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  اشاره

با فساد، بررسي و مطالعه ثر ؤمهاي مبارزه نيازيكي از پيش

فرانسه يكي از كشورهاي . است اين زمينهتجربه ساير كشورها در 

سسات و ؤبندي مدر رتبه رت و بازرسي است وپيشرو در امر نظا

جايگاه نسبتاً مناسبي فعال در مبارزه با فساد، المللي هاي بينسازمان

هاي مختلف اين كشور در چند دولت. را به خود اختصاص داده است

گيري از ابزارهاي مختلف سياستي و اند با بهرهدهه اخير سعي كرده

كشور را كاهش داده و سالمت اداري  ايننظارتي زمينه بروز فساد در 

  .  را تضمين نمايندفرانسه در 

هاي سازمان بازرسي كل كشور با مركز مطالعات و پژوهش

سازوكارهاي پيشگيري و خود در شناسايي  شرح وظايفتوجه به 

در بررسي و مطالعه تجربيات كشورهاي مختلف فساد به  مبارزه با

نظارت و  نظامرو، در گزارش حاضر  از اين. پردازدمبارزه با فساد مي

شناسايي و معرفي شده و سازوكارهاي آن در كشور فرانسه  بازرسي

 زمينه ارتقاء سالمت اداريحاضر بتواند  گزارشبا اين اميد كه . است

 .نمايدرا فراهم در كشور 

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمركز مطالعات و پژوهش



 



  مقدمه

ها اجراي سياست ي وظيفهنظام ديوانر كشور، سياسي ه در نظام

هاي هر نظام به اهداف موردنظر براي آنكه سياست را به عهده دارد و

به همين دليل . بايد از سالمت برخوردار باشد ، نظام مذكورنائل شود

برخوردار  ت بااليي در سالمت ادارياداري از اهمي نظارت بر نظام

  . است

دهد و ه ميدماتي كه به شهروندان ارايجه به خنظام اداري با تو

نيز دسترسي به منابع دولتي همواره در معرض انحراف و 

هت سوءاستفاده قرار داشته است و از اين رو سازمانهاي نظارتي ج

ها در اين سازمان. سيس شده استكنترل بر اعمال و عملكرد آن تأ

ند و از كشورهاي مختلف داراي كاركردها و ساختارهاي متفاوتي هست

-كشورهاي توسعه. كنندهاي عمل مختلفي استفاده ميفرآيندها و شيوه

-رخنه ،اند با استفاده از روشهاي علمييافته تا حدود زيادي موفق شده

هاي هاي ديوانساالري را بسته و آن را تا حد زيادي از سوءاستفاده

 شخصي دور نگه دارند در حالي كه فساد اداري در اغلب كشورهاي در

  .شوداي شايع و از موانع اصلي توسعه محسوب ميحال توسعه پديده

يكي از كشورهاي موفق در كنترل فساد در سطح جهان  فرانسه

ين كشور امروزه در سطح جهان از سوي الگوي حكومتي ا. است

نظارت در حال حاضر  .استالگوبرداري شده بسياري از كشورها 
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 -نظام رومي يكي از آنها كهقضايي در غرب مبتني بر دو الگو است 

  . ژرمني يا الگوي فرانسوي است

نظارت بر ديوانساالري و رسيدگي به شكايات  فرانسهدر 

هم از طريق نهادهاي قضايي و هم از سوي نهاد آمبودزمان شهروندان 

. گيردصورت ميشود، كه در اين كشور با عنوان ميانجي شناخته مي

به المللي در مبارزه با فساد، اي بينهدر راستاي همكاري فرانسهدولت 

هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با فساد نيز ملحق شده كنوانسيون

، به رفي كوتاه نظام سياسي و حقوقيپس از معدر اين نوشتار . است

   .ايمپرداخته نظارت و بازرسيدر  فرانسههاي سياستمعرفي نهادها و 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



  نظارت و بازرسي در فرانسه                                                           

 

9  

  فرانسه حقوقي نظام سياسي و

است  رياستييا نيمه استيرينظام سياسي فرانسه، جمهوري شبه

. شودطبق قانون اساسي اين كشور رعايت مي و اصل تفكيك نسبي قوا

جمهور از اختيارات بسيار رئيس 1958از زمان جمهوري پنجم در سال 

  . س قوه مجريه قرار داردأبرخوردار و در ر

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  نمايي از كاخ اليزه

 

-گذاري اين كشور نيز مركب از دو مجلس ملي و سنا ميقوه قانون

سيستم قضايي مستقل از حكومت است و قضات دادگاه فرجام . باشد

و رئيس كل دادگاه استيناف توسط نامزدهاي شوراي عالي قضايي 

هاي امروزه همسو با دولت مركزي، دولت. شوندتعيين و منصوب مي

 دهنده تركيبي از قوا بين دولتاند كه نشانقدرتمند محلي توسعه يافته

  .محلي و مركزي است كه عنصر متمايز سازمان اداري فرانسه است
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هاي كلي كشور توسط دولتي طبق قانون اساسي فرانسه، سياست

 21طبق ماده. شود كه در مقابل پارلمان، مسئول استتعيين و اجرا مي

مسئوليت  وزير اداره دولت را بر عهده دارد وقانون اساسي، نخست

المللي، سياسي و بيندفتر مطالعات ( .دفاع ملي و اجراي قوانين بر عهده اوست

1388 :110(   

وزير تقسيم و نخست جمهوردر فرانسه، قدرت اجرايي بين رئيس

برخي . جمهور در مقابل پارلمان هيچ مسئوليتي نداردرئيس. شده است

، أييد وزراوزير و تتانتخاب نخس: جمهور عبارتند ازاز اختيارات رئيس

پرسي، انتخاب هاي قانوني به همهانحالل مجلس ملي، قرار دادن طرح

ت وزيران و أسه نفر از اعضاي شوراي قانون اساسي، رياست هي

جمهور وزير كه پس از رئيسنخست. مشي سياسي دولتتعيين خط

شود داراي اختياراتي است كه برخي از شخص دوم دولت محسوب مي

هدايت اعمال حكومت، مسئول اجراي قوانين، مسئول : بارتند ازآنها ع

هاي قانوني، داراي قدرت كنترل ادارات، دفاع ملي، امضاكننده بخشنامه

  .داراي اختيار پيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين و غيره

مجلس . قوه قانونگذاري فرانسه شامل دو مجلس ملي و سنا است

سال  9ور است و دوره سناتوري سنات 321سناي اين كشور داراي 

در . است كه هر سه سال يك سوم سناتورها تجديد انتخاب مي گردند

جمهوري به عهده رئيس مجلس سنا جمهور، وظايف رئيسغياب رئيس

  .است
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در سال  فرانسهسيس آن به انقالب أپارلمان فرانسه كه پيشينه ت

