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  مقدمه 

روية قضايي شورري  ووتيوي ور يرورر 

يسيرويو، ور ساتها  يخير، ربدأ و رنشو  

يتعوواور رميووت يسوويرويو ور گسوويرخ خار 

 فرينسه بروه يست. 

ي  ور ارالً تازهپيدييش يخيالف يوير  ك

يين باره ررجب شوده يسوت كوه نو انت يز 

بيگانگوواني كووه ررنوورد يسوويرويو  سوويند 

 تقريت گروو. 

ورست يست كه يصو  دودا يسويرويو ور 

به بعد رررو  1977يررر سياسي جز يز سال 

تفسير قرير نگرفيوه، بوا ييون   وه، يز 

يبيدي  قرن نرزو ت يين يرر جووزو ريوري  

رنردة فرينسه بروه ييدئرترميكي و حقر  ر

 يست. 

يز يين زران يين ينديشه صررت نهايي 

يافت كه يگر پنا ندگي نبايد ررجب فورير 
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ررتكووب يز رزووازيت د وورري گووروو، رزوورا 

گريزو سياسي بايد  نگاري كه يز كشرر  ري

ورصودو كه به دلت را يوت جورا يرتكووابي 

تعقيب يوست، رووررو ك و  و ح ايوت قورير 

روويهت بوودين  گيووروم رقارووات كشوورر  كووه

گريخيه يست بايد ورخريست يسيرويو چنوين 

  1كسي ري رو كنند.

يص  ددا يسيرويو ور يررر سياسوي يز 

ييوون زرووان، يسوويبنايي بوور يسوويرويو و 

يت للي ور رزازيت رررو ترصية   كار  بين

به دقيدر ييون  2روو.گروسيرس به ش ار ري

رزوازيت حقرقدين، جرييت سياسي نبايود بي

 3چنين يست يز نظور بكاريوا ب انند. نيز

كه ور كيوا  جوورييت و رزازيتهوا ي هوار 

ويرو كه رزازيت جزييي يجينا  ناپويير ري

يست و پنا ندگي نبايد ررجب فوورير رزورا 

 يز رزازيت شرو. 

                                                           

ي  ا سياسي ويري  ي  يت ويژهور يرنان و روا قديت جر .1

شد. ور قرن ويوزو وت، پاوشوا ان برو و ررجب يسيرويو ري

كروند كوه  ايي يرضا رييروپا  غربي بين خرو رريفقيناره

 شد. ررجب يسيرويو رزرران سياسي ري

كيووا  وربووارر حقوور  جنوو  و صوول  ور  (Grotius)گروسوويرس .2

رزوازيت گريدم ووتيها ور جلرگير  يز يينكوه جرروي بيري

ب اند حقي طبيعي ويرند. آنها بايد رزرراني ري كوه بوه 

يند، به شرط رعارلة ريقاب ، رسيرو سرزرينشان فرير كروه

  ا  خرو رحاك ه كنند. ويرند يا ور ويوگاه

3. Beccaria. 
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ور جريان قرن نرزو ت يست كه رفيوار 

ووتيها ور رررو ررتكبوان جورييت سياسوي 

 4يابد.تغيير ري

، 5ريات گيزوور فرينسه، تحت ت ثير نظ

گيرو كه يسويرويو  رچنود يين فكر قرت ري

گروو يز ويدگاه يحيريا به حقر  ترجيه ري

يرا  نگاري كه ررنرد جرري سياسوي ررور  

 نريسدم يست ترجيهي نديرو. و  ري

خالف يخال  برون جرييت سياسي نه چندين »

داو   روشن يست و نه به ينديزر جرييت 

يريتي يررر ويقعًا غيريخالقي. تغييريت ر

ينساني بر جورييت سياسوي تبواس تووازه 

كشود و بور پرشاند يا بر آن پروه ريري

حسووب زرووان و رويووديو ا و حقوور  و 

 .«شروشايسيگيها  قدرت، وگرگرن ري

 

جوورا سياسووي  1789ور نييزووة ينقووال  

يدالريوة »شرو، زيري ويري  حيبييي خاص ري

يز  1789يوت  26رررخ « حقر  بشر و شهروند

حقي طبيعوي كوه »ور بريبر سيت « رترقاو»

سوازو و ري« گوروورش رل رورور زروان ن ي

قادوودر دوودا يسوويرويو ور ررنوورد جوورييت 

                                                           

  يز قرن نرزو ت يصرالً رربرط بوه ت اا يسيرويو ا  قب .4

 دگان سياسي يست.نپنا 

5. Guizot. 
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كنند كوه خورو سياسي ري ررويني تدوين ري

 6يند.طعت تبعيد ري چشيده

قاددر ددا يسيرويو ور يرورر سياسوي 

 ا  ور حقر  ويخلوي يبيودي طوي بخشوناره

و سوس  ور  7وگورووزيرت ويوگسير  يدالا ري

شورو. ور قريرويو ا  ووجانبوه رنظورر ري

قريرويو يسيرويو فرينسه و بلژيو  روررخ 

بري  نخسيين بار يين يرر  1834نريربر  22

  8گروو.تسزي  ري

يز يين تواري  بوه بعود رنرور  يوا 

رفهرا يين شرط ور قريرويو ا  رخيلفي كه 

فرينسه با ووتيها  ريعودو ويگور رنعقود 

د. گواه ييون قوريرويو بوه گنزكند، ريري

صررت قريرويو كار  يست، گواه بوه صوررت 

                                                           

ووتوت فرينسوه  (Galotti)پ  يز ررر  شدن پروندر گاترتي  .6

پييرو. حكررت ناپ  يسيرويو يين يفسور ري يين يص  ري ري

كنود. ووتوت به يتهاا سرقت و يد ال خشورنت ورخريسوت ري

ند كه ور ويورسي كفرينسه به شرطي با يسيرويو رريفقت ري

گرنه رالحظات سياسي وخي  نباشد، زيري گاترتي دضر يو  يچ

شورو كوه يست و وقيي ريرجه ري (Carbonari)ويبسية كاربرنار  

رحاك وه شوده يسوت  1820شخص يخير به دلت شركت ور ينقال  

كنود و رئوي  شورري  وزيورين يسيرويو گاترتي ري فس  ري

ريعدو ن ايندگان رزل ، شارل و ت ور پاس  به يديرينها  

 ويرو. يص  ددا يسيرويو ور رساي  سياسي ري رس ًا يدالا ري

 ا  يست. بخشناره 1841آوري   5نخسيين بخشناره، رررخ  .7

 شرو. صاور ري 1898و  1875، 1873ريعدو ويگر  ور ساتها  

بلژي  نخسيين كشرر  يست كه به ررجب قانرن رررخ يول . 8

 آورو. ريده ري به صررت قانرن وريين قاد 1833يكيبر 
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يوا تباول نارة تريفقناره، يا پروتك  و 

 ياوويشت. 

بدين گرنه، ور يين وورين، يسوويرويو 

يت ل  قوورير ويرو، كالً ور قل رو حقر  بين

زيووري دبووارت يسووت يز د وو    كووار  

سط رقاروات بين يت للي ور يرر رزازيت تر

وتووت وووتيووي كووه يز يو تيرتبووة يوو  واد

تقانا شده( به ورخريست ووتت ويگر وووتت 

تقانا كننده(. پ ، ور يين زرينة قضوايي 

رساي  رررو يخيالف يوير  ور ويخلة كشورر 

آيد. تنهوا تمو ي ي كووه ور ييون پيش ن ي

موئيوة  2روررخ  يتررنرد رنيشر شده تمو 

ي  روررو يخويالف يست كوه ور رسو ته 1836

ر رخاتفوت بوا دودا صاور شده و ربنوي بو

پووييرخ  رگرنووه تزديوود نظوور ور رووررو 

ي هار نظر ور روررو »يسيرويو يست، زيري 

يرر  رربرط به سر  داتي يوير  ناشوي يز 

ور صووالحيت قانووي « دهدنارووة ويسل اتيوو 

ي  ويري  يين را يت رس ته»يوير  نيست و 

ر كن نيست ور قل رو صالحيت رقوواا قضوايي 

 9«.قرير گيرو

                                                           

 كند. گرنه يسيدالل ريويرين كشرر فرينسه نيز   ين .9
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رعني يين روية قضايي  10كپروفسرر الرو

و ودم چورن يقوديا بوه ري چنين ترني  ري

جانبوة يسيرويو به رنزتوة د لوي يسوت ي 

رربرط به رويبط بين ووتيها يا به رنزتة 

قووريرويو  يسووت ويسل اتيوو ، بنووابريين 

 «. يرر  يست رربرط به حكررت»

پ ، شرري  ووتيي بنابه نظرية ريكرر 

كوت بوه ور يرر رسيدگي به قانرني برون ح

 ويند. يسيرويو خرو ري فاقد صالحيت ري

ويرو شدن رقورريت تقنينوي ور حقور  

ررنرده، ونو  ويورسوي ويوگواه يوير  ري 

و د. رقرريت رلي كوه ور پايوان تغيير ري

قرن نرزو ت تدوين شد، پ  يز خات ة جنو  

شوك   1927جهاني يول ور قانرن و ت رارس 

قانرن كوري ه وربوارر قريدود گيرو. يين 

رر  و را ر  رربرط به يسيرويو يست بوه ص

ي  صري  يص  دودا يسويرويو ويژه به گرنه

 ويرو. ور جرييت سياسي ري يدالا ري

وه سال بعد، بر يسواس شواترور ييون 

قانرن، شرري  ووتيي ييون نظريوه ري كوه 

يسيرويو يرر  رربرط به حكررت يسوت ر وا 

كند و قاب  قبورل بورون شوكايت ري ور ري

وتت ور رررو حكت به يسيرويو رررو تخري و

                                                           

10. Laroque. 
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يحكوواا »ويرو كووه پووييرو و يدووالا روويري

يسيرويو  ري كه به يسيناو قوانرن روررخ 

ده و رعشور بور صواور شو 1927و ت روارس 

ي بيگانوه  ييجازر يسيرويو شوخص بوه ووت

يت للووي فرينسووه يسووت، يز رويبووط بين

 11«.رززيست

با وجرو يين، شرري  ووتيوي ور ييون 

ر رووررو قووريرويو قل وورو ي هووار نظوور و

 15يسيرويو ريان فرينسه و بلژيو  روررخ 

و وودم كنوود و نظوور ريري رو ري 1874يوت 

رسيدگي به رررو  كه رربورط بوه ريبروة »

فرينسه با قدرتي بيگانه يسوت ور صوالحيت 

 «. شرري  ووتيي نيست

شرو كوه يز يين روية قضايي نييزه ري

قاني ر ررر رسيدگي بوه تخروي ووتوت حو  

رني برون حكت يسيرويو ري رررو نديرو قان

                                                           

بردك ، شكايت يز تخري ووتت ور روررو تبواول ناروه  .11

ريان حكررت فرينسه و حكورريي بيگانوه وربوارر تقانوا  

يسيرويو قاب  رسيدگي نيسوت. ووتوت كل بيوا يز فرينسوه 

ي تقانا كروه بورو. وزيرت يرورر خارجوة يسيرويو شخمي ر

خورو بوه سوفارت  1985فرينسه ور ياوويشت رررخ يول رارس 

فرينسه ور كل بيا به رقارات آن كشرر يطالد ويو كوه بوه 

رريفقت شده يست كه ريهت رويكرر  1984يكيبر  26ررجب حكت 

به ووتت يياالت ريحدر يرريكا رسيرو شرو و به ووتت يخير 

تريند ريهت ري ور صررت يقيضا يست كه رييجازه ويوه شده 

 به ووتت كل بيا تحري  و د. 
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نظر قورير و ود رگور يز ويودگاه قوانرن 

 فرينسه. 

يين رحودوويت قودرت ويورس يوير  ري 

بورو. يز ييون پو  روية قضايي يز بين ري

 26يت ل  به ررجوب رواور قاددر حقر  بين

قوودرت  1946يكيبوور  27كنرينسوويرن رووررخ 

قووانرني ويرو و شوورري  ووتيووي،  ووت بووه 

حقر  ويخلي و  ت به يتكا  يسيناو قاددر 

يت لوو  شوورييط قووانرني بوورون حقوور  بين

 كند. يسيرويو ري بررسي ري

 با وجرو يين، شرري  ووتيوي، ويرنوة

نظارت خرو ري فقط به قانرني برون صورر  

 1977كند. تا سال حكت يسيرويو رحدوو ن ي

فقط ر كون بورو واليو  قوانرني بورون يز 

ي ررور  ويدگاه رويبط خارجي ترسط ريقانو

شرو و رررو رسيدگي ويوگاه يز تحاظ تخري 

 گيرو. ريز قانرن قري

يريناد شورري  ووتيوي يز يينكوه ور 

ظارت دواو   ررنرد يسيرويو بوه يد وال ن

و ود كوه پو  يز وخاتوت بسرويزو نشان ري

خري نود تمو يت رغواير  رقاا قضوايي ن ي

بگيرندم حكت به يسيرويو پ  يز يدالا نظر 

نظر صاور ويوگاه تزديد ي ت تشخيص يتهاا 

گروو كه آن نيز بريساس واليوو  قوانرني ري
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شورو. بنوابريين، ترسوعة ويخلي يتخاذ ري

نظارت ويورسي رسيدگي كننده به تخروي يز 

قانرن و بررسي را يوت سياسوي يسويرويو، 

ريض ن يين فرض يست كه شرري  ووتيي ييون 

گووييرو. و ييوون رعنووا  شوورط ري كنووار ري

 يست.  1977ضايي پ  يز تغيير رسير روية ق

ررنرد يز يين نظر جاتب ترجه يست كه 

پييرو كه واليو  رنويا يز شرري  ووتيي ري

قانرني بورون را يوت ري كوه پويش يز آن 

رقاا قضايي بررسي كروه يست رررو تحقيو  

 قرير و د. 

با يين   ه، شرري  ووتيي پ  يز يين 

و ود، تم ي ي كه نظاا قضايي ري تغيير ري

قضايي توديرك ويوده كوه يز نظور ي  رويه

بعضي رؤتفوان نسوبت بوه آناوه يز رويوة 

 تر يست. رفت، دقبقضايي ينيظار ري

روية قضايي شرري  ووتيوي ور ررنورد 

يسيرويو سياسي بايود روشون باشود. يگور 

ورست يسوت كوه ويورس يوير   نگواري كوه 

رس تة بررسي رقاصد ووتت ريقاني يسيرويو 

يد رحيواط باشود ، بريسواس ررر  يسوت با

يحيريا به قريدود حقورقي، وربوارر جورا 

كند كه جورا سياسي يين رالحظه ري ررر  ري

د لي يست كه ي  يت خاصوي ويشويه »ريكرر 
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وينگهي، شرري  ووتيوي يز را يوت «. باشد

نظوواا سياسووي و قضووايي ووتووت ريقانووي 

يسيرويو، دنمر  يز دناصر قوانرني بورون 

 فرران خرو ساخيه يست. 
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 بخش اول

 منح نظارت بر استرداد سياسيدا 

 

قاددر دودا يسويرويو ور  1977تا سال 

ي  يز رساي  سياسي دبارت يسوت يز قادوده

حقر  ررنرده كه  ت رقرريت ويخلوي آن ري 

يت للوي، كند و  وت رقورريت بينتسزي  ري

ررنرد  يچ روية قضوايي وتي قاددر ريكرر 

شرري  ووتيي كه حكت يسويرويو ري رحودوو 

كنود، نرني برون خارجي آن ريبه نظارت قا

 نيست. 

ور  1937يگوور شوورري  ووتيووي ور سووال 

خرو نزات يافيوه، « دقدر»بريبر ووتت يز 

بريين دقده كه ور ريبره با  1977ور سال 

شورو. خورووير  رقاا قضايي ويرو فائ  ري

ويورس يوير  ريكي به ي  يوت نقوش رقواا 

 1927كه قانرن رررخ و ت رارس  قضايي يست

بخشيده و نيوز ربينوي بور را يوت به يو 

كارالً قضايي رسايلي يست كه  يوو ت تشوخيص 

 كند. يتهاا بررسي ري

ور يين وورين، شرري  ووتيوي تشوخيص 

يلي كه تريند وربارر رساويوه يست كه ن ي

ضوايي فرينسوه ور صوالحيت رقواا ور سنت ق

يو  فورو و قضايي يست حكت كند رانندم آز
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بوه  12ر .كيفو تبعات آن و يجري  تعقيوب

قوانرن  66رسد كه بنود يو  رواور نظر ري

بووري  رقوواا  1958يساسووي چهووارا يكيبوور 

قضووايي ور رووررو تعوود  بووه آزيو  فوورو  

 صالحييي كلي و ينحمار  رقرر ويشيه باشد. 

شة يندينظر صاحبنظرين حقرقي نيز با 

رز ردة صالحييها به سرو قاني ويوگسوير  »

 ور رررو ت اا آناه كه رربورط بوه آزيو 

 تريف  ويرو. « فرو  يست

نربة خرو به 13يز طرفي، پروفسرر ترشر

بودين رعنوي  66رواور »كند كوه تمري  ري

ترينود ور نيست كه فقوط رقواا قضوايي ري

رسائ  رربرط بووه تعود  بوه حقور  فورو  

بگيرو، بلكوه بودين رعناسوت كوه تم ي ي 

ت اا رسائلي كه چنين را ييي ويرند تاب  

 «. نظارت يوست

 

 رايطي كه شوراي دولتي  ائل است شة  فلا

اهميت نقةش مقةاق  يةايي در نئةيد دادرسةي ة 1

  استرداد

                                                           

 8و  7ور روريرو « يرنيت»آزيو  فرو  كه تحت دنرين  .12

 ياو شده 1789يوت  26يدالرية حقر  بشر و شهروند رررخ  9و 

 قل ديو گرويده يست.« حقر  طبيعي و زويل ناپيير»

13. Luchaire. 
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وخاتووت قانووي ويوگسووير  ور آئووين 

ويورسي يسيرويو ررنرد قانرن بيسيت رارس 

را يووت قضووايي آن ري تغييوور ويوه  1927

ور ويقو ، ييون رعنوي گووريه يريور يست. 

قانرنگيير يسوت كوه خريسويه يسوت رعنوي 

لي باشد رربرط بوه حاك يوت و يسيرويو د 

يت للووي، بلكووه بووريين جنبووه تعوواون بين

ت كيد كند كه رربرط بوه ويورسوي جزييوي 

 يست. 

يتبيه يسويرويو يرور  يسوت ووتيوي، 

زيري رخاطب تقانا  يسيرويو بايود ووتوت 

باشد يز ري هوا  ويسل اتيو م ور ويقو ، 

تقانا  يسيرويو تسليت وزيرت يررر خارجه 

ا يست كه پروندر رربورط شرو و يين رقاري

يين رقاا  14(.9راور »ويرو ري وريافت ري

كنود و يگور رودركي پرونده ري بررسوي ري

ن ي ه نيسوت، آنهوا ري يز ووتوت تقانوا 

  15كند.كننده رراتبه ري

                                                           

ار  يص  حكت رحكررييي باشود پروندر يسيرويو بايد ش .14

شرو،   انين روريو كه بري  يجري  آن تقانا  يسيرويو ري

جزييي كه د   ريهت با آن رراب  يسوت بوه   وريه قورير 

بازويشت ريهت يا  ر قرير ويگر رعاول آن؛ به شورطي كوه 

ي  صري  يرر  كه بدين دلت قرير صاور شوده يسوت به گرنه

 ور آن رندرج باشد. 

ي  يز جريووان پرونووده و ترينوود خالصووهاا ريييوون رقوو .15

 يطالداتي وربارر رشخمات ريهت رررو تعقيب ري بخري د. 
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با تسليت پرونده به وزيرت ويوگسير  

  16پييرو.ررحلة يوير  بدو  خات ه ري

شوورو. سووس  ررحلووة قضووايي آغوواز ري

كوو  پرونوودر يسوويرويو ري بووه  نويوسوويا

ويرو. يرسال رويويوسيان رح  يقارت ريهت 

كنود ويوسيان وسيرر جلب ريهت ري صاور ري

سادت پ  يز حضرر ريهت شخمًا  24و ور درض 

يا وسيلة ويويووار، تحقيو  يز رويهت بوه 

گيرو وراور رنظرر تعيين  ريت يو صررت ري

11 .) 

سس  ريهت با قرير بازويشت به زندين 

 (. 12شرو وراور ان رح  يدزيا ري  

وورين ررحلة قضايي رويهت خوارجي ور 

ررجعي يست كه  ي ت تشخيص يتهاا ناريوده 

 شرو. ري

يين  1927قانرن رررخ  12ررجب راور به

 ي ت دبارت يست يز ويوگواه تزديود نظور 

رحلي كه ريهت ور حرزر آن بازويشوت شوده 

 يست. 

شوورري  ووتيووي نظوور ويوه كووه حكووت 

يز  ي ت تشخيص يتهاري جوز  رويو صارويسي

ويوگاه تزديد نظور رحو  بازويشوت رويهت 

                                                           

بيند كه رديرك كارو  وزير ويوگسير  به نربة خرو ري .16

يست يا نه و وربارر تسليت يا دودا تسوليت پرونوده بوه 

 گيرو. رريج  قضايي تم يت ري
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باط  يست زيوري روريزين قوانرني ردايوت 

 نشده يست. 

 

 ماهيت سؤالها ة 2

ور ويق ،  ي ت تشوخيص يتهواا نقشوي 

كه وربوارر يساسي ويرو. بررسوي ري كنود 

 ريت ريهت خارجي يا ور يد ال رنيسب بوه 

رفيوه باشود و صررت نگ« يشيبا ي بين»يو 

نيز نسبت به صحت و يصاتت روديرك تسوليت 

كنوود و شوودر رسوويند يسوويرويو رسوويدگي ري

بيند كه پرونده به صوررتي كوه قوانرن ري

 شده باشد.  بيني كروه يست تنظيتپيش

كند كه شرييط را ر    انين بررسي ري

ردايوت  1927بيني شده ور قانرن رمر  پيش

ترصوي  شده باشد. و نظر به يينكه بوري  

جرا يز نظر قورينين فرينسوه صوات  يسوت 

كند كه جورا ينيسوابي ور دوديو بررسي ري

جريي ي باشد كه بيورين بريسواس يرتكوا  

 آنها حكت به يسيرويو ويو. 

 1927و ت رارس  ا قانرنراور سر 2بند 

كند كه جرا يا شرود به جرا يوا تمري  ري

بايد ور خاك ووتوت تقانوا كننوده صوررت 

ا ور خوارج يز سورزرين آن گرفيه باشد يو

ترسط شخموي خوارجي، بوه شورطي كوه جورا 



    چهةةاردهو و مجلةةح حقةةو ي ا شةةمار

 پانزدهو 

142 

باشوود كووه قووانرن يرتكووابي يز جريي ووي 

فرينسه يجازر تعقيب آن ري بد د  ر چنود 

ي  ور كشرر  بيگانوه كه ررتكب آن بيگانه

 17باشد.

يد واتي كوه »ويروم رقرر روي 4راور 

بوه شور  « ر كن يست ررجب يسيرويو شورند

 زير  سيندم 

د اتي كه بوه ررجوب قوانرن ت اا يو 

كشرر تقانا كننده رش رل رزازيتهوا  

 جنايي باشند. 

ت اا يد اتي كه بوه ررجوب قوانرن و 

كشرر تقانا كننده رش رل رزازيتهوا  

 ي  باشند. جنحه

ووتووت فرينسووه ور  وويچ رووررو  بووا 

يسيرويو رريفقت نخري د كرو ور صررتي كه 

يا  د   يرتكابي رش رل رزازيتها  جنايي 

 نباشد. ي هجنح

بعضوي يز  5دالوه، بنود ووا رواور هب

ش ارو رريرو يريناد يز يسيرويو ري بر ري

كه قاددر ددا يسيرويو ور روريرو سياسوي 

 يز ج لة آنهاستم 

                                                           

ي  ه كه  ربيگانهيين صالحيت ري ييزاو كرو 1975قانرن  .17

كه ور كشرر  بيگانه ررتكب جرري شود قابو  تعقيوب يسوت 

 بدين شرط كه جرا ريرجه يكي يز يتباد فرينسه باشد. 
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 نگوواري كووه جنايووت ياجنحووه ويري  »

خمرصيت سياسي باشد يوا ور روررو  كوه 

ناشي يز ررقعييهايي باشد كه يسويرويو 

شورو، بوا انا ريبه رنظرر ا  سياسي تق

 «ورخريست يسيرويو رريفقت نخري د شد.

 

بررسي ييون شورييط قوانرني يز طورف 

 ي ت تشخيص يتهاا ررنوردي يساسوي يسوت، 

يين صالحيت ري بري   16زيري بند ي  راور 

ررجوو  روويكرر شووناخيه يسووت كووه وربووارر 

صاور كنود.  تقانا  يسيرويو رأيي رسيدل 

ص يين قانرن تمري  ويرو كوه  يوو ت تشوخي

تريند نظور رنفوي بد ود رگور ن ي»يتهاا 

آنكه شرييط قانرني ج   نباشد يا ررنورد 

به دبوارت «. يشيباه رسل ي ور ريان باشد

ويگر، يين  ي ت رقيضي برون يسويرويو ري 

كند يرا وربارر قوانرني بورون كنيرل ن ي

رريزين يسويرويو نظوارتي وقيقوي رع ورل 

كهكويرو. بنابريين، ري  ارالً روشون يسوت 

 ي ت تشخيص يتهواا صوالحيت ويرو وربوارر 

« تراب  تقانا  يسيرويو با قريدد حقرقي»

 بررسي كند. 
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فقدان رويح  يةايي شةوراي دولتةي در مةورد ة 3

 استرداد سياسي 

رويوة قضوايي يوير  ور  1977تا سوال 

ررنرد يسيرويو سياسي وجرو نديشت، زيوري 

شرري  ووتيي يز ي هار نظر وربارر شرييط 

ورزيد و نظارت يسيرويو خرووير  ريرا ر  

خرو ري بر والي  قانرني برون خارجي يرر، 

يعني بر قانرني برون صرر  حكت يسيرويو، 

 كرو. رحدوو ري

 18حك ي كه وربارر زني به ناا كركروو

صاور شد و جنبة روية قضايي  1952ور سال 

آن بسيار رهت يسوت يز نظور ونو  شورري  

 ووتيي بسيار پررعني يست. 

ويشت كوه ور حاتي كه يين زن يدالا ري

تقانا  يسيرويوخ دليي سياسي ويشيه زيري 

يو دضر حز  ك رنيست بوروه يسووت، شورري  

ووتيي يز بررسي ررجبات قانرني برون يرر 

 1يز نظر قرينين ويخلي رسينبط يز روريو 

يسوويرويو فرينسووه و قووريرويو  6و  2و 

يرينواد  1909يرريكا رررخ ششوت مينريوة 

 كروم 

باترجه به يينكه بانر  ريقانوي نقو  »

ويرو كوه بوه را يوت رريو  ري يدالا ري

                                                           

18. Kirkwood. 
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جرا و بوه  ودف ووتوت تقانوا  كننودر 

يسيرويورربرط يست و با ترجه به يينكه 

يگر يودا  بانر  رويكرر بوردك  آناوه 

رأ  صاوره يشوعار ويرو ور روررو نقو  

قابوو   1946يكيبوور  27قووريرويو رووررخ 

به دهدر  يو ت  پييرخ باشد، تشخيص يرر

تشخيص يتهاا يست و يين يرور كوه آيوا 

قريرويو ينزواا  6و  2و  1شرييط رريو 

شده يا نه ور شرري  ووتيي قاب  بحث و 

 «بررسي نيست.

 

گير  ن اينودر ووتوت، ررجب نييزوهبه

شرري  ووتيي نظور ويوه يسوت كوه بررسوي 

قانرني برون را يت حكت ور صوالحيت رقواا 

 قضايي يست. 

، رز   داتي قضايي وربوارر ور رقاب 

آئين ويورسي يوير  يسيرويو نظارتي وسي  

قوريرويو  3رواور  3كنود. بنود يد ال ري

آئوين ويورسوي طبو  »كند كهم بيني ريپيش

«. قرينين رعيبر حقر  ويخلي خري ود بورو

  انين حاكي يست كه آئين ويورسي ور يين 

رررو نيز طب  رقورريت يسوت زيوري  يو ت 

ر رررو يسيرويو نظر رريف  تشخيص يتهاا و

 ويوه يست. 
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  انين، شرري  ووتيي صوالحيت رقواري 

كند و به ري كه حكت صاوره كروه بررسي ري

يكيبور  27قريرويو رررخ  47يسيناو راور 

كه صالحيت پيشين رئي  ج هرر  ري به  1946

فررية  25قانرن يساسي رررخ  3ررجب راور 

ه به رئي  شرري  وزيرين رحورل كورو 1875

و ود كوه بوانر كركوروو ور برو، نظور ري

قانرن رررخ و ت رارس  18يسيناو به راور 

بيني رح  نيست، چه قانرن ريكرر پيش 1927

كووروه يسووت كووه يرضووا  حكووت رووررو 

تزديدنظرخري ي ترسط رئي  شرري  وزيورين 

 گيرو. صررت ري

يسيرويو يكي يز يتباد يرنان به ناا 

تها  ررجوب صودور وو رأ  ور سوا 19پياالس

شد كوه ور آنهوا فقوط واليو   1956و  1955

 قانرني برون صرر  يرر بررسي شده برو. 

پياالس كه به يتهاا رشاركت ور يخيالس 

ور يرنان به حكت غيابي رحكرا شوده بورو 

يسيرويوخ يز فرينسوه  1954يبيدي ور سال 

تقانا شد.  ي ت تشخيص يتهاا نظر رريفو  

يو  ويو. وتي حكررت فرينسوه يز يسويرويو

خرووير  كرو زيري قانرن يرنوان يديوريض 

 كرو. به رأ  غيابي ري تزريز ن ي

                                                           

19. Petalas.  
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وتي چرن آئين ويورسي كيفور  يرنوان 

ررجب ور يين رررو تغيير يافت، ووتووت بوه

آنكوه خورو بي 1955يكيبور  31فرران رررخ 

رزدوًي نظر رريف   ي ت تشوخيص يتهواا ري 

 20بخري د با يسيرويو رريفقت كرو.

يين رأ  به شورري  ووتيوي پياالس يز 

شكايت كرو و رددي شد كوه قوانرني بورون 

صرر  يرر ردايت نگرويده زيوري يز  يو ت 

 تشخيص يتهاا نظرخري ي نشده يست. 

شوورري  ووتيووي ييوون نكيووه ريور رأ  

خرو رررو نظر قورير  1955نريربر  18رررخ 

رأ  ري به دلوت زيور نقو  كوروه ويوه و 

 يستم 

ب رينوي جديود با ترجه به يينكه تمري»

ور آئين ويرسي كيفر  ررجب بروز يرور  

شده چنانكه ووتت فرينسوه تموو يت  تازه

قبلي خرو ري تغيير ويوه يسوت، نييزوه 

گرنوه شرو كه ووتت رر   بروه ور يينري

رريرو رزدوًي رقرريت قانرن روررخ و وت 

ري يجري كند و رخمرصًا دارو   1927رارس 

رسوي جديد  ري كه ررجب تغيير آئين ويو

                                                           

 ي ت تشخيص يتهاا ويوگاه تزديدنظر پاري  ور تاري   .20

نظوور رزوودو يدووالا ويشووت كووه يز ي هووار  1955نووريربر  23

ررجب آئين ويورسي ساب  با صودور چه بهكروه، خرووير  ري

 رأ  نهايي صالحييش پايان يافيه يست. 
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شده ور رعرض بررسي  ي ت تشخيص يتهواا 

قريرو د. با ترجه بوه يينكوه قبو  يز 

كوه بوه  1955يكيبر  31رأ  صاوره رررخ 

يسوويرويو پيوواالس نظوور ويوه شووده بوورو 

 دررنرد به  يو ت تشوخيص يتهواا يرجوا

نشده، تيي ريقاني ور يدالا يينكه حكوت 

بريساس آئين ويرسي ناورسيي صاور شوده 

يين جريان ري پي ووروه  و يز آن پ  نيز

 «. باشديست رح  ري

 

ي  شرري  ووتيي با يين رأ ، به گرنه

و د كوه خريسوين نظور بسيار روشن نظر ري

رقاا قضايي يكي يز درير  بنيوواو  آئوين 

 ويورسي يسيرويو يست. 

صاور شده  1956مينرية  11رأ  ووا ور 

يست. يين بار پياالس به يين يسويناو بوه 

كندكه ور حكت بوه جعه ريشرري  ووتيي رري

قووريرويو  13يسوويرويو يو رقوورريت روواور 

يسوت، زيوري  فرينسه و يرنان ردايت نشده

تقانوا  يگر شخص روررو»ررجب يين راوه به

ررجب رقرريت يين قريرويو بازويشت شده به

و تا سه راه پ  يز بازويشت تسليت نشرو، 

يين ويگر ر كن نيست به  آزيو خري د شد و

ريقاني ورخريست كوروه «. روودلت رسيرو گ
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كه تا تعيين تكلي  نهايي يجوري  وسويرر 

 يسيرويو رعل  ب اند. 

فرريوه  3شرري  ووتيي ور رأ  روررخ 

خرو نظر ويوه يست كه رقرريت رواوه  1956

ريكرر روشن نيست و وزيرت يررر خارجه  13

بايد آن ري تفسير كند. بنوابريين، حكوت 

  ب اند يسيرويو بايد تا تعين تكلي  رعل

و به   ين وتي  با تقانا  تعليو  روررو 

 ورخريست ريهت رريفقت كروه يست. 

يين رأ  ووا يز وو نظر جاتوب ترجوه 

 يست. 

شرري  ووتيي بري  نخسيين بار تعلي  

ي  كووارالً حكووت يسوويرويو  ري بووه گرنووه

 پييرو. آريز ريرريفقت

ور حاتي كوه برحسوب رع ورل وو شورط 

ري  يو  تمو يت بري  يدرا  تعلي  ور يجو

يوير  ج   يست وتغر تمو يت بايود يز آن 

زران كارالً رحي   باشد و يجري  آن چنوان 

باشد كه نيايزي رهت به بار آورو( شرري  

ووتيي حفظ شرط ووا ري رررو ترجوه قورير 

يجوري  »كنود كوهم و د و ي هار نظر ريري

بالفاصلة حكت طرر  يسوت كوه آزيو  فورو  

 «. نديزويپياالس ري به خرر ري
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يوتين شرطي ري كوه ويورسوي ويوگواه 

و د. با تعيين كروه رررو بررسي قرير ن ي

آنانانكووه  13ييوون   ووه، رقوورريت روواور 

شرري  ووتيي گفيه ربهت نيست، زيري حكوت 

بيش يز سه رواه پو   1956مينرية  11رررخ 

يز بازويشووت روويهت صوواور شووده و شوورري  

كووه رأ  بوه  ترينسيه نظر بد ودووتيي ري

  ين دلت باط  يست.  

با يين   وه، شورري  ووتيوي تورجي  

ويوه يست كه حكت ري رعل  گييرو و ررنرد 

ري به وزيرت يررر خارجه يحاته و ود توا 

 راور ريكرر ري تفسير كند. 

وورين فايده و خمرصويت ييون رأ  ور 

رقاا نظوارت بور قوانرني بورون رقورريت 

ويخلي يرر ور   ين جاسوتم را يوت وتيو  

كوديا  13برون رسويفاو يز رواور قانرني 

 يست؟ 

يگر ورست يست كه ررنورد رربورط بوه 

ين  يجري  حكت يسيرويو يسوت، قانرنيوت ي

آئين ويورسي ور پرتر وجرو شورطي روا ر  

گروو، يعني جورا جزييوي دلوت يرزيابي ري

 يسيرويو. 

با ينقضا  رودت سوه رواه، ور ويقو  

يسيرويو فاقد يساس حقرقي يست رگر آنكوه 



  ...151 شوراي دولتي فرانسه و 

پياالس به دلت ويگر  رررو تقانا  يسيرويو

 قرير گيرو. 

كند كه شورري  يين يرزيابي ييزا  ري

ووتيي شرييط قانرني را ر  ري كوه  يو ت 

تشخيص يتهاا رررو بررسي قرير ويوه برو، 

 خرو بررسي كند. 

يين كوار « يخييار»چرن شرري  ووتيي 

ري بوه وزيرت  13ري نديشيه تفسير رواور 

 ه يست. يررر خارجه رحرل كرو

پيش يز  ور سه رررو آخرين آريئي كه 

صاور شده يست، شرري  ووتيي  رگرنه  1977

ري وتيلي ري كه غيرقانرني برون خرو حكت 

 كند. رررو ترويد قرير و د، رو ري

ور حاتي كه ريقانوي  21ور قضية پرپرف

كنود خرو ري بريين يساس ريكي ريورخريست 

كه تقانا  ووتووت يرنوان بوه واليلوي كوه 

تهاا بخش آن بروه و با ترجه به را يوت ي

رقاري كه حكت بازويشت ري صواور كوروه و 

با ن انيها  ناكافي كه ور يرر وفواد ور 

 22آئين ويورسوي رع ورل ور بخوش باتريو 

و با ترجه به يوناد و يحريتي  رووجرو وي

ويرو جرا يرتكوابي ور يرنوان كه ردت  ري

                                                           

21. Popov. 

22. Bâle- Ville. 
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قووان   تروريسوويي نديشوويه، قانرنوواً جنبة

ده نيست، با وجرو يين شورري  ووتيوي كنن

تقانا ري رو  1957مينريه  5ور رأ  رررخ 

 كروه يستم 

باترجه به يينكه واليو  رويكرر فقوط »

ر كن بروه ور بريبر  ي ت تشخيص يتهاا 

بايست ور يجري  رقرريت ررر  شرو كه ري

نظوور بد وود،  1927قووانرن و ووت رووارس 

بنابريين ويري  چنان را ييي نيست كوه 

ن باشد رسيند تزديد نظور ور رووررو ر ك

تخري يز قانرن ور بريبر حك ي كوه بوا 

يسوويرويو پرپوورف رريفقووت شووده قوورير 

 «گيرو.

 

  انووين يسووت حكووت صوواوره يز رووررو 

 . 23وووف

مينريوه  8شرري  ووتيي ور رأ  رررخ 

صووالحيت رقوواا يوير  ري يوواوآور   1964

كند، وتي وربارر ي هار نظور ور روررو ري

برون رررو ورخريست ريقاني،  والي  قانرني

وينود، يعنوي ور خرو ري فاقود صوالحيت ري

رووررو فقوودين تشووري  رريتووب ور پرونوودر 

 يسيرويو. 

                                                           

23. Dedoff. 
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يكيبر  24رررخ  24رأ  رربرط به ريندل

ور   ين رسير يست و ينگيزر يرر ري  1973

 و دم با يسيحكاا زير نشان ري

باترجه به يينكه والي  رويكرر رربورط »

 6ابي يجووري  روواور بووه بحووث ور يرزيوو

يست،  ي ت تشوخيص  1927قانرن و ت رارس 

يتهاا به يين ررنرد رسيدگي كوروه كوه 

 1رعلرا شرو آيا شرييط رندرج ور رريو 

يالشووعار يجووري قووريرويو فر  9و  8و 

گرويده يست يوا نوه؛ و بوا ترجوه بوه 

يينكه يگر نظور  يو ت تشوخيص يتهوواا، 

ووتت ري ور رررو  كه يسيرويو پيشنهاو 

سووازو،  ووت يز ررنوورد ده رلووزا ن يشوو

رسايلي كه ور  ي ت ررر  شده و رربورط 

به آزيو  فرو و يد وال تعقيوب جزييوي 

يست و  ت يز خمرصيت آئوين ويورسوي ور 

گرنه كه ور رووريو ررحلة بازپرسي،   ان

تعريو   1927قانرن و وت روارس  20تا  9

شوورو كووه گرفيووه ريشووده، چنووين نييزه

ه  ي ت تشووخيص قانرنگيير خريسيه يست ب

يتهاا و ايفي رحرل كند كه با آناه به 

گيوورو يز يوو  رقوواري رشووررتي تعلوو  ري

                                                           

24. Rendel. 
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طبيعت نيسيند و ور قل ورو نقوش تحورل 

 « گيرند.يافية رقاا قضايي قرير ري

 

شرري  ووتيوي يز دودا  با ييون رأ  

صالحيت خرو وربوارر رسويدگي بوه قوانرني 

برون رأ  صاوره يز  يو ت تشوخيص يتهواا 

ه ي درنه ويشيه يست. تغيير جهيي تبيين ر

ور  25كه رأ  رربرط به آسويرويلر كواتژي

روية قضايي ييزاو كروه يز يين  ت جاتوب 

 تر يست. ترجه

 

                                                           

25. Astudillo Calleja. 
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  يگسترش نظارت شوراي دولت ةب

يگر ريست يست كه شعبة جزييي ويورين 

ويري  صالحيت ينحموار  ور  26كشرر فرينسه

يروور رسوويدگيها  قضووايي ور كليووة يروورر 

به آزيويهوا  ينفوريو  يسوت ورأ   رربرط

(، شورري  ووتيوي ور 1985آوريو   5رررخ 

ور رررو تخري يوير  كه نظر رسيدگي تزديد

رنزر به تزاوز به آزيو  ينفوريو  و بوه 

ويژه تم يت به بازويشت غيرقوانرني شوده 

 7شناسد وآريء روررخ يست خرو ري صات  ري

 (. 1978فررية  2و  1947نريربر 

يز رررو ييوريو نور ،  وينگهي، خارج

ور كليووة رسوواي   27ويوگوواه حوو  يخوويالف

رسيدگي به قانرني برون يا تفسير يد وال 

يوير  فرو  ور كلية يررر ردني ريكي بوه 

دريرلي كوه آزيو  ينفوريو  ري بوه خرور 

ويند ورأ  رررخ ينديزو خرو ري صات  ريري

 (. 1964نريربر  16

قضوايي پرونودر آسويرويلر با رويوة 

ووتيووي نظووارت بوور آريء  ري كوواتژي شوور

يسيرويو ري نيز بوه قل ورو صووالحيت خورو 

 يفزووه يست. 

                                                           

ش  خرينندگان ترجه ويرند كه ويرين كشرر فرينسوه بي .26

 فقط ي  شعبه جزييي ويرو. وريرجت( 

27. Tribunal des Conflits. 
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يين رأ  ور روية قضايي چنان تغييور 

رسير  ري وربر ويرو كه  يچ چيز ور روية 

قضووايي سوواب  ر كوون نبوورو بووروز آن ري 

پيشووگريي كنوود وفقووط پروفسوورر الروك ور 

 ياوويشيي يين تحرل ري آرزو كروه برو(. 

يتعوواور نوو انيهايي كووه گسوويرخ فر 

بوه  1970شرري  ووتيي ور جريان سواتها  

ير  خارجيان ويوه ترني  و نودر ييون تغي

جهت يسوت ورمواوي  آن ري ور آريء روررخ 

تووووورين ري 1977و  1976، 1975، 1974، 1973

 ويد(. 

شرري  ووتيي تشوخيص ويو كوه وخاتوت 

رقاا قضوايي فقوط ور ررحلوة تودوين رأ  

تض ين كوافي نيسوت،  يسيرويو و صدور رأ 

ست رخمرصًا كه ويرين كشرر   رگرنوه ورخري

ربني بر تزديد نظر يز رأ   يوو ت تشوخيص 

 وينست. يتهاا ري غيرقاب  يسي اد ري

رسد كه ور رسير    انين، به  نظر ري

مرص روررو، رسيقيت تر يونواد و يحوريل خ

ررجب يين تغييوور جهوت شوده باشودم حكوت 

يدنظر قرير يسيرويو  كه رررو رسيدگي تزد

گرفت رربرط به ي  نفر يز يتباد يسسانيا 
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به ناا آسيرويلر كاتژي بورو  28ي   باس 

سياسوي يسوت.  كورو پنا نودركه يودوا ري

شررييدوتيي ور يين رررو خاص رربورط بوه 

با  حقر  خارجيان، يعني حو  پنا نودگي، 

ترسعة ح  نظارت خورو، چوه ور روررو بوه 

روررخ  رس يت شناخين صفت پنا ندگي وآريء

و  فويت  1970و ووا يكيبر  1959فررية  23

( و چوه ور 1975و يول يكيبور  1973فررية 

روه  27رررو يخريج خارجيان وآريء روررخ 

( بوري  قورر يجريئيوه 1977ره  27و  1977

 رحدووييها  قائ  شده يست. 

 

 عدق امكان تجديد نظرخواهي نزد مقاق  يايي ة 1

اا بري  رق 1927قانرن رررخ و ت رارس 

قضايي نقشي يساسي ور آئين ويورسي تديرك 

حكت يسيرويو قائو  شوده، يروا بوه نظور 

رسد كه خارجيان ري يز يينكه بيريننود ري

ور رقاا رعارنه با حكت يسيرويو خرو بوه 

رقاري قضايي ريرسوط شورند رحوروا كوروه 

 يست. 

ييون  16ريكرر ور بند يو  رواور  يص 

 يست كه تم ي ها   ي ت تشوخيص يتهواا ور

                                                           

28. Basque ي  ور ش ال يسسانيا كه يودا  خرورخيار  ناحيه

آريز و يسوويقالل طلبووي ويرو و صووحنة ورگيريهووا  خشوورنت

 يست.وريرجت(. 



    چهةةاردهو و مجلةةح حقةةو ي ا شةةمار

 پانزدهو 

158 

رررو يسيرويو قاب  رسويدگي و تزديودنظر 

 نيست. 

يين يص  ريويورين كشورر  1977تا سال 

 كرو.يجري ري وقيقاً 

نظر وجورو چرن قانرني ور رررو تزديد

نديشت شعبة جزييي ويرين كشرر   وين كوه 

خارجيووان يز يحكوواا يسوويرويو صوواوره يز 

خريسويند،  ي ت تشوخيص يتهواا فرجواا ري

 كرو. پييرخ يدالا ريورخريست ري غيرقاب  

فقط تم ي هايي يز  ي ت تشخيص يتهاا 

قاب  رسيدگي فرجاري برو كوه رأ  نهوايي 

به رحسر  ن ي شود وروبالً ورخريسوت آزيو  

يز طرف شخص بازويشت شده  14يسيناو راور 

وسواربر  6به رنظرر يسيرويو، آريء رررخ 

وسووواربر  27و  1951وسووواربر  20و  1951

1964 .) 

يت يز تم يت  ي ت تشخيص   انين، شكا

يتهاا ور رررو  كه ررج  ريكرر رويهت ري 

آنكه ويرو را يت يحضار كروه وتي ريهت بي

شرو كه رقرريت قانرني ررنرد شرو رددي ري

ور رررو يو قابو  يد وال  1927و ت رارس 

نيست و ح  يودا  تريح  رربورط بودين يز 

يوسلب شده يست نيز قاب  رسيدگي فرجواري 

 (. 1983آوري   26رررخ برو ورأ  



  ...159 شوراي دولتي فرانسه و 

تنها يسيبنا  يص  ريكرر ور بند يو  

شوكايت ويوسويان كو  يوا وزيور  16راور 

ويو رويويوگسير  برو كه به آنان يجوازه 

آئين ويورسي جزييوي رويوة  620طب  راور 

كنند و تفسووير  ويحود قضايي ري يكنريخت 

يت للوي ري  ا  بينيز قرينين و دهدناروه

شود نظر صوواور ريكه يز طرف رريج  تزديود

نوريربر  25رعيبر بشناسوند وآريء روررخ 

 (. 1959و پنزت موئن  1948

يز يين رويوة قضوايي شورري  ووتيوي 

عة گرفيه ريوويرين كشرر نييزه شد كوه تب

خارجه يز  رگرنه طر  ودري  تزديدنظر ور 

 را يت ررنرد رحروا يست. 

گرنووه، ن اينوودر ووتووت يز رأ  بدين

ر كواتژي نييزوه صاور ور روررو آسويرويل

گرفووت كووه ترسووعة نظووارت شوورري  ووتيووي 

وسووياورو  قرعووي ور ح ايووت يز خارجيووان 

 يست. 

ور  1977يكووي يز سووناترر ا ور سووال 

 رزل  سنا چنين گفتم 

ور ويقوو ، چنووين پيديسووت كووه ت ييوود »

ي  يست كه به يشخاص نظارت ش ا به گرنه

رسوواند. ييوون ذينفوو  بهوورر فووريوين ري

شخمي كه يسيرويوخ  ن انت الزا يست زيري
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ترينود يز رأ   يو ت ورخريست شوده ن ي

 تشخيص يتهاا فرجاا بخري د. 

 

 حمايت از پناهندگان ة 2

و يحريل خواص ور تحورل ش ، يوناد بي

ي  روية قضايي شرري  ووتيي تو ثير د وده

 ويشيه يست. 

رأ  رربوورط بووه آسوويرويلر كاتژيووو 

رربرط به يسوويرويو يو   چنانكه گفيه شدو

ي اتي باس  يسسانياست كوه روددي  نفر يز

 برو پنا ندر سياسي يست. 

تا قب  يز صدور يين حكت  نگاري كوه 

شد تقانا  يسيرويو ي  نفر تبعة خارجي ري

سووازران فرينسوور  ح ايووت يز »و يو يز 

ورخريسووت  29«تابعييهوواپنا نوودگان و بي

شرو،  يو ت  وگروري كه پنا نده شوناخيه 

نيظر تم يت بري  صدور رأ  رتشخيص يتهاا 

شوود. يگوور ورخريسووت سووازران روويكرر ري

پنا ندگي پ  يز رريجعه به  يوو ت تشوخيص 

يا بعد يز صدور رأ   يوو ت رويكرر يتهاا 

گرفت، ووتت برحسب رع رل يرور ري صررت ري

 گييشت. رعل  ري

                                                           

29. Ofifice Francais de Protection des Refugiés et Apatrides (O.F.P.R.A).  
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   بر يين برو كه تحمي  بنابريين، د

ييون رزورز ري كسوب نكورو بوه  پنا ندگي

يت برو و چرن ررج  ك يسيرن تزديدنظر شكا

ريكرر نيز تقانايش ري رورووو وينسوت و  

ترينست به شرري  ووتيي رريجعوه كنود. ري

با وجرو يين، و  بري  فس  رأ  يسويرويو 

خرو يز يين وسيله يسيفاوه نكرو بلكه به 

ريرس  شد  1927راور ووا قانرن و ت رارس 

 ويشتم كه يشعار ري

سي  نگاري كه جنايت يا جنحه جنبة سيا»

ويشيه باشد و يا يز يونواد و يحوريتي 

ناشي شرو كه  دف يسيرويو يرر  سياسوي 

... با يسويرويو رريفقوت نخري ود باشد

  .«شد

 

موئيوة  31قوانرن روررخ  32طب  راور 

 ويروم كه رقرر ري 1945

شرري  ووتيي ررجو  فرجوارخري ي يز »

طرر تم ي ات رقاروات يوير  يسوت كوه بوه

نوابريين شورري  ، ب«قرعي صاور شده باشد

ووتيي به تم ي هايي كه ور ررنرد يدروا  

صفت پنا ندگي يز طرف ك يسيرن تزديد نظر 

شوورو و رربوورط بووه شووكايت يز صوواور ري

  رووودير سوووازران ح ايوووت يز تمووو ي ها
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پنا ندگان و حاك ي يز يريناد يز يدروا  

موئيوه  5قانرن  5ح  پنا ندگي طب  راور 

يسوت،  نا ر به ت سي  سازران ريكرر 1925

 ح  رسيدگي ودري  فرجاري ويرو. 

صالحيت شرري  ووتيي به دنورين ررجو  

رسيدگي فرجاري، رخمرصًا بسيار ررس  يست، 

زيري برقانرني برون تمو ي ها  ك يسويرن 

و چوه تزديدنظر چه يز نظر قرينين ويخلي 

كند، چگرنگي بريساس قريرويو ا رسيدگي ري

رسيدگي ك يسيرن به را يت يرور و يجوري  

كند و رعنووا و بورو  قرينين ري بررسي ري

يرزيوابي بخشود ري كه به ريرن رربورط ري

 ن ايد. ري

گرنه، قريدد روا ر  رربورط بوه بدين

كنود و يدرا  صفت پنا ندگي ري تعريو  ري

و د كه ور خمرص رررو، طبيعت يرور نظر ري

ي  يست كه يدرا  يين صفت ري بوه به گرنه

 ريقاني ييزا  كند يا نه. 

سر  ويگور، ور حواتي كوه شورري   يز

ووتيي رع رالً نبايود وربوارر يدروا  حو  

پنا نوودگي يقووديا كنوود رگوور ور چووارچر  

صالحيت فرجاري خرو،  نگاري كوه بوه يرور 

تخري يز قوانرن ور روررو تمو ي ي يوير  

ي  كوه روددي پنا نودگي رربرط به بيگانه
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كنود، ور يينكوه بوه جوا  يست رسيدگي ري

دگي يووا ك يسوويرن روودير سووازران پنا نوو

تزديدنظر وربارر يدروا  صوفت پنا نودگي 

 ورزو. نظر بد د، خرووير  ن ي

برو كوه  30ور حكت رربرط به ترربرروس

بار وربوارر شرري  ووتيوي بوري  نخسويين

را يت صفت پنا ندگي يين تبعة يرنان نظر 

ويو كه يز نظرية يويرر شوهرباني كوه يز 

ه ويون ورقه  ريت به يو و يجازر سفر  كو

 28پنا ندگان طب  كنرينسيرن منور روررخ 

يز آن برخووورروير  سووويند  1951موئيوووه 

 يريناد كروه برو. 

ترربرروس يز يرنان كشورر  يينكه آقا »

ريبرد خرو خارج شده بدين رعنوي نيسوت 

 شوورو(وو يز يوري  پرونده رسويفاو ن ي

 كشرر تريند يز ح ايت آنكه ريقاني ن ي

 س يزرند شورو و يوا بوه دلوت توربهره

رزازيتي كوه بوه سوبب يرتكوا  يد وال 

خري ود يز آن يسويفاوه ررتكب شوده ن ي

كند. ور يين يوناد و يحريل ررجه نيست 

كه يز صفت پنا ندگي به رعنا  رقورريت 

  .«يرن يسيفاوه كنديين كنرينس

 

                                                           

30. Tombouros.  
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ي  برو قابوو  رالحظووهرأ  ترربوورروس

 نريسدم ويرو. يكي يز صاحبنظرين ري

كنيت، پيشنهاو ري نظاري كه را به ش ا»

كنود، ور يرر صالحييها ييزاو يغيشاخ ري

و د كه يز ري وي يعني به ش ا يجازه ري

يسيبنايي يسيفاوه كنيد كوه ور جريوان 

ي ي دوواو  خوورو، رربوورط بووه فرجووارخر

  .«شروري

 

 رويح  يايي نستوديلو كالژاة 3

شرري  ووتيوي ور پرونودر آسويرويلر 

كوواتژي ربنووي بوور ورخريسووت تغوور حكووت 

ترينسووت يز رويووة قضووايي يسوويرويو، ري

ترربوورروس يسوويفاوه كنوود. چوورن ريقانووي 

ورخريسووت پنا نوودگي نكووروه بوورو، قانووي 

يوير  آن ري رررو رسويدگي قورير نوديوه 

برو. وتي يين نكيه يرر  ن ني بوه شو ار 

 رفت. ري

شرري  ووتيي ور رريرو ويگر وكه شر  

 يابد. ويوه خري د شد( بدين شهارت وست ري

يين رررو يرر بر يين وييور يسوت ور 

كه قانرني بورون حكوت يسويرويو يز نظور 

قرينين ويخلي بررسي شرو و شرييط قانرني 
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آن كه رع رالً  يو ت تشوخيص يتهواا بودين 

 پرويزو، كنيرل گروو. ري

شوورري  ووتيووي قووانرني بوورون حكووت 

يسيرويو ري بوا ترجوه بوه ت وواا يبعواو 

 م بررسي كروه يست 1927قانرن و ت رارس 

يين قانرن ور دووين حوال  وت شورييط، »

آئين ويورسي و  ت آثار يسويرويو ري  ت

كنووود. بنوووابريين، يگووور تعريووو  ري

قانرنگيير خريسيه يست شرييط يسويرويو 

ري رحوودوو كنوود و نوو انيهايي بووري  

آن روسوت »ويوخري ان ورنظر بگيرو، يز 

كه خريسيه يز يسيرويو جنبة ووتيوي آن 

يست كه قريدد  ريحيف كند. قاب  قبرل ن

چنين، ن انت يجرييي نديشيه باشند. يين

 1927يز زران ون  قانرن رررخ و ت رارس 

تريند قانرني بورون يسويرويو ويورس ري

 « ريكنيرل كند.

 

بووري  كنيوورل كوورون قووانرني بوورون 

يسيرويو و سلب  رگرنه خمرصيت قضوايي يز 

 يوو ت تشووخيص يتهوواا و رأ  صوواور يز آن 

 شهارت الزا يست. 
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روفسرر الروك ور ياوويشيي ذيوو  رأ  پ

يي  يو ت نظر ريي هار 31وسرف كند كوه وق

تشووخيص يتهوواا بووه شوورييط د لووي شوودن 

كند، ور ويقو  رأيوي يسيرويو  رسيدگي ري

كند كه يرزخ قضايي ويشيه باشود صاور ن ي

يديبار يرر »و بنابريين تم ي هايش يرزخ 

 نريسدم ري نديرو. ري« قضاوت شده

  ين قوانرن  يو ت تشووخيص ررجب نص به»

و د و رررو  كه يگور يتهاا فقط نظر ري

يين نظر ور رريفقت با يسيرويو نباشود 

ووتت رر   به ردايت آن يسوت، خمرصويت 

و د و نيز ور صوررت و آن ري تغيير ن ي

كنود... فرا قضويه تغييور  ييزواو ن ي

 ي ت تشخيص يتهاا ور يين رررو نه چرن 

ن   كوار رقاري قضايي بلكووه بوه دنوري

كنوود و رقوواري يوير  ينزوواا و يفووه ري

نظرخ بيش يز نظور  ور ك يسويرن يوير  

 « يديبار نديرو.

 

ك يسويرن  ب ييونتركيو»ي  كه گرنهبه

سازو و ررجوب ي  ن يجنبة يوير  آن ري زي

گروو كه شرري  ووتيي بوري  يرزيوابي ن ي

 «. قانرني برون آن ناصات  باشد

                                                           

31. Decerf. 
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شييباني وتي آقا  الورك يز يين نظر پ

قوانرني »تريند كند كه شرري  ووتيي ريري

برون آئين ويورسي  ي ت تشخيص يتهاا ري، 

ور رررو  كه به شرييط قوانرني يسويرويو 

 ، تحت كنيرل ورآورو.كندرسيدگي ري

ن ايندر ووتت ور شورري  32برونرمنروي

گير  يز رأ  صواور وربوارر نيز با نييزه

روه آسيرويلر كواتژي   وين واليو  ري يقا

 كندم ري

گريود ري 1927قانرن و ت رارس  16راور »

كووه يز يحكوواا  يوو ت تشووخيص يتهوواا 

ترين تزديودنظر خريسوت. وتوي ييون ن ي

، بوودون 17روواوه، ورسووت راننوود روواور 

گرنه يبهواري تموري  ويرو كوه رأ   يچ

 ي ت تشخيص يتهاا بايد تزوروًا رسوويدل 

ي  نيست باشد. ور  يچ جا  قانرن يشاره

تشوخيص يتهواا يز پويش خورو كه  يو ت 

بيريند تم ي ي  بگيرو. ورست يسوت كوه 

 رفهرا رأ   ي ت ور تم يت ووتت وربارر

يسيرويو رؤثر يست، يرا ور روررو  كوه 

رأ  رسادد  صاور شده باشد، ووتت آزيو 

كه با يسويرويو رريفقوت كنود يوا يست 

د. بنابريين، يز نظر قضايي تموو يت نكن

                                                           

32. B. Genevois. 
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د لوي  رريف  بوا يسويرويو بوه ربابوه

يوير  كه يز  يو تي يوير  صواور شوده 

شرو. پ ، رانعي نيست كه باشد تحلي  ري

ش ا قانرني برون حكت يسويرويو  ري يز 

نظر حقر  ويخلوي روررو رسويدگي قوورير 

ي گرنه كه نظارتي قوانرنو يد، به   ان

  .«كنيدبر  ر د   يوير  يد ال ري

 

يين رقاا كه تا پايان يسويدالل خورو 

 يفزييدم ري رووپيش ري

وتيلي نيسوت كوه شو ا قريدود روا ر  »

يا فوالن  1927رندرج ور قانرن و ت رارس 

ي  جارود ردايوت كنرينسيرن ري به گرنه

كنيد. يگر ريست يست كه حكوت يسويرويو 

ري يوير  نيسوت كوه يز چيز  جوز يقودي

رقاري رشررتي صاور شده باشد، حو  بوا 

ش است كه وربارر آئوين ويورسوي رووررو 

ر ييوون ررجوو  بووه بررسووي يد ووال و

 33.«سرويزيدب

 

آنكه رانند ن ايندر شرري  ووتيي، بي

را يت قضايي حكت صاور ووتت صريحًا وربارر

                                                           

 رجرد شرو به ر خي زيرم  وربارر را يت قضايي حكت .33

J.LEMONTEY: Durôle de l’autorité judiciaire dans la procédure extraditionnelle française.  
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يز  ي ت تشخيص يتهاا نظور بد ود، وتيو  

رربرط به را يت سياسي ورخريست يسويرويو 

ري كه  ي ت رويكرر خورو بوه خورو بودين 

كنود و رأ  رييشاره نكوروه بورو بررسوي 

 ن ايدم يبرال ري ج  ريكرر ريرسادد رر

 5با ترجه به يينكه بوه ررجوب رواور »

كووه قريدوود آن  1927قووانرن و ووت رووارس 

شرييط رندرج ور قريرويو يسيرويو ريان 

 1877وساربر  14فرينسه و يسسانيا رررخ 

كند  نگاري كه جنايوت يوا ري تك ي  ري

ي  سياسي باشد يوا يز جنحه ويري  جنبه

يسينباط گروو كوه  يوناد و يحريل چنين

ورخريست يسويرويو ويري   ودفي سياسوي 

شرو، و با يست، با يسيرويو رريفقت ن ي

ترجه به يينكه يسيرويو ور ييون رووررو 

قانرني نيست، بنابريين   ين كه بوودون 

نياز به بررسي ساير ررجبات ورخريسوت، 

گر روررو  بووري  يين رعني رسلت شد، وي

 انوود، توويي آقووا ريسوويرويو بوواقي ن ي

ژي رح  يست كه يبرال رأ  آسيرويلر كات

ري كوه بوه ررجوب آن  1975ارس ر 5رررخ 

ي تزووريز وزيرت ويوگسير  يسيرويو يو ر

  .«كروه يست، ورخريست ن ايد
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ور رقابوو ، ور حوواتي كووه آسوويرويلر 

كاتژي يودا كروه بورو كوه  يوو ت تشوخيص 

يتهوواا ردايووت قريدوود آئووين ويورسووي ري 

ه و ريرجت يو نكروه، يعني يو وكي  نديشي

وسواربر  29بيني قانرن رررخ نيز طب  پيش

سوورگند يوواو نكووروه بووروه، شوورري   1972

ووتيي با يريناد يز تعقيب روخ ن اينودر 

ووتت ور يين رررو يز بررسي آئين ويورسي 

ترسط  ي ت تشخيص يتهاا شانه خاتي كوروه 

 يست. 

ررجب ييوون رويووة قضووايي، شوورري  بووه

ررو كنيوورل صووالحيت خوورو ري ور روو ووتيووي

ردايت كلية شرييط را ر  رندرج ور قانرن 

يت للوي رحورز فرينسه يا قريرويو ا  بين

وينوود. ور دوورض، نظووارت آن ور رووررو ري

قانرني برون قريدود خوارجي، رحودوو بوه 

آئين ويورسي پ  يز صدور رأ   ي ت تشخيص 

 يتهاا يست. 

شرري  ووتيي ور يحكاا بعد  خرو، ور 

ت صواور وربوارر تعقيب كار  كوه بوا حكو

آسيرويلر كاتژي آغاز شوده بورو، ويرنوة 

صووالحيت خوورو ري بوواز  ووت بيشووير گسوويرخ 

 و د. ري
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شرري  ووتيوي ور رأ  صواور وربوارر 

برصوالحيت  1978موئيوة  7روررخ  34كرويسان

كنود و ويرنوة آن ريترسوعه خرو ت كيد ري

في، برقوانرني بورون حكوت ري و دم يز طر

نظووارت يسوويرويو يز نظوور حقوورقي ويخلووي 

كند، و يز طرف ويگر، به بررسي قانرني ري

برون آن يز نظر ردايت رريزين رنودرج ور 

پوورويزو و ييوون بووار ويرو  ا ريدهدنارووه

رسيدگي ور قانرني برون آئين ويورسوي ور 

 شرو. جريان رسيدگي  ي ت تشخيص يتهاا ري

، ن اينودر ووتوت ور شورري  35ررريزو

 گيروم ووتيي، نييزه ري

را ر كون نيسوت كوه ور ريوان به نظر »

رووخانه ريرق  شريت. يز وو حال بيرون 

نيسووتم يووا شوو ا، بووه يسوويناو نيووت 

گيريد كوه بررسوي قانرنگيير، نييزه ري

ردايت شرييري كه قانرن يا قريرويو ا  

ري توواب  آنهووا يت للووي، يسوويرويو بين

وينند به ش ا رربرط نيست و ور ييون ري

ونودر حو  ينيخوا  شوده ور پرصررت ريه

كنيود و بوه آسيرويلر كاتژي ريتورك ري

گرويود حكت صاور وربارر كركروو باز ري

                                                           

34. Croissant. 

35. Morisot. 
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كه ور آن يساس كارتنها نيت قانرنگيير 

يست؛ يوا يينكوه ييون رويوه ري كنوار 

گييريوود، و ور ييوون صووررت ت وواا ري

يخيياريت بررسي ووتت، چه روريرو  كوه 

 ي ت تشوخيص يتهوواا بررسوي كوروه يوا 

ن  ويچ رحودووييي نكروه يست، بايد بدو

رررو قانرني بوورون تاب  كنيرل ش ا ور 

  .«جريان يرر باشد

 

، 36بنووابريين، ور پرونوودر كرويسووان

شرري  ووتيي قانرني برون آئوين ويورسوي 

                                                           

نظارت رع رل شده وربارر قانرني برون آئين ويورسوي  .36

نحر كارو  يسوت. بنوابريين، ور  ي ت تشوخيص يتهواا بوه

تريند به ددا ردايت  ر يو  يز شورييط ورخريست كننده ري

قانرني يديريض كندم نق  ح  وفاد. ربالً بگريد كوه  يو ت 

به ورخريست يو ربني بررسيدگي به والي  جديد ترجه نكروه 

كنرينسويرن يروپوايي  6رواوه  3ي  بنود يست؛ يا به گرنه

حقر  بشر رررو ترجه  ي ت تشخيص يتهواا ويوگواه تزديود 

فيه و ورخريست كننده ريورجت رناسوب نظر پاري  قرير نگر

ور يخييار نديشيه و يا وكيلي به ري  خرو ينيخا  نكروه 

 Gabor Winterورجرد كنيد به رأ  صاور وربارر گوابرر وينيور 

(، يا  ي ت ووبار به ي  د   رسويدگي 1980فرريه  15رررخ 

 Pipernoكروه ورجرد كنيد به رأ  صاور ور پرونودر پيسرنور 

(، يا يينكه روديرك نو ي ة ورخريسوت 1982ر يكيب 13رررخ 

يسيرويو به ذينف  يبالغ نشده و  ان پرونده(، يوا صوررت 

كيبي رريو قانرني نا ر به د   ينزواا شوده ور يخييوار 

ذينف  قرير نگرفيه، يا آخرين وفاد يز ريهت يخوي نشوده 

روررخ نهوت وسواربر  Gaspariniورأ  صاور وربارر گاسساريني 

گزيرخ يرر قريئت نشده يسوت ورأ  روررخ  (، يا يينكه1983

 (. 1983سسياربر  16
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ري ور  ي ت تشخيص يتهواا روررو رسويدگي 

قرير ويوه، يعني به شرييري كه طي آنهوا 

رأ  صاور شده ترجه كروه يسوت. ورخريسوت 

ه كه  ي ت تشخيص يتهاا به كننده رددي شد

ترجوه والي  جديد  كه يو يقاروه كوروه بي

رانده و بنابريين ح  وفاد قانرني يز يو 

 37سلب شده يست.

ور حكووت صوواور وربووارر ترجوواربير 

ي  دقوب شرري  ووتيي به گرنه 38گاتدئانر

نشيني كوروه و كنيورل خورو ري ور روررو 

ي پو  سوقانرني برون رريتب به آئين ويور

ن ررحلة قضوايي يز نظوور رقورريت يز پايا

 م 39 ا رحدوو ن روه يستكنرينسيرن

باترجه به يينكه به ررجب قانرن و وت »

يحكاا يسيرويو بايود رسوبر   1927رارس 

                                                           

  انين شرري  ووتيي قانرني بورون حكوت ري يز نظور  .37

صرر  رررو ترجه قورير ويوه و ردايوت قريدوود رنودرج ور 

يز قبي  تشوريفات رربورط بوه  1927قانرن رررخ و ت رارس 

گزيرخ يرر و رسيدل و ررجه برون حكوت و ردايوت رقورريت 

بشر ريكنيرل كروه و وقت ن وروه سيرن يروپايي حقر كنرين

كه آيا ريهت ريرج ي با شرييط رناسب ور يخييار ويشيه و 

 آيا وكيلي به ري  خرو ينيخا  كروه يست يا خير؟ 

38. Lujambio Galdéano. 

گرنه، شورري  ووتيوي بور قوانرني بورون آئوين بدين .39

يدگي رديرك كند، به رسويورسي ور يرر صدور رأ  نظارت ري

پرويزو   انانكه قرير بازويشوت ورشواوره بوا پرونده ري

 ي ت رنمفه، و نيز به وقت يد ال رنيسب به ريهت فورير  

و د و والي  برنود يو ري ري جديگانه رررو رالحظه قرير ري

 كند. يرزيابي ري
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به نظر رسادد  ي ت تشخيص يتهاا باشود 

و با ترجه بوه يينكوه رقورريت رويكرر 

رنووافي بووا فرجووارخري ي يز ييوون نظوور 

بوه  ست، بدين شورط كوه فرجوارخري يني

كووا  رعايووب صوورر  يووا آئووين ويور  يت

يد ال شده يز طرف  يو ت باشود، و بوا 

لة صرر  يوا يترجه به يينكه  رگرنه وس

آئين ويورسي رربرط به نظرية  يو ت يز 

رون يسووت، يووصووالحيت شوورري  يوير  ب

  انانكه فرجارخري ي يز حكت يسويرويو 

حيي ورصررتي كه به ويرين كشورر رجورد 

ه به يينكه بررسي نشده باشد، و با ترج

والي  شكايت يز ددا ردايت قريرويو اور 

ور  40رأ   ي ت تشخيص يتهاا ناحيوة پور

صالحيت شرري  ووتيي نيست، و بوا ترجوه 

به يينكه شرري  يوير  بايود يز طرفوي 

وربارر رعايب خاص حكوت يسويرويو نظور 

بد د و يز طورف ويگور وربوارر ردايوت 

قوورينين ويخلووي ي هووار نظوور كنوود، 

ين،  ت يز نظر قرينين و  ت بوه بنابري

يت للوي،  ا  بينررجب رقرريت دهدناروه

پ  يز بررسي  ي ت تشخيص يتهاا، ووتوت 

ترينوود تموو يت بگيوورو كووه شوورييط ري

                                                           

40. Pau.  
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يسيرويو، بري  آن رقدير يز جريي ي كه 

 41.«به يطالد يو رسيده، ج   آرده يست

 

يز يين پ ، رسوو تة يسويرويو، ريوان 

ورس قضوايي بوه ويورس ويوگاه يوير  و وي

 شروم شر  زير تقسيت ري

ويرين كشرر آئين ويورسي قضايي رربرط »

به قب  يز صدور نظور  يو ت ري بررسوي 

يونوواد و يحوريتي كوه ور »كند زيري ري

آنها جلب ريهت بنابه ورخريست رقاروات 

خارجي صررت گرفيه و زنديني شودن يو و 

سس  تحت نظر بورون يو و بازويشوت يو، 

انرني برون حكوت ري كوه به خرو  خرو ق

ررجب سلب آزيو  ريهت شده يسوت رخوودوخ 

 (. 1985رخ  شيت رارس ورأ  رر« سازو.ن ي

 

گرنوووه، نظوووارت بووور ردايوووت بدين

رسوي ويت للي ور آئوين ويقريرويو ا  بين

يز  42رنزر به صدور رأ  ور صالحيت يوسوت.

                                                           

. بوودين ترتيووب، شوورري  1984سووسياربر  26رأ  رووررخ  .41

خورو  قضايي ويرين كشرر ري كه به نربةووتيي چرخش روية 

ترينود يز نظور  يو ت پييرفيه برو كه تبعوة بيگانوه ري

 تشخيص يتهاا شكايت كند رررو ترجه قرير ويوه يست.

شكايت يز نظور  يو ت تشوخيص يتهواا ور روررو  كوه  .42

وربارر يسيرويو نظر رسيدتي ويوه يز ييون نظور كوه بوا 

پييرفيوه شوده يسوت  ورخريست تزديد جلسه رريفقت نكوروه
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يين پو ، ويورين كشورر ورخريسوت يتبواد 

ر خووارجي ري بووا ترجووه بووه رريتووب زيوو

 پييروم ري

قانرن و ت رارس  16يگر به ررجب راور »

نظوور رسوويدل  يوو ت تشووخيص يتهوواا  1927

يسوويرويو قابوو  رسوويدگي رزوودو وربارر

گرفيوه نيست، يز يصرل كلي حقور  نييزه

شرو كه شكايت فرجواري،  نگواري كوه ري

حاكي يز نق  قورينين باشود آنانانكوه 

شخص يز شرييط يساسي وجرو قانرني خورو 

 43.«گروو، بايد پييرفيه شرورحروا 

 

پييرفيه يست كوه  شرري  ووتيي صريحاً 

فقط ور رررو بررسوي رعايوب »ويرين كشرر 

  44.«صرر  و آئين ويورسي رأ  صات  يست

ورست يست كه وجرو ررج  تزديدنظر يز 

ي  نظر  ي ت تشوخيص يتهواا تضو ين د وده

يست، زيري يجري  آن ري به حاتوت تعليو  

 آورو. ورري

                                                                                                                             

(. چنين يست شكايت يز يينكوه 1984سسياربر  21ورأ  رررخ 

ترج ة رسينديت صاوره يز ووتت خارجي بايد تاب  رقورريت 

آئين ويورسي فرينسه نيز باشد. و چنوين يسووت شوكايت يز 

 چگرنگي تشكي   ي ت تشخيص يتهاا. 

 26و  1983و يول رووارس  1979وسوواربر  18آريء رووررخ  .43

 . 1984ره  17و  1983 آوري 

 . 1990مينريه  24و رأ   1986فرريه  7رأ  رررخ  .44
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جب روية قضايي شورري  ووتيوي، به رر

يسيرويو ور صررتي قانرني يسوت كوه رودت 

فرجارخري ي رنقضوي شوده باشود يوا يگور 

فرجارخري ي صررت گرفيه، ويرين كشورر آن 

 45ري رو كروه باشد.

شرري  ووتيي، به نربوة خورو نظوارت 

كاروو  خوورو ري بوور قووانرني بوورون حكووت 

 كند.يسيرويو يد ال ري

نرني بورون بدين رنظرر، شرري بر قوا

آئووين ويورسووي يوير  يسوويرويو نظووارت 

ي ت تشوخيص ري كند، وجورو نظور رريفو   

كند و به صالحيت ويشين يتهاا ري بررسي ري

رقاري كه حكت يسويرويو ري يرضواء كوروه 

يابود كوه و يط ينوان ري 46پرويزويست ري

بارر تبعوة   ي ت تشوخيص يتهواري كوه ور

نه  بيگانه نظر ويوه صالحيت ويشيه يست يا

(، و آيوا  يو ت طبو  1980يكيبر  3ورأ  

                                                           

ور حاتي كه فرجارخري ي ور ويرين كشورر ررور  يسوت  .45

يجري  حكت يسيرويو قانرني نيست ورأ  رررخ  شويت روارس 

1985 .) 

و  1981روه  10رقاا صات ، نخست وزير يست ورأي وررخ  .46

نين، به ورسويي نظور ويوه (.   ا1982يكيبر  13رأ  رررخ 

شده يست كه نبرون يرضا  ووا وزيركشرر يوا وزيور يرورر 

 4خارجه ررجب نقمان حكت يز نظر صورر  نيسوت ورأ  روررخ 

 (. فقط يرضا  ووا وزير ويوگسير  نرور  يست. 1983رارس 
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، و آيوا 47قانرن تشكي  شده يست يا خيور

 11حكت يسويرويو طبو  رواور يو  قوانرن 

به ينديزر كافي رسويدل  سوت  1979موئيه 

وسواربر  14و  1983فرريه  17يا نه وآريء 

 و غيره(.  1989موئية  28و  1987

كنود كوه نظور شرري   انين بررسي ري

ا قرينين ويخلي  ست يا نه،  ي ت رنرب  ب

زيري يين نظر ربنا  قانرني حكت يسيرويو 

 روو. به ش ار ري

  انووين، شوورري  ووتيووي بووه بررسووي 

كيفيت يد اتي كه رسيند ورخريست يسيرويو 

يز ويوودگاه قووانرن جووزي  فرينسووه يسووت 

 پرويزو. ري

شرري  ووتيي ور پرونودر كرويسوان و 

يوت بري  نخسيين بار ربنوا  كوار ري كيف

قضايي يرر بر ربنا  قانرن جزي  فرينسوه 

نهاو. ور يين پرونده ي هار نظر كرو كوه 

صرف تهية وساي  يرتباطي كه بووه زنوديني 

يركان و د با ساير زندينيان و با يدضا  

سازرانش ور خارج يز زندين يرتباط يابد، 

                                                           

و يفة نابران قضايي ي هارنظر  تريند وربارروتي ن ي .47

برون كار ويوسري  رربرط و ي  غيرقانرني كند و به وسيله

رئي  ك  ويوگا ها  يسيان ري كوه ينيخوا  يدضوا   يو ت 

تشخيص يتهاا با يوست طب  روية قضايي ررسرا ثابوت كنود 

 و غيره(.  1961موئية  13وآريء 



  ...179 شوراي دولتي فرانسه و 

قانرن جزي  فرينسه يسوت  267رش رل راور 

 (. 1978موئيه  7ورأ  رررخ 

ني بوورون حكووت رربوورط بووه ييوون طوورال

خري نود پرونده گريه بوور آن يسوت كوه ري

نظارت كار  بور آئوين ويورسوي و يد وال 

 رنيسب به ريهت يد ال كند. 

رس ته دبارت يسوت يز پيشورفت قابو  

رالحظة نظارت ويورس ويوگاه يوير ، زيوري 

ور پروندر آسيرويلر كاتژي ويورسي يوير  

رل ويرو، يز يينكه نظارت چنين وسيعي رع 

 كرو. خرووير  ري

رسوول ًا چنووين نظووارتي رنشوو  بووروز 

 وا  يوير  رشكالتي بري  ويورسوان ويوگاه

يست كه با رساي  حقر  جزي آشنايي زياو  

 نديرند. 

ن ايندر ووتت ور ي هوارنظر وربوارر 

پروندر گابرر وينير بري  شورري  ووتيوي 

كند كه د لش وريين باره چگرنوه   رييتشر

  بايد باشدم

ترينيد ور يد ال باوجرو يين، ش ا ن ي»

يين نظارت يز حود رويوة قضوايي شووعبة 

جزييي ويرين كشرر، كه يكوي يز دريرو  

تشكي  و ندر حقر  جزيست، تزاوز كنيود 

و وريين رريرو خيلي خاص ش ا بايود آن 
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ري ردايووت كنيوود و سووفارخ ري يجووري 

ن اييدم ور يينزا يسيدالل قضايي بايود 

 48.« ريه باشدبا يقيضا  يرر  

 

  انين، شرري  ووتيي ردايت يص  جرا 

بوورون ووگانووة د وو  ينيسووابي ري كنيوورل 

كندم يد اتي ر كن يست رسيند يسويرويو ري

قرير گيرو كه  وت برحسوب قورينين كشورر 

تقانا كننده و  ت به ررجب قانرن كشورر  

شورو، جورا كه يز آن تقانا  يسويرويو ري

 49باشد.

يوت يتهواا با يين   ه، شناخين ويقع

نه ور صالحيت  ي ت تشخيص يتهاا يسوت نوه 

به دهودر ووتوت و نوه ور صوالحيت شورري  

ووتيي، پ ، يجري شدن قانرن جووزي  ووتوت 

ي  قضايي نيسوت بلكوه تقانا كننده رس ته

 50ررنردي يست.

گرنه، شرري  ووتيي نظارتي كار  بدين

بوور يجووري  شوورييط قووانرني رقوورر ور 

يا قانرن رربرط يت للي  ا  بينكنرينسيرن

                                                           

شوده  1980فرريوه  15پروندر يرر رنزر به صودور رأ   .48

 يست. 

 . 1979موئيه  7رأ  رررخ  .49

 . 1980فرريه  15و رأ  رررخ  1979يه موئ 27رأ  رررخ  .50
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ور ييون   51كنود.به يسويرويو يد وال ري

قل رو كه يرزيابيها  شوخص و ذ نوي جوا  

كنود، كنيورل قوانرني خاصي ري يشوغال ري

 ي  يست  ري  ووشرير.برون يرر رس ته

به ويوژه كوه حقور  ويخلوي و حقور  

ي  ويقعوي كوه يت ل   ويچ يو  نوابرهبين

بريساس آن بيرين را يت سياسي يسويرويو  

 و ند. ي يرزيابي كرو، به وست ن ير

 ا  ررجوورو، يز طرفووي تنهووا نووابره

خمرصيت سياسي جرا ررنرد يسيرويو يست، و 

سياسي روررونظر  52«ينگيزر»يز طرف ويگر 

 ووتت تقانا كننده. 

 

 بخش دوق 

 حدود  اعد  عدق استرداد در امور سياسي 

 

به رغت توازگي نسوبي رسواي  روررو  

يسويرويو سياسوي، ور روررو  يخيالف يوير 

روية قضايي شاخمي يز آن بوه وسوت آروده 

يت لو  يوا يست، زيري رقورريت حقور  بين

حقوور  ويخلووي رربوورط بووه آن شووار  آريء 

 بسيار زياو  يست. 

                                                           

و  1982يكيبور  13و رأ  رررخ  1978موئيه  7رأ  رررخ  .51

 . 1979موئيه  27رأ  رررخ 

52. mobile ريرجت.( و وگيرره ور يص  رقاته يست 
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ورسووت يسووت كووه شوورري  ووتيووي،  ووت 

را يت سياسي جرا ينيسووابي و  وت  وربارر

كه ربنا  ورخريسوت  ينگيزر سياسي وربارر

ا كننده يست، رسويدگي يسيرويو ووتت تقان

رسد برو  كوه كند، وتي چنين به نظر ريري

به يين وو شرط قانرني يسيرويو ويوه شده 

ة ر كن يست يز رويو چنان وسي  نيست كهآن

 كرو. بيني قضايي آسيرويلر كاتژي پيش

گرنه، روية قضايي يوير  يز جرا بدين

رفيوه نزويو   تسياسي يسينباطي ويرو رو 

يورس قضايي. ور ويقو ، بوه به يسينباط و

رغت سنت آئيني كارالً رالي ي ور يين باره، 

ش  به سبب رقرريت بسيار ربهت حقور  و بي

يت للي، شرري  ووتيي ررنردة ويخلي و بين

ي  توازه يز ي  بوا ييزاورقرتوهبه گرنوه

يد واتي كوه حوايز »جرييت جزييي به ناا 

 سيند و جدي كورون آنهوا يز « ي  يت خاص

  ددا يسويرويو، يز جوورا سياسوي ش رل يص

 تعريفي رحدووتر به وست ويوه يست. 

به   ين طري ، كنيرل شورري  ووتيوي 

ور را يت سياسي تقانا  يسيرويو، يگر ور 

يسوواس، گووريه نووردي شووهارت ويورس يوير  

يسووت، يز ويوودگاه ييوون ينديشووه ويري  



  ...183 شوراي دولتي فرانسه و 

رحيرييي يست وسي  كوه ور قاتووب كل واتي 

 فشروه بيان شده يست. 

 ا  قضايي رربوورط يز رقاب ، رويهور 

ي  طرف به را يت نظواا سياسوي و قضوايي 

ووتت تقانا كننده و يز طرف ويگر رربورط 

به يسيرويو بيگانگاني كه پنا ندر سياسي 

ي  قاب  رالحظوه آيند، به گرنهبه حسا  ري

كنند و نقاط قرت ور ررنرد تزديد ررل  ري

روية قضوايي شوورري  ووتيوي ري ور روررو 

 و ند. يرويو سياسي تشكي  رييس

 

  ماهيت سياسي جرقة  الف

بوه روية قضايي شرري  ووتيي رربورط 

جرا سياسي فقط با ورنظر گرفين ي  پديدر 

 سياسي قاب  تبيين يستم تروريست. 

  انانكه قورينيني كوه پو  يز قورن 

نرزو ت ور ريه ربارزه با تروريسوت ونو  

شده و ور يصو  دودا يسويرويو ور جورييت 

اسي رحدووييهايي ييزاو كروه يست نشان سي

ي  و د، يين پديودر سياسوي يرور توازهري

 نيست. 

نحر  ور ويق ، تمرير رزرا سياسي بووه

كه پيش يز يين ترسيت شده برو، تار شوده 

رزورا سياسوي چنوين يست. پويش يز ييون، 
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ترجه نردي قهرران، فرو  بي»شدم تعري  ري

جنگود به راويات كه ور ريه آرران خرو ري

و حانر يست جان خورو ريور ريه يسويقرير 

تر، رمي ي بهير فدي كند. به دبارت روشون

خري وود ور ريه  وودف و  كسووي يسووت كووه ري

  53شرو.« شهيد»خري ي سياسي آزيو « رقدس»

ورست يست كه رزورا سياسوي،  ور روز 

بيش يز پويش، بوا تروريسويي كوه زنودگي 

ينديزو وتي حانر نيست خرر ريويگر  ري به

وربارر زندگي خرو خرر كند، يكوي گرفيوه 

 شرو. ري

حسا  آورون تروريست يز بنابريين، به

 ا  نظوور سياسووي و قضووايي ور كنرينسوويرن

يت للي،   ريه با روية قضوايي رخيل  بين

ي  ور صررت ررنرد رزاوتهشرري  ووتيي، به

 حقر  ويخلي فرينسه ورآرده يست. 

 ي  ريكويشرري  ووتيي باتديرك رويوه

ور « يد اتي كوه ي  يوت خواص ويرنود»بر 

قاددر ددا يسيرويو ور جرييت سياسي، كوه 

ريرن حقر  ررنرده آن ري   وريره تعريو  

 او كروه يست. كنند، رحدووييي ييزن ي

 

                                                           

ي  ور جورييت رجرد شرو به كيا  جرا سياسي، رراتعوه .53

 . 1955، (Droz)برند ووتت، ينيشاريت ورز 



  ...185 شوراي دولتي فرانسه و 

حقةو  مووةوعه و تفسةير نن در نرال علمةاي ة 1

 حقو  

بررسووي را يووت سياسووي يقووديا بووه 

يسيرويو، يصرالً حرل رحورر تمورر  كوه يز 

 زند. را سياسي ويريت وور ريج

با يينكه جرا سياسي ور قريرويو وا  

كنود و چند جانبه جا  وسيعي ري يشغال ري

 1927به ونر  ور قانرن رررخ و وت روارس 

تمري  شده يست، با ييون حوال، رحيورييش 

 رشخص نيست. 

با وجرو يين، فرينسه نيز  ت سخن با 

بيشير ووتيهايي يست كه يص  ددا يسيرويو 

 يند. جرييت سياسي ري پييرفيه ور

ور قريرويو ا  رعروف بوه نسو  يول، 

يو ا  پيش يز جن  ووا جهاني، ويعني قرير

كه ور آنها فهرسيي يز جورييت گنزانيوده 

ي كه بايد ي شرو، جرييت سياسي جزو جريري

ور رررو آنها يقديا بوه يسويرويو كورو، 

 نيارده يست. 

 چنين يست قريرويو فرينسه و ييياتيا

و قووريرويو فرينسووه و  1870رووه  12رووررخ 

 . 1877سسياربر  14يسسانيا رررخ 

قريرويو فرينسوه و يسوسانيا  3راور 

 به شر  زير يستم 
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يگر جرري كه به دلت يرتكوا  آن كسوي »

ريهت يارحكرا شده و تقانوا  يسويرويو 

يو گرويووده يز ناحيووة ووتووت رسوويدگي 

كننده به ورخريست يسيرويو، جرا سياسي 

ي تلقولي ررتبط بووا جورا سياسوي يا د 

  .«شرو، يسيرويو صررت نخري د گرفت

 

ور قريرويو ا  پ  يز جن  يين قادده 

 تر بيان شده يست. ي  رشخصبه گرنه

قريرويو فرينسه و  4گرنه، راور بدين

نوريربر  29آت ان وربارر يسيرويو روررخ 

 كندم چنين تمري  ري 1951

 ور رريرو زيور بوا يسويرويو رريفقوت»

نخري د شودم يگور جرروي كوه بوه سوبب 

يرتكا  آن تقانا  يسيرويو شده يست يز 

طرف ووتيي كه يز آن تقانوا  يسويرويو 

ناد و يحريتي كه ور شده با ترجه به يو

شده يست تشخيص ويوه شرو  آن، جرا ويق 

كه جرا سياسي يست، يا د لوي يسوت كوه 

و د، يا رقدرات چنين جرري ري تشكي  ري

  آن يست، يا  دف يز آن به رنظرر يجري

تض ين نيايا آن يسوت، يوا بوه رنظورر 

ييزاو فرير يز رزازيت آن صررت گرفيه، 



  ...187 شوراي دولتي فرانسه و 

ينزواا جرروي يا به رنظرر رخاتفت بوا 

  .«سياسي وقرد يافيه يست

 

ورريان قريرويو ا  چند جانبه، فقوط 

ور كنرينسيرن يروپايي يسيرويو كه شرري  

 13يروپا آن ري تهيه كوروه و ور تواري  

ور پاري  به يرضوا رسويده،  1957وساربر 

يص  ددا يسيرويو ور جرييت سياسوي يدوالا 

  54شده يست.

يين كنرينسيرن رقرر  3بند يول راور 

 ويروم ري

يگر ووتيي كه يز آن تقانا  يسويرويو »

شده يست تشخيص و د جرري كوه بوه سوبب 

يرتكا  آن ورخريست يسيرويو شده جرروي 

ين جرروي سياسي يا د لي ررتبط بوا چنو

  .«يست، باورخريست رريفقت نخري د شد

 

ووتت فرينسه كه پو  يز يرضوا  ييون 

يخ بوا كنرينسيرن بدين ريعهد يست، ريبره

يرضا كنندگان آن بر   ين يسواس يسويرير 

 باشد. ري

                                                           

يرضووا  ييوون كنرينسوويرن ري  1985وسوواربر  13ن قووانر .54

وسويرر  1986روه  14تزريز كوروه و فرروان ووتيوي روررخ 

 ينيشار آن ري ويوه يست. 
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راور  2، بند 1927ور قانرن و ت رارس 

تموري  كه نا ر بوه يين وررو يسوت، بي 5

 بيشير  حاكي يست كهم 

ي كه جنحه يا جنايت جنبة سياسي  نگار»

ويشوويه باشوود، بووا يسوويرويو رريفقووت 

  .«شرون ي

 

و  1927گرنه، قوانرن و وت روارس بدين

قريرويو ووا  ريعاقووب آن يز رفهوورا جوورا 

و ند. نه ييون سياسي رحيرييي به وست ن ي

رقرتووه يز جوورييت ري بووه صووررت فهرسوويي 

برند و نه بري  تهية چنوين رحدوو ناا ري

 گيرند. يري  رعين ور نظر ابرهفهرسيي ن

رس ته يين يست كه چه ور قريرويو وا 

و چه ور قوانرن، ييون خورووير ، تع ود  

 يست. 

يررر رقدراتي تدوين قوانرن ور ييون 

باره كارالً گريا يست. رخبر ك يسيرن سنا  

 گفيه يستم  1926رارس  4فرينسه ور تاري  

ويبسيه كرون ويورسوان بوه رينوي كوه »

ري به شرييط خارجي يسويرويو رقاا يول 

بد د و آنها ري يز رعنا  ذيتي و جنبة 

اسوي آن د ي  و يحيانوًا يز خمرصويت سي

  .«خبر بديرو، خررناك يستبي



  ...189 شوراي دولتي فرانسه و 

 

يفزييد كه ور ويق  بهيور يسوت و  ري

ور يبيدي برويشت يز قاددر ويجبي ري كوه 

بينووي كووروه يسووت بووه دهوودر قووانرن پيش

آن بورو  و سس  ور جسيزر ويورسان گييشت 

 ا  سياسي و قمد رسيدن به كه آيا ينگيزه

رو كه ينگيووزه و قمود  دفي سياسي ويز آن

سياسي وو دنمر الزا جرا سياسي يسوت( يوا 

بردك  تعقيب نف  شخمي يا ينيقاا خمرصوي 

يا جرا د رري شاخص جرا بروه يست. زيوري 

قموود قانرنگوويير ور يروور سياسووي توو رين 

 بيشيرين رمرنييها  ر كن يست. 

رراتعة رقودرات توديرك قوانرن و وت 

وركي ديني ورا يت د و ( و ور  1927رارس 

دين حال ذ ني وقمد ررتكب( يز جرا سياسي 

 55و د.به وست ري

 ايي كووه وربووارر كيابهووا و رقاتووه

رفهرا جرا سياسي نرشيه شده بسيار رينرد 

و غني يست و روشن شدن رحيري  رفهرا جرا 

 سازو. يسياسي ري يز نظر قانرن ريسر ر

                                                           

ن ايد كه تدوين كنندگان قانرن وركوي وسوي  چنين ري .55

يزرفهرا جرا سياسوي و ور نييزوه يز يسويرويو ور يرورر 

كه ور  5راور  2ند يند. يين نكيه ري رقدرة بسياسي ويشيه

آن نابرة ربيني بر را يت سياسي ورخريسوت رونعك  شوده، 

 كند. ثابت ري
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خمرصيت سياسي جورا بودوًي يز را يوت 

 شرو. حقرقي كه پاي ال شده يست رعلرا ري

رقاري كه »جرا  نگاري سياسي يست كه 

يز آن جنايت يا جنحه ريضورر شوده ووتوت 

باشدم يعني  نگاري كه ووتت يز نظر ونو  

يجي ادي يا سياسي خرو ريضرر گوروو، يوا 

  نگاري كه د   يرتكا  شوده ريرجوه ييون

 56«.نهاو يجي ادي يا سياسي باشد

رط به ويورسان قضايي قضايي رربروية 

كندم جورييت سياسوي يين تعري  ريروشن ري

كه  يا را ييًا سياسي آنهايي  سيند« رح »

ر ينديزند، بور نود نظت رسيقر ري به خر»

برند حاك يت صررت گيرند، يساس حكررت يا 

يا نظت ررجرو ري كه قرينين بنياو  ووتت 

فكيوو  قووري رسوويقر كووروه يسووت بوور ت و ت

 «. بزنند

بردك ، يد اتي كه رنواف  خمرصوي ري 

به خرر ينديزند جرييت غيرسياسوي رحسور  

 شرند. ري

بري  يينكه جرا يز وييرر ترصي  جرا 

شرو، بايود  د رري وغيور سياسوي( خوارج 

 ويبسيه به ينگيزه يا قمد  سياسي باشد. 

                                                           

 1870ور مينريه  (E. Ollivier)يين تعري  ري يري  يوتيريه  .56

  نگاري كه وزير ويوگسير  برو دنرين كرو. 



  ...191 شوراي دولتي فرانسه و 

آثار حقرقي و خرو حقر  جورا رورتبط 

كه با جرا سياسي پيرند ويرو با جورا ري 

وينند، زيوري بوا روي  ري ت« رح »سياسي 

 آن ور ي  زرينه يست. 

جزء رقرتة يغيشاخ » روو  يين جرييت 

بر ند ووتت جا  ويرند و آناوه آنهوا ري 

و د ريبرة دلوت و رعلورل به  ت پيرند ري

 «. يست

رفهرا جرا ررتبط ريرجه جرري يست كه 

سياسوي صوررت گرفيوه و به رناسبت جررووي 

جورا سياسوي و تهيه و توديرك »ررنرد آن 

يجري  آن يست، ور حاتي كوه حاصو  آن ري 

رزازيت ري كند يا ررجب فرير يز ت رين ري

 57«.سازور كن ري

جرييت رخيلط جريي وي  سويند كوه ور 

يد اتي ور زرينة جرييت غيرسياسوي »آنها 

كننود وقيو ، سورء نظت د رري ري رخي  ري

ش سرز (. يين جرييت ريرجه رناف  قمد، آت

                                                           

آت وووان. قوووريرويو يسووويرويو فرينسوووه و 4رووواور  .57

اسوي قريرويو ا  ريعدو  جورا رورتبط ري راننود جورا سي

وينند رانند قريرويو ا  فرينسوه بوا رواتي، ييورين، ري

سنگال و نيز سري ، وين ارك، ينگلسيان، يسسانيا،  لنود 

 و جز آنها

جرا ررتبط جرري غير سياسي يست كوه ور ريبروه بوا جورا 

فرريوه و و وت  27گيرو ويحكاا روررخ سياسي يصلي صررت ري

 كه  نرز رنيشر نشده يست.(  1989رارس 
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خمرصي  سويند وتوي ررتكوب آنهوا ري بوا 

يتهاا يز يو  ييودئرترم  و رخمرصوًا بوا 

 58«.قمد  سياسي ينزاا ويوه يست

يين رفهرا ذ ني  1927و ت رارس  قانرن

ساس تعريو  ري كارالً ري پييرو، زيوري بري

كساني كه »گريدم ريكي يست كه ري 59بارتر

آنوان ري بوه نقو   فقط حدت شورر سياسوي

قانرن كشانده يسوت رزورا سياسوي رحسور  

 «. شرندري

 

 محدوديتهاي مفهوق جرق سياسي ة 2

بوه بعود ييون فكور يز قرن نورزو ت 

گسيرخ يافت كه بعضي يز جنايوات ري، بوه 

رغت ينگيزر ررتكب، به دلت خمرصيت نفورت 

ترين جرا سياسوي بوه حسوا  ينگيزشان ن ي

 آورو. 

يسيرويو رزرران  يين يص ، قاددر ددا

سياسي ري با نقضها  ريعدو روبورو كوروه 

 يست. 

شورط قوريرويو »نخسيين تخري به ناا 

شووهرت يافيووه زيووري قووريرويو « بلژيوو 

                                                           

يت لو  ور كيوا  حقور  بين (Lerasseur)فسرر تريسورر پرو .58

 و رز به صررت جزوه(. 

59. Barthou. 



  ...193 شوراي دولتي فرانسه و 

سوسياربر  22يسيرويو با يين كشرر روررخ 

 آن ري رقرر ويشيه يستم  1856

سرء قمد به شخص رئي  ووتت خارجي يوا »

نسبت بوه يكوي يز يدضوا  خوانريور يو 

يا قيو  ري كه سرء قمد ريكرر قي   نگا

باسب  تم يت يا رس را كرون باشد، جرا 

 60.«شرواسي يا ررتبط با آن تلقي ن يسي

 

شرط سرء قمد  نگاري كه ريرجه يشخاص 

راننوود كاررنوودين سياسووي شوود « زيروسووت»

بر نود »يابد. سرء قمد تر  ريوسي  ويرنة

جان يا ت اريت جس ي يا آزيو  شخموي كوه 

يز  ويت للي برخورروير يستبين ز ح ايتي

خروبخورو رشو رل  وج له كاررندين سياسي

 رچند كه با ينگيزر سياسوي  يسيرويو يست

  61.«باشد

بوووا ييووون ورك، ينسوووييير  حقووور  

 1880يت ل  ور يجالس يكسفررو به سوال بين

رينوي ري ربنوي بور  1892و يجالس منر ور 

                                                           

ييوون نكيووه ور قريرويو ووا  بعوود  راننوود قووريرويو  .60

نيز ينعكاس يافوت.  1951نريربر  29فرينسه و آت ان رررخ 

يگور د و  »... يين قريرويو حاكي يسوتم  4بند ووا راور 

د، جنبة سياسي جورا خورو سرء قمد آشكار به جان كسي باش

 «. به خرو ران  يسيرويو نخري د شد

 . 1963وساربر  14كنرينسيرن نيريررك رررخ  8راور  .61
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  آنارشيسيي تموريب ربارزه با سرء قمد ا

 پرويخت. « جرا يجي ادي» به يبديدكرو و 

يين ينسييير يدوالا  14قرعنارة ش ارر 

يز نظر يجري  قريدد يسويرويو، »ويروم ري

جررهايي كه بور نود شواترور سوازرانها  

يجي ادي باشند، نه بر ند ووتيي رعين يا 

فووالن صووررت حكررووت، جوورا سياسووي رحسوور  

 62.«شرندن ي

 ي به گرنوهيت ل  ينسييير  حقر  بين

يد ال »ر قريدد  رربرط به ررتكبان توسي 

نيوز ونو  كوروه « ينگيوزوحشيانه و نفرت

ور  1888يست. ربالً يجالس يكسفررو ور سوال 

كنود كوه قرعنارة خرو تموري  ري 13راور 

ور يروورر سياسووي بووا يسوويرويو رريفقووت »

تعوديلي بوا  14وتي ور راور « نخري د شد

 كند. برو وسي  ييزاو ري

آن تقانا  يسيرويو شده  ووتيي كه يز

كند كوه آيوا با حاك يت كار  يرزيابي ري

يد اتي كه به دلت يرتكا  آنها ورخريسوت 

رويو شده يست جنبوة سياسوي ويرو يوا ييس

نه. ور يين بواره قرعناروة ينسوييير وو 

 كند. نكيه ري روشن ري

                                                           

. يين قادده كه يصرالً ريرجوه سورء قمود ا  1892رررخ  .62

آنارشيسيي يست، كليد ورك ينگيزر يحكاا رربرط به گابرر 

 وينير و كرويسان وريكرر( نيز  ست. 



  ...195 شوراي دولتي فرانسه و 

يد وواتي كووه ت وواا »ور و لووة يول 

خرو ج   ويرند  خمرصيات جرا د رري ري ور

 ، سرقت( نبايود فقوط قي  د د، آتش سرز»

به دلوت قمود سياسوي ررتكبوان يز شو رل 

 «. يسيرويو خارج شرند

بري  تشخيص يد اتي كه »ور و لة ووا 

ور جريان طغياني سياسي يا ور نو ن جنو  

ويخلي به وقرد پيرسيه يست بايود پرسويد 

وينود يوا آيا درف جن  آنها ري جوايز ري

 «. نه

رريت پيشوين ري رقو 1892قرعنارة سال 

  انوين »كند كوهم با يين تمري  كار  ري

جرييت رخيلط ياررتبط با جرا سياسي رزرز 

يسيرويو نيسيند رگر آنكه يز نظر يخال  و 

حقر  رروا جرا رهت به ش ار آيند، رانند 

قي  باسب  تم يت، قي  د د، رس را كرون، 

قر  دضر يوا ييزواو جور  د ودر د ود  و 

ه يين جنايات، سورء باسب  تم يت، شرود ب

قمد بر ند راتكيوت بوا يرتكوا  جريي وي 

رانند آتش سرز ، ييزاو ينفزار، يا غور  

كوورون يفووريو و سوورقيها  رهووت رخمرصووًا 

 «. رسلحانه و   ريه با خشرنت

ور رررو يد اتي كوه » و ينافه بر آن

ور جريان شررخ يا جن  ويخلي ترسوط يكوي 
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 يز يشخاص رررو نظر ور ربارزه و ور رسير

 دف آنان صررت گرفيه يسوت، جووايي بوري  

يسيرويو نيست رگر آنكه يد ال ريكرر طب  

قوورينين رربوورط بووه جنوو ، وحشوويانه و 

ينگيز و رخر  باشد يوا پوو  يز جنو  نفرت

 «. دصررت گرفيه باش

يين بخش  1927قانرن و ت رارس  5راور 

يت لو  ري يز قرعنارة ينسييير  حقر  بين

وه يسووت. كل ووه بووه كل ووه ور رووين آور

  انين، ي  يت بعضوي يز جورييت يز نظور 

قانرنگيير رخفي ن انده يست، حيي رقرريت 

كه رحدوو به  نگاا جن  ويخلي يا  5راور 

 وقرد شررخ يست. 

ور ييوون زرينووة قضووايي يسووت كووه 

شرند كه  ا  چندجانبه رنعقد ريكنرينسيرن

ويرنوود بعضووي يز جوورييت فاقوود يدووالا ري

يرويو قوورير ينگيووزر سياسووي رشوو رل يسوو

گيرند. چنين يست به ويوژه كنرينسويرن ري

رربرط به جورييت و  1963سسياربر  14رررخ 

گيرنود يد اتي كه ور  ريپي ا ا صوررت ري

 16و نيز كنرينسيرن ال ه رررخ  63(8وراور 

رربرط به تمورف غيرقوانرني  1970وساربر 

                                                           

يرضا كروه  1969موئيه  11ويو ري فرينسه ور يين قرير .63

 ينيشار يافيه يست.  1971و ور و ت فررية 



  ...197 شوراي دولتي فرانسه و 

( و كنرينسيرن ررنرئوال 8 ريپي ا وراور 

نا ر بور جلورگير   1971سسياربر  23رررخ 

يز يد ال غيررزاز  كه يرنيت  ريپي وايي 

 (. 8ويخلي ري به خرر ينديزو وراور 

ور ييوووون بوووواره بايوووود بووووري  

 ا  يروپايي كه جهوت جلورگير  كنرينسيرن

يند جووايي خوواص يز تروريسووت توودوين شووده

 ورنظر گرفت. 

كنرينسيرن يسيريسوبرر   چنين يست كه

شورري   ور چوارچر  1977مينرية  27كه ور 

و نيز كنرينسيرن  64يروپا يرضا شده يست.

ور چوارچر   1979وساربر  4ور  ووبلين كه

رحدووتر بازير رشويرك يروپوا بوه يرضوا 

 رسيده يست. 

 1 ا ور رريو  ر وو  ي ين كنرينسيرن

خرو، يص  ددا يسيرويو ري به جورييت  2و 

يسيرويو ري  1كنند. راور سياسي رحدوو ري

و د و ييون د رريت ريبه يد ال تروريسيي 

 ش اروم يد ال ري به وقت برري

ور رررو يسيرويو بين ووتيها  ريعا د »

 يچ ي  يز جرييت زير، جرا رورتبط بوا 

                                                           

به گزيرخ ترنيحي شرري  يروپا ور رررو ربوارزه بوا  .64

 تروريست رجرد شرو. 
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جرا سياسوي يوا جرروي كوه ينگيوزر آن 

 سياسي باشد تلقي نخري د شدم 

يت . جرييت يرتكووا  يافيوه ور زرينوة 

يجووري  كنرينسوويرن جلوورگير  يز تموورف 

پي ووا كووه ور ال ووه بووه غيرقووانرني  ري

 يرضا شده يست.  1970وساربر  16تاري  

 . جوورييت يرتكووا  يافيووه ور زرينووة 

يجري  جلرگير  يز يد ال غيررزواز بور 

نوود يرنيووت  ريپي ووايي كشوورر  كووه ور 

يرضا  1971سسياربر  23تاري  ررنرئال به

 شده يست. 

پ. جرييت رهت شار  ح له بوه قمودجان، 

خاصوي كوه يز ت اريت جس ي يا يريو  يش

سيند ح  ح ايت بين يت للي برخورروير  

 يز ج له ر رررين سياسي. 

ت. جريي ووووي شووووار  آوا ربووووايي، 

 گروگانگير ، يا بازويشت غيرقانرني. 

گوويير ، نارنزوو   . جريي ووي شووار  ب ب

ينديز ، كواربرو ررشو ، سوالحهايي كوه 

ويري  آتش خروكار  سيند يوا فرسوياون 

فزوار ، ور ناره يا بسية حاو  رريو ين

رررو  كه يين كار ا ريض ن خرر  بووري  

 يفريو باشد. 



  ...199 شوراي دولتي فرانسه و 

ج. شرود به يرتكا  جورييت پيشوين يوا 

چه به دنرين رباشر يا رعوواون  رشاركت،

خمي كه يين جرييت ري ررتكوب شوده با ش

  .«شرود به يجري  آنها كروه يست يا

 

كنرينسوويرن صوودور يجووري   2روواور 

ي كه رقرريت كنرينسيرن ري به تشخيص ووتي

روويهت بووه آن پنوواه بووروه يسووت ويگوويير 

 كندم ري

يتوو . ور رووررو يسوويرويو رووابين وول »

ترينود  رگرنوه ريعا د، ووتت رفروض ري

 1آريز  ري كه ور رواور د   رهت خشرنت

بيني نشده و ريض ن خرر  بري  جوان پيش

يا ت اريت جس ي يا آزيو  يفوريو يسوت 

يا ررتبط با جرا سياسي يوا جرا سياسي 

 ري  ينگيزر سياسي رحسر  نديرو. وي

 . چنين يست ور رررو كلية يد ال رهوت 

بينوي پيش 1بر ند يرريل، كه ور رواور 

نشده و ييزاو خرر ج عوي بوري  يشووخاص 

 كند. ري

پ. چنين يست شرود به يرتكوا  يكوي يز 

جرييت پيشين يا رشاركت، چه به دنوورين 

رباشر يا رعاون با شخمي كه چنين جرري 
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ه يا شرود بوه يرتكوا  آن ري ررتكب شد

  .«كروه يست

 

كنرينسيرن يسيريسبرر  و رريفقينارة 

ووبلين پ  يز رريجه شدن بوا ينيقاو وا  

 شديد به تمريب رسيد. 

 

 ي شوراي دولتي در مورد جرق سياسيرويح  ياية 3

روية قضايي شورري  ووتيوي ور روررو 

 جرا سياسي وقيقًا ور   ين زرينه يست. 

و ود كوه يين زرينه به را يجوازه ري

يوي بوه رحيري  رحدوو  ري كه شورري  ووت

 يابيت. رورفهرا جرا سياسي ويوه يست 

تحلي  روية قضايي شرري  ووتيي نشان 

يي زوي  به روية قضاو د كه ور رعني، نري

 ي ت تشخيص يتهاا يست،  رچند كه دباريت 

 آنها با  ت فر  ويرو. 

روية قضايي، ور ويق ، برويشت دينوي 

 ويند. جرا سياسي ري ررج  ري

يز شو رل « رحو »فقط جورييت سياسوي 

يسوويرويو رسوويبني  سوويند.  يوو ت تشووخيص 

بووا  1978يتهوواا پوواري  ور  فوويت موئوون 

يا بوه نواا تيييا يسيرويو يكي يز يتباد



  ...201 شوراي دولتي فرانسه و 

رخاتفت كرو، زيري را يت يد ال  65بالوييا

ينيسابي به يو ريرجه يرنيت ويخلي ووتوت 

 302رويكرر ور رواور « گروه رسول »برو. 

رشوواركت ور »قووانرن جووزي  ييياتيووا و 

 270رويكرر ور رواور « سرنگرن كرون ووتت

ري « جرييت بر نود ووتوت»  ين قانرن كه 

ا جريي وي كوه يند بو ند، رنرب تشكي  ري

قووانرن جووزي   95و  78بووه ررجووب رووريو 

فرينسه جرييت ند يرنيوت ووتوت ري شوار  

 شرند. ري

با وجرو يين،  نگاري كه جورا يصولي 

سياسي باشد، جريي ي غيرسياسي كه بوا آن 

پيرند ويرند نيز جورا سياسوي بوه حسوا  

 آيند. ري

ور پروندر آسيرويلر كاتژي ور حواتي 

اري  با يسويرويو كه  ي ت تشخيص يتهاا پ

ريهت رريفقت كروه و تيكر ويوه بورو كوه 

يتهاا جنبة سياسي نديرو، با وجرو ييون، 

شرري  ووتيي كه يز رأ  رررخ پنزت روارس 

به آن شكايت شده برو، ور يين باره  1969

 ي هار نظر  نكرو. 

ورخريست يسيرويو بور ربنوا  جورييت 

يرتكوا   1969د رري برو كه بعد يز سوال 

                                                           

65. Bellavita. 
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روم سرقت يز ويروخانه، يز صندو  يافيه ب

 ينديز و يز بان . پ 

آسوويرويلر كوواتژي ور دووين حووال بووا 

حكررت وقت كشرر خرو رخوات  بوورو. يصورالً 

م 66ينودخريه بروهخانريور يو   ه ج هرر 

تيربارين شده بورو  1940پدرخ ور وساربر 

و راورخ پ  يز آنكوه يز طورف طرفوديرين 

 رو. ريشرو، رير بازويشت ريكفرين

ي  ربينووي بوور خوورو يو نيووز سووابقه

رخاتفت با رميت فرينكر ويشيه يسوتم بوه 

دلت ت رو به ي  سال زندين رحكرا گرويده 

و سس  به يتهاا تبليغوات بور نود رميوت 

فرينكر و يرتش به شش سال زنودين رحكورا 

شده كه يز زندين فرير كروه و به فرينسه 

 پنا نده شده يست. 

نوواد و شوورري  ووتيووي، بووه رغووت يو

يحريل، وربارر ترصي  سه جرري كه ربنوا  

ورخريست يسيرويو بروه ي هوارنظر نكوروه 

يست،  ر چند كه ن ايندر ووتت به صوريحت 

ستم  چنوين »كار  ي هوار دقيوده كوروه ي

يد وواتي يز ويوودگاه دينووي جنبووة سياسووي 

نديرو، زيري زياني به سازرانها  سياسوي 

                                                           

كنيت كه ور آن زروان رميوت ويكيواترر  فريررخ ن ي  .66

نود فرينكر بر يسسانيا حاكت بورو كوه سواتها پويش بور 

 ج هرر  قياا كروه بروه يست. وريرجت(. 



  ...203 شوراي دولتي فرانسه و 

 تورين وركند. وينگهوي، ريووتت ويرو ن ي

يين باره به جد ترويد كرو كه يتهاا بخش 

 «. ي  سياسي بروه باشديين يد ال، ينگيزه

ورست يست كه خري وان تزديودنظر بوه 

را يت سياسي جرا يسيناو نكروه برو بلكه 

يديريض يو بر يين يساس بروه كه ورخريست 

 يسيرويو را ييي سياسي ويرو. 

بنووابريين، پوو  يز رأ  آسوويرويلر 

ية قضايي شرري  ووتيوي ور كاتژيست كه رو

 شرو. خمرص جرا سياسي آغاز ري

شوووورري  ووتيووووي، بووووردك  ويورس 

ق  دناصور ذ نوي  ا  قضايي، ور ويويوگاه

درير  تشكي  و ندر ررقعيت و ينگيزه يوا 

قموود سياسووي جوورا ري رووررو ترجووه قوورير 

 و د. ري

شرو كه جرا يز يينزا نييزه گرفيه ري

ترصوي  غيرسياسي ر كن يسوت جورا سياسوي 

 گروو. 

تززيه و تحلي  رويوة قضوايي شورري  

و ود كوه ور ويقو  دريرو  ووتيي نشان ري

ديني ور رعيوار  وسوي  دريرو  ذ نوي ري 

 يند. تعدي  كروه

شرري  ووتيي ور بعضي يز يحكاا خورو 

و ود. يسينباط ديني جرا ري رالك قورير ري
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كند كه يد ال رررو بدين يكيفا ريور يين 

ور حقر  فرينسه »يرويو رسيند ورخريست يس

قابوو  رزووازيت  سوويند و جنبووة سياسووي 

 67«نديرند

 ريست يست كوه شورري  ووتيوي غاتبواً 

يسينباط ذ ني جرا سياسوي ري روالك قورير 

و د، وتي ور رريرو  يز يين رعنوي وور ري

 شرو. ري

پييرو كه بعضي يز جرييت ور آغاز، ري

كه ررنردًا سياسوي نيسويند  دفي سياسوي 

يز آن، به رغت  ودف سياسوي و  ويرند. پ 

يحريز آن، شرري  ووتيي جنبة سياسي يرور 

ي  ويشيه ري بدين سبب كه د   ي  يت ويژه

 گيرو. يست ناويده ري

پ  يز صودور رأ  وربوارر كرويسوان، 

يد واتي كوه ويري  »شرري  ووتيي بريساس 

روية قضايي جديد  به « ي  يت ويژه  سيند

 آورو. وجرو ري

كرر ورخريسوت رويهت ري ور پروندر ري

ربني بر يينكوه يتهواا يو جنبوة سياسوي 

 كند. ويرو، رو ري

كرويسان كوه وكيو  ويوگسوير  بوروه 

يودا كروه برو كه د و  يو  ودفي سياسوي 

                                                           

 . 1988وساربر  21و  1985فرريه  13آريء رررخ  .67



  ...205 شوراي دولتي فرانسه و 

ويشيه يست. و  گفيه يسوت كوه ور يد وال 

رشواركت ويشويه كوه  68گروه باورراينهرف

سرنگرن كرون نظوواا رسويقر » دف آن گروه 

بروه يسوت. يد وال « ت انج هرر  فدريل آ

وست زون بوه »يو جنبة سياسي ويشيه زيري 

آن كار ا به رنظرر تديرك و يجري  چنوين 

ور نييزه، و  با تسهي  «. جرري بروه يست

يز طري  تهيوة وسواي  يد ال گروه ريكرر 

قوريرويو يسويرويو  4يرتباطي، طب  راور 

، ررتكوب جورا 1951فرينسه و آت ان رررخ 

 شده يست. « ررتبط»سياسي 

شرري  ووتيي ي هارنظر كروه يست كوه 

جنايات غيرسياسوي « باور»جناييها  گروه 

ريرجه يساس ووتت »يست زيري جرييت ريكرر 

نيست بلكه ريرجه رلت آت وان بوه ربابوه 

يجي ادي سازران يافيه يست نه به دنورين 

 69«.سازراني سياسي

يد ال آنان بزه يجي اد تبهكوارين و 

 قانرن جزي.  256ر رنرب  يست با راو

بنابريين، يوناد و يحريل روررو بوه 

ي  بروه كووه ر كون نبوروه يسوت بوه گرنه

يد ال كرويسان جنبة سياسي ببخشود. جورا 

                                                           

68. Baader- Meichoff. 

 14ييوون، يكووي يز رووريرو يجووري  قرعنارووة شوو ارر  .69

 يست. « ي اديجرا يج»يت ل  وربارر ينسييير  حقر  بين
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يو دبووارت بووروه يز ك وو  بووه بازويشووت 

ري بوه دهودر شدگاني كه و  وكاتت آنوان 

ويشيه يست، نه ور يرر وفاد بلكه ور يين 

رو ري خو رسير كه فعاتييها  جناييكارينة

وساي  يرتباطي »رنظرر ونبال كنند و بدين

ور « راننوود كيووا  و جووزوه و ياوويشووت

ويوه و نيووز يخييووار ريه ووان قوورير رووي

گييشويه وساي  يرتباطي ور يخييارشان ري»

يند بوا ت و بوا ترينسيهوسيله ريكه بدين

ووسيانشان ور خارج يز زندين ور يرتبواط 

 «. باشند

يسووت بوا يين يقديرات رنربو  بوروه 

يينكوه  قوانرن جوزي رشوعر بور 267راور 

 رك  يز رو  د د و قمد يد ال ررتكبوان »

ري  265بينووي شووده ور روواور جنايووات پيش

گروو. به حب  جنايي ري رحكرا« تسهي  كند

وربارر جنايوات رويكرر كوه »و سرينزاا، 

يرر كه بنابر  سياسي نيسيند، يينررنردًا 

هووا رنوودرجات قوورير بازويشووت  وودف يز آن

ويمگرني نظاا ررجرو ج هرر  فدريل آت ان 

غربي بروه وبا ترجوه بوه ي  يوت جورييت 

ست تا آنها ري ور روي  ييرتكابي( كافي ن

 «. جرييت سياسي ورآورو



  ...207 شوراي دولتي فرانسه و 

قرير بازويشت به يتهاا يرتكوا  سوه 

قي  و شرود به سه قي  باسب  تمو يت بوا 

 صاور شده يست. رريو ينفزار  

فرريوه  15ور رأ  گابرر وينير روررخ 

نيز شرري  ووتيي   ين رويوه ري ور  1980

گيرو. صرف تشكي  ويون رز عوي بوه پيش ري

رنظرر به 70«يرديو رخفيانة نررنبر »ناا 

وست زون به جن  چريكي شهر  كوه دبوارت »

بوورو يز سوورقت رووريو ينفزووار ، تحمووي  

سالحها  آتشين و ينزاا د ليات به رنظورر 

يود بوه تهية پرل با سرقت رسلحانه و تهد

جورا سياسوي رحسور  « قي  و رانند يينها

 گروو. ن ي

ييوون كار ووا بووه خوورو  خوورو سياسووي 

نيسيند، زيري جرا دبارت يست يز يجي واد 

قانرن كيفر . ور  265تبهكارين طب  راور 

رقاب ،  دف آنها سياسي يسوت زيوري طبو  

رندرجات قورير بازويشوت دبوارت يسوت يز 

هورر  سرنگرن كورون ج »و « ييزاو ينقال »

 «. فدريل آت ان باقهر

با وجورو ييون، صورف يينكوه يد وال 

باترجه به ي  يت »ريكرر چنين  دفي ويرو 

                                                           

شهر  كه ور آن ويورسان چهار كشرر يرريكا، شوررو ،  .70

رينسه و ينگلي  سرين ناز  ري به يتهاا جنايات بر نود ف

 بشريت رحاك ه و رحكرا كروند. وريرجت(
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ررنرد به ينزاا نرسويدن يد وال رويكرر، 

بري  يينكه بدينها جنبوة سياسوي بد ود، 

 «. كافي نيست

 71ور رأ  رربرط بوه پرونودر پيسرنور

نيوز   وين يسويدالل  1982يكيبور  13رررخ 

 شرو. ويده ري

ور بازويشت غيرقانرني و قي  رشاركت 

يز نظور را يوت جورا د ورري  72آتدورررو

 يست. 

ور رقاب ، ينگيزر يين جرييت سياسوي 

آتدو رررو « بريگاو سرخ»يست، زيري گروه 

ري به سبب و اي  د رري كه و  به دنورين 

ي  رسوانده نخست وزير بردهده ويشت، به ق

 يست. 

وجرو يين ينگيووزه ور جورييت رويكرر 

باترجه به ي  يت آنها، كافي نيسوت توا »

 «. جرا سياسي به حسا  آيند

روية قضايي شرري  ووتيي ساوه يسوتم 

يد وووال جناييكارينوووه » نگووواري كوووه 

وگروگانگير ، قي ، خشرنت رنيهي به جور  

رهت يا رنيهي بوه فورت و نظوواير آنهوا( 

ي  كه  دف سياسي كافي وقرد يابد به گرنه

                                                           

71. Piperno. 

72. Aldo Moro وزير پيشين ييياتيا كه ربوروه و كشويه نخست

 شد. وريرجت( 
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  غيرقاب  قبورل بري  ترجيه كاربرو وساي

 . 73«شرونباشد، جرا سياسي رحسر  ن ي

ي  يين روية قضايي يز يين پو  جنبوه

 يابد. ثابت ري

يد ال زير را ييًا غيرسياسي  سويندم 

قيوو  ترسووط گرو هووا  رسوول  »رشوواركت ور 

تهيووة »(، 1984سووسياربر  26ورأ  « ريشووك 

رريو ينفزار  بري  ينزاا ويون سرء قمود 

آن قي ، جر  و ييزاو تروريسيي كه نييزة 

تعل  بوه گرو وي رسول ، »و « خسارت باشد

ويشين رريو ينفزار  و سرء قمد، شرود به 

 23ورأ  رووررخ « قيوو  و ييزوواو خسووارت

 كار  با گروه رسول  و »(، 1988سسياربر 

 26و  1984سسياربر  26وآريء رررخ « ريشك 

سرقت رسلحانه   وريه بوا »(، 1988يكيبر 

ت غيرقووانرني و كيفيووات رشوودو، بازويشوو

 (. 1987فرريه  27ورأ  رررخ « سرقت

با وجرو ييون، ينگيوزر ييون جورييت 

سياسي يست يگر ور چارچر  ربارزه ور ريه 

 23يسوويقالل ينزوواا گيوورو ورأ  رووررخ 

(، يا رشواركت ور سوازراني 1988سسياربر 

كه  دفش آسيب رساندن به ووتت باشد ورأ  

 (، يوا بخري ود نظواا1988يكيبر  26رررخ 

                                                           

 . 1982نريربر  10يدالرية شرري  وزيرين رررخ  .73
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فرريوة  23ررجرو ري برينديزو ورأ  رررخ 

1987 .) 

صرف يينكه يين جنايات كوه را ييوًا »

سياسي نيسيند به دل  سياسي وقرد يابند، 

با ترجه به ي  يت آنها، كافي نيسوت توا 

« بيرين آنها ري جرا سياسي رحسوور  ويشوت

آوريو   8و  1984سوسياربر  26وآريء رررخ 

يكيبور  26و  1988سوسياربر  23ونيوز  1987

 (. 1988وساربر  21و  1988

يز تحلي  ييون رويوة قضوايي نييزوه 

ور  ويچ  ساتي بيش نيسوت كووهشرو كه وهري

ي  شرري  ووتيي باترجه به يونواد پرونده

و يحريل يا به دل  سياسي جرا ري سياسوي 

 ترصي  كروه باشد. 

رفيوه،  تتم ي ها  شرري  ووتيي، رو 

 وي  يست. با روية رقارات قضايي بسيار نز

 ا  قضايي گرنه، ويورسان ويوگاهبدين

بووا يسوويرويو  1977نووريربر  16ور توواري  

 17كرويسان رريفقوت كرونود و ور تواري  

بووا يسوويرويو پيسرنوور و ور  1979يكيبوور 

بووا يسوويرويو  1979نووريربر  7توواري  

كه   گي ريهت به رشواركت  74النفرينكرپاس

ور بازويشت غيرقانرني و قي  آتودوررر و 

                                                           

74. Lanfranco Pace. 
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رونوود، و نيووز بووا يسوويرويو يورسووت ب

 ا  ك رنيسووت»ة ر بوور ك ييوو 75يسووكاتزون

ر بوور نهضووت  76گر نو توورني« ينقالبووي

 «.يسيقالل كارگر »

يين روية قضايي بر ربنا  ي  يت جرا 

 ونظرية برتر ( نيز ريكي يست. 

يسوويرويو پيسرنوور  يسوويدالل وربووارر

 ودف يوا »وريين بواره بسويار گرياسوتم 

يد ووال ور آن ينزوواا ي  كووه ييوون زرينووه

گرفيه  رچه باشد، بوا ترجوه بوه ي  يوت 

آنها، يين يد ووال ري ر كون نيسوت ويري  

 «. جنبة سياسي وينست

 

  ماهيت سياسي تقاواي استردادة ب

وريساس قاددر ددا يسيرويو ور رسائ  

شده يستم يگر  سياسي يص  ويگر  نيز يدالا

ررتكب فالن جرا سياسي به دلت را يت جرري 

نزاا ويوه يز كشرر  فرير كند بايود كه ي

 رررو پشييباني و ك   قرير گيرو. 

يز سر  ويگر، يسيرويو دبارت يست يز 

كوه يز يو يقديري جزييي، و بايد ووتيوي 

                                                           

75. O. Scalzone. 

76. T.Negri. 



    چهةةاردهو و مجلةةح حقةةو ي ا شةةمار

 پانزدهو 

212 

تقانا  يسيرويو شده يست يز دديتت ووتوت 

 ريقاني يسيرويو يط ينان ويشيه باشد. 

ور ويق ، يسيرويو ي  بيگانه ريضو ن 

يو تقانوا   ووتيي كه يز يين فرض يست كه

يسوويرويو شووده يز يديبووار د وو  تنبيووه 

ي  كه ربنا  تقانا  يسويرويو يسوت كننده

رر وو ن و بووه  رفيووت و ترينووايي ووتووت 

ريقاني يسيرويو ور يرر ويورسي رنموفانة 

 ريهت رعيقد باشد. 

گوروو رعني چنين يسوينباط رييز يين 

كه وقيي بيگانة ريهت به ي  يا چند جورا 

يسويناو يرتكوا  جرروي سياسوي  سياسي به

يدگي سوشورو، ووتوت رتقانا  يسيرويوخ ري

 تقانا بايد  رشيار باشد. كننده به 

چه يط ينواني وجورو ويرو كوه ووتوت 

ريقاني يسيرويو به رنظرر وست يافين بوه 

ي  ربنوي بور يرتكوا  جورا ريهت، پرونده

غيرسياسي جع  نكروه باشد توا يو ري بوه 

 رزازيت كند؟  دلت يرتكا  جرييت سياسي

حيووي ور صووررتي كووه  ووت كووه جوورا 

غيرسياسي يرتكا  يافيه باشد، آيا ووتوت 

تورين بررسي كننودر تقانوا  يسويرويو ري

رر  ن باشد كه ووتوت ريقانوي يسويرويو، 



  ...213 شوراي دولتي فرانسه و 

ريهت ري فقوط بوه دلوت آن جوورا رزوازيت 

 خري د كرو؟ 

يين يشيغاالت ذ ني يست كوه پاسوخگر  

ري كوه آن  نگواي  يست كه به ررجوبقادده

ووتت رسيدگي كننده به تقانوا  يسويرويو 

تشخيص و د كوه ووتوت تقانوا كننوده، ور 

تقانا  خرو به ونبال تعقيب  دفي سياسوي 

 يست، بايد يز يسيرويو خرووير  كند. 

 

 شرط انگليسي  ة1

بنابريين، ووتت رسويدگي كننوده بوه 

تقانا  يسيرويو، بايد به بررسي رقاصد و 

ويزو تا يط ينان  دف ريقاني يسيرويو بسر

يابد كه زيرپرشش جرري غيرسياسي، تعقيوب 

ريهت به رنظرر ا  سياسي رررو نظر نيسوت 

و ريهت رررو رزازيتي صرفًا سياسوي قورير 

 گيرو. ن ي

ييوون قادووده ور قووريرويو يسوويرويو 

 1876يوت  14فرينسوووه و آت وووان روووررخ 

قووريرويو  5گنزانيووده شووده بوورو. روواور 

 ريكرر حاكي يستم 

تيي كه بووه ورخريسوت يسويرويو يگر وو»

كند تشخيص و د جرري كه بري  رسيدگي ري

يرتكا  آن ورخريست يسيرويو شده يسوت، 
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جرري سياسي يا ررتبط بوا جورا سياسوي 

يسووت بووا ورخريسووت يسوويرويو رريفقووت 

نخري د شد.   وين حكوت جوار  يسوت ور 

رررو  كه ريهت ثابت كند ور حقيقت  دف 

ري نود يو باشد يا بخيسيرويو سياسي ري

ري به سبب يرتكا  جرري سياسي رزوازيت 

 77.«كنند

 

د وووالً ييووون شووورط ور قريرويو وووا  

يسيرويو  كه ووتت فرينسه ور قرن نرزو ت 

 78يرضا كروه يست وجرو نديرو.

ور قريرويو ايي كه ور قرن بيسيت به 

ي  نوارنظت يرضا رسيده يين شرط به گرنوه

 ور قريرويو ا آرده يست. 

قووريرويو  6اور ييوون شوورط كووه ور روو

فرينسوه و  1909مينريوه  6يسيرويو رررخ 

يياالت ريحدر يرريكا قيد شوده، ور روي ت 

نيوز آروده  1971فرريوة  12قريرويو رررخ 

 نگاري كه رويهت ثابوت كنود  ودف »يستم 

تقانا  يسيرويو ور ويق  آن يسوت كوه و  

                                                           

گرينود ري« شرط ينگليسوي»به   ين وتي  يين يرر ري  .77

 بريت. ورانيز ور   ين رعني به كار ري

وراور  1906ور قريرويو با يرنان رررخ رارس و آوري   .78

( يين شرط قيود شوده يسوت، يروا ور قوريرويو يسويرويو 6

و قووريرويو  1877وسوواربر  14فرينسووه و يسووسانيا رووررخ 

 وجرو نديرو.  1869موئية  9 فرينسه و سري  رررخ
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به سبب يرتكا  جرري سياسي تعقيب شرو يا 

كون يسوت بوا رررو رزازيت قرير گيرو، ر 

 «. تقانا  ريهت رريفقت نشرو

ور قريرويو ا  بعد يز تمريب قوانرن 

به يين دبارت يكيفا شوده  1927و ت رارس 

 نگاري كه ووتيي كه يز يو تقانا  »يستم 

يسيرويو شده تشخيص و د كه درير  جرا يا 

بوور رالحظووات  ووا  ورخريسووت، ربينيينگيزه

سياسي يوا نوژيو  يوا روي بي يسوت، بوا 

راور  1وبند « ويو رريفقت نخري د شديسير

4 .) 

كنرينسويرن يروپوا  3رواور  2ور بند 

شوورط ينگليسووي بووا  1957وسوواربر 13روررخ 

 تم تر  گنزانيده شده يسدباريت روشن

يگر ووتيي كه يز يو تقانا  يسويرويو »

شده واليلي جد  بووريين يديقواو ويشويه 

باشد كه يسيرويو  كه به دلوت يرتكوا  

ورخريسووت شووده بوودين  جررووي غيرسياسووي

رنظرر يسوت كوه رويهت بنوابر رالحظوات 

نژيو ، ري بي، تابعيت و دقايد سياسوي 

رررو تعقيب ويق  شرو يا ون  چنين كسي 

گروو، با تر به يكي يز دل  ريكرر وخيت

  .«كنديسيرويو رريفقت ن ي
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ييوون شوورط ور قريرويو ووا  رخيلوو  

جانبة يسيرويو كه بعد يز آن تاري  به وو

 79رسيده گنزانيده شده يست. يرضا

چنووين يسووت بووا   ووين دبووارت ور 

 ا  يروپايي يسيرويو رربرط به كنرينسيرن

 رزازيت و يد ال تروريسيي. 

كنرينسيرن يروپوا  5گرنه، راور بدين

وربارر ربوارزه بوا  1977مينريه  27رررخ 

و ود ووتيوي كوه يز يو تروريست يجازه ري

نابر جهو ات ورخريست يسيرويو شده يسوت ب

 فر  يز يسيرويو خرووير  كند. 

ور رقابوو ، ور قووريرويو يسوويرويو 

چنين 1951نريربر  29فرينسه و آت ان رررخ 

رمور   شرطي قيد نشده، ور حاتي كه قانرن

بدين يشواره كوروه  صريحاً  1927و ت رارس 

 يست. 

 1927ور ويق ، ور قوانرن و وت روارس 

نه ي  روشون را يت سياسي ورخريست بوه گر

 ي گرويده يست. بينپيش

 نگاري كوه »حاكي يستم  5راور  2بند 

 گرفيه شورويز يوناد و يحريل چنين نييزه

                                                           

 2وبنود  1964موئون  24قريرويو فرينسه وييرين رررخ  .79

 1974نوريربر  5(، قريرويو فرينسه و روراني رررخ 4راور 

موئيوه  9(، قريرويو فرينسه و يتريش رررخ 4راور  2وبند 

 (. 4راور  3وبند  1975



  ...217 شوراي دولتي فرانسه و 

كه  دف يز يسيرويو ت رين رقاصود سياسوي 

 ترين تقانا ري رو كرو. ري« يست

چنووين دبووارتي وسووت رقارووات تموو يت 

گيرنده وربوارر يسويرويو ري كوارالً بواز 

 گييرو. ري

يسيرويو  ور ويق ، برخالف قريرويو ا 

پيش يز يين قانرن، يز ريهت خريسيه نشده 

يست كه قمد و  دف سياسي تقانا  يسيرويو 

ري رشخص سازو و واليلي بريين يودا  خورو 

 يقاره كند. 

ريض ن ييون فورض  5راور  2دبارت بند 

يست كه ريهت رر   نيست باالتر يز يحسواس 

وروني ترس يز رزازيت سياسي وتيلي يقاره 

ي  ري كه يست كه درير  دينيكند و رر   ن

ويرو بيان كند، صحت يودا  يو ري رحق  ري

يعني و يفه نديرو بري  تورس خورو وتيو  

 80بياورو.

شوو ، نفوو  روويهت ور آن يسووت كووه بي

ي  روشن ت اا رديرك يودا ا  خرو گرنهبه»

ترينوود تهيووه و كليووة واليلووي ري كووه ري

يريئه و د و بري  تك ي  رسينديت  81«كند

و يحريل و ويقعيات رشخموي ري  دناخرو يو

                                                           

وربوارر ونو   1951موئيوه  28قريرويو روررخ  1راور  .80

 رساند.  ندگان تقريبًا   ين رعني ري ريپنا

 .1954ره  28رأ  رررخ  .81
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با  82كه ربنا  يودا ا  يوست بيان ويرو.

وجرو يين، وربارر يسويرويو  ا رًي   وة 

 بار والي  به ووخ يو نيست. 

، نريبري ري كوه 5راور  2  انين بند 

رقارات فرينسور  رلوزا بوه رسويدگي بوه 

بايد ور نظوور بگيرنوود رشووخص يسوويرويوري

بوارت رويكرر نكروه يست. يز يين نظور، د

كنرينسويرن  3تر يز بخوش ووا رواور راليت

 1957وسواربر  13يروپايي يسويرويو روررخ 

 رسد. نظر ريبه

وريينزووا، بووا آزيو  كاروو  رقارووات 

يوير  و قضووايي ور زرينووة ييوون بررسووي 

 روبرو  سييت. 

تورين ري 1957ور قريرويو ا  رؤخر بر 

نووريبري دينووي راننوود رالحظووات نووژيو ، 

 و سياسي يافت. ري بي، رلي 

با وجرو يين، چرن رريرو ري جزء جزء 

يند، تا جنبة ينحمار  بيابود، ذكر نكروه

ترينند ربنا  يرزيابي رقارات فرينسر  ري

خرو ري يز طرفووي را يوت نظواا سياسوي و 

قضايي ووتت ريقاني قرير و ند و يز طورف 

ترينند ون  خاص ريهت ري ور نظور ويگر ري

                                                           

 .1968مينريه  26رأ  رررخ  .82
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يسوت يوا روددي  بگيرند كه آيا پنا نوده

 پنا ندگي. 

گرنه، ر كن يست تقانا  يسيرويو بدين

ريه ي ري رو كرو كه ررتكب جرروي سياسوي 

شده وتي ربنا  ورخريست يسويرويوخ جرروي 

غيرسياسي يست، بوه شورط آنكوه ركانيسوت 

و نوودر ووتووت ريقانووي وقوو  حفووظ تشووكي  

يخ ييدئرترم  ووتت باشد و ور نظاا قضايي

ري يشووغال كوروه جرا سياسي جوا  وسويعي 

 باشد. 

به   ين ترتيب، نظواا جزييوي ووتوت 

گيورو. بوه ريقاني رررو بررسوي قورير ري

روخ ويورسوي جزييوي ووتوت »دنرين ربالم 

رررو نظر رويتووي فنوي نيسوت توا يجوري  

رقرريت جزييي ري تسهي  كند، بلكه رانند 

نا  سياسوي  خرو قرينين جزييوي ويري  رع

وية جزييي بسيار ره ي يست... ور ويق ، ر

تمرير كار  آزيويهايي يست كه ووتوت بوه 

يتباد خرو ويوه يا يز آنوان سولب كوروه 

يست. جايي كه تسلط قدرت ووتت بر يفوريو 

يعنوي ]جارعوه « رموات »ور حد يدال باشود

ضا  دوديتت ري ري [ووتت پرشواندم   وة ف

ي  سوري  و سور  وويورسوان ويري  رحاك ه

ر ي  تابعيووت قووريقيوودير كاروو ، و گرنووه
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قضائيه يز قرر يجريئيه بر جريان ويورسي 

گووييرو.   ووه چيووز ور رسووير توو ثير ري

آتروه ينگيز و شيا رزازيتي ن رنه و دبرت

 83«.بخشديست كه ووتت ري تقريت ري

ورسوت  1927رفسرين قانرن و وت روارس 

يند كه رقرريت ييون قوانرن، يد وال گفيه

قدرت نارحدوو رقارات ووتت رسيدگي كننده 

 نا  يسيرويو ري تزريز كروه يست. به تقا

نريسوووودم ري 84وونوووودير وو ويبوووور

گرنه حيلوة فوالن ووتوت خوارجي كوه بدين»

خات  سياسوي خورو ينيقواا ري خري د يز ر

 جريود كوهبگيرو و به جرري داا ترسو  ري

ريهت ورست يا ناورست بدين ريهت گرويوده 

 «. بيني شده يستپيش

يز تفسير قوانرن و وت روارس  85تريور

تر يز روشون»گيوروم چنين نييزوه ري 1927

ترين سرء نيت ووتيها  خوارجي ري يين ن ي

 «. بيني كروپيش

 

رويح  يةايي شةوراي دولتةي دربةار  ماهيةت  ة2

 سياسي 

                                                           

83. MERLE et VITU: Traité de droit criminel, Paris, Cujas, 1981, p. 185.  

84. Donndieu e Vabre. 

85. Traver. 



  ...221 شوراي دولتي فرانسه و 

تقاواي استرداد و نظاق سياسةي و  يةايي دولةت 

  تقاوا كننده

تحليوو  رويووة قضووايي شوورري  ووتيووي 

ر سوي  يستم يز يو  رسيلزا بررسي ووگانه

 ال نوابرة رربورط بوه را يوت سياسوي يد

تقانا، و يز سر  ويگر رض رن يين قادوده 

 ور قل رو روية قضايي. 

قانرن و وت  5راور  2ور حاتي كه بند 

آشوكار ريضو ن ي  كارالً به گرنه 1927رارس 

شوورط ينگليسووي يسووت ييوون يروور ور ت وواا 

قريرويو ا  يسيرويو رنعك  نيست، چه قب  

 د يز آن. يز قانرن ريكرر و چه بع

ي  كه بايد بدينيت يين يست كه رس ته

يگر ورخريست ووتت ريقاني يسيرويو جنبوة 

يد   وريره  سياسي ويشويه باشود آيوا با

 تقانا ري رو كرو يا نه. 

شرري  ووتيي يين رس ته ري ور پرتور 

حو  كوروه  1927قانرن و ت روارس  1راور 

 يستم 

ور صررت نبورون قوريرويو، شورييط و »

ررجب و نيايا يسيرويو بوه آئين ويورسي

 شرو. رقرريت يين قانرن رعين ري
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قانرن رويكرر ور روريرو   وت كوه ور 

يين تكلي  نشده يست يجري قريرويو ا تع

  .«گرووري

 

رو كه رقرريت ييون قوانرن بوه يز آن

را يت قوريرويو  حقور  يسويرويو يرجواد 

و د و خمرصيت تك يو  كننودگي رحيوري  ري

يرو، شورري  ووتيوي وقانرن ري يدوالا روي

بري  يد ال شرط ينگليسوي برحسوب يينكوه 

قريرويو يسيرويو قب  يا بعود يز تموريب 

گرفيووه باشوود وو ريه ور پيش 1927قووانرن 

 يست. 

شوورري  ووتيووي راننوود  يوو ت تشووخيص 

رواور  2يتهاا بر يين دقيده يست كه بند 

ري  1927قريرويو ووا  قبوو  يز قووانرن  5

 كند. ري« تك ي »

آسوويرويلر كاتژرووا كووه  ور پرونوودر

 14قووريرويو فرينسووه و يسووسانيا رووررخ 

بور آن حواكت بوروه شورري   1877وساربر 

ووتيي بري  نخسيين بار تكليو  ري روشون 

يين قوريرويو  3كروه يست، زيري ور راور 

بيني شده يست كه ور جرييت سياسي بوا پيش

 شرو. يسيرويو رريفقت ن ي



  ...223 شوراي دولتي فرانسه و 

به رغت ي هاريت ن اينودر ووتووت كوه 

ري ترصوويه  1877 ووال وقيوو  قووريرويو يد

 1كروه و ور دين حوال،  وت بوه رواور ري

و  وووت بوووه يصووو  تفووور   1927قوووانرن 

يت للي بر قرينين ويخلوي قريرويو ا  بين

حو  جسيه، شرري  ووتيي يين ريهيسيناو ري

 ري حفظ كروه يست. 

نه، شرري  ووتيي رض رن گزيرخ گربدين

 جارعووة»ر ووويبوور ري ور بريبوور يدوونوو

پييرفيوه يسوت كوه  86« بررسيها  قضوايي

ور  وويچ رووررو  قووانرن جديوود »گريوودم ري

كنود و يت للي ري نس  ن يقريرويو ا  بين

رووييكره ور بووا  قريرويو ووا  جديوود ري 

سوازو، وتوي بوا آنهوا تلفيو  ر نرد ن ي

ي  شرو و آنها ري ور رريرو  كووه نكيوهري

ينوود يووا خري نوود ري يز قلووت ينديخيه

  «. كند  ريينديخت، تك ي

خمرصيت تك ي  كنندگي  1927چرن قانرن 

ويرو، شرري  ووتيي ور پروندر آسويرويلر 

كاتژي به رسويدگي را يوت سياسوي تقانوا 

پرويخيه و ور رأ  ريجو  بوه پيسرنور يز 

يين نظر كه قريرويو فرينسوه و ييياتيوا 

                                                           

86. Société d’Etudes législatives. 
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ريضوو ن شوورط ينگليسووي  1870رووه  12روررخ 

 يست.   ين ترتيب رفيار كروه نبروه، به

ور رررو قريرويو ا  بعد يز قووانرن، 

جنبة تك ي  كنندگي نوديرو  5راور  2بند 

 ا  و يص  تفر  قريرويو ا يا رريفقيناره

ويخلي رعيبر يست ورواور  نرمر  بر قريني

(. 1958يكيبوور  4قووانرن يساسووي رووررخ  55

گرنه نظور ويوه شرري  ووتيي نيز به   ين

 يست.

ظر بوا ور رررو يين قريرويو ا وو ن

شرو، بسيه به يينكه ويري  شرط  ت ج   ري

 ريكرر باشند يا نباشند. 

يگوور قووريرويو شووار  شوورط ينگليسووي 

نباشد فقط را يت سياسي جرا رررو بررسوي 

 گيرو. قرير ري

كرويسووان  شوورري  ووتيووي ور پرونوودر

گرنووه نظوور ويوه يسووت كووه ريقانووي بدين

يسيناو كند و  5راور  2تريند به بند ن ي

قوريرويو يسويرويو  1يسيناو به راور با 

نوريربر چنوين  29فرينسه و آت ان روررخ 

يز يين رقرريت بوه »ي هارنظر كروه يستم 

تت فرينسوه روشني يسينباط ري گروو كه وو

رزاز نيست كه يسيرويو ري تواب  شورييري 



  ...225 شوراي دولتي فرانسه و 

بينوي شوده يسوت جز آناه ور قريرويو پيش

 (. 1980فرريه  15ورأ  رررخ « قرير و د

پ  ور رررو كشرر ايي كووه بوه  يز آن

ررجب كنرينسيرن يروپايي يسويرويو روررخ 

بوا فرينسوه ور يرتبواط  1957سسياربر  13

شرو، زيري يين  سيند يين رس ته ررر  ن ي

كنرينسيرن جانشين قريرويو ا  ساب  يسوت 

و آريء  1988سووووسياربر  23ورأ  رووووررخ 

 ويگر(. 

ررجب روية قضايي شورري  ور ويق ، به

يز دبوواريت كنرينسوويرن يروپووايي ووتيووي 

بوه روشوني  1957وساربر  13يسيرويو رررخ 

گووروو كووه ووتووت فرينسووه يسووينباط ري

شرييري جوز ن ي تريند يسيرويو ري تواب  

بيني شده يست قرير آناه وركنرينسيرن پيش

تريند ي  كه شخص بيگانه ن يو د، به گرنه

بووري  يديووريض بووه قووانرني بوورون حكووت 

 5رواور  2به خرو به بند يسيرويو رربرط 

يسويناو كنود ورأ   1927قانرن و ت رارس 

 (. 1989موئيه  28رررخ 

قضايي، رربورط بوه وورين جنبة روية 

ينگليسي يست. ور حاتي ط رحيري  قضايي شر

ي رغبيي بوه بررسوي را يوت ناكه ويورس ق
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و د شورري  ووتيوي سياسي تقانا نشان ن ي

 چنين يحساسي نديرو. 

هاا نيز ور يين بواره  ي ت تشخيص يت

چندين شاي  نيسوت، زيوري بررسوي را يوت 

سياسي تقانا تزورًا قضوا  ري بودين سور  

و د كه به رقاصد و سريب  ذ نوي ووتوت ري

 ريقاني ترجه كند. 

يرووا يكووي يز يصوورل بنيوواو  حقوور  

يسوويرويو آن يسووت كووه ووتيووي كووه يز يو 

تقانا  يسيرويو شده ح  نديرو به بررسوي 

ره شده بسرويزو. ويورس فقط صحت والي  يقا

رر   يست ببيند كه آيا يد ال رنيسب بوه 

روويهت جنبووة كيفوور  ويرو و ويخوو  ور 

قريرويو وو جانبه يست يا خير، و آيا ور 

 ر وو كشرر يين يد ال يو  گرنوه ترصوي  

ويرو و آيا خارج يز رريزين يسيرويو  ست 

 يا نه. 

ويورس قضوووايي آناوووه ري ور قووورير 

پروندر ريهت آروده يسوت  بازويشت و خالصة

 شناسد. رعيبر ري

 ي ت تشخيص ور رأ  رربرط  گرنه،بدين

 كرويسان چنين نظر ويوه يستم  به يتهاا

جز ور رررو يشيباه آشكار، ووتيي كه »

يز آن تقانووا  يسوويرويو شووده يسووت 



  ...227 شوراي دولتي فرانسه و 

تريند ررنرديت رريرو يدالا شوده ري ن ي

رررو ترويد قرير و د و بايود ترصوويفي 

ريقاني يسويرويو يز آنهوا  ري كه ووتت

كروه يست رعيبر بشناسد، و ييون يصورل 

سازو كه ييون رعنوي ويورس ري ويوير ري

ري كه ريهت وكرويسان( ررتكوب يد وواتي 

 87.«شده يست بسييرو...

 

 نگاري كه ويورس قضايي، به رغت يين 

رووررو بووه بررسووي را يووت سياسووي تقانