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Abstract  
The Code of French Procedure was 
drafted in 1804 and introduced to the 
criminal justice system as the Napoleonic 
Code. This law was basically formulated 
according to the needs of France at that 
time. This law has been frequently 
changed and updated since its inception. 
Since this law has been used as a good 
indicator for most countries that do not 
follow the customary law with 
subsequent amendments, according to 
studies conducted in the French Code of 
Criminal Procedure, the last amendment 
of which was implemented in 2010 from 
a Suffers a series of important 
shortcomings and weaknesses, which is a 
good incentive to address the challenges 
of this law in this article, the main 
purpose of writing this article is to 
address some of the weaknesses and 
shortcomings of criminal procedure in the 
latest version of 2010. This article shows 
in an analytical-descriptive way that the 
French Code of Criminal Procedure has 
long, repetitive and exaggerated 
materials. 
Keywords: Procedure, victims, 
offenders, criticisms, challenges. 

  چکیده
 و تهیه میالدي 1804 سال در فرانسه دادرسی قانون آئین

 معرفـی  کیفـري  عدالت نظام به ناپلئون آئین عنوان تحت
 فرانسـه  زمـان  آن نیازهاي به توجه با قانون این اًاساس. شد

 تـاکنون  تاسـیس  بـدو  از قـانون  ایـن . اسـت  شـده  تدوین
 جـائی  آن از. شده اسـت  بروزرسانی و تغییر دچار مکررا

 کـه  کشورهائی اکثر براي بعدي تغییرات با قانون این که
 شـاخص  یـک  عنوان به کنند نمی پیروي عرفی قانون از

 مطالعــات طبــق گرفتــه، قــرار بهربــرداري مــورد خــوب
 فرانسـه  کیفـري  دادرسـی  قانون آئـین  در گرفته صورت

 از شـده  اعمـال  2010 سـال  در آن تغییـرات  آخـرین  که
 که برد، می رنج مهمی ضعف نقاط و معایب یک سري

 قـانون  ایـن  هـاي  چـالش  به پرداختن براي مناسبی انگیزه
 مقالــه ایــن نگــارش در عمــده هــدف کــه مقالــه ایــن در

ــه خــتپردا  آیــین معایــب و هــا ضــعف نقــاط برخــی ب
 آن مـیالدي  2010  نسـخه  آخـرین  در کیفـري  دادرسی

 مـی  نشـان  توصیفی- تحلیلی روش به مقاله باشد. این می
 مـواد  داراي  فرانسـه  کیفـري  دادرسـی  قانون آئـین  دهد

  باشد.   می فراوان هاي گوئی اضافه و تکراري طوالنی،
ــدي  ــان کلی ــد  : واژگ ــی، بزهدی ــین دادرس گان، آئ

 بزهکاران، نقدها، چالش ها.
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  مقدمه
آئین دادرسی کیفري مجموعه قوانین و مقرارتی است که بر تشریفات رسیدگی به جرائم اشرافیت      

کامل دارد و مسیر را براي اجراي عدالت همرا می کند، هرچه آئین دادرسی شفاف، سهل، آسان و قابل 
نتر خواهد بود. معموال کشورها در فهم باشد، اجراي عدالت به همان ترتیب بهتر و احقاق حق آسا

اجراي عدالت، قوانین را از کشوري دیگر اقتباس می کنند یا خود اقدام به تهیه قانون و تولید یا اختراع 
و جعل می کنند که هر کدام در جاي خود قابل دفاع و نقد هستند، اما گاها مالحظه می شود که یک 

یک روش خاص است و به عنوان یک الگو مطرح می کشور که صاحب تکنولوژي برتر است یا مبدع 
شود در اجراي و الگوگیري از آن و تطبیق آن با واقعیت هاي موجود مقلد همخوانی ندارد و این عدم 
همخوانی و هماهنگی ایجاد یک تضاد می گردد. یکی از بارزترین مثال هائی که می توان به آن اشاره 

است که از زمان تولد تاکنون در چند مرحله با تغییرات و  نمود آئین دادرسی کیفري کشور فرانسه
تحوالت فراوانی رو به رو شده است و در هر بازنگري حجم آن زیاد و استفاده از آن سخت تر می 
گردد. در بررسی صورت گرفته حجم قانون قبلی آئین دادرسی کیفري تعداد مواد آن بسیار کمتر از 

ونه اي که قابل مقاسیه نیست، چرا که قانون جدید داراي اضافه است به گ 2010 قانون جدید مصوب
گوئی، تکرار مواد و حتی بیان بی مورد در مواد شده است و این باعث سردرگمی بهره بردار از آن می 

 موجود مشکالت و ضعف نقاط بررسی ابتداي در که شود گفته باید مقاله این هاي نوآوري شود. از
دادرسی  قانون آئین بررسی در خود اساتید از نظر کسب با اوقات اي پاره در و لرزیده نگارندگان دست

  .است شده درآورده تحریر رشته به نگاره این نهایت در و شده مواجه فرآوان مشکالت با فرانسه کیفري
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  معایب قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه - 1
  نواقص در مرحله دادرسی  -1-1
ایران در برخی مواد زیاده  آئین دادرسی کیفري کیفري فرانسه برخالف قانون در قانون آئین دادرسی   

گوئی و مواد را بیش از آن که الزم است حجیم نموده که این تحجیم مواد الزم نبوده و می توانست 
کوتاه باشد و از طرفی در برخی مواد تحت نظر قرار گرفتن، مشروط به خوداظهاري بزهکار نموده که 

در خودمعرفی معموال کم اتفاق می افتد، چرا اگر بزهکاري از روي عذاب وجدان بخواهد اقرار این امر 
به جرم نماید یا جرم انجام داده را برعهد بگیرد نیاز به مشروط کردن امر به شروط خاصی نمی گردد 