ستقيم مردم ي مأعضو است كه همگي با ر 577گردد داراي برمي 1789

  . شوندانتخاب مي

  تصويري از پارلمان فرانسه
  

خدمات دولتي در فرانسه معموالً به پرسنل شاغل در كل دولت، 

همچنين به . شودتلقي مي آموزش و پرورش، بيمارستان و پليس

با اين حال، اين . شودپرسنل با شان نظامي و قضايي نيز اطالق مي

آيند زيرا قانون مختص به گروه معموالً به طور جداگانه به حساب مي

در اين كشور . خود را دارند كه از قانون خدمات عمومي متفاوت است

ملي خودش را سه بخش خدمات دولتي وجود دارد كه هر كدام، قانون 

  )United Nations, 2006( .دارد
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قضائيه در اين بر اساس قانون اساسي فرانسه، استقالل قوه 

كشور به رسميت شناخته شده و رئيس جمهور مسئول تضمين 

  . استقالل اين قوه است

هاي هاي برجسته نظام قضايي فرانسه وجود دادگاهيكي از ويژگي

طور كلي انواع به. باشدت ميتخصصي براي انواع جرايم و تخلفا

سازمان محاكم : اندها در فرانسه در دو حوزه سازماندهي شدهدادگاه

 5سازمان محاكم قضايي شامل . قضايي و سازمان محاكم اداري

دادگاه پليس براي رسيدگي به جرايم كوچك همچون : باشددادگاه مي

لفات مدني سرعت غيرمجاز، دادگاه جنحه براي رسيدگي به جرايم و تخ

بزرگ مثل سرقت، دادگاه جنايي براي رسيدگي به جنايات بسيار بزرگ 

از قبيل قتل و تجاوز، دادگاه نوجوانان براي رسيدگي به جرايم و 

سال و سرانجام دادگاه جنايي نوجوانان  16تخلفات نوجوانان كمتر از 

سازمان محاكم . سال 16جهت رسيدگي به جرايم نوجوانان باالتر از 

، دادگاه 2و 1هايي همچون دادگاه بدوي درجه اري نيز شامل دادگاهاد

تجاري، دادگاه تجارت دريايي، دادگاه كار، دادگاه امور كشاورزي، 

دفتر مطالعات ( .باشددادگاه امور تامين اجتماعي و دادگاه عدم اهليت مي

   )130-132المللي، پيشين، ي و بينسياس

. سياسي اين كشور استاريخ تبر فرانسه مبتني نظام حقوقي 

 امروزه در معروف است 1البه نظام سيويلاين كشور كه نظام حقوقي 

                                                 
1 Droit Civil 
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در اين نظام بر خالف نظام . كشور جهان الگوي غالب است 90 حدود

شان قانونگذاري هم دارند، پارلمان  به نوعي در كنارقضات ال كه كامن

 .اختيارات قضات محدود است

در زمان انقالب كبير . گردديخ فرانسه برميداليل اين اصل به تار 

عدم همكاري پارلمان فرانسه با انقالبيون آنها را در معرض فرانسه 

يكي از اولين اهداف انقالب كاستن . گذاران انقالب قرار داداتهام قانون

هاي قبل از انقالب اغلب از اشراف  اعضاي پارلمان. ها بود از قدرت آن

به همين خاطر . ر بيشتر موارد موروثي بودبودند و مقام قضاوت د

-هاي تند محافظه ها حضور داشتند داراي انديشه كساني كه در پارلمان

از سوي ديگر در . گرفتند كارانه بودند و حتي جلو اصالحات را نيز مي

فرانسه اعتقاد بر اين بود كه قضاوت اداري خود نوعي اداره كردن 

ظيفه به قوه قضائيه آن را در است و به همين خاطر سپردن اين و

كند به همين علت بود كه پس از انقالب  وظايف قوه مجريه سهيم مي

تالش شد قضات از دخالت در امور ساير قوا و به خصوص مجريه 

  . ندشومنع 
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  فرانسه ستگاه قضاييتصويري از د

بسياري از سيستم رسيدگي به تخلفات اداري در فرانسه توسط 

ايتاليا، يونان، بلژيك، اسپانيا، تركيه، پرتغال، مصر و  ملهاز ج كشورها

  . لبنان الگوبرداري شده است

  ي نظارتينهادها

هاى نظارتى در سطح  در ساختار نظارتى كشور فرانسه، سازمان

نظارت ادارى و فنى به وسيله قوه مجريه . گانه حضور دارند قواى سه

ت در چارچوب قوه ديوان محاسبا. شود بر نظام ادارى اعمال مى

. شود مجريه انجام وظيفه نموده و گزارش آن به طور ساالنه منتشر مى

مردم از اين طريق در جريان مسائل و مشكالت مربوط به بودجه و 

   .گيرند مديريت خدمات دولتى قرار مى
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 فرانسه جمهورييا واسطه ميانجي ) الف

ما نهادي به نام فرانسه آمبودزمان پارلماني مانند انگلستان ندارد ا

. اي استدارد كه داراي اختيارات گسترده 1ميانجي جمهوري فرانسه

. سيس شدتصويب رسيد تأبه  1973اين نهاد با قانوني كه در سال 

رئيس آمبودزمان اين كشور توسط شوراي وزيران براي يك دوره 

آمبودزمان از . شود كه قابليت انتصاب مجدد نداردساله تعيين ميشش

- ميانجي در مقابل رئيس. اداري و مالي مستقل از قوه مجريه استنظر 

خود  هاي ساالنهجمهور و پارلمان ملزم به پاسخگويي است و گزارش

ساي رؤتمامي  )161: 1389زاده و عابدي، رضايي( .كنده ميرا به هر دو اراي

-آمبودزمان فرانسه در گذشته از مقامات بلندپايه يا اعضاي دولت بوده

تي سه نفره متشكل از نائب أعزل رئيس آمبودزمان توسط هي .اند

رئيس شوراي دولتي، رئيس ديوان عالي و باالترين مقام دفتر 

  )228: 1391موسوي و همكاران، (. شودحسابرسي دولتي انجام مي

عدم تعهد سازوكار نهادي مستقل است كه با استفاده از  ،ميانجي 

جهت بهبود روابط خود با دولت  به پاسخگويي به دولت، به شهروندان

هدف اين نهاد حل و فصل دوستانه . كندو خدمات عمومي كمك مي

اختالف ميان شهروندان و دولت تعريف شده است كه پيچيدگي قوانين 

طور با اين حال شهروندان به. كندو دولت براي آنها مشكل ايجاد مي

طبق قانون، . آن مطرح كنند درتوانند شكايت خود را مستقيم نمي

                                                 
1- The Mediator of the French Republic 
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دهند ه مييت خود را به نمايندگان مجلس ارايشهروندان فرانسوي شكا

