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کپی رایت :استفاده از این مطلب با ذکر منبع بالمانع است.

شورای دولتی فرانسه ()le Conseil d’État

سیستم رسیدگی قضائی در کشور فرانسه دارای  3سطح است:
دادگاهای اداری ،دادگاههای تجدید نظر و شورای دولتی فرانسه که عالی ترین و آخرین مرجع رسیدگی قضائی کشور
قلمداد می گردد.

تاریخچه:
شورای دولتی فرانسه توسط نائب رئیس شورا اداره میشود .دلیل اطالق واژه نائب رئیس برای رئیس این نهاد این است
که در گذشته شورای دولتی فرانسه توسط نخست وزیر و یا یکی از وزرای دولت بعنوان نائب رئیس اداره میشد ،لذا اکنون
نیز رئیس این نهاد به عنوان نائب رئیس شورا و زیر نظر نخست وزیر کشور فعالیت می نماید.

تشکیالت:
 رئیس شورا :نخست وزیر فرانسه
 نائب رئیس شورا :ژان مارس سووه
 دارای  300نفر عضو شورا
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 دارای  400نفر کارمند اداری.
 جمعاً دارای  3600نفر به عنوان عضو شورا ،قاضی و کارمند اداری.
 در این شورا تعداد  300نفر قاضی به عنوان عضو شورا (که هرکدام دارای یک حق رأی هستند بدون در نظر
گرفتن ارشدیت و مدرک تحصیلی) ،فعالیت می نمایند .در همین رابطه ،ساالنه  4الی  6نفر از میان
فارغ التحصیالن مرکز آموزش مدیریت دولتی فرانسه (( )L'ENAمرکز کادرسازی مدیران دولتی در کشور
فرانسه) به عنوان عضو شورا جذب این نهاد می شوند.
 دو سوم اعضای شورا به صورت تمام وقت در این نهاد فعالیت می نمایند و عده ای نیز ممکن دارای مشاغل
دولتی دیگری باشند ولی اصل بیطرفی و عدم وابستگی اعضای شورا به نهادهای دیگر به طور دقیق در این
نهاد کنترل می شود.
 طبق قوانین شورا ،هیچ مقام حکومتی این اختیار را ندارد که اعضای شورا را بدون رضایت آنها از کار برکنار و
یا به سازمان دیگری منتقل نماید.
 تعداد  400نفر کارمند از طریق برگزاری آزمون در دپارتمان های ادارای ،مالی ،قضائی ،فناوری اطالعات،
مطالعاتی و غیره این نهاد جذب و بکارگیری شده اند .دپارتمان های مختلف این شورا ،زیر نظر دبیرکل شورا
اداره می شود.
 در کشور فرانسه 8 ،دادگاه تجدید نظر 42 ،محکمه قضائی و همچنین دادگاه ملی آسیلوم ( National Court
 ،)of Asylumزیر نظر شورای دولتی فرانسه فعالیت می نمایند.
 همچنین این نهاد از سایر سازمانهای دولتی و دادگاهای فرانسه نیز ،کارشناسانی را برای حداکثر مدت  4سال
به عنوان مأکور جذب و بکارگیری می نماید.
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مراحل قانون گذاری در کشور فرانسه:
 ارائه الیحه توسط وزرا به نخست وزیر
 اخذ نظرات شورای دولتی فرانسه
 اخذ نظرات هیأت وزیران
 رأی گیری در پارلمان ( دو مجلس شورای ملی و سنا )
 ارجاع به شورای قانون اساسی
 تصویب قانون و درج در روزنامه رسمی

وظایف:
 ارائه مشورت به مقامات دولتی کشور درخصوص تدوین لوایح و قوانین ،انجام پژوهش و نظرسنجی درخصوص
موضوعات اداری و سیاستهای کلی دولت
 رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه مقامات و دستگاههای دولتی
 حمایت از آزادیهای اساسی و حقوق شهروندان
 دفاع از منافع ملی
 نظارت بر کیفیت حکمرانی خوب
 ارائه نظر مشورتی به رؤسای مجالس شورای ملی و سنا درخصوص لوایح دولتی
 عالی ترین مرجع قضائی رسیدگی به دعاوی مردم علیه مسئولین دولتی و همچنین دعاوی سازمانهای دولتی
 بعنوان نهادی قضائی و مشورتی ،نقشی اساسی در حاکمیت و اجرای صحیح قوانین دولتی ایفاء می نماید.
مرجع :سایت رسمی شورای دولتی فرانسهhttp://www.conseil-etat.fr :
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