  . 1)62-2 (ماده
  تضمین تحقق اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه -1-2
مشروط نمودن اعمال تحت نظر براي کسی که خود با پاي خود به مرکز پلیس مراجعه نموده و جرمی    

را که مرتکب شده و ضابط آن در کشف یا دستگیري عامل آن ناتوان بود و از طرفی امر تحقیق و 
رم تعقیب را براي نظام عدالت کیفري کشور فرانسه تسهیل نماید دور از قاعده تسریع در کشف ج

خواهد بود. در قانون آئین دادسري کیفري ایران در مورد خودمعرف بودن شخص بزهکار و حقوق این 
افراد که مسیر نظام عدلت کیفري را به نحو موثر کوتاه می کنند قانونگذاري نشده که می تواند از ماده 

الگوبرداري فوق براي اشخاصی که به واسطه انجام جرم دچار عذاب وجدان و تشویش ذهنی شده 
نماید و امتیازاتی را براي این افراد در نظر بگیرد. البته قانونگذار ایران فقط براي اشخاصی که به نحو 
موثر در کشف جرم همکاري می کنند را مورد عنایت قرار داده و براي آن ها تخفیفات قضائی و 

د و امر جزا با تفسیر کمتر و مضیق تر قانونی در نظر گرفته است. بنابراین هرچه ماده قانونی کوتاه تر باش
  باشد فهم و درك آن خیلی بهتر و در مقام اجرا، اجراي آن آسانتر خواهد بود.

  بازداشت در جرائم تروریستی  -1-3
به عنوان قانون مترقی و پیشرفته در برخی جرائم که همراه با  فرانسه کیفري دادرسی آئین قانون   

قرار دادن آنان همراه است تعریفی نیاورده است. یکی از این جرائم بازداشت موقت یا تحت نظر 
                                                      

که پلیس بتواند شخص را که خود براي  نظر بایستی تنها راه ممکن براي تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد اعمال تحت -  1
آمدن شرایط اجراي  . فراهم1اعالم جرم یا معرفی به پلیس در اختیار مرجع انتظامی دهد که شامل موارد مشروحه ذیل است. 

اي که قاضی بتواند  . تضمین حضور شخص نزد دادستان به گونه2. تحقیقات مرتبط با مباشرت یا شرکت فرد در جرم ارتکابی
. ممانعت از اعمال فشار مرتکب بر 4. . ممانعت از تغییرات در دالیل یا شواهد عینی موجود3. استمرار تحقیقات را ارزیابی نماید

  .. ممانعت از تبانی فرد با سایر مظنونان به عنوان معاونان یا شرکاي جرم5. ان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشانشهود، قربانی
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بازداشت یا تحت نظر قرار دادن متهمان به جرائم تروریستی است. در حال حاضر در قانون آئین 
دادرسی کیفري فرانسه تعریفی از تروریسم نشده و بیشتر به مصادق آن اشاره شده است، با این توصیف 

قانونش براي اکثر کشورها الگو است، نقطه ضعف فاحشی است که شاید به  براي قانونگذاري که
دالیل سیاسی براي این جرم تعریفی ارائه  نشده است. با این حال قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه در 

با درخواست کتبی « چنین آورده   78-2-2فصل سوم کنترل ها، بررسی ها و شناسائی هویت در ماده 
قانون   421-5تا  421-1رستان به منظور تحقیق و تعقیب اعمال تروریستی مذکور در ماده دادستان شه

قانون دفاع  2353-4و  2339-9، 2339-8جزا، جرائم راجع به اسلحه و مواد منفجره مذکور در مواد 
ا در مجازات مشخص نموده ام 4قانون جزا براي جرائم تروریستی در ماده  که ینابا توجه به ....» ملی 

هیچ جائی اعمال تروریستی را تعریف نکرده و به نوعی می توان از آن بهربرداري متنوعی داشت چرا 
که تطبیق امر تروریستی با خود قاضی یا مرجع تحقیق است و این ایجاد شائبه خواهد نمود 

  ).87، 1391تدین،(
 با وکیل القاتشکل و مدت م -1-4
به بسیار مهم براي بزهکار و بزهدیده و نهایتا جامعه دارد، خالصه و یک ضرب گوئی قانون دو جن   

نخست تعیین نوع حاکمیت قانون بر جامعه و تحکم و قاطعیت آن و دوم؛ معلوم و مشخص بودن 
تکلیف جامعه در برابر هنجارها و محدودیت هاي آن است و این براي قانون عزت و کرامت می آورد. 

شد فهم آن بسیار آسان است، بنابراین تقسیم مواد به ترتیب اعداد و در واقع هرچه قانون سهل الدرك با
سپس تقسیم آن در خود ماده نه الزم است نه ضروري. در قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه مدت 
مالقات با وکیل در زمان تحت نظر قرار داشتن بزهدیده به دو وقت سی دقیقه اي تقسیم شده است، سی 

ي تحت نظر قرار گرفتن است که به نظر می رسد بسیار کم باشد چرا که شخص دقیقه اول در ابتدا
بزهکار در زمان اولیه دستگیري در شرایط بسیار سخت روحی و روانی قرار گرفته و استرس حاصل از 
شرایط جدید با سی دقیقه مالقات با کسی که تنها شخصی است که می تواند به آن دسترسی داشته 

ت. در قسمت دوم در صورتی که بزهکار بیش از بیست و چهار ساعت تحت نظر قرار باشد بسیار کم اس
گرفته باشد حق دارد سی دقیقه دیگر هم با وکیل خود مالقات کند. ایرادي که به قسمت اول و دوم این 

نه وکیل در سی دقیقه اول می تواند مشاوره و کمک الزم را آن گونه که  که یناماده وارد است، 
ارائه دهد و نه شخص متهم می تواند در سی دقیقه هیجانات و استرس هاي وارد را کنترل و  بخواهد

شرح ماوقع را به یادآورد و توضیح دهد و عدم توضیح اتفاق افتاده دست وکیل که یگانه منجی وي در 
زمان . به نظر نگارندگان حذف این دو )8،1391شعبانی،(لحظات اولیه است را براي دفاع خواهد بست 
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و ادغام آن ها در یک زمان واحد باعث ایجاد آرامش براي بزهکار و وکیل وي شده و از طرفی از 
  اضافه گوئی و نیز تقسیم درون ماده جلوگیري خواهد شد.

