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: چكيده
و ايجاد ثبات دائمي در و امنيت عمومي مهمو اولويت داري حاكميت سياسي، منفعتتامين نظم

هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي گذاران را در دههاست كه دغدغه قانون

و نيز پرهيز از جرم تحوالت نوين تقنيني. انگاري حداكثريي از ياد برده استمراحل دادرسي

و هاي جرمهد كه حوزهدناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري فرانسه نشان مي انگاري

و نيز سياست  دادرسي اين جرائم تا چه ميزان به ترتيب از استراژي عقب نشيني حقوق جزا

هايي از حقوق كيفري اين مقاله به تبيين جلوه.گستره تضمينات دادرسي بدور مانده است

كهايي از شكلتواند به تدريج نشانهفرانسه پرداخته كه مي يفري امنيت محور را گيري سياست
.در حقوق اين كشور يادآوري نمايد

:واژگان كليدي
-اساسي فرانسه جرائم عليه منافع- تروريسم- دادرسي افتراقي-انگاري حداكثريجرم

.جاسوسي
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 مقدمه
و رشد جنبش و مجرم هاي ترحم ظهور و مدار مدار، توسعة روزافزون نهادهاي غيركيفري

درهنيز منطق و جهاني شدن رويكردهاي حقوق بشر، سياست جنايي تقنيني كشورها را اي

و گزينش پاسخ هاي جرم حوزه هاي كيفري تحت انگاري اعمال مجرمانه، تدوين قواعد دادرسي

رو. تأثير قرار داده است مي امروزه در فرايند جرم،از اين شود انگاري، سخن از لزوم گزينشي

سكه مي و مالكتواند از يك و از سوي ديگر هاي جرمو به يافتن اصول انگاري كمك نمايد

به لزوم.ندكگذار گوشزد هاي اقدام كيفري را به قانون لزوم محاسبة هزينه اين رويكرد با اعتقاد

به جرم تأمين حداكثر آزادي و مالك هاي فردي، اقدام هاي معرفي انگاري را تنها بر مبناي اصول

و يا از طري و هزينهشده و سنجش منافع مي،هاي اقدام كيفريق محاسبه و مجاز .داند منطقي

و افزايش سهم سازوكارهاي كه تحديد استفاده دولت از ابزار حقوق كيفري  بديهي است

و مهمغيركيفري در امر مبارزه با بزه به كاري نخستين ترين نتيجة اين رويكرد حداقلي

خ جرم مي. واهد بودانگاري اعمال مجرمانه كه امروزه تالش د تا در امرشو از اين روست

به اعمال انگاري، با ترسيم مرز مداخلة دولت، از مداخلة حداكثري آن در مسئلة پاسخ جرم دهي

به مواردي محدود  و استفاده دولت از حقوق كيفري دشوضد اجتماعي ممانعت به عمل آيد

و مراجع غير رسمي نتو شد ان در اين زمينه بهرهكه از ديگر نهادها .مند

ها در زمينة نحوة تنظيم قواعد دادرسي انگاري، سياست جنايي تقنيني دولت بر جرم عالوه

هايي هم چون فضاي سياسي جامعه،و انتخاب ضمانت اجراهاي كنترلي نيز متأثر از مؤلفه

و نيز افكارعمومي داخلي جامعه بوده است آموزه م عالوه. هاي كيفري وارد ياد شده، نحوه بر

و بين تعامل كشورها با اسناد فراملي منطقه و مهم ارزيابي اي .دكرالمللي را نيز بايد اساسي

آن امروزه پذيرش منابع فراملي نيز از سوي دولت ها را در تنظيم قواعد دادرسي ها، اقتدار

و يا اعمال مجازات سخت و غيرعادالنه . ده استكرر محدود هاي شديد غيرانساني بسيا گيرانه

و تصويب مفاد اسناد ،)م1948(المللي هم چون اعالميه جهاني حقوق بشر بينمهم امضاء

و فرهنگي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و مدني و)م1966( ميثاق حقوق سياسي

اي چونو نيز الحاق به برخي از اسناد مهم منطقه)م1989(المللي حقوق كودك كنوانسيون بين

و مجازات)م1950(بشر حقوق كنوانسيون اروپايي ها، كنوانسيون اروپايي پيشگيري از شكنجه

نهادهاي نظارتي بر اين اسنادبه همراه گسترش)م1987(اني يا تحقيرآميزـيا اعمال غير انس

و  مانند ديوان اروپايي حقوق بشر، كميتة حقوق بشر، كميتة اروپايي پيشگيري از شكنجه

وها مجازات و نيز انتخاب نوع و تضمينات دادرسي و كميتة حقوق كودك، قواعد ي غيرانساني

و كنترل خود در آورده است .نحوه اجراي ضمانت اجراها را تحت نظارت
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و شيوة جرم با وجود مؤلفه و نيز هاي مذكور، نوع انگاري، نحوة تنظيم قواعد دادرسي

و يا ارفاقي ناظر بر جرائم عليه هاي كيفري انتخاب پاسخ كيفيت اولويت بخشي در  سركوبگر

به طور كلي متفاوت با تحوالت اساسي حاكم بر حقوق كيفري در دهه هاي اخير بوده امنيت،

به جهت از آن ميزان كه دولتبيشبسيار. است و يا اخالقي، ها در قلمرو مسائل شخصي

مد رعايت آزادي و عدم در اخله را در پيش گرفتههاي افراد اجتماع، استراتژي عقب نشيني اند،

به  و حاكميت سياسي، به خاطر ايجاد ثبات در نظم عمومي حوزة اعمال ضرربار امنيتي،

و توسعه طلب روي آورده جرم و تبيين جلوه. اند انگاري حداكثري انگاري هاي جرم تشخيص

و روش ف تهاجمي رانسه هاي مورد استفاده در اين راستا در قلمرو حقوق كيفري ماهوي

به اثبات نزديك سازد مي .تواند اين مدعا را

و اصالحات تقنيني در آئين دادرسي كشورها در در زمينة قواعد شكلي نيز تحوالت

به مرتكبين جرائم عليه امنيت  به.نبوده استراستاي گسترش تضمينات دادرسي نسبت

كه در دهه ينات دادرسي را نسبت ها سياست گسترة تضم هاي اخير، بسياري دولت موازات آن

به روش به مرتكبين جرائم غير امنيتي اعمال نموده هاي متفاوت، زمينة تحديد تضمينات اند،

در راستاي.ها فراهم شده است دادرسي نسبت به مرتكبين جرائم عليه امنيت در همين دولت

كه  به اعمال روشاين سياست است م هاي متفاوت دولت با توجه جرمين ها در اين زمينه،

سياسي از طريق ايجاد ابهام تقنيني در مفهوم نظري بزه سياسي از تضمينات ويژه خود محروم 