و آنها در صورتي كه شكايت را در حدود اختيارات ميانجي تشخيص 

ميانجي، به  )162: 1389زاده و عابدي، رضايي( .كنندمي جاعدهند به آن ار

اسر ها در سراي از نمايندگيمنظور انجام موفق وظايف خود، شبكه

  .فرانسه دارد

  :سه وظيفه اصلي ميانجي جمهوري فرانسه شامل اين موارد است

بـا  ميـانجي   طريـق  از دولـت  شـهروندان و  روابط ميـان بهبود  •

 ،تصـميم  در برخورد با يك يا حقوقي اشخاص حقيقي به كمك

خـدمات   موريـت مأ يـك مجموعـه داراي   يـا  دولـت و  رفتـار يا 

هـاي بـين دو   نه پروندهعادال و دوستانه حل و فصلو  عمومي

 به عنوان پلـي بـراي   دارد نظر در سسهؤاين م نتيجه در. طرف

  .موكالن و دولت عمل كند بين اعتماد برقراري دوباره

 باعـث ايـن كـار    به دولت كه قانوني متون اصالح كلي پيشنهاد •

 صـداي  بـا تكيـه بـر   اغلـب   فرانسه جمهوري ميانجي شود مي

 .درگير شود بزرگ مناظرات قشر، در آسيب پذيرترين

و  حقـوق بشـر، دموكراسـي   ، تـرويج  سطح بين المللي دراقدام  •

 بــا همتايــان روابــط نزديــك حفــظاز طريــق  خــوب حكمرانــي

فرانسـوي   كشـورهاي هـاي  ميـانجي  بـا به ويـژه   خود خارجي

طرفـداري   زمينه در جمهوري فرانسه ميانجي، زبان و اروپايي

حقـوق   مشـورتي ملي  كميسيون فعاليت هاي در بشر حقوق از
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سـازمان ملـل    اروپـا و  شـوراي  تخصصـي  هايو ارگان بشر

 .متحد شركت مي كند

  :كند شامل اين اختالفات استنمي كه ميانجي دخالتمواردي 

 يو دولت كارمند دولتي بين يكيا اختالف  خصوصياختالفات  •

 ؛كار مي كند كه براي آن

 بـراي تـالش   آن را از كـه  - انجام شده در يك دادگاهدادرسي  •

 هارايـ  دادگـاه  قضـاوت ، مادامي كـه  همان زمان در ميانجيگري

  .داردباز نمي نشده است

-دولـت  با اختالفدر مورد  انجام شده در يك دادگاهدادرسي  •

كشـور مـورد    ميـانجي  را بـه  پرونده كه دادگاه- هاي خارجي

  .فرستدنظر مي

1شوراي دولتي  ) ب
 

هـاي  دادگـاه  كنترل قضايي بر اعمـال اداري در فرانسـه بـه عهـده    

تــرين مرجــع شــوراي دولتــي عــالي .اداري و شــوراي دولتــي اســت

 31به موجب قـانون  . باشدرسيدگي به اختالفات اداري در فرانسه مي

رياسـت شـوراي دولتـي بـه      1963هـاي  نامـه و تصويب 1945ژوئيه 

دار آن عهده نخست وزير است و در غياب وي وزير دادگستري عهده

ا داراي يك نائب رئيس و پنج رئـيس شـعبه و   همچنين شور. باشدمي

                                                 
1- conseil d'etat 
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شـورا تصـميمات خـود را    . باشدچند مستشار و تعداد كافي مميز مي

در شعب و يا در كميسيون متشكل از دو يا چند شعبه و بـاالخره در  

  .كندت عمومي كه مركب از كليه شعب است اتخاذ ميأهي
  

  تصويري از ساختمان شوراي دولتي فرانسه
  

دعـاوي  . يي شوراي دولتي مهمترين وظيفه شوراستصالحيت قضا

اند كه عبارتند از دعاوي تخطـي از  مطروحه در شوراي دولتي دو دسته

 31فرمـان   32بـه موجـب مـاده    . حدود اختيار و دعاوي اسـتيفاي حـق  

شوراي دولتي به دعاوي مربوط به تخطي از حدود اختيـار   1945ژوئيه 

  .كندشود رسيدگي مييكه عليه اعمال مختلف اداري اقامه م

تصميمي كه شورا در رسيدگي به دعاوي عليه مقررات اداري اتخـاذ  

دسته ديگري از دعـاوي مطروحـه در شـورا    . كند جنبه عمومي داردمي

دعـاوي مسـئوليت   . دعاوي استيفاي حق يا مسئوليت مدني دولت اسـت 

 .در اينگونه دعاوي وجـود وكيـل الزم اسـت   . مدني كامالً قضايي هستند

در دعاوي مسئوليت مدني شورا در برخـي مواقـع بـه صـورت دادگـاه      

كند يعني دادخواه درخواست خود را از ابتدا در شـوراي  بدوي عمل مي

كند و در برخي مواقـع ديگـر شـورا بـه عنـوان دادگـاه       دولتي مطرح مي
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ــاه  ــوده و آراء دادگ ــل نم ــد نظــر عم ــه  تجدي ــه در زمين ــاي اداري را ك ه

كلهـر،  (. دهـد صادر شده مورد تجديدنظر قرار مـي مسئوليت مدني دولت 

1378 :43-36(  

ــويي    ــه خصــوص دوران ل ــالب و ب ــل از انق  16و  15در فرانســه قب

شـدند، قـدرت بسـياري    گانه، كه پارلمـان ناميـده مـي   هاي دوازدهدادگاه

كردنـد بلكـه گـاه جلـوي     آنها نه تنها در امور اجرايي دخالت مي. داشتند

شـورايي تحـت عنـوان     ،قبل از انقالب. گرفتندز مياصالحات دربار را ني

ــاهي« ــوراي پادش ــت» ش ــود داش ــائل اداري و  . وج ــورا در مس ــن ش اي

عـالوه بـر ايـن شـورا بـه      . گرفـت حكومتي طرف مشاوره شاه قرار مي

ريشـليو، صـدر   . كنـد شكايات عليه تصميمات خود شورا رسـيدگي مـي  

-طراف و اكناف مـي اعظم فرانسه، همچنين افردي را از طرف شورا به ا

فرســتاد تــا بــه دعــاوي در خصــوص امــور ماليــاتي و امــور عمــومي  

تجديد نظر از اين آرا نيز در شـوراي پادشـاهي صـورت    . رسيدگي كنند

  . پذيرفتمي

هاي فرانسه كـه اقتـدارگرا بودنـد تمـامي تصـميمات رقبـاي       پارلمان

 سـنت «دستور موسـوم بـه    1641در . حكومتي خود را ابطال مي كردند

ه هاي مربوط بـه دولـت و ادار  ها را از دخالت در پروندهپارلمان» جرمن

كش اداره با قضات تا دوران انقـالب  با وجود اين دستور كشم. منع كرد

به همين خاطر اول قـدم انقالبـين شكسـتن هيبـت     . همچنان ادامه داشت

 1790آگوسـت   16-24نخسـت توسـط قـانون     ،اين كـار . ها بودپارلمان
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منشأ الهام ايـن قـانون نظريـه تفكيـك قـواي منتسـكيو و       . رفتانجام پذي

در تفسير فرانسوي تفكيـك  . همچنين دستور پيش گفته سنت جرمن بود

قوا اگر قضات بتوانند اعمال اداري را مورد مداقـه قـرار دهنـد، مثـل آن     

است كه اداره تصميمات دادگاه را مورد بررسي قـرار دهـد كـه در ايـن     

قـانون فـوق بـر همـين      13مـاده  . بين خواهد رفتصورت تفكيك قوا از 

  : اساس اعالم داشت

. اعمال قضايي مجزا بوده و هميشه از اعمال اداري جدا خواهد بـود «

دخالت قاضي دادگاه عمومي در امور اداره به هر ترتيبي كه باشد جـرم  

توانند به هـيچ وجـه از مـأموران اداري بـه خـاطر      قضات نمي. باشدمي

  .»شان بازخواست نمايندعملكرد اداري

بدين ترتيب با تعطيلي شـوراي پادشـاهي و گـرفتن حـق دخالـت از      

اين . قضات عمالً اداره در پهنه فراخي از عدم كنترل آزاد نهاده شده بود

وي در قـانون اساسـي سـال هشـتم     . پهنه فراخ را نـاپلئون از بـين بـرد   

كـه بايـد    را پديـد آورد » شـوراي دولتـي  «شورايي تحت عنوان ) 1799(

شـورا  . پرداخـت تحت نظارت سه كنسول ولي به طور مستقل به كار مي

ــمس   ــود را در روز كريس ــار خ ــت آن را   1799ك ــرد و رياس ــروع ك ش

  . كنسول اول بر عهده داشت

وظيفه اين شورا عبارت بود از تهيه . بخش داخلي داشت 5اين شورا 

ود در امـور  لوايح قانوني و مقررات اداري و حل معضالتي كه ممكـن بـ  

  .اجرايي پيش بيايد
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 1790با بستن راه شكايت از اداره در دادگاه عمومي توسـط قـانون   

شد تا رژيم جديد به رژيم استبدادي دچار هايي انديشيده ميحلبايد راه

ديده بايد اول از مقام راهي كه انديشيده شد اين بود كه فرد زيان. نشود

شـد  اي حاصـل نمـي  و اگـر نتيجـه  كرد اداري نزد خود اداره شكايت مي

توانست به ماننـد يـك   شورا نمي. شدمسأله در شوراي دولتي مطرح مي

توانسـت در خصـوص   دادگاه دعوا را استماع كند بلكـه نهايتـاً تنهـا مـي    

موضوع ارجاعي به رئيس دولت به عنوان باالترين مقام اداري اطالعات 

  . گرفتعيت قرار ميها مورد تباي بدهد و اغلب اين مشاورهمشاوره

به شـوراي دولتـي اجـازه رسـيدگي بـه دعـوا و        1872مه  24قانون 

-1940(بدين ترتيب در طول جمهوري سوم . صدور حكم الزم االجرا داد

و پس از آن بود كه شورا مي توانست به جاي مشاوره به رئـيس  ) 1870

در تئـوري  . حكم بدهـد ) همانند ساير دادگاه ها(» مردم فرانسه«دولت به نام 

» عـدالت تفويضـي  «بـه  » عدالت خود اجـرا «از  نوعي گذاراين  ،فرانسوي

وزير هنـوز پابرجـا بـود و تنهـا      -ولي مفهوم قاضي. محسوب مي شود

پس از شكايت نزد خود اداره بود كه امكان راه يافتن به شوراي دولتـي  

در دعـواي  . اصـالح شـد   1899ايـن رونـد نيـز در سـال     . فراهم مي شد

)CADOT(  صورت گرفت رويـه بـه نفـع شـورا      1889دسامبر  13كه در

در برابر اداره مستقيماً بـه   ر كرد و از آن پس شهروند مي توانستتغيي

بـدين ترتيـب اداره از رسـيدگي منـع شـد و      . شوراي دولتي شكايت كند

  . شوراي دولتي به يك دادگاه عام اداري تبديل شد
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كميسـيون  «عنـوان   در درون شورا كميسيوني تحـت  1806در سال 

پديد آمد و بدين ترتيب تقسيمي بين كارهـاي مشـورتي شـورا    » دعاوي

اين كميسـيون در سـال   . در قبال اداره و كارهاي قضايي آن پديدار شد

و با به وجود آمدن بخش دعاوي به جاي كميسيون دعـاوي ايـن    1849

بخش استقالل بيشتري را در مقايسه با ساير بخش ها از آن خود كـرد  

  . و مي توانست مستقيماً آراي خود را به نام شورا امضا كند

با ورود به قرن بيستم و با پايـان عصـر اقتصـاد آزاد و بـه وجـود      

. آمدن دولت رفاه، تعداد دعاوي ثبت شده در شورا رو به افـزايش نهـاد  

در سـال  . شوراهاي ايالتي توسط ناپلئون تأسيس شـدند  1799در سال 

ي ايالتي به بيست و شش شوراي منطقـه اي  هشتاد و شش شورا 1926

كه هر كـدام صـالحيت رسـيدگي بـه دعـاوي چنـد منطقـه را در دسـت         

تعــدادي از  1938تــا  1934در طــول ســال هــاي . داشــتند تبــديل شــدند

هايي كه قبالً انحصاري شوراي دولتـي بـود بـه ايـن شـوراها      صالحيت

  . واگذار شد

هاي اداري با اتخاذ سياست تصفيه سازمانجهاني پس از جنگ دوم 

 ،از عناصري كه در دوران اشغال با دولت نازي همكـاري كـرده بودنـد   

همچنـين  . تعداد دعاوي ثبت شده در شـوراي دولتـي بسـيار بـاال رفـت     

هاي مادي و معنوي جنگ لزوم دخالت دولت را مطـرح  بازسازي خرابي

 6000وي ثبـت شـده   درست يك سال پس از جنگ تعداد دعـا . كرده بود

بود و بخش دعاوي شورا با تمامي تالش خود توانسـت فقـط بـه    مورد 
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گيري رأي تصميم 26000 1953تا سال . دعوا رسيدگي كندمورد  4500

براي جبران ايـن تـأخير سـاختار سـازماني شـورا      . نشده وجود داشت

ــد ــازبيني اساســي بــود  نيازمن ــه از  . يــك ب ــين وهل بــدين ترتيــب در اول

مثالً از آن پس رسـيدگي بـدوي فقـط     هاي شورا كاسته شد وحيت صال

 26اسم اين شـوراها كـه تعدادشـان بـه     . در شوراهاي ايالتي ممكن بود

  . مورد مي رسيد به دادگاه هاي اداري تغيير يافت

برخي از زمينه ها را در صالحيت خـاص شـوراي    1953اصالحات 

در . ه بـاقي گذاشـت  دولتي به عنوان اولين و آخرين نهاد رسيدگي كننـد 

-ها به عنوان مرجع تجديدنظر و نقض يـا ابـرام آراي دادگـاه   بقيه زمينه

هر چند اين اصالحات در سبك . هاي اداري خاص به كار خود ادامه داد

كردن بار كاري شورا مؤثر بود ولي با گسـترش يـافتن حـوزه دخالـت     

شـد و  دولت و نيز نهادينه شدن حقوق شهروندي باز بار شورا بيشـتر  

ــوان   1987دســامبر  31در  سلســله جديــدي از دادگــاه هــا را تحــت عن

دادگـاه اداري   5بـدين ترتيـب   . هاي تجديد نظـر اداري پديـد آورد  دادگاه

  .تجديد نظر مستقر شدند

كسي كه از يك تصميم و يا عمل اداره متضرر شده است، مي توانـد  

ه بـدوي ثبـت   اين شكايت بايد نـزد دادگـا  . در مقابل آن شكايت طرح كند

دادگـاه بـدوي بـر خـالف انگلسـتان موظـف اسـت كـه بـه دعـوا           . شود

تواند پس از ثبت دعوا با اين استدالل كه بدين معنا كه نمي. رسيدگي كند
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داليل اوليـه شـهروند كـافي نيسـت تـا مـورد رسـيدگي قـرار بگيـرد از          

  . رسيدگي سرباز زند

ي دارد اين شورا درخصوص تمامي اعمـال اداره صـالحيت رسـيدگ   

يـاد  » اعمـال حكـومتي  «جز در چند مورد كه از اين موارد تحـت عنـوان   

  : اعمال حكومتي از نظر شوراي دولتي عبارتند از. شودمي

 روابط بين قوه مجريه و قوه قضائيه  •

 . شودالمللي فرانسه مربوط مياموري كه مستقيماً به روابط بين •

مي و اداري، دادگاه هاي عمودر موارد اختالف صالحيتي بين دادگاه

شـود مركـب از   تشـكيل مـي  » دادگاه حل اختالف«مشتركي تحت عنوان 

بـه  ) نفـر 5(و شـوراي دولتـي   ) نفـر 5(اعضاي مسـاوي ديوانعـالي كشـور    

  .رياست وزير دادگستري به عنوان مهردار دولت

هـاي بازرسـي مسـتقر اسـت كـه      تأدر هر دستگاهي هيـ در فرانسه 

و آگـاه سـاختن وزيـران اسـت و بـدين       كمك كـردن  معموالً آنهاوظيفه 

هـاي بازرسـي   تأوظيفـه هيـ  . باشدمي عنوان، جزء تشكيالت دفتر وزرا

ف بازرســي اســت ولــي ممكــن اســت ارزشــيابي  يانجــام وظــا معمــوالً

كارمنــدان عاليرتبــه وزارتخانــه و يــا برگزيــدن داوطلبــان بــراي احــراز 

ها تأاين هينيز و گاهي  مشاغل بسيار مهم، در اختيار آنها گذاشته شود

  .شوند يدار مشاغل مديريتممكن است عهده

، به بازرسان اين امكان را مي دهد كه از ياشتغال به مشاغل مديريت

ي پيــدا كــرده و ينزديــك بــا واقعيــات و مقتضــيات زنــدگي اداري آشــنا
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اشتغال بازرسان به مشاغل مـديريت  . تجارب سودمندي به دست آورند

در فرانسه بـراي اينكـه   . بيش طوالني باشد ممكن است موقت و يا كم و

ي كـه بايـد بازرسـي آنهـا را بـه عهـده       يبازرسان ، در برابر دسـتگاهها 

  :بگيرند، از استقالل واقعي برخوردار باشند دو راه انديشيده شده است

ها مانند وزارت آموزش ملـي، مشـاغل بازرسـي،    در بعضي دستگاه

در بعضـي ديگـر،    و ه اسـت جزء بـاالترين مشـاغل اداري در وزارتخانـ   

التحصيالن قديمي مدرسه ملي مـديريت از طريـق   بازرسان از ميان فارغ

شوند و تمام عمر خود را به بازرسي وقف مسابقه و امتحان انتخاب مي

  .كنندمي

هاي بازرسي، از نظر استخدامي و سلسـله مراتـب   تأبه طور كلي هي

هـا و  رسـي در وزارتخانـه  هاي بازتأهي. داداري در سطح باال قرار دارن

-هركدام تحت رياست يك نفر رئيس انجام وظيفه مي سسات، معموالًؤم

  .مربوط تقديم نمايند رهاي خود را به وزيند نتيجه گزارشاكنند و مكلف

 ديوان محاسبات  ) ج

فرانسه به عنوان يك سازمان قضـايي مسـتقل از    محاسبات ديوان

آن مميـزي  اصـلي   نقـش . اسـت مجلس و قوه مجريه پـيش بينـي شـده    

ولي بـراي   استحسابداران  توسطها و عمليات مالي انجام شده  حساب

. هـاي اداري بـه آن واگـذار شـده اسـت      ي صـالحيت برختقويت كارايي 

رود ولي از نقطه نظـر تشـكيالتي و   ديوان يك دادگاه اداري به شمار مي

ا گيري به دادگاه قضايي شباهت دارد و تقريبـ  وظايف و ساختار تصميم
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سـاي  ؤرئـيس ديـوان محاسـبات، ر   . شبيه به ديوان عالي كشـور اسـت  

ت أنامـه هيـ   شعب و مستشاران ارشد و دادسـتان بـه موجـب تصـويب    

. وزيران منصوب مي شـوند و سـاير قضـات بـه حكـم رئـيس جمهـور       

اعضاي ديوان محاسبات داراي منصـب قضـا مـي باشـند و غيـر قابـل       

بـه طريقـي خـاص كـه     انفصال، انتقـال و مجـازات شـدن هسـتند مگـر      

  .ده استقانونگذار مشخص نمو

 :عبارتند از ديوان محاسبات فرانسهاصلي وظايف برخي از 

  كمك به پارلمان و دولت در جهت كنترل اجراي بودجه  -1

قانون اساسي وظيفه كمك به پارلمان و دولت  47اصل  2مطابق بند 

شـده و   در نظارت بر اجراي قوانين بودجه به ديوان محاسـبات محـول  

لـذا در  . پارلمان مامور ارزيابي سياست عمـومي اسـت   24مطابق اصل 

هـر سـال   موريت، ديوان أجهت همكاري با پارلمان و جهت اجراي اين م

دهدكـه ايـن گـزارش دربـاره ارزيـابي       ه مـي يگزارشي را به پارلمان ارا

ايـن مـدارك بـه ماننـد     . دهي به ماليه عمـومي اسـت   اقتصاد ملي و جهت

اي  هاي بودجـه  قدماتي براي اعضاي پارلمان در هنگام بحثگزارشات م

ديـوان  . دگيرن اي مورد استفاده قرار مي هاي بودجه گيري و مالي و جهت

اي خطـاب بـه رياسـت     محاسبات فرانسه مكلف اسـت گـزارش سـاليانه   

اين گزارش بايد متضمن .ه نمايديي تهيه كند و به پارلمان نيز اراجمهور

هـا،   سسات، شركتؤهاي محلي، م مايندگان حكومتهاي وزيران، ن پاسخ

  .هاي ذينفع باشد ها و دستگاه گروه
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  كنترل اجراي قانون بودجه -2

ديوان هر سال يك گزارش مربوط به اجـراي بودجـه سـال قبـل بـه      

در ايـن  . كنـد  همراه اليحه قانون تفريغ بودجـه بـه پارلمـان ارسـال مـي     

بودجـه يـا عـدم صـداقت      گزارش به دقت موارد قصور دولت از اجراي

اعتماد بودن اجراي بودجه  اي يا غيرقابل دولت در اجراي قوانين بودجه

  .شودميه يه مستندات الزم ارايبا ارا

 مـالي  درموردوضـعيت  چنين بايـد هـر سـال يـك گـزارش      ديوان هم

گيـري   عمومي به پارلمان بدهد، اين گزارش كـه كمـك زيـادي بـه جهـت     

 تابســتان در پارلمــان رســال قبــل ازكنــد كــه ه هــاي بودجــه مــي بحــث

  .دشو برگزارمي

  دادگاه مالي  ايفاي نقش -3

هاي حسابداران عمـومي را مـورد قضـاوت     ديوان محاسبات حساب

  .قرار مي دهد

هاي محاسبات محلـي   همچنين مرجع تجديد نظر آراء صادره از اتاق

هـاي داده شـده از طـرف     ديوان در مـورد حسـاب  . دباش مياي  و منطقه

اني كه توسط ديوان به عنوان اشخاصي اعالم گرديده انـد كـه فاقـد    كس

-صرف نمـوده سمت حسابدار دولتي بوده و در وجوه عمومي دخل و ت

هـاي تحـت   تواند از ادارات و دستگاه ديوان مي. دنماي اند نيز قضاوت مي
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قبيـل كـه   نظارت خود كليه مدارك مربوط به مديريت مالي آنها را از هر 

  .دار شوباشند خواست

  هاي عمومي  ارزيابي سياست -4

ارزيـابي  موريت جديـد  أم 2008 در اسل قانون اساسياصالحيه در 

در واقـع  . دبـه رسـميت شـناخته شـ    بـراي ديـوان    هاي عمومي سياست

اي در مـورد چگـونگي    ديوان چون چشـم پارلمـان نظـارت همـه جانبـه     

اشـد و  بهاي عمومي مورد تصويب مقننه در مجريه مـي  اجراي سياست

هـاي عمـومي را مـورد     هاي ساالنه يا مقطعي سياسـت  نهايتا در گزارش

  .دهد ارزيابي قرار مي

  هاي دولت ييد حسابأت -5

هاي دولتي را تصديق نمايد و اين كار بـا ضـميمه    ديوان بايد حساب

نخسـتين اعمـال ايـن    .گيـرد  به قانون تفريغ بودجه هر سال صورت مـي 

موريـت  أصورت گرفـت و ايـن م   2006موريت در قانون بودجه سال أم

  . جديد، ديوان را در بطن اصالح ماليه دولت قرار داده است

  آگاهي دادن به شهروندان-6

دهـد در   اي كـه ديـوان بـه مجلـس يـا دولـت مـي        هاي ساالنه گزارش

گيرنـد و ايـن خـود     نشريات ديوان منتشر و در دسترس عموم قرار مي

هـاي   در نحوه كنترل حسـاب  عامل مهمي در جهت آگاهي به شهروندان

تـك تـك در جريـان     هـا و نهايتـاً   ها، سنديكا احزاب، تشكل. عمومي است
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وانـد  تمـي گيرند و در صورت انحراف دولت  شفاف مالي دولت قرار مي

  )1390پور، حاجي( .دنبه موقع دست به اقدام بز

 هاي اداريدادگاه  ) د

هاي قوه  هدعاوي اداري بر خالف انگلستان و آمريكا كه در دادگا

شود در فرانسه توسط دادگاهي اداري و در بطن  قضائيه رسيدگي مي

هاي سه  هم اكنون يك سلسله دادگاه. شود خود اداره حل و فصل مي

  : ها عبارتند از اين دادگاه. اي در اين خصوص وجود داردمرحله

  شوراي دولتي

  

  

  هاي اداري تجديدنظردادگاه

  

  

  هاي اداري بدويدادگاه

  

هـاي اختصاصـي    هاي عام، يك سـري دادگـاه  وه بر اين دادگاهعال

  )151: 1386آقايي، (. نيز در حيطه برخي از مسائل اداري وجود دارند

اليي، فرانسـه فاقـد نظـام نظـارت قضـايي      هاي كامنالكبر پايه م

ــت ــامن   . اس ــورهاي ك ــاير كش ــتان و س ــه انگلس ــالي ك ــرا در ح ال زي

هاي عادي  كنند در فرانسه دادگاه مي هاي عادي بر اداره نظارت دادگاه

البته اين به معناي عدم وجود نظارت . اند از اين كار به شدت منع شده
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بلكه در اين كشور نظارت بر اداره توسط خـود اداره  . بر اداره نيست

  . شود و در بطن قوه مجريه اعمال مي

تفسير فرانسوي اصل تفكيك قوا، مبتني بر ايـن فـرض اسـت كـه     

از . يه در امور قوه مجريه استئين اصل عدم دخالت قوه قضامعناي ا

رود، بـا اصـل   ال به كار مـي  اي كه در كشورهاي كامن اين منظر شيوه

بـه نظـر   . تفكيك قوا در تعارض بوده و منتج به تداخل قوا خواهد شد

رسد چگونگي انتخاب اين مدل از سوي فرانسه را بايـد در تـاريخ    مي

نطفه اصلي اتخـاذ چنـين رونـدي را    . كرد سياسي اين كشور جستجو

در ايـن زمـان در   . هـاي پـيش از انقـالب فرانسـه جسـت      بايد در سال

هاي فرانسه قضاتي مشغول به كار بودند كه منصب خـود را   پارلمان

در واقع اكثريـت قريـب بـه    . يا به ارث برده و يا خريداري كرده بودند

نفـع  . شـدند  ل تشـكيل مـي  اي اشراف و فئـودا  ها، از عده اتفاق پارلمان

هـا را بـه ايـن جهـت سـوق       اشراف در حفظ وضع موجـود، پارلمـان  

شكسـت ايـن   . داد كـه در برابـر هرگونـه اصـالحي مقاومـت كننـد       مي

مقاومت نامطلوب يكي از نخستين اهدافي بود كه انقالبيون فرانسه در 

ها در امور اجرايـي و مسـدود    هاي ناگوار پارلمان دخالت. سر داشتند

هـاي اصـالحات دربـار سـبب ايجـاد چنـين بـدبيني در         دن روزنـه كر

  .انقالبيون شد
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كننده به دعـاوي اداري خـود يـك     هاي رسيدگي در اين مدل دادگاه

اي  ال كه از قضات حرفـه  هاي كامن بوروكرات هستند، برخالف دادگاه

  .شدند تشكيل مي

 هاها و سياستروش

بـه  ايـن كشـور   ق هـاي نظـارتي در فرانسـه، الحـا    يكي از سياست

المللـي در  المللي در جهـت افـزايش همكـاري بـين    هاي بينكنوانسيون

فرانسـه بـه   به اين منظور . برخورد با موارد فساد و تخلف مالي است

اي زيـادي در زمينـه   المللي و منطقـه قراردادها و كنوانسيون هاي بين

وان تپيشگيري و مبارزه با فساد ملحق شده است كه از جمله آنها مي

ــا درخصــوص فســاد،     ــدني شــوراي اروپ ــوق م ــه كنوانســيون حق ب

كنوانسيون حقوق كيفري اروپا دربـاره فسـاد، كنوانسـيون سـازمان     

همكاري اقتصادي و توسعه راجع به مبارزه با ارتشاء مقامات دولتي 

خارجي، كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد وكنوانسـيون  

ــرايم    ــه ج ــد علي ــل متح ــازمان مل ــازمانس ــاره  س ــي اش ــه فرامل          يافت

  )global corruption report,2009:324-331(. كرد

عالوه بر اين، دولتمردان فرانسه در جهت اعمال نظـارت بهتـر بـر    

. انـد دستگاه ديواني كشور به تصويب قوانين مختلف مبـادرت نمـوده  

رهبــران سياســي فرانســه بــه جهــت جلــوگيري از تضــعيف مقامــات 

عي داشـتند اختالفـات اداري را از محـاكم قضـايي انتـزاع      اجرايي سـ 

لـذا بـه موجـب قـانون     . نموده و آن را به محاكم خاص واگذار نمايند



                                               گزارش پژوهشي       

 

32  

دخالت قضـات در امـور مربـوط بـه امـور اجرايـي و اداري و        1790

دعاوي عليه دولت ممنوع شد و اين امر اصل تفكيـك مراجـع اداري و   

  . ادمراجع قضايي را مورد تصريح قرار د

در فرانسه براي جبران خسارت و ضرر مـادي وارده بـر اربـاب    

رجوع از سوي دولت، قـانوني تحـت عنـوان مسـئوليت مـدني دولـت،       

در . كنـد هاي اداري را متعهد به پرداخت خسارت به دولت ميدستگاه

قانون مسئوليت مدني به اين موضوع تصريح كرده  11ايران نيز ماده

شخصـي بـراي اجـراي آن در نظـر گرفتـه      است اما تاكنون راهكار م

  . نشده است

در اين كشور شوراي دولتي عالوه بـر صـالحيت قضـايي داراي    

گيــري از ايــن ايــن شــورا بــا بهــره. صــالحيت مشــورتي نيــز هســت

هـاي  نامـه صالحيت سعي دارد در مرحله تصويب مصـوبات و آيـين  

بـه  اي عمل كند كه حقـوق اربـاب رجـوع و شـهروندان     اداري به گونه

  . طور كامل رعايت شود

  :كنترل قضائي عمل اداري در فرانسه دو جزء دارد

-كيد بر اينكه مقام اداري براي تصـميم أت: قانوني بودن بيروني -1

گيري در وهلـه نخسـت بايـد داراي اختيـار و اجـازه قـانوني       

 .باشد

كنترل و نظارت تصـميم اتخـاذ شـده تـا     : قانوني بودن دروني -2

گيرنـده از اختيـارات واگـذار    صميماطمينان حاصل شود كه ت
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قانوني بودن بيروني نـه تنهـا داشـتن    . شده فراتر نرفته است

گيــرد بلكــه شــامل گيــري را در برمــياختيــار بــراي تصــميم

گيـري  گردد كـه چگـونگي و فراينـد تصـميم    تشريفاتي نيز مي

 .كنندمعتبر را معين مي

بـه نظـر    اما حتي وقتي كه يك تصميم در اين مفهوم شكلي معتبـر 

رسد تصـميم مزبـور ممكـن اسـت بـه ايـن دليـل معيـوب باشـد كـه           مي

گيرنـده را گسـترش داده و از آن تجـاوز    محتواي آن اختيارات تصـميم 

مثالً به اين دليل كه مجازات اعمال شده متناسب بـا خطـاي   . كرده است

  .ارتكاب شده نبوده است

-ايي تقسيم ميقانوني بودن بيروني و قانوني بودن دروني خود به اجز

  :شوند

  قانوني بودن بيروني -الف

عمـل مقـام قـانوني بايـد داراي مبنـاي قـانوني       : عدم صالحيت -1

 .باشد

تصميمات اداري فقط در صـورتي معتبـر هسـتند    : نقص شكلي -2

هـا و تشـريفات قـانوني اتخـاذ شـده      كه با رعايت صحيح آيين

 .باشند

ثر از يـك  أاداره بايـد بـه شـخص ذينفـع متـ     : تكليف به استماع 2-1

تصميم، اخطار قبلي بدهد و اين فرصت را در اختيار وي بگذارد كه 

  .از خود دفاع كند
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  . ه شونديداليل تصميمات اداري بايد ارا: ه داليلتكليف به اراي 2-2