 زمان دخالت وکیل -1-5
از  ) به شکل قاعده اي کلی1993در حقوق فرانسه، دخالت وکیل در آغاز (از ژانویه تا دسامبر    

به طور  ین ساعت تحت نظر پذیرفته شد. ولی در کنار این مقرره عمومی، دو مورد ویژه همبیستم
تحت نظر دارا  نظر، حق مالقات با وکیل را از شروع ی تصویب شد: نخست، کودکان تحتئاستثنا

دخالت وکیل فقط پس از  م مهم،ائاي از جر مورد پاره )؛ دوم، در1993شدند (قوانین ژانویه و اوت 
با سرقت و تخریب یا شرکت در  مانند شرکت در گروه هاي بزهکاري یمائ(جر ششمین ساعت و سی

پذیر است.  م مواد مخدر) امکانائجر مین ساعت (تروریسم ودو یافته) یا هفتادودو هاي سازمان گروه
آگاه  جرائممکلف کرده تا دادسرا را از ماهیت این  درمورد اخیر، قانونگذار فرانسه، مأموران پلیس را

محدودیت زمانی مالقات شخص تحت نظر با وکیل اعمال  کرده تا در صورت بررسی و تأیید دادسرا،
ضداموال، اشخاص و  جرائمفرانسه، افزایش مدت تحت نظر در  در 2010شود. بر پایه اصالحات سال 

چهل و  و ی تا مدت یکصدئیافته باشند به طور استثنا داراي ویژگی سازمان چه چنانامنیت عمومی، 
  .است شده پذیر الوقوع اقدام تروریستی امکان صورت خطر قریب چهار ساعت در

  تجدیدنظرخواهی  -1-6
فرانسه موضوع دوره درخواست تجدیدنظرخواهی  2010یکی از ایرادات قانون آئین دادرسی کیفري    

ق قضائی از طریق اداره ابالغ اوارا که ینااز آراء غیرقطعی است که از دو جنبه قابل نقد است. نخست 
پست همان شهر یا منطقه صورت می گیرد که این براي اطراف دعوا علی الخصوص متهم مشکالتی را 
در بر دارد. این کوتاه بودن زمان هنگامی بسیار نمود پیدا می کند که متهم براي چند روز از محل 

اواراق قضائی که از طریق پست زندگی خود دور باشد و در نتیجه، نمی تواند در همان روز توزیع 
سفارشی صورت می گیرد  حضور داشته باشد و اگر هم اوراق قضائی از طریق پست الکترونیکی به 
بزهکار اطالع رسانی شود شخص فقط یک هفت روز زمان دارد دستور کیفري را از اداره پست تحویل 

ود و این اطالع رسانی ابالغ واقعی بگیرد در غیر این صورت برگ قضائی به فرستنده بازگردانده می ش
محسوب و معتبر اعالم می شود و دادرسی بدون آگاهی و اطالع متهم ادامه پیدا می کند. در واقع متهم 
خود را از حق دفاع محروم می کند و در عمل این وضعیت می تواند منجر به دستگیري و اجراي فوري 

محکومیت خود اطالع داشته باشند. دوم، در مورد  افراد مربوطه حتی از که یناحکم می شود، بدون 
مدت زمان اعتراض به آراء غیرقطعی است، چرا که قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه برخالف قانون 
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ایران بسیار کوتاه است، این دوره در قانون ایران بیست روز و در قانون فرانسه ده  کیفري دادرسی آئین
  .مهلت نیاز به تعدیل فوري دارد خیلی کوتاه و غیرواقعی است و اینروز است که از نظر حقوقدانان 

  هزینه هاي دادرسی  - 1-7
یکی از نقاط قوت قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه وکیل محور بودن دعاوي است که مزایاي بسیار    

راف عوا و زیادي دارد که عمده ترین این مزیت عدم اطاله دادرسی و تحمیل هزینه هاي اضافه به اط
 اجراي سریع احکام که خود نوعی بازدارندگی اجتماعی است. با این حال نقدي که می توان به قانون

فرانسه داشت هزینه هاي سنگینی است که باید توسط متهم در اعتراض به راي  کیفري دادرسی آئین
جهی براي شخص متهم صادره پرداخت شود، این هزینه ها به گونه است که می تواند بار مالی قابل تو

به وجود آورد. در واقع، به طور قابل توجهی مانع دسترسی به عدالت می گردد و غالباً، حتی افرادي که 
احساس می کنند حقی از آن ها ضایع شده از طرح اعتراض به حکم که باعث می شود هزینه هاي 

 مربوطه را متحمل شوند، خودداري می کنند.