به مرتكبين جرائم امنيتي عالوهبا اين رويكرد، نگاه ويژة قانون. اند شده كه زمينة گذاران بر آن

از ايجاد نوعي آئين دادرسي افتراقي را نسبت به آن  برخي اصول ها فراهم نموده، موارد عدول

و پايه .اي آئين دادرسي كيفري را نيز گسترش داده است مهم

ده تا دو جلوه مهم حقوق كيفري امنيت مدار با تكيه بر قوانين الزمشدر اين جستار سعي

.االجراي كنوني فرانسه ترسيم گردد

I–انگاري حداكثري جرمII –دادرسي افتراقي 
Iهاي جرم انگاري حداكثريـ جلوه 

طلب حقوق كيفري فرانسه در قلمرو جرايم عليه هايي از سياست گسترش حضور جلوه

چه.دكرهاي ليبرال ارزيابي هاي مبنايي نظام امنيت را نبايد در تعارض با انديشه در حقيقت اگر

به جرم و اصول نظري خويش، اعتقادي به حسب ماهيت وجودي انگاري حداكثري ليبراليسم

درد ضرورت ايجاد دولتي مقتدر با كاركر،هاي عملي جامعهتندارد ليكن واقعي هاي امنيتي را

و عقالني جلوه داده است افزون بر سياست توسعه گسترش.)1382،296،محمودي(اين زمينه منطقي

و روش قانوندامنة جرم گذار در تدوين مقررات ناظر بر جرائم عليه امنيت نيز انگاري، اسلوب
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. داده استي قابل مالحظها توسعه،كيفري را نسبت به اين گروه از جرائمدامنة مداخلة حقوق

و و نيز عدم تبيين دقيق بسياري از عناوين مجرمانه و كلي و استعمال الفاظ مبهم به كارگيري

وجود اين. وسيع از ابهامات را در اين زمينه ايجاد نموده استياصطالحات تقنيني، موج

كهب ابهامات عالوه و رويه قضاييرآن به- زمينه اختالف نظر را در ميان حقوقدانان  نسبت

درات، اختياردهكرايجاد-اوصاف اصلي مجرمانه اين جرائم  وسيع را براي مجريان قانون

و مبهم با موضوعات خارجي اين رويكرد نشان.ده استكرفراهم نيزتطبيق قوانين كلي

و روش قانوندهد مي مي كه نوع .تر نمايد تواند دامنة مداخلة حقوق كيفري را وسيع گذاري نيز

و توسعه)ب(، جرم انگاري نوين)الف(با اين مقدمه، گسترش موضوع جرائم عليه امنيت

انگاري حداكثري در اين زمينه معرفي هاي جرمبعنوان جلوه)ج(انگاري تا اعمال مقدماتي جرم

.شده است

يتگسترش در موضوع جرائم عليه امن: الف

 جاسوسي-1

كه جايگاه)Espionage(جاسوسي  ويژه را در تمامي تقسيمي در زمرة جرائمي است

به خود اختصاص داده است بندي دليل اصلي اين. هاي ارائه شده در زمينه جرائم عليه امنيت

وركشهرموقعيت ممتاز را بدون ترديد بايد در ميزان باالي خطرآفريني اين بزه براي امنيت

ميبررسي. دانست دهد، جاسوسي كه در اكثر بزه جاسوسي در حقوق فرانسه به خوبي نشان

قوانين جزايي كشورها به عنوان بزهي عليه دولت معرّفي شده، در تحوالّت جديد قانون جزاي 

يكي از جرائم محوري عليه امنيت ملّت به شمار آمده است به عنوان اين ويژگي. فرانسه

و. سياست جنايي تقنيني فرانسه در اين زمينه محسوب شودويژگيين تواند نخست مي علّت

و مطرح  منافع«دن مفهوم جديدشچگونگي اين تغيير در حقوق كيفري فرانسه را بايد، ورود

موارد اين مفهوم عالوه بر تغيير فوق توانسته است. در مقرّرات جديد دانست» اساسي ملّت

ما تحقق به كشور را به نحو قابل مالحظه برخي از جرائم مهم و خيانت اي نند جاسوسي

و گسترش دهد .افزايش

كه تعريف مورد نظر قانون،بنابراين و يا موسع باشد، بسته به اين گذار از جاسوسي، مضيق

و شرايط قانوني آن نيز مي و يا گسترده ارزيابي گردد مصاديق از. تواند محدود انتخاب هر كدام

به صورت متفاوتي پاسخ پرسشدنتوا تعاريف مي هاي محوري را در زمينة جرم جاسوسي

به جمع پرسش. گويد و تسليم هايي از قبيل اين كه آيا مصاديق جاسوسي محدود آوري

و اسرار  ميبودهاطالعات گردد؟ آيا موضوعو يا مصاديق ديگري را نيز در اين زمينه شامل

و اسرار مي و غيرماديباشد جاسوسي صرفاً اطالعات  را هم شامل ديگريو يا اموال مادي
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به حوزه مي و اسرار تنها محدود ؟ آيا مقصود از اطالعات يا شود و و امنيتي بوده هاي سياسي

مي شامل زمينه و فرهنگي نيز شود؟ تنها زماني به صورت قاطع پاسخ داده هاي اقتصادي

كه قانون مي يشود به كي از اين دو ديدگاه، سياست روشني را گذار با تمايل صريح خود نسبت

.در اين زمينه در پيش گيرد

كه قانون به راهكار تمايل نداردگذار به ارائه تعريفي از جاسوسي در مواردي ، با توسل

و اختالف نظرات را بر طرفمينيز ديگري استفاده از روش.دكرتوان زمينة بروز ابهامات

گذار را براي جرمب روشني مصاديق مورد نظر قانونتواند در قالميهم احصاء مصاديق 

فرانسه از روش احصاء مصاديق بهره گرفته 1994قانون جزاي. جاسوسي مشخص نمايد

 جديد فرانسه ديدگاه خود را در اين زمينه چنين411-1گذار در ماده بر اين اساس قانون. است

: بيان نموده است

كه« مدر صورتي و يا يك توسط411-11 تا 411-2واد اعمال تبيين شده در  يك فرانسوي

كه توسط نظامي در خدمت نيروهاي مسلح و در صورتي به كشور فرانسه ارتكاب يابد خيانت

)1(.»شود هر شخص ديگر ارتكاب يابد، جاسوسي محسوب مي

كن. گذار با بيان فوق دو كار عمده را در اين زمينه انجام داده استقانون ار نخست آن كه با

كه مدت)3(،و عيني)2(نهادن معيارهاي ذهني به ديدگاهي شده ها مورد انتقاد شديد متمايل

كه با معيار قرار دادن.)714 تا،بي،گارو(.نويسندگان اين كشور بوده است  ديدگاهي

و خيانت به كشور را به راحتي از يكديگر  (Nationalité).»مليت« مرتكب، جرائم جاسوسي

و نيز آسان بودن اجراي آن، طرفداران زياديكن تفكيك مي به دليل سادگي ضابطه انتخابي و د

به خود متمايل كرده است .)Leclerc .1994.p.223(را اخيراً

به كشور در موادـدوم آن كه با احصاء مصادي و خيانت ،411-11 تا 411-2ق جاسوسي

به صورت اديق مزبور شامل موارد ذيلمص. روشن معين ساخته استيمحدودة اين جرائم را

:باشد مي

و وسايل دفاعي كشور به ـ تسليم تمام يا قسمتي از سرزمين ملي، نيروهاي مسلح الف

).411-3و411-2موضوع مواد(هاي خارجي قدرت

1. N.C.P. art 411-1 : “Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison 
lorsqu,ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l,espionnage 
lorsqu,ils sont commis par toute autre personne.” 

مي.2 و دروني مرتكب تكيه قصد مرتكب. كند ديدگاهي كه در مقام تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور بر عنصر رواني

و هر گاه قصد وي رسيدن به منافع نفساني باشد  هرگاه ايراد ضرر به امنيت كشور باشد خيانت به كشور محقق شده است

. جاسوسي به وجود آمده است

مي.3 و اطالعات. كند ديدگاهي كه در مقام تفكيك جرائم فوق بر ركن مادي مرتكب تأكيد و جستجوي اسرار  ركن،تفحص

و تسليم اطالعات . ركن مادي خيانت به كشور خواهد بود،مادي جاسوسي
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و يا عوامل آن ـ همدستي با يك قدرت خارجي ).411-5و411-4موضوع مواد(هاب

ـ جمع و تسليم اطالعاتج -8و411-411،7-6موضوع مواد(به قدرت خارجي آوري

411.(

ـ خرابكاري ).411-9موضوع ماده(د

به مقامات مسئولـه ).411-10موضوع ماده(ـ ارائه اطالعات نادرست

در ترين سياست كيفري است كه قانون جزاي انگاري مشخصتوسعة دامنه جرم فرانسه

دن جرائمكر عالوه بر مطرح،گذار در همين راستاقانون. ده استكرزمينه جرم جاسوسي دنبال 

بر«به جاي عنوان» لطمات عليه منافع اساسي ملت«جديد، از طريق جايگزيني عنوان  لطمات

ماده. هاي مختلف توسعه داده است دامنة اكثر مصاديق جاسوسي را در زمينه» امنيت دولت

و تشريح مناقانون جزاي 410ـ1 : فع اساسي ملت مقرر داشته است فرانسه در مقام تدوين

و« به معنايي كه در مقررات اين عنوان به كار رفته شامل حفظ استقالل منافع اساسي ملت

تماميت ارضي كشور، حفظ امنيت كشور، حفظ شكل تأسيسات جمهوري، حفظ وسايل دفاعي 

و حمايت از افراد جامعه در داخل يا خارج، تأم ين تعادل كشور، حفظ ديپلماسي كشور، حفظ

و حمايت از اصول اساسي توانائي ملت در  و نيز حفظ و اطرف آن و آرامش در محيط زيست

مي امور علمي، اقتصادي )1(.»باشدو ميراث فرهنگي

و ساده و نيز ارائه طريق براي ساير جرائم عليه درك حقوقي بهتر تر از منافع اساسي ملت

ه مذكور شكل گيرند، از جمله داليلي است كه امنيت تا بر اساس منافع فهرست شده در ماد

 اند اي از حقوقدانان فرانسوي در زمينه ضرورت تغيير عنوان فوق به آن استناد كرده پاره
)Leclerc, op.cit.p.222(.

از جزاي فرانسه با بهره قانون،در هر صورت و ايجاد تلقي جديد گيري از عناوين فوق

فرين عليه ملت، توانسته است دامنه جرم انگاري در اين جرم جاسوسي به عنوان عامل خطرآ

و جرم انگاري اي هاي جديد، گسترش قابل مالحظه جرم را، از طريق توسعة مفاهيم سابق

.بدهد

به مطالب فوق، سياست كيفري فرانسه را مي در توان خارج از روش با توجه هاي معمول

نسه با ايجاد ارتباط بين موضوع جاسوسي در فرا 1994 در قانون جزاي.اين زمينه قلمداد كرد

گذار توانسته دامنة شمول اين، قانون410ـ1 با منافع اساسي ملت مذكور در ماده411ـ7ماده 

و اسناد را توسعه جدي دهد د كه دامنةكر اذعانداز اين رو با ايجاد اين تغيير باي. اطّالعات

1. N.C.P. art 410-1 : “Les intérêts fondamentaux de la nation s,entendent au sens du présent 
titre de son indépendance, de ľintégrité de son territoire, de sa sécurité, de la frome 
républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et sa diplomatie, de la sauvegarde 
de sa population en France et à ľétranger, de ľéquilibre de son milieu naturel et de son 
environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de 
son partimoine culturel. » 
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و فرهنگي پيش رفته استهاي اقتصادي، شمول مقرّرات جاسوسي تا فعاليت بنابراين،. صنعتي

و  كه بر اساس قانون جديد، تالش برخي از افراد در جهت تحصيل اين امكان وجود دارد

به دليل حفظ موقعيت يك دولت در رقابت جمع و اقتصادي هاي آوري اطّالعات صنعتي

و يا خيانت به كشور گردد و اقتصادي نيز مشمول عنوان جاسوسي  Bouloc et Mayaud( صنعتي

1996, p. 617(.

 تباني-2

Le(تباني در واقع complot(و مهمشو در زمرة جرائمي محسوب مي د كه تغييرات اساسي

طي دوره به خود ديده استهاي مختلف قانون در مي. گذاري فرانسه تواند بررسي اين تحوالت

مهاي كيفري قانون سياست كه همزمان و گذار را در اين زمينه رتبط با اركان مجرمانه اين بزه

آن نيز پاسخ ها از جهت ميزان بررسي اين سياست. معلوم سازداستهاي كيفري ناظر بر

ميپايبندي قانون به برخي از قواعد عمومي حقوق كيفري نيز . تواند داراي اهميت باشد گذار

به آزادي كه بر مبناي احترام و قابل احترام هاي فردي، عدم جواز تفت قواعد عمومي يش عقايد

به وجود آمده به. اند بودن حريم خصوصي افراد اجتماع كه اين امكان در جرم تباني وجود دارد

و امنيت عمومي، برخي از قواعد عمومي حقوق جزا كنار گذاشته شود به. دليل تأمين نظم

كه امكان  دارد در جرم عبارت ديگر اصل عدم مجازات انديشه مجرمانه در زمرة قواعدي است

آنكهانگاري اعمالي مي- مانند تباني-ها ركن مادي و رواني و انفعاالت ذهني باشد، تنها فعل

.مورد تعدي قرار گيرد

و جديد فرانسه نشان مي كه ركن قانوني بزه تباني در اين كشور بررسي قوانين سابق دهد

و ثابتي نبوده است و خصوصيات يكسان حوالت مربوطه سبب شده استت. نيز داراي شرايط

كه امكان دارد از مجازات انديشه مجرمانه  و هم تا آنجا تا هم موضوع تباني گسترش يابد

در اين سياست. خودداري شود به راحتي از مقايسه ركن قانوني بزه تباني هاي كيفري دوگانه

مي و جديد فرانسه حاصل  كيفري فرانسه سابقة تاريخي اين جرم در حقوق. شود مقررات قديم

كه تا قبل از سال نشان مي  جرم تباني داراي عنوان مستقل مجرمانه در مجموعه 1832دهد

چه تا اين زمان از ديدگاه قانون. قوانين جزايي اين كشور نبوده است گذار مهم ارزيابي آن

كه مي و يا به تماميت ارضي كشور بوده به تأسيسات جمهوري عنوان گرديد، تنها ايراد لطمات

تاگارو،(.داده است را تشكيل ميAttentat»سوءقصد«مجرمانه   كه استبه همين دليل)739، بي

به جرم بزه سوءقصد قابل مجازات بوده به عنوان شروع تا اين زمان ارتكاب جرم تباني تنها

بهبوده فرانسه1832مصوب جزاي قانون89 ماده4از اين پس بند. است كه جرم تباني را

.صورت عنوان مجرمانه مستقل مطرح كرده است
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 كه تا قبل از تصويب قانون جديد- 1960 فرانسه مصوب جزاي پيشين قانون87ماده

مي-جزايي الزم االجرا بوده است به هدف ارتكاب جنايات«: كند در اين زمينه بيان انجام تباني

كه متعاقب آن عملي در راستاي86مذكور در ماده  فراهم آوردن اجراي جرم انجامبه صورتي

كه. سال خواهد داشت20تا10و يا شروع شده باشد، حبس جنايي موقت از  در صورتي

و يا شروع نشده باشد، مجازات،متعاقب تباني  عملي در جهت زمينه سازي اجراي آن انجام

 نفر قصد تباني از زماني كه بين دو يا چند. سال را خواهد داشت10تا5حبس جنايي موقت

و قطعي شده باشد محقق مي هر گاه پيشنهاد تباني مطرح شود ليكن. گردد اقدام، هماهنگ

كه86تشكيل آن در جهت ارتكاب جنايات مذكور در ماده   مورد موافقت واقع نشود آن كسي

از پيشنهاد را مطرح كرده است حبس جنحه از10تا1اي و جريمه نقدي تا3 سال 80 هزار

 نيز محروم42اين امكان دارد از حقوق مذكور در مادهبر عالوه. نك را خواهد داشتهزار فرا

)1(.»گردد

 شامل پيشنهاد تباني، انجام توافق مجرمانه بدون انجام-ارائه تفكيك در مورد مراحل تباني

به انجام اعمال مقدماتي در جهت فراهم كردن اجراي جرم بهو يا شروع و نيز انجام توافق

 از خصوصيات ماده مذكورـراه انجام اعمال مقدماتي در جهت فراهم كردن اجراي جرمهم

طرح. را دنبال نكرده است، چنين روشي فرانسه1994گذار در قانون جزايقانون. باشد مي

ميقانون جزاي412ـ2كامل ماده  تصميم«: كند فرانسه زمينه را براي مباحث بعدي فراهم

 به جهت ارتكاب يك سوءقصد را به شرط آن كه اين تصميم از طريق قطعي شده بين چند نفر

مجازات ارتكاب تباني داراي. گويند يك يا چند عمل مادي ظهور بيروني يافته باشد تباني مي

و10تا كه مرتكب، صورتيدر. هزار يورو جزاي نقدي خواهد بود150تا سال حبس جنايي

و20تاهاي ياد شده مجازاتكارمند دولت باشد  هزار يورو جزاي300تا سال حبس جنايي

)2(.»نقدي افزايش خواهد يافت

1. A.C.P.F. art.87 : “Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à ľarticle 86, s´il a été 
suivi d´un acte commis ou commencé pour en préparer l´exécution, sera puni de la détention 
criminelle à temps de dix à vingt ans. Si le complot n´a pas été suivi d´un acte commis ou 
commencé pour en préparer l´exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps 
de cinq à dix ans. Il y a complot dès que la résolution d´agir est concertée et arrêtée entre deux 
ou plusieurs personnes. S´il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour 
arriver aux crimes mentionnés à l´article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni 
d´un emprisonnement de un an à dix ans et d´un amende de 3 000 F à 80 000 F. Le coupable 
ne pourra plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l´article 42”. 
2. N.C.P.F. art.412-2: “ Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes 
de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes 
matériels. Le complot est puni de dix ans démprisonnement et de 150 000 ₤ dámende. Les 
peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 ₤ d´amend lorsque 
ľinfraction est commise par une personne dépositaire de ľautorité puhlique”. 
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و تأكيد،حقوقدانان فرانسوي  اعمال بر حضور گذارقانون حذف مراحل مختلف تباني

و ملموس را در راستاي سياست كيفري قانون)(Les actes matérielsمادي گذار، در جهت، عيني

م  اين اقدام.)Bouloc et Mayaud.1996.p.638(اند جرمانه تنها، دانستهپرهيز از مجازات انديشه

و ويژه نسبت جديد قانون گذار، قانون جزاي جديد فرانسه را در اين زمينه در وضعيت خاص

كه قوانين. به قوانين جزايي ساير كشورها قرار داده است به دليل آن است اهميت تأكيد شده

 تباني براي ارتكاب جرائم عليه امنيت عمومي را موكول به جزايي ساير كشورها، تحقق بزه

و ماده سوريه قانون جزاي260بر همين اساس ماده. اند انجام اعمال مقدماتي بيروني ننموده