هـاي  اداره مكلـف اسـت محـدوديت   : ه توضـيح تكليف بـه ارايـ   2-3

توانـد نسـبت بـه    هايي كـه يـك شـخص مـي    زماني مربوط به مهلت

تصميم متخذه تجديدنظرخواهي كند يا درخواست نظـارت قضـايي   

  .به دادگاه تسليم كند را براي شخص ذينفع توضيح دهند

  قانوني بودن دروني -ب

اي شـده به تصميمات غيرقانوني حسـاب : منحرف كردن اختيار -1

گيرنده دنبـال  مين مقاصد تصميمأاختصاص دارد كه با هدف ت

 .شوندمي

ار بودن يك تصميم معموالً ناشي از برخي اعتببي: نقض قانون -2

 .اشتباهات غيرعمدي در اعمال قانون است

ــتباه 2-1 ــد   : تفســير اش ــومي باي ــام عم ــوقي، مق ــام حق ــر نظ در ه

اختياراتش را به درستي تفسير كند و اشتباه نسبت به قانون منجر 

  .به ابطال تصميم خواهد شد

بـا تكيـه بـر     يك تصميم بايد بـه قـدر كـافي   : اشتباه موضوعي 2-2

  .ها توجيه شودواقعيت

ها عالوه بر اينكه برخي از واقعيت: ارزيابي نادرست موضوع 2-3

تواند ممكن است صحت نداشته باشد، اشتباه در بررسي وقايع نيز مي

  )295-300 :1386هداوند، ( .ساز باشدلهأمس
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ها بيش از هاي اداري در كشور فرانسه، در برخي از زمينهدادگاه

. هاي ديگر تمايل به مداخله و كنترل تصميمات اداري دارندنهزمي

هرچقدر كه تصميمات اداري ماهيت سياستگذاري بيشتري داشته باشد 

از سوي ديگر هر چقدر . تمايل دادگاهها به كنترل و مداخله كمتر است

مايل تهاي بنيادين اشخاص ارتباط پيدا كند موضوع به حقوق و آزادي

-هاي اداري نظارتدر نتيجه دادگاه. يابداخله افزايش ميها به مددادگاه

: اندهاي اختياري اداره برگزيدههاي مختلفي را براي كنترل صالحيت

  .كنترل حداكثري، كنترل متعارف و كنترل حداقلي

هاي گردد كه بر آزاديكنترل حداكثري بر تصميماتي اعمال مي

ر كنترل متعارف دادگاه د. گذارندثير ميأمدني و ديگر حقوق فردي ت

كند كه حقايق براي توجيه تصميم اتخاذ شده كافي اطمينان حاصل مي

كنترل حداقلي نسبت . انداست و اختيارات قانوني به درستي تفسير شده

صر بااهميت داوري گردد كه حاوي يك عنبه تصميماتي اعمال مي

خلي اداره عمومي يا ارزيابي فني يا مربوط به نظم دانسبت به سياست 

ها در اين حالت، به تخصيص يا مرجعيت دادگاه. خدمات عمومي باشد

كنند كه اداره به گذارند و فقط در صورتي مداخله مياداره احترام مي

  )300-301 :1386هداوند، (. وضوح اختيارات خود را گسترش داده باشد

در فرانسه ورود افراد به دستگاه اداري به عنوان نيروهاي 

هايي كه به ي فقط از طريق شركت در امتحانات ورودي و آزمونخدمات

نكته حائز . پذير استشود، امكانطور مساوي و برابر برگزار مي
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طرفي از سوي ها، رعايت اصل بياهميت در برگزاري اين نوع آزمون

 ENA(1( ملي مديريتباشد كه عمدتاً از طرف مدرسه برگزاركنندگان مي

روش موجب انتخاب افراد شايسته و با لياقت  اين. شودبرگزار مي

-عالوه بر شايسته. گرددبراي خدمت در دستگاه اداري كشور مي

ساالري در هنگام استخدام كارمندان، اين مهم به هنگام ترفيع و ارتقاء 

دو سيستم مختلف . رتبه كاركنان دولت نيز مورد توجه قرار مي گيرد

-هاي كاركنان انجام مييق اتحاديهارتقاء رتبه وجود دارد؛ يكي از طر

گردد كه گيرد كه مانع انتخاب مستبدانه و نفوذ رؤساي مربوطه مي

سيستم ديگر ارتقاء . توان آن را ارتقاء براساس ارشديت دانستمي

ويژه ببراساس گزينش است كه براساس ارزشيابي توسط سرپرستان 

ي كه تخصيص به اين معن. گيرداز نقطه نظر مسائل اداري صورت مي

درخصوص بازرسي اداري، . امتياز به عملكرد اداري افراد بستگي دارد

اي هيأت بازرساني وجود دارد كه در كشور فرانسه در هر وزارتخانه

با شخص وزير در ارتباط مستقيم قرار دارند و اطالعات مرتبط به 

دهند و بر اجراي امور وزارتخانه را در اختيار شخص وزير قرار مي

. هاي انجام شده نظارت كامل دارندها و هماهنگي فعاليتمشييق خطدق

  )1380اعرابي، (

  

                                                 
1- ecole nationale d'administration 
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  رجام سخنف

. وجود دارد نظارت و بازرسيي براي ختلفهاي مروش فرانسهدر 

ها نهادهايي همچون هاي بازرسي مستقر در وزارتخانهتأعالوه بر هي

كار نظارت و  ديوان محاسبات، دادگاههاي اداري و ميانجي جمهوري به

ل عالوه بر اين دولت فرانسه در طو .پردازندرسيدگي به شكايات مي

بپردازد تصويب قوانين پيشگيرانه ساليان مختلف سعي كرده است به 

اصالح المللي هاي بينكنوانسيونو قوانين داخلي خود را همسو با 

  .نمايد

 دهد دولتمردانهاي نظارتي در فرانسه نشان ميبررسي سياست

تر از هاي پيشگيرانه و اصالح فرآيندها را مهمدر اين كشور سياست

اين كشور  با اتخاذ اين سياست،. كنندهاي تنبيهي قلمداد ميسياست

هاي نظاميكي از خود را در جايگاه از حيث سالمت اداري توانسته 

  .سياسي و اداري جهان قرار دهد
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