمين اجراي راي به عمل نمي آورد پيگيري این واحد چندان اقدام موثري براي، نکند
در شده از عليه از اجراي تمام و یا بخشي از راي قطعي صاچنانچه محکوماجراي آراي دیوان، 

ي خودار (بعد از  انتشار در روزنامه رسمي) یا راي هيات عمومي و تجدیدنظر یا شعبه بدوي و
، لهبعد از اعالم گزارش محکوم ،ندهدارائه  اجراي احکام دیوانواحد جهي هم به و دليل موّ  كند

پرونده ، نیوارئيس د .رئيس دیوان مي رساند اطالععليه را به این واحد، مراتب استنکاف محکوم
پرونده از حالت عادي خارج ، در این مرحله .را به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي دهد

عليه را محکوممقام مسئول ستنکاف ا، بدون رعایت نوبت مکلف است و قاضي شعبه مربوطه
و  يرا صادر و پرونده را براي انجام اقدامات بعد ایشان راي متناسب با تخلف و رسيدگي نماید

 بفرستد. راي اصلي، به واحد اجراي احکام دیوان  اجراي راي استنکاف و
 سازمان براي اجراي راي، اداره یا در شوراي دولتي كمي متفاوت است. ءاجراي آرا امّا شيوه

نحوه اجراي حکم را  تواند از شوراي دولتي استعالم ومينياز  در صورت عليهدولتي محکوم
حل و فصل اختالف راجع به اجراي  ، راهنمایي ومور پيگيريأم عضو راجویا شود. شورا هم یک 

معاون شوراي دولتي یا رئيس بخش حسب مورد،  ممکن است .عليه مي نمایدراي با محکوم
راهنمایي ، در اجراي راي عليه رادعاوي، به بخش گزارش و مطالعات دستور دهد كه محکوم

ظرف سه ماه از تصميم شوراي دولتي، مراتب ، حسب ضرورت ،لهمحکومو احتمال دارد كند 
آن بخش بخواهد كه عدم اجراي  از اجراي راي را از بخش گزارش و مطالعات درخواست و

در دعاوي جبران خسارت ناشي از قرارداد و یا مطالبه ضرر  رفع نماید. موانع را راي را پيگيري و
ماه  ۴عليه مکلف است ظرف کومشوند، محو زیان كه منجر به محکوميت بخشي از دولت مي

چنانچه تا پایان این مدّت نسبت به اجراي تمام  و از تاریخ ابالغ راي، محکومٌ به را پرداخت نماید
ز بخش ا تواند شخصاً یا با كمک وكيل، مراتب راله ميیا بخشي از راي كوتاهي كند، محکوم

تضييع حقوق  جلوگيري ازبراي  19۸0این بخش از سال  مطالعات پيگيري كند. گزارش و
 اخيربه، مبلغي بعنوان جریمه ت عليه به تسریع در پرداخت محکومُله و تشویق محکوممحکوم
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له یا بخش محکومبراي تحقق این تضمين،  .بپردازد باید عليهدر نظر گرفت كه محکومروزانه 
شوراي دولتي چنين  زماه پس ازتاریخ ابالغ راي، ا 6 توانند بعد از گذشتمطالعات مي گزارش و

در یک مدت موقت  التزام ابتدااین وجه .(Nielser ،19۸3 فوریه 1۸) نمایند ضمانتي را تقاضا
پرداخت  از آن را شورا، كند اجرا ت راي راعليه در طي این مدّاگر محکوم و شودلحاظ مي

زیانهاي متحمله طورجداگانه به  داردكههم  را حق این لهالبّته محکوم. داردجریمه معاف مي
م به تصمي صدور معموالً كند. مطالبهعليه محکوم از، شدند ادجای عدم اجراي راي از كه را دیگر

شعبه تركيب شده، اتخاذ و اعمال  یا توسط دو التزام توسط رئيس بخش دعاوي پرداخت وجه
قابل  ه وجیل موّ دال عليه باخير، چنانچه محکومأالتزام تالبته بعد از صدور تصميم وجه .شودمي

 ،به عدم اجراي تمام یا بخشي از راي براي مدتي و یا براي هميشه قانع كند را قبول توانست شورا
مربوط  در یک پروندهالتزام را تغيير، تخفيف و یا به طور كامل حذف نماید. تواند وجهشورا مي

ي از صادره توسط یک ، محکوميت واحد اداري به دليل مفقود شدن سندغير مالي به یک دعواي
را اره آن اد كه با مفقودي سند، زمينه محکوميتخاطي را كارمند كارمندان آن اداره بود. شورا، 

مبلغ این جریمه توسط كرد. له محکوم ميالتزام در حق محکوموجهپرداخت به  كرده بودفراهم 
  گردید.خلف اعالم ه متو بتعيين دادگاه انتظامي مالي 