هر نوع توافق بين دو نفر يا بيشتر در زمينه ارتكاب« تباني را شامل لبنان قانون جزاي 270

)1(.داننديم» جنايت از طريق وسايل تعيين شده

به وضعيت ممتاز بزه تباني در حقوق فرانسه پ–با توجه هيز از مجازات انديشهربه دليل

به روش–مجرمانه  آن. ديگر توسعه يافته استي دامنه اين جرم با توسل كه موضوع توضيح

و نيز در ماده قانون جزاي سابق87تباني در مواد  جديد فرانسه،قانون جزاي412ـ2 فرانسه

به انجام اعمالي است كه داراي عنوان مجرمانه سوءقصد مي و. باشد محدود كه حيطه از آنجا

تواند موضوع اين جرم را در قانون جزايي جديد فرانسه محقق سازد شمول اعمالي كه مي

تر نسبت به قانون پيشين افزايش يافته، بنابراين موضوع تباني نيز به دنبال اين تغيير گسترده

كه«: سابق فرانسه درباره جرم سوءقصد آورده استقانون جزاي86ماده.تشده اس  سوءقصد

درازخواه هدف آن، و يا ساكنين و يا تغيير نظام قانوني كشور، خواه تحريك مردم  بين بردن

و خواه ايراد و يا مسلح شدن برخي عليه برخي ديگر جهت مسلح شدن عليه حاكميت دولت

و يا شروع.، داراي مجازات حبس ابد خواهد بودباشدمي كشور لطمه به تماميت ارضي اجرا

به تنهايي سوءقصد را تشكيل مي )2(.»دهند به اجرا

ـ در قانون جزاي86 كه محدود به موارد مذكور در ماده-موضوع سوءقصد  بوده است

كه براي) 412ـ1.م(فرانسه 1994 يا جمهوري نهادهايبه انجام هر عمل خشونت آميز و

.تماميت ارضي كشور خطرساز باشد، تغيير يافته است

و ماده 260ماده.1 : انـد گونه اختالفي تباني را اين چنـين تعريـف كـرده قانون جزاي لبنان بدون هيچ270 قانون جزاي سوريه

.»هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر علي ارتكاب جنايه بوسائل معينهالموامره«
2. A.C.P.F. art 86 : “L´attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime 
constitutionnel, soit d´exciter les citoyens ou habitants à s´armer contre l´autorité de l´ État ou 
à s´armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l´intégrité du territoire national sera 
puni de la détention criminelle à perpétuité. L´exécution ou la tentative constitueront seules 
l´attentat”. 
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كه ارتكاب يك يا چند عمل خشونت«: قانون جزاي فرانسه418-1مطابق مادة آميز

به خطر اندازد يا به تماميت قلمرو كشور آسيب برساند سوءقصد  نهادهاي جمهوري را

.»شود محسوب مي

 هاي نوين جرم انگاري-ب
 جاسوسي-1

نوين سياست كيفري فرانسه در زمينة تدوين مقررات حمايتي كامل در جهت رويكرد

و اطّالعات مرتبط با منافع اساسي آن كشور سبب شده است تا و صيانت از اسرار  حفظ

به جرمقانون رو. هاي جديد در اين زمينه اقدام نمايد انگاري گذار  قانون جزاي فرانسه،از اين

تبر عالوه كه واين به قدرت خارجي و اسناد و تسليم اطّالعات آن حصيل به يا عوامل ها را

ج مـموض(ه استـاسوسي دانستـعنوان مصداقي از يك)411-7و411-6وادـوع ، اشتغال به

به جهت به نفع قدرت خارجي دريافت يا ارائه فعاليت و نيز)411-8موضوع ماده(اطّالعات

ب مفراهم نمودن اطّالعات نادرست را به عنوان)411-10موضوع ماده(ل سئوراي مقامات

.ده استكرمصاديق جديد جاسوسي مطرح 

 تروريسم-2
و بديعاي نبايد آن را پديدهاما مصيبت قرن اخير نام گرفته است،تروريسمهر چند تازه

ط.دكرمحسوب  ور حوادث تاريخي متعدد كه در طول تاريخ در اين زمينه به وقوع پيوسته به

، حوادث تروريستي به عنوان 1960هايدر عين حال از پايان سال. كامل ثبت شده است

و استثنائي مطرح .)Marguénaud 1990, p.2(ده استشنگراني جديد

كه در اعمال تروريستي نهفته است به انگيزه خشونت مي هايي . شود هاي مختلف انجام

ا به نام اصول ايدئولوژيك ممكن است اين .سي نيز به خود بگيرد حالت مقد،قداماتگاهي

و يا گروهنااعمال مزبور ممكن است توسط سازم با هاي مسلح مستقل هايي كه در تباني

و محتوا. اند، بروز كند كشورهاي ديگر بوده همچنين از نگاهي ديگر اعمال تروريستي در شكل

رو. استنيز در حال تحول  از،از اين به ممكن است اعمال مزبور طريق روش هاي سنتي

به مقاصد خود از وسايلي استفاده  و مرتكبين اين اعمال براي رسيدن مانند انفجار انجام نشود

كه داراي خشونت كمتر  و ارعاب عمومي بيشتر ايجاد نمايداما باشدنمايند به مانند، ترس

و ارعاب بيشتر انتشار شيوع ميكروبي خاص در سطح جامعه كه مي نسبت به انفجار تواند ترس

مي. گذاري را پديد آوردو بمب به تنوع اشكال تروريسم، الزم به نظر كهرسد با توجه

. گذار در راستاي مبارزه با اعمال تروريستي مقررات خود را در طول زمان تكامل ببخشدقانون
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به چاه كه قانون جزاي فرانسه به دنبال حمله اعراق توسط كويتهاي نفتي چنان به جرم، قدام

.)Leclerc. 1994 p.238(كرد 421-2انگاري تروريسم زيست محيطي در ماده 

وگذار در راستاي سياست كيفري خود مبني بر توسعة جرمقانون  انگاري جرائم تروريستي

 تاكنون،1996 افزايش مجازات جرائم مزبور در مقابله با افزايش اعمال تروريستي، از سال نيز

به جرم  تروريسم ناشي از اجتماع 1996در ابتدا در سال. ده استكرهاي جديد انگارياقدام

.دكر مطرح421-2-1در ماده، پيش بيني نشده بود1994كه در قانون جزايرابزهكاران

در، قانون2001 سپتامبر11اين، پس از حادثهبر عالوه كه گذار ضرورت مبارزه با افرادي را

مي تروريستي سرمايهراستاي ارتكاب اعمال  و تأمين منابع مالي به،كنند گذاري و  احساس

و تدوين ماده به تهيه گذار پا را فراتر نيز قانون2003در سال.دكر اقدام421-2-2همين دليل

و ضرورت برخورد با اعمال تروريستي را بر رعايت اصل برائت از محدوده هاي پيشين نهاد

و بر اين اساس نس كه با مجرمين ترجيح داد به عدم توجيه منابع مالي از سوي افرادي بت

.اند، ضمانت اجراي مشخص را تعيين نمود تروريستي ارتباط مستمر داشته

جرم)ج  انگاري تا اعمال مقدماتيگسترش دامنه
هاي مداخله حداكثري سياست كيفري فرانسه در جرائم عليه امنيت جرم از ديگر جلوه

و جرائم. تي استانگاري اعمال مقدما بررسي مقررات ناظر بر جرائم عليه منافع اساسي ملت

كه اين نوع از جرمتروريستي در حقوق فرانسه نشان مي اي متداول انگاري بصورت رويهدهد

مي.تبديل شده است تواند داراي اهميت قلمداد شود كه از دير اين اقدام تقنيني از آن جهت

باز ممنوعيت اعمال مجازات بر اعمال مقدماتي در زمره قواعد حقوق جزا محسوب گرديده 

به. است و پرهيز از خدشهزاديآاحترام دن آن، عدم ايجاد خطر براي منافعكردار هاي فردي

و نيز دشوراي اثبات آن معموالً اين قاهده از نويسندگان حقوقي بعنوان مبناي پذيرش جامعه

.معرفي شده است

به قدرتشيوه جرم به قصد تسليم آن هاي خارجي انگاري در جرائم جمع آوري اطالعات

،)411-10موضوع ماده(تسليم اطالعات نادرست به مقامات مسئول،)411-7موضوع ماده(

و يا ارائه اطالعات به يك فعاليت جهت دريافت م(اشتغال به اماكن)411-8اده موضوع ، ورود

موضوع ماده(و شركت در اجتماعات بزهكاري)413-7و413-5موضوع مواد(غير مجاز

مي)1-450 .دكرتوان بعنوان بخشي از اين سياست كيفري معرفي را



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 338

II-دادرسي افتراقي 
اه هاي مختلف از همان واكنش دستگ صورت يكيتوان تنظيم آئين دادرسي كيفري را مي

به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد  هاي امروزه به دليل ارتباط اين صورت. كردعدالت كيفري

و بنيادين انسان و عيني ها از مملوس متفاوت با حقوق طبيعي و عناصر ترين ترين اجزاء

.باشد سياست جنايي كشورها مي

و در عين حال هنوز در ناشناختهقواعد آئين دادرسي كيفري جاي بسيار با اهميت اي را

به خود اختصاص مي  در اين قواعدممكن است. دهد تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني

و آزادي جهت و حمايت بهتر از حقوق و حفظ يا تأمين و به كار گرفته شود هاي افراد جامعه

و از اين  خود به ابزاري شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل گردد

دهي از اين رو سازمان. خاص را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرديريق سهمط

و گزينش انتخابدو تنظيم مقررات آن، نيازمند  مي قت و مهم تنظيم قواعد. باشد هاي اساسي

كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دههيدادرسي كيفري داراي چنان جايگاه هاي مهم است

ها اصالحات تقنيني گسترده را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آئينراخير، با

مي.نداهكرددادرسي كيفري خود اعمال  و سوي كلي ناظر بر اين اصالحات را توان سمت

و آزادي و سنجيده از حقوق هاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعالم حمايت شايسته

مي.دكر  فرانسه را به عنوان نمونه اشاره2000 ژوئن15وان قانون اصالحي مهمت در اين راستا

به اين. كرد  مادة قانوني آئين دادرسي كيفري را فراهم نموده 300قانون زمينة دگرگوني نزديك

و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي مانند اصل برائت، تحوالتي در به جهت تأمين و

 در واقع تالش)1(.حل مختلف دادرسي ايجاد كرده است تضمينات در مراشراستاي گستر

متوليان سياست جنايي كشورها در جهت توسعة تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده

و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي  كه تأمين امنيت

و آزاد به همراه تضمين ساير حقوق و منطقي هاي تمامي افراد اجتماع به دستيمعقول

.آيد مي

، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري فرانسه اهداف اينبا وجود

و نظم.دنبال كرده استنيز ديگري را ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي

دعمومي، دغدغة قانون از اين. ادرسي از ميان برده استگذاران را در زمينة رعايت تضمينات

 
شدچنان كه در مطالب آتي بيان.1 درشكاه، خواهد و محدوديت اختيار بازپرس  مدت تحت نظر، تحديد توقيف احتياطي

و بازداشت قرار بازداشت به جهت ايجاد قاضي آزاديدورص و ها ها از تحوالت مهم اين قانون اصالحي در مرحله تعقيب

. آيد تحقيق به شمار مي
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كه اصالحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستر  تضميناتشرو به موازات آن

. تحديد تضمينات دادرسي بوده است،قرار داشته، هدف اصلي در زمينة جرائم عليه امنيت

مانه عليه متعلق به كيفيت دادرسي آن گروه از افعال مجر تنهاگسترش تضمينات دادرسي

كه رابطة نزديكي با ماهيت سياسي جرائم عليه حاكميت مي كه جرائم. داشت امنيت بود آن گاه

و به جرائمي با ماهيت  عليه امنيت فاصلة خود را با ماهيت سياسي مزبور افزايش دهند

گمان از تضمينات حداقلي دادرسي نيز محرومبي،خطرآفرين عليه عموم مردم تبديل گردند

و. ِشوند مي به حقوق ايران در اين زمينه داراي رويكردي سازمان يافته هر چند مقررات مربوط

 حقوق فرانسه در اين زمينه اقدامات اماباشد متفاوت با اين دو قسم از جرائم عليه امنيت نمي

.اي را از خود نشان داده است تقنيني سنجيده

و جرائم تر و سازمان يافته در حقوق لطمات عليه منافع اساسي ملت فرانسه وريستي

به فرانسه به دنبال اقدامات تقنيني مزبور، مجل اجراي قواعد سختگيرانه دادرسي مي كه باشند

.شد خواهدها در ادامه اشاره بخشي از آن

»تحت نظر«افزايش مدت) الف
كه براي پيشرفت بازجويي مي،از جمله اقداماتي و مهم تلقي قرار شود، تحت نظر اساسي

اگر در متون قانوني آئين. دادن فردي است كه احتمال وقوع بزه از سوي وي وجود دارد

ن» تحت نظر«دادرسي كيفري ايران، چندان از واژة  باشاستفاده » تحت نظر«ده، قواعد مرتبط

)garde à vue(به خود ديده است  پيش)1(.در آئين دادرسي كيفري فرانسه تحوالت متعددي را

به اين نكتة مهم اشاره از بررس ،1993 ژانويه4د كه بر اساس قانونكري تحوالت مزبور بايد

مي،دو نوع محدوديت آن.دشو ناظر بر تحت نظر داشتن در تحقيقات ابتدايي اعمال نخست

م  مي.آ.ق77كه بر اساس و دك فرانسه تنها كسي را كه عليه او، قرائن توان تحت نظر قرار داد

و يا شروع به اجرااماراتي مبني براين در حقوق عالوه. آن وجود داشته باشدي بر ارتكاب جرم

به فردي نمايد فرانسه تنها افسر پليس قضايي است كه مي به انجام تحت نظر نسبت تواند اقدام

ن با اين همه.نديستو از اين رو ساير مأمورين پليس قضايي مجاز به اقدام در اين زمينه

و كنترل شرايط تحت نظر را از قانونگذار براي  جلوگيري از سوء استفاده از اين راه، نظارت

.)Stéfani et Levasseur  et Bouloc.1994, p.329(وظايف دادستان شهرستان قرار داده است

و تضمينات فرد تحت نظر را دو تحول تقنيني مهم در آئين دادرسي كيفري فرانسه، شرايط

و تضمينات خاصي را 1993 ژانويه4نخست قانون. استدچار تغييراتي اساسي كرده   كه مزايا

و فرانسه.1 محمد علي اردبيلي، نگهداري تحت نظر،:ركجهت اطالع بيشتر پيرامون نگهداري تحت نظر در حقوق ايران

. 206مقاالت علوم جنايي، 
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مي. براي شخص تحت نظر پيش بيني نموده است تواند درخواست كند بر اين اساس او

و يا كارفرماي خود اطالع دهد  يكي از خويشاوندان به ).ك.د.آ.ق63-2م(وضعيت خود را

.ط يك پزشك مورد معاينه قرار گيردتواند درخواست كند كه توس همچنين فرد تحت نظر مي

و يا خانوادة فرد تحت نظر و يا افسر پليس قضايي انجام اين معاينه توسط دادستان شهرستان

.)Stéfani et Levasseur  et Bouloc.1994, p.329(.استنيز امكان پذير 

و2000 ژوئن15قانون ازتافزايش حماي فرانسه نيز در راستاي حمايت از اصل برائت

بر. افزايش داده است اشخاص تحت نظر، تضمينات مزبور را اصل«قانون مزبور با تأكيد

Le(»ها برابري سالح principe de l´égalité des armes()2000 ژوئن15دك اصالحي.آ.ق63م(

و آگاه گردد كه مي در اين حق را براي فرد تحت نظر الزم شمرده است تا وي با خبر تواند

- اين قانون مزبور بر خالف قانون پيشينبر عالوه. سؤاالت بازجو تنها سكوت نمايدجواب

نمود دادستان عمومي بايد در بهترين مهلت ممكن از تحت نظر قرار گرفتنكه بيان مي

 مقرر نموده است كه دادستان بايد از ابتداي تحت نظر قرار گرفتن-اشخاص مطلع شود

ديوان عالي كشور فرانسه در اين زمينه).ك.د.آ.ق63م1بند(دشواشخاص از اين امر مطلع

كه پيرامون پرونده، شعبة كيفري1998 نوامبر24در رأي  آناي  مطلع شده دادستان با تأخير در

.)Rassat 1997 p.542(بود حكم به بطالن تحقيقات صادر نمود

بهرغم وجود تحوالت فوق، قانون علي  نوع جرائم احتمالي ارتكاب گذار هم چنان، با توجه

را يافته، تفاوت در.ه استكرد اعمال مدت تحت نظرخصوص در هايي  بارهقاعدة عمومي

به وسيلة دادستان شهرستان است ساعت24مدت تحت نظر در حقوق فرانسه  كه تنها يك بار

كه شخص مي بعد از آن ك تحت نظر مقابل اين مقام قضايي حاضر و شود، از طريق تصميم تبي

رغم وجود اين قاعدة عمومي، قانونگذار مدت تحت نظر علي. باشد مستدل وي، قابل تمديد مي

.دك.آ.ق706–88 ماده.را براي برخي از جرائم مهم افزايش قابل مالحظه داده است

ده است كه مدت تحت نظر بودن برايكر بيان ارتباط فرانسه در اين2004 مارس9اصالحي

دـج مرائمي كه ميشدك فرانسه ذكر.آ.ق706–23ادهـر  ساعته24تواند در دو نوبت ده

م.ديگر تمديد شود جن706–23ادهـاز جمله جرائم مذكور در جنـ، و هاي سازمانحهـايات

مـم(افتهـي ،)ع جديد فرانسه.م.ق322-8و311-224،9-5-222،2-221،4-4وادـوضوع

و جنحه ت جنايات مـم(روريستيـهاي و)ع جديد فرانسه.م.ق421-5 تا 421-1وادـوضوع

در.ندهست)ع جديد فرانسه.م.ق450-1موضوع ماده(هاي اجتماع بزهكاري نيز جنحه بنابراين

حالي كه مدت تحت نظر بودن اشخاص براي جرائم عادي با احتساب يك نوبت تمديد 

و سازمان يافته، در مورد برخي از جرائم مهم مانند است ساعت48حداكثر  جرائم تروريستي
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تا48عالوه بر مي48 ساعت اوليه، از اين رو مدت تحت. باشد ساعت ديگر نيز قابل تمديد

. روز كامل دانست4توان حداكثر نظر در اين جرائم را مي

برخي از نويسندگان حقوقي علت افزايش مدت زمان تحت نظر براي جرائم تروريستي را

به صورت. اند دليل دانستهناشي از وجود دو كه چون جرائم تروريستي معموالً نخست آن

و مخفيانه ارتكاب مي و كلي نمي پيچيده و قواعد عمومي در يابند، با ابزارها توان اقدامي مؤثر

رو. اين زمينه انجام داد تر براي شناسايي افزايش مدت تحت نظر جهت بررسي دقيق،از اين

كه چون جرائم مزبور غالباً به صورت سازمان. اشدب ساير عوامل ضروري مي دليل ديگر آن

و با ابعادي بين مي يافته از المللي صورت گيرند، در مواردي لزوم به كارگيري امكانات ديگر

بهجمله استفاده از مترجمان جهت انجام بازجويي  .Mayaud( بود زمان بيشتري نياز خواهد،

1997, p.91(.

در تحقيقات مقدماتي محدوديت مداخ)ب  له وكيل
هاي مقدماتي از جهت تضمين حقوق دفاعي متهم داراي شركت وكيل مدافع در بازجويي

به. استارزش فراوان  از اين رو در بسياري از كشورها، وكيل در مرحلة تحقيقات مقدماتي نيز

و تأثيرگذار دارد،مانند مرحلة دادرسي ا. حضوري فعال چه زمان در حقوق فرانسه نيز گر

 هنوز وكال مجاز نيستند تا وليحضور وكال در مرحلة تحقيقات مقدماتي تغييراتي نموده است 

و از اين رو براي مثال، در اين مرحله  حق دسترسي به پروندة،حضوري فعال داشته باشند

 ضرورت ترافعي شدن تحقيقات مقدماتي در حقوق فرانسه، اينبا وجود. اتهامي را ندارند

. شده است تا مقامات قضايي از ديرباز مكلف به اعالم حق داشتن وكيل به متهم باشندسبب

 1993 ژانويه4ك فرانسه مصوب.آد.ق114 ماده1، بند 1897 دسامبر8 قانون3بر ماده عالوه

به غير از مواردي كه اصحاب دعوا اعالم انصراف نمودهكرنيز صريحاً اعالم كه اند، ده است

، 1383آشوري،( توان مورد تحقيق قرار داد وي را جز در حضور وكالي مدافع آنان نميطرفين دع

و مالقات آنان با موكالني.)90 به زمان حضور وكال از ديگر مسائل مهم در اين زمينه، مربوط

تحاست پي. اندت نظر قرار داده شدهــ كه توسط افسران پليس قضايي اصــتا الحاتــش از

مي2000 ژوئن 15 با، وكال تنها از بيستمين ساعت تحت نظر قرار گرفتن افراد توانستند

با اعمال اصالحات جديد، وكيل).دك.آ.ق63-4 ماده1بند(موكالن خود مالقات داشته باشند 

با از اولين ساعتي كه موكلش تحت نظر قرار گرفته مي بااوتواند مدت.دش مالقات داشته

كه وكيل مي . نيم ساعت در نظر گرفته شده است،با موكل خود مالقات نمايدتواند زماني

همرغم تحول فوق، قانون علي  چنان استثنائاتي كه در اين زمينه،گذار در اصالحات جديد

از اين رو ماده. در مورد برخي از جرائم مهم مورد پذيرش قرار داده بود را تغيير نداده است

اكرك فرانسه تصريح.آد.ق4-63 به جرائم ناشي،ست كه هر گاه انجام تحت نظرده  مربوط
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 يا مرتبط با قانون جزاي فرانسه 311-9و224-5-2هاي سازمان يافته مذكور در مواد از گروه

 باشد، امكان مالقات وكيل با موكل همان قانون450-1جنحة اجتماع بزهكاران مذكور در ماده

به گذشت  اين، مادهبر عالوه. تحت نظر خواهد بود ساعت از زمان شروع48خود موكول

كه هر گاه انجام عمل تحت نظر4-63 ج، همچنين تصريح نموده است رائمـ مرتبط با

م  فرانسه صورت گرفته باشد امكان قانون جزاي421-5اـت421-1وضوع موادـتروريستي

پذيران ساعت از شروع زمان تحت نظر امك72مالقات وكيل با شخص تحت نظر با گذشت

.).Delmas – Marty, , 1995, p.91( خواهد بود

كه پذيرش استثنائات گذشته در اصالحات جديد قانون آئين دادرسي كيفري نشان مي دهد

كه در دربارة خود را ويژهگذار نگرش قانون و اصالحات جديد  جرائم امنيتي حفظ نموده

به راستاي بهره حقوق دفاعي از آغاز بازجويي مندي شخص تحت نظر از تضمينات مربوط

.بوده است جرائم عمومي شاملاند تنها تدوين شده

در غياب هيأت منصفه)ج  دادرسي
به مانند جرائم،در حقوق كيفري فرانسه اگر چه بر اساس قاعدة عمومي  جنايات سياسي

مياماشود عمومي در ديوان جنايي رسيدگي مي ماده. باشد اين قاعده كلي داراي استثنائاتي نيز

به جرائم عليه منافع اساسي ملت فرانسه.د.آ.ق702و 701 موضوع مواد(ك فرانسه رسيدگي

آن) فرانسهقانون جزاي 413-12 تا 413-1و411-11تا1-411 ها را بر مبناي زمان وقوع

و يا صلح( و يا جنحه(و نوع جرائم ارتكابي) در زمان جنگ در صالحيت مراجع) جنايت

و جنحه از اين رو بر اساس مواد فوق، رسيدگي به جنايت. متفاوتي قرار داده استقضايي ها ها

هاي نيروهاي مسلح رسيدگي عليه منافع اساسي ملت، ارتكاب يافته در زمان جنگ در دادگاه

و رسيدگي به جنايت مي ها عليه منافع اساسي ملت در زمان صلح در يك ديوان جنايي شوند

و با شركت هفت نفر قاضي حرفهتخصصي، بدون حض مي ور هيأت منصفه . گيرد اي صورت

به جنايات تروريستي نيز بر مبناي ماده ك فرانسه در صالحيت همين.د.آ.ق706-25رسيدگي

به جنحه،اينبر عالوه. دادگاه تخصصي قرار گرفته است ها عليه منافع اساسي ملت رسيدگي

 دادگاه جنحه ويژه امور نظامي قرار داده شده استفرانسه نيز در زمان صلح در صالحيت
)Rassat .1997 p.132(.

و اجتناب قانون گذار از حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرائم عليه منافع اساسي ملت

كه تا چه ميزان قانون نيز جرائم تروريستي نشان مي به اين دهد گذار تضمينات دادرسي نسبت

اي كردنا جنحهب1994گذار فرانسه در سال سياستي كه قانون؛جرائم را كاهش داده است

.جنايات كتاب چهارم قانون مجازات عمومي آن را تكميل نموده است
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 نتيجه
شدآن از مي چه بيان كارهاي مختلف گذار فرانسه با استفاده از راهكه قانوندشومعلوم

وهاي جرمهاي حاكم بر حوزهتوانسته است سياست را انگاري دادرسي جرايم عليه امنيت

انگاري اين جرايم از يك هاي كه توسعه دامنه جرمسياست.متفاوت با ساير جرايم تعيين نمايد

و همين رويكرد متفاوت.كاهش تضمينات دادرسي از سوي ديگر را به دنبال داشته است سو

كه مي حقناتواست به مختصات وق كيفري امنيت مدار ند حقوق كيفري فرانسه را در اين زمينه
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