  قضائی  زبان نوشتاري احکام -1-8
فرانسه داشت، زبان  کیفري دادرسی یکی دیگر از ایرات و نقدهائی که می توان به قانون آئین   

نوشتاري احکام قضائی صادره از محاکم کیفري است.  احکامی که دادگاه هاي کیفري فرانسه صادر 
ار است. در واقع می کنند به زبان ادبی و یا همان فرمالیستی است که  درك آن براي افراد عادي دشو

  این احکام باید به نوعی تفسیر شوند تا فهم درك آن براي عامه مردم آسان باشد.
  عدم توازن در رعایت اصول دادرسی -2
  زیر سوال بودن اصل برائت و مجازات بر اساس ظن -2-1
جاي جاي قانون یکی از انتقاداتی که می توان به قوانین فرانسه داشت عدم رعایت اصل برائت است که در    

کیفري فرانسه دیده می شود و این برخالف ادعاهائی است که قانونگذاران آن سامان داراند.  دادرسی آئین
هر کسی که قلمرو ملی کشور فرانسه را ترك کیفري فرانسه)  دادرسی قانون آئین 225- 1براساس ماده (

ز این سفر پیوستن به گروه هاي عملیاتی و کرده باشد و دالیل جدي بر علیه او وجود داشته باشد که هدف ا
تروریستی باشد و در صورت بازگشت به خاك فرانسه ممکن است به امنیت عمومی آسیب وارد کند تحت 

کیفري فرانسه آمده است  دادرسی ) قانون آئین225- 2در ادامه در ماده (ال کنترل اداري قرار خواهد گرفت. 
دادستان عمومی پاریس، حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به  وزیر کشور می تواند پس از اطالع به

) تعهد دهد ماه ها از تاریخ بازگشت او به قلمرو ملی، اقامت در یک 225- 1 شخص مذکور در ماده (ال
منطقه خاص جغرافیائی که به فرد مورد نظر امکان ادامه زندگی عادي خانوادگی و شغلی را می دهد و در 
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به ماندن در خانه خود می کند یا در صورت عدم امکان، در مکان دیگري در این  صورت لزوم، او را ملزم
محیط،  طی یک مدت زمانی که توسط وزیر کشور تعیین شده است، در محدوده زمانی هشت ساعت در هر 
بیست و چهار ساعت به طور دوره اي به پلیس یا واحدهاي ژاندارمري گزارش می دهد، این معرفی در 

ار در هفته است، که مشخص گردد که آیا این تعهد در روزهاي یکشنبه و تعطیالت رسمی یا حدود سه ب
  روزهاي غیرکاري اعمال می شود یا خیر.

وزیر کشور احساس کند فردي با خارج  که ینابا توجه به مواد مذکور مالحظه می گردد به محض    
و با پیوستن به این گروه ها ممکن باشد  شدن از کشور ممکن است به گروه هاي تروریستی پیوسته باشد

امنیت عمومی کشور را به خطر بیندازد، بدون محکوم نمودن و اثبات جرم در محاکم قضائی و به 
صرف حدث و گمان وي را تحت بازداشت خانگی و یا در محل جغرافیائی دیگري اسکان داده و 

نوبه اي سه با در هفته و حتی در ایام تحت مراقبت پلیس و ژاندرمی قرار می دهد و باید به صورت 
  تعطیل خود را به واحدهاي پلیس و ژاندارمی معرفی کند و حضور خود را اعالم نماید. 

این نوع برخوردها که بر اساس حدث و گمان اقدام به مجازات افراد بدون محاکمه در قانون فرانسه    
هم اصل برائت و تفسیر موسع را قبول دارد  به کرات دیده می شود، وجود قانون به اصطالح مترقی که

باعث سوءاستفاده نهادهاي امنتیتی و دولت ها می گردد و اصل آزادي افراد را زیر سوال خواهد برد و 
این نوعی سلب نامحسوس آزادي و محدودکردن افراد در یک چهارچوب غیرقانونی خواهد بود. در 

براي یک سال یا بیشتر تجویز می کند. در ادامه آمده به صورت رسمی اجراي مجازات را  225 -1ماده 
می  225-3 و 225-2 است تصمیماتی که در مورد شخص مشمول تعهدات تعیین شده در اعمال مواد

تواند ظرف مدت دو ماه از ابالغ تصمیم یا تجدیدنظر با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال تصمیم 
چهار ماه از زمان ارجاع، حکم الزم را صادر می کند. در  گرفته شده را بخواهد، دادگاه اداري ظرف

صورت گرفته فرض بر این است که  225-2صورت  رد درخواست تجدیدنظر که براساس ماده ال. 
  وزیر کشور شرایط خاص را اعالم کند. که یناشرط اضطراري وجود دارد، مگر 

  عدم توازن در رسیدگی  -2-2
ر نظام عدالت کیفري فرانسه وجود دارد، عدم توازان در رسیدگی به یکی دیگر از انتقاداتی که ب   

پرونده هائی است که می توان نوعی تبعیض در رسیدگی ها دانست، که این رسیدگی ابتدا به ساکن 
شاید معقول باشد ولی با نگاه دقیق تر در می یابیم که دالیل غیرحقوقی در آن دخیل است. پرفسور 
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مبریج  انگلستان مقاله اي به رشته تحریر در آورده و به این نکته اشاره می کند که دانشگاه ک از 2اسپنسر
در مورد طوالنی بودن روند دادرسی، به نظر من عدالت کیفري فرانسه می تواند به دلیل سرعت زیاد و 
کندي بیش از حد مورد انتقاد قرار گیرد. براي سرعت بیش از حد، من به روش حضور فوري فکر می 

نم: روشی که به نظر من براي محاکمه پرونده هائی که مجازات حداکثر کمی دارند مناسب است اما ک
براي محاکمه پرونده هائی که ممکن است به حکم چندین ساله منجر شود، بعضی از فرانسوي ها با من 

داشتند. مرد، عقیده دارند. کارتونی از پالنتو را به یاد می آورم که در آن دو قاضی زن و مرد حضور 
قابلمه اي در دستش از زن می پرسد مدت پختن یک تخم مرغ آب پز چقدر است؟ زن پاسخ می دهد: 
مدت زمانی که قضات درباره قضاوت ظرافت به خرج دهند و در ادامه بیان می کند که  براي یک 

، میانگین دوره پرونده پیچیده در فرانسه، تحقیقات به طور معمول باز است و اگر من درست درك کنم
تحقیقات در حال حاضر شانزده ماه است. از طرف دیگر، در انگلستان به ندرت اتفاق می افتد که مدت 
زمانی بین شروع یک پرونده و شروع جلسه دادرسی بیش از یک سال باشد. در این مقایسه صورت 

فته بود برتري و گرفته بین دو نظام حقوقی که در پاریس در جمع حقوقدانان فرانسوي صورت گر
سرعت رسیدگی مورد برسی قرار گرفت، با این حال سرعت در رسیدگی به جرائم خصوصا جرائم 
سنگین اگر به دلیل دقت در آن باشد تا محدوده زمانی مشخص قابل قبول است اما براي مثال شانزده ماه 

ه بازدارندگی عمومی براي یک پرونده آن هم براي نظام دادرسی کیفري فرانسه مطلوب نیست چرا ک
زمانی اتفاق می افتد که رسیدگی و مجازات در زمان حداقلی انجام و افکار عمومی نتیجه را مانند یک 
بازي فوتبال فقط تا پایان بازي دنبال می کنند. به نظر نگارندگان ایرادي که پرفسور اسپنسر از نظام 

هد بود که داعیه رهبري حقوقی سبک دادرسی کیفري فرانسه گرفته زیان بزرگی براي نظامی خوا
  ژرمنی دارد. -رومی 

  عدم استقالل دادرسی کیفري    -2-3
تفکیک قوا یکی از دستاوردهاي نظام سیاسی در دوران ابتدائی دموکراسی است که ثمرات فراوانی    

اي مجریه یا براي جوامع داشته و از جمله قوائی که باید مستقل از هم به انجام وظایف خود بپردازند قو
همان دولت در معناي خاص و قوه قضائیه است که هر دو آن ها به نوعی به قوه مقننه وابسته هستند. اما 
در واقع دو قوه قضائیه و مجریه اجراکننده سیاست هاي قوه مقننه بوده و به نوعی هر دو اقدام کننده 

کدیگر نباید دخالت کنند، چرا که دخالت هستند، اما نه مخالف هم که باید در کنار هم بوده و در امر ی
در امور هم ایجاد نوعی تنازع و در نهایت باعث تولید محدودیت براي جامعه خواهند شد. با این حال 
                                                      
2   - J. R. Spencr 
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نظام دادرسی کیفري فرانسه تحت مداخله قوه مجریه است و گاها اوامر او را اجرا می کنند و به نوعی 
  ابزار دست دولت می شود. 

در انتقادي صریح و مقایسه با قانون انگلستان  2007آوریل  27پنسر در کنفرانس پاریس در پرفسور اس   
(انگستان در حال حاضر فاقد آئین دادرسی کیفري مکتوب می باشد) به این موضوع اشاره می کند و 

حد  معتقد است که از دیدگاه قانون عادي، انتقادي که می توان به عدالت کیفري فرانسه داشت بیش از
سیاسی شده آن است. بدیهی است که براي تحقق عدالت و فرمان دادن به اعتماد عمومی، سیستم 
عدالت باید بتواند پرونده اي را بدون دخالت قدرت سیاسی رسیدگی کند. تصمیم براي تعقیب و عدم 

 این شخص دوست وزیر یا شخص که یناتعقیب (تحت تعقیب قرار نگرفتن) شخص نباید تحت تأثیر 
مهم دیگري باشد یا نباشد. همچنین، تصمیم به محکومیت یک شخص و مجازات چنین شخصی، نباید 
به حزب سیاسی اي که وي عضو آن است، بستگی داشته باشد (یا به نظر می رسد وابسته باشد). من 

تا حد زیادي درست است. علیرغم این  معتقدم، خوشبختانه، این در مورد عدالت کیفري انگلستان
اقعیت که شیوه پیگرد قانونی به طور سلسله مراتبی تابع دادستان کل کشور است که خود وزیر است و

صورت می گیرد، با این حال یک کنوانسیون مورد احترام مداوم وجود دارد که دادستان کل کشور 
بدون هیچ گونه تأمل جناحی تصمیم خود را در یک پرونده معین می گیرد و همیشه سعی می کند 
منافع عمومی را عینی قضاوت کند. هنگامی که یکی از اعضاي آن ها در پرونده اي از کالهبرداري یا 

عادت ندارند که بالفاصله اعتماد خود  فساد مالی خود را به جرم متهم می کند، اعضاي دولت انگلستان
ها به طور رسمی از  را به او ابراز کنند و از مقامات تعقیب کننده وي انتقاد کنند، قضات و دادستان

عضویت در احزاب سیاسی یا شرکت در فعالیت هاي عمومی خود منع می شوند. در نتیجه، تصمیمات 
  آن ها در موارد خاص به دلیل انگیزه تعصب سیاسی به چالش کشیده نمی شود.

  صالحیت دولت در نظام کیفري فرانسه -2-4
ت که تحت فرمان دولت و وزیر دادگستري انجام نظام عدالت کیفري فرانسه زیر نظر قوه مجریه اس   

وظیفه می کند و وزیر دادگستري سیاست تعقیب دعاوي کیفري و تعلیمات قضات را بر عهد دارد. در 
: 30فصل نخست مکرر در خصوص اختیارات و صالحیت هاي وزیر دادگستري چنین آمده است: ماده 

سوي دولت تعیین می شود را دنبال می کند. وزیر دادگستري سیاست تعقیب دعواي عمومی که از «
وزیر دادگستري بر انسجام و پیوستگی اجراي آن در فرانسه نظارت می کند. بدین منظور او به قضات 
دادسرا تعلیمات کلی الزم در دعاوي عمومی را می دهد. همچنین او می تواند جرائم مذکور در قانون 

ستان استان اعالم نماید و با تعلیمات کتبی اي که در پرونده جزا که به اطالع او رسیده است را به داد



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        498

 

دادرسی درج می گردد، به او شروع تعقیبات یا ارجاع درخواست هاي (تعقیب) کتبی که مفید و 
  » مناسب می داند را به مرجع صالح، دستور دهد.

ي تعیین صالحیت دادگاه که مبنا 521این صالحیت ها در سایر مواد همین قانون نیز آمده است . ماده    
دادگاه «پلیس و دادگاه محلی پلیس که به جرائم طبقه چهار (خالف ها) رسیدگی می کند نیز آمده است 

پلیس، خالف هاي طبقه پنجم را رسیدگی می کند دادگاه محلی پلیس، خالف هاي چهار طبقه اول را 
خالف هاي چهار طبقه اول که در  رسیدگی می کند با این وجود، آئین نامه شوراي دولتی می تواند

مالحظه می شود که در ابتدا تعقیب دعواي کیفري » صالحیت دادگاه پلیس قرار می گیرد را مشخص نماید.
وزیر کشور به نوعی مدعی العموم است و تعقیب امر کیفري را بر عهد دارد و دادستان یا شخص دیگر به این 

  ریت نظام عدالت کیفري را بر عهده دارد. موضوع ورود نمی کند و دخالت که نه و مدی
  بازداشت با توجه به اصل مضنون گیري  - 2-5
از دیگر از نقدهائی که می توان به قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه داشت موضوع قضاوت بر پایه    

ان افسر«آمده است:  77احتماالت است که به اصل مضنون گیري در میان جامعه معرف است. در ماده 
پلیس قضائی می توانند به خاطر ضرورت تحقیقات، هر شخصی را که علیه وي یک یا چند دلیل قابل 
قبول مبنی بر احتمال ارتکاب جرم و یا شروع به جرم وجود دارد، نزد خود نگه دارند. وي از ابتداي 

ن بیش از تحت نظر، دادستان شهرستان را در جریان امر قرار می دهد. شخص تحت نظر را نمی توا
برابر این ماده براي بازداشت و یا تحت نظر قرار دادن هر شخصی » بیست و چهار ساعت نگهداري نمود.

پلیس قضائی براي انجام تحقیق بر  که ینابراي بیست و چهار ساعت نیاز به دلیل خاصی نیست و صرف 
نماید، این احتمال امري  پایه احتمال ارتکاب جرم یا شروع به جرم می تواند اقدام به دستگیري شخص

  کامال درونی است و نیاز به اثبات ندارد و تنها می تواند به مرجع قضائی گزارش و کسب تکلیف کند.
و براي پلیس ...» هر شخصی که دلیل قابل قبول مبنی بر احتمال «در قسمتی از ماده مذکور آمده     

حال این ماده اصل برائت که یکی از اصول قضائی مشخص نشده که آن دالیل چه دالیلی است. با این 
نیز در تائید اصل فوق  78-2حقوقی است را نقض نموده و اصل را بر مجرمیت نهاده است. در ماده 

افسران پلیس قضائی و تحت امر و مسئولیت آن ها، ماموران پلیس قضائی و معاونین آن ها «آمده است: 
نند از هر طریق، هویت شخص را که علیه او یک یا چند ذکر شده اند، می توا 21-1و  20که در مواد 

که در بند دوم عنوان می دارد » دلیل موجه براي ایجاد ظن در موارد زیر وجود دارد را شناسائی نمایند
و در بند سوم آمده است » او براي ارتکاب جنایت یا جنحه، اقدامات مقدماتی را انجام می داده است«
  » د در ارتباط با جنایت یا جنحه است.او داراي اطالعاتی مفی«
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  تکرار مواد قانونی در جریان رسیدگی  -3
  طوالنی بودن مسیر رسیدگی به دعاوي  -3-1
یکی از نقاط قوت و ضعف نظام هاي حقوق و دادرسی کشورها کوتاه یا طوالنی بودن جریان رسیدگی از    

مان تحقیقات می باشد. کوتاه یا طوالنی بودن مرحله آن در ز ینتر مهمبدو امر تا ختم رسیدگی است که 
جریان رسیدگی به چند عامل اساسی بستگی دارد که برخی از آن ها از نحوه تدوین قانون و در دست 

  قانونگذاران است و برخی دیگر در اجرا که در دستان نظام عدالت کیفري آن کشور است.
ی کردن مسیر رسیدي کرده که می توانست این قانونگذار فرانسوي در چند مرحله اقدام به طوالن   

مسیر را کوتا نماید و این کوتاه شدن مرحله رسیدگی به اصل اتقان و استناد لطمه اي وارد نکند. 
هنگامی که : «82قانونگذار به کرات این کار را تکرار نموده که به ذکر چند نمونه اشاره می شود. ماده 

بنی بر مرور زمان دعواي عمومی را نپذیرد، باید ظرف بازپرس، صحت درخواست اصحاب دعوا م
آمده است:  186 -2در ماده » مدت یک ماه از تاریخ رسید درخواست، قرار موجه اي را صادر نماید...

، شعبه تحقیق ظرف چهار ماه از 181در صورت تجدیدنظرخواهی از قرار پیش بینی شده توسط ماده «
در غیر این صورت، اگر شخص در بازداشت باشد، راسا آزاد می صدور قرار تصمیم گیري می نماید، 

این گونه مواعد قضائی در سایر فصول این قانون تکرار شده است و باعث باز بودن دست ضابط » گردد.
یا هر شخصی دیگري که امر تحقیق به او ارجاع شده در طوالنی کردن رسیدگی و پیگیري موضوع 

  خواهد شد.  
  جلب شاهد  -3-2
در قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه در مبحث سوم تحصیل و بررسی ادله، جلب بدون دعوت و    

احضار شاهد را عنوان نموده که به نوعی شهادت را امر اجباري و تکلیفی می داند و براي آن مجازات 
اسا یا با هرگاه شاهد مدعو، حاضر نشود دادگاه می تواند ر«آمده:  326در نظر گرفته است. در ماده 

درخواست دادسرا، دستور دهد که این شاهد فورا به وسیله قواي دولتی به دادگاه براي اداي شهادت 
جلب شود و یا پرونده به جلسه آتی موکول شود. در هر صورت، شاهدي که حاضر نشود یا سوگند یاد 

یورو محکوم می  3750نکند یا شهادت ندهد، با درخواست دادسرا، توسط دادگاه به جزاي نقدي تا 
قانون جزا اجرا می گردد و  226-14و  226-13الزام به اداي شهادت با توجه به مقرارات مواد » شود.

براي هر روزنامه نگاري که به عنوان شاهد در خصوص اطالعات تحصیلی در اجراي فعالیت خود 
ادت در قوانین کشور ما استماع می گردد اختیار عدم افشاي منبع اطالعات خود وجود دارد. اداي شه

امري میلی است و شاهد در اداي شهادت اجبار یا مجازات نمی شود. در شرع مقدس که شهادت 
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واجب کفایی است نیز شهادت باید از روي میل درونی صورت گیرد، چرا که شهادت از روي اجبار 
حیح نباشد و اگر نوعی شکنجه و زیر سوال رفتن اصل آزادي اراده است و این شهادت می تواند ص

  مبناي راي هم قرار گیرد راي را دچار اشکال و نوعی بی عدالتی را ترویج می دهد.
  تبعیض در اتیان سوگند  -3-3
از دیگر ادله هاي اثبات دعوا شهادت شهود است که معموال براي اثبات عدالت شهود آن ها را جرح    

ا مشخص می گردد و هیچ گونه تبعیضی نباید قائل یا تعدیل می نماید که صدق در گفتار یا اهلیت آن ه
گردید. در دعاوي کیفري که از حساسیت بسیار باالئی برخوردار است، شهادت شهود می تواند مبناي 
صدور راي باشد لذا دقت در استفاده از این ادله باید بدون اغماض صوت گیرد. در قانون آئین دادرسی 

که می خواهند براي یکی از اطراف دعوا شهادت ندهند الزامی فرانسه اتیان سوگند از طرف شهودي 
که براي بی گناهی متهم می باید شهادت دهند می توان شهادت  335اشخاص مذکور در ماده  3نیست.

آن ها را بدون اتیان سوگند استماع نمود البته در این ماده از عنوان ( شهادت می تواند بدون اتیان) 
ر آن را بر عهده مرجع قضائی است، اما باید این را در نظر داشت که شهادت استفاده شده، که اختیا

  افراد فوق به صورت قطع و یقین به نفع متهم خواهد بود. 
  انتخابی بودن وکال در مرحله تجدیدنظرخواهی  -3-4
آزادي عمل وکال در انجام شغل حرفه اي آن ها از یک طرف و حریت در انتخاب وکیل یکی از    

صه هاي مهم نظام عدالت کیفري هر کشور است و آن را نشانه اي از آزادي بیان و حقوق شاخ
شهرواندان می دانند. در قانون آئین دادرسی کیفري فرانسه در مرحله تجدیدنظر که مرحله سرنوشت 
سازي است و می توان گفت مرحله نهائی یک امر جزائی است و استفاده از وکالي مجرب با آزادي 

آمده است:  417ل ضروري است، براي استفاده از وکیل محدودیتی را آورد است. در ماده در عم
متهمی که حضور می باید در مساعدت شدن توسط یک وکیل مدافع، اختیار دارد. اگر او پیش از «

جلسه دادگاه وکیل انتخاب نکند و بعدا درخواست کمک نماید، رئیس دادگاه راسا در این زمینه اقدام 
کند. وکیل مدافع فقط از میان وکالي ثبت شده در کانون وکال یا از میان وکالي مرحله تجدیدنظر می 

 » که براي اقامه دعوا در دادگاه پذیرفته می شوند انتخاب می شود.

  

                                                      
پدر، مادر یا هر کدام از اجداد متهم یا یکی از متهمین حاضر  - 1: شهادت افراد زیر را می توان بدون اتیان سوگند استماع کرد: 335ماده  -  3
شوهر یا  - 5وایستگان با درجه هاي یکسان.  - 4برادران و خواهران.  - 3پسران، دختران یا هر کدام از اوالد آن ها.  - 2تابع همان مذاکرات. و 

  فرزندان کمتر از شانزده سال.  - 7مدعی خصوصی.  - 6زن، این ممنوعیت حتی بعد از طالق هم رعایت می شود. 
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  تکراري بودن برخی مواد (اضافه گوئی هاي بی مورد) -3-5
ل مختلف با کمی تغییر تکرار و نوعی آئین دادرسی کیفري فرانسه برخی مواد در فصو در قانون    

اضافه گوئی شده است که این تکرار مواد باعث حجیم شدن قانون شده است که قانونگذار می تواند 
مواد را در یک خطاب کلی بیاورد. با کمی دقت می توان متوجه شد که موادي در تائید یا رد 

 335اق مشابه هم هستند. براي مثال ماده صالحیت و نیز رسیدگی شکلی و جمع آوري ادله قریب به اتف
نیز با کمی تغییر تکرار شده،  447که در مورد اتیان سوگند شروطی را بیان گرده همین شروط در ماده 

که در جرائم جنحه اي و صالحیت دادگاه جنحه اي در مورد حضور متهم توسط قواي دولتی  409ماده 
فصل تجدیدنظر در موضوعات  503رار شده است. ماده نیز به شکل دیگري تک 471آمده که در ماده 

فصل دوم فرجام خواهی می باشد. این اضافه گوئی ها از یک طرف  577جنحه اي همسنگ با ماده 
  باعث حجیم شدن قانون و مواد آن و از طرفی سردرگمی و باال رفتن اشتباهات قضائی می گردد.

  اي طوالنی بودن بازداشت موقت در جرائم جنحه -3-6
آئین دادرسی کیفري فرانسه در جرائم جنحه اي که جرائم کمتر از جنایت و بیشتر از خالف  در قانون   

هستند براي بازداشت موقت متهم مجازات سنگینی تعیین کرده که براي این نوع جرائم نامناسب می 
ان پیش بینی شده براي تحقیق درباره جنحه اجتماعی بزهکار«آمده است  706 -24 -3باشد. در ماده 

 145-1قانون جزا، مدت کلی بازداشت موقت پیش بینی شده توسط بند دوم ماده  421-5توسط ماده 
در بازداشت موقت نگهداشتن بزهکاران جرائم اجتماعی براي تحقیق داراي دو » سه سال خواهد بود.

است که خود نوعی جنبه است، نخست آن که مراحل تحقیق براي جرائم نسبتا زمان بسیار طوالنی 
 اطالله دادرسی خواهد بود و از طرفی جرائم اجتماعی از جرائم سبک به شمار می روند. 

  نتیجه 
دادرسی کیفري فرانسه در مسیر تاریخی و قانونی که داشت، در چند مرحله مورد بازنگري  آئین قانون   

بت این قانون است. اما با این قرارگرفته و بروزرسانی شده است و این بروزرسانی، از شاخس هاي مث
حال داراي نواقص و معایبی است که به عنوان یک قانون پایه براي تمام قوانینی که از این قانون الگو 
گرفته و تابع قانون مختلط هستند، نکات قابل تاملی دارد. با این حال کمتر در خصوص این نواقص مقاله 

تعلیمی آن مدنظر بوده و کمتر در بوته نقد قرار گرفته  اي نوشته شده و مستندات موجود بیشتر جنبه
است یا حداقل کمتر دیده شده است. با جمع شرایط حجیم بودن و تکراري بودن مواد و زیاده گوئی 
هاي صورت گرفته توسط قانونگذار این نتیجه را می توان گرفت که قوانین با توجه به شرایط جامعه 

وبرداري فی نفسه منفی نمی باشد اما موضوع مهمی که می تواند مورد تنظیم و نگاشته می شوند و الگ
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با این حال با توجه به غنی بودن قانون آئین  توجه قرار گیرد تبعیت بدون تحقیق از قوانین وارداتی است،
دادرسی کیفري فرانسه از نظر حقوقی، این مقاله نافی نکات مثبت آن نیست. ولی متاسفانه گاها دیده 

قانونگذران و حتی مدعیان علم حقوق فقط به دنبال ترجمه و عدم تطبیق آن با شرایط جامعه  می شود
  هستند و چون از فرانسه آمده است دیگر آخر قوانین و بدون شبحه است. 

به  فرانسه کیفري دادرسی با این حال اگر قانونگذار و بزرگان حقوق ایران بخواهند از قانون آئین   
ع استفاده کنند و به جنبه هاي حقوق آن توجه کنند الزم است ابتدا آن را بومی سازي عنوان قانون مرج

 کیفري دادرسی کرده، سپس از آن بهربرداري نمایند، چرا که تاکنون مقاله اي در نقد قانون آئین
در مراکز پژوهشی دیده نشده است و این نشان از عدم بررسی دقیق است و لذا اگر محققین به  فرانسه

این امر بپردازند حتما قانون آئین دادرسی کیفري ایران قوي تر و حقوق بزهدیدگان و بزهکاران به 
خوبی رعایت شده و نباید به مطالعه و بررسی قانون فرانسه بسنده نمود و می توان به قوانین سایر 

ده از علم دیگران امري کشورها مراجعه و از آن ها براي غناي بهتر قانون ایران استفاه کرد. چرا که استفا
پسندیده و باعث کاهش مسیر و هزینه ها می گردد و هیچ انسان معقولی از آن پرهیز نمی کند، اما 
استفاده از دست آوردهاي دیگران بدون بومی سازي و تطبیق آن با شرایط موجود جامعه هزینه ها را 

ي بسیاري تحمیل کرده و در نهایت کاهش نمی دهد بلکه هزینه هاي سنگین اجتماعی، سیاسی و اقتصاد
  فرهنگ و داشته هاي تاریخی یک تمدن را از بین خواهد برد. 

در نهایت پیشنهاد و راهکاري که می توان ارائه نمود این است که جامعه علمی حقوقی کشور با     
وانین از رجوع به قوانین کشورهاي پرجمعیت مثل هندوستان، چین، مصر و دیگر کشورها و با مطالعه ق

نقاط ضعف و قوت آن ها مطلع و به نحو شایسته استفاده و از انجماد فکري و فرانسویزه شدن قوانین 
فاصله گرفته شود، چرا که تمام قوانین ایران رنگ و بوي فرانسوي شدن را داشته و از علوم دیگران 

یقی استفاده شده ولی استفاده استفاده چندان نشده و فقط در حد پایان نامه یا رساله و یا بحث هاي تطب
  کاربردي نشده است.
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