روز از تاریخ ابالغ راي، نسبت  30ت عليه طي مدّه محکومچعدالت اداري، چناناما در دیوان 
ابتدا مسئول  دادرس اجراي احکام، له اقدام ننمودبه اجراي آن راي یا اخذ رضایت از محکوم

ت محدودي طي مدّ خواهد كه حکم مربوطه راهد از ایشان مياداره مربوطه را احضار و با اخذ تعّ
 اعودهم  اگر. ت محدود اقدام نمایدله طي همان مدّنسبت به جلب رضایت محکومو یا كند اجرا 
اري خودد به عليه از پرداخت محکومُو محکوم تعيين شده باشد به در دادنامه، محکومُ  و مالي

بعد از گذشت یک سال از ابالغ راي، دستور توقيف حساب بانکي  ،دادرس اجراي احکام ،نماید
 ،دبه موجود باش مبلغ كافي به ميزان محکومُ، اگر در حساب مربوطه .هدعليه را مي دمحکوم
اریز و صادر مي نماید و به تبع، لهواریز به حساب محکوم عليه وبرداشت ازحساب محکوم دستور

ساب كه در ح همدر حالتي . گرددپرونده مختومه و تحویل واحد بایگاني دیوان ميمحکومُ به، 
از واحد اجراي احکام دیوان  تواندله ميمحکوم ،نباشد دي كافيعليه موجوبانکي محکوم

ور دست، لهآنگاه دادرس حسب درخواست محکوم .بخواهد اموال شخص متخلف را ضبط كند
 آن اداره یا سازمان مجبور شود کهاین تا كندرا صادر مي اداره مستنکفتوقيف و ضبط اموال 

دستور آزادي و رفع س دادر. در این صورت، آورد له را به دسترضایت محکومو  راي را اجرا
ر غير مالي و به منظوصادره راجع به موضوعي  راي نماید. هرگاهمي توقيف اموال ایشان را صادر 



 ...وانیآراء د یصدور و اجرا  یها وهیش یقیتطب یسبرر                          118

 

 

ين تمک دیوان نسبت به اجراي راي صادره از اداره باشد و آن ادارهیک كي از رابطال سند یا مد
ات قانون نحوه خرید وتملک اراضي و امالک دادرس اجراي احکام دیوان، ضمن مراع، نکند

قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري اشخاص به دولت  وبراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت 
و نهادهاي انقالبي، اقدام به صدور دستور ابطال آن سند یا مدرک مغایر با راي صادره دیوان 

 دره از دیوان با شوراي دولتي در ضمانتهايبنابراین تفاوت فاحش شيوه اجراي آراي صا. نمایدمي
خير از اجراي آراء مي باشدكه این نوع تضمين مالي أالتزام تاجراي آراي صادره بویژه در وجه

از آن طرف، چيزي به نام توقيف اموال یا  ندارد و وجود در ضمانت هاي اجراي آراي دیوان
عليه در قانون شوراي دولتي حکومیا انفصال مقام ذي صالح اداره م توقيف حساب بانکي و

 شود.مالحظه نمي
 گیرینتیجه

يریه، )بشنظري نيست، بلکه اساسًا معطوف به عمل است یک مقوله  عدالت صرفاًاجراي 
در نزدیک تر بودن شوراي دولتي فرانسه به اجراي عدالت اداري، نسبت به دیوان عدالت  (.1379

اد الگوبرداري شده است، تردیدي وجود ندارد. البته اداري ایران كه به ظاهر از روي همان نه
این موضوع در مرحله طرح دعوا و رسيدگي به شکایات بروز نمي كند؛ بلکه مقایسه هر دو نهاد، 
در مرحله صدور راي و شيوه اجراي آرا است كه كاستي هاي قانوني و اجرایي نظام حقوقي 

بندي نهادهاي دولتي فرانسه به رعایت قانون و پایسازند. عالوه بر این، ایران را آشکارتر مي
رسد شود. در مجموع به نظر ميحقوق شهروندان نيز عامل مهمي در این كارآمدي قلمداد مي

كه براي كاهش این تفاوت مي بایست در جایگاه ارائه راهکار )و البته با توجه به مقایسه صورت 
نهاد دادستاني و قاضي تحقيق درآن تعریف  پذیرفته(، قانون دیوان عدالت اداري اصالح شده و

انون نامه اجرایي قبراي تسهيل وجلوگيري از صدورآراء كلي، مجمل و مبهم، آئينشود. همچنين 
در مرحله قضاوت و صدور آراء نيز نيازمند تقویت بيشتر روحيه دیوان، تدوین و اجرایي گردد. 

شعب  توانتسریع در رسيدگي نيز مي ها وشورایي هستيم. از سوي دیگر، براي كاهش هزینه
اندازي كرده و جهت پيگيري و تسهيل اجراي آراء دیوان، واحدهاي بدوي مراكز استانها را راه

بایست دوره هاي  ضمن اجراي احکام در كنار همين شعب تاسيس گردند. در این راستا، مي
شده را براي كارمندان  خدمت آشنایي با دیوان و مجازاتهاي عدم تمکين از تصميمات اتخاذ

و مجازات له، وضع شده التزام تأخير از اجراي آراء در حق محکومدولت برگزار نمود. وجه
مقامات مستنکف از اجراي آراء، به انفصال دائم از مشاغل دولتي و محروميت ازحقوق اجتماعي 

 تبدیل گردد.
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 مآخذ: و منابع
ــی بیبیقی آیی(، 13۸۸آقایي، محب اهلل، ) ــی بررس ن دادرس

ــه و دیوان عدالت اداری ایران  ــورای دولتی فرانس  ،ش
 .تهران: نشر جنگل 

(، انواع دعاوي اداري در ایران وفرانسه، 1397آقایي طوق، مسلم، )
ــلنامه دیدگاه های حقوق قضــاییتهران:  ، 23، دوره فص
 .۸3شماره 

ــی مدنی(، 1376احمدي نعمت، ) ، تهران، نشرررر آیین دادرس
 اطلس.

 ،نظام حقوقی فرانسه(، 13۸2رین، و ورنون، كارتين، )اليوت، ات
ترجمرره صرررفر بيگزاده، تهران: دفتر مطررالعررات حقوقي مركز 

 هاي مجلس شوراي اسالمي، چاپ اول، زمستان.پژوهش

سين ) شيریه، ح سي غني 1376 ب نژاد (، اقتراح در باب عدالت با مو
 .، سال سوم، شماره دوم و سومنقد و نظرو حسين بشيریه، 

های سیاسی در قرن باریخ اندیشه(،  1379 بشيریه، حسين ) 
 .نشر ني : جلد دوم، تهران ،۲۰

ــکی ت و آنین ، (1392دالوري، محمرردر ضررررا ) قانون بش
 ،دادرسـی دیوان عدالت اداری در نظ  حقوقی كنونی

 تهران، انتشارات آویشن شمال، چاپ اول.
ــ(، 1396موذني، روح اهلل ) ، ترجمه هكد عدالت اداری فرانس

 بخش قانون، تهران: انتشارات مجد.

گيري عقالني، (، عدالت و انصرراف و تصررميم 1376 راولز، جان )
 .3و  2، سال سوم، شماره نقد و نظرمصطفي مليکان،  : ترجمه

مد جواد ) ، حقوق اداری بیبیقی(، 1390رضررررایي زاده، مح
 مجد. مجمع علمي وفرهنگي تهران، نشر

ــه و ، (13۸۴رضرررایي زاده، محمدجواد) محاكمه اداری فرانس
 ، انتشرراراتصـ حیت آناا در رسـیدگی به دعاوی اداری

 مدیریت، تهران، چاپ اول.

، ترجمه حميد رضرررا دولت قانونمند (، 137۸)ژاک شرررواليه، 
 .ملک محمدي، تهران: نشر دادگستر

نظارت قضایی بر اعمال (، 1372صدر الحافظي، سيد نصراهلل، )
 هران: نشریه شهریار، چاپ اول.ت دولت عدالت اداری،

(، شررراخص هاي عدالت در دادرسررري و 13۸3قربانپور، مهدي، )  
 ، نشررریه داخليیروزنامه مأونظام قضررایي كنوني ایران، تهران: 

 ، سال سوم.۴00قوه قضایيه، شماره 

ــادی(،  136۴ قدیري اصرررل، باقر ) رررررر ــه اقتص ــیر اندیش ، س
 نشر دانشگاه تهران : تهران

(، صالحيت و استثنائات وارد بر صالحيت 13۸2، )كشوري، عيسي
شریه معاونت : مجله پیام آموزشدیوان عدالت اداري، تهران ، ن

 .1آموزش قوه قضائيه، سال اول، شماره 

ياب، غالمرضرررا، ) لت اداری ندیوا، (1395كوچکي م ، عدا
 تهران: انتشارات نگاه بينه.

چرراپ  ،حقوق اداری(، 1390) ، طبرراطبررایي مؤتمني، منوچهر
 .شانزدهم، تهران: سمت

، چرراپ دوم، تهران: حقوق اداری(، 1390)، عبرراسررري، بيژن 
 دادگستر.

چالش های اجرای احکام در دیوان (، 139۴)ميري، مسلم، 
 ، تهران: انتشارات مجد. عدالت اداری

ــ می جماوری ، (1375هاشرررمي، سررريدمحمد، ) حقوق اس
 م، چاپ دوم.، قم: مجتمع آموزش عالي ق2جلد  اس می ایران،

هدي، ) ند، م لد اول، حقوق اداری بیبیقی، (13۸9هداو ، ج
 تهران: انتشارات سمت. 

ــی ( 13۸3یراوري، اسررررداهلل، ) حق برخورداری از دادرس
 ، تهران: نشریه منصفانه و آیین دادرسی نوین

 .2حقوق اساسي، شماره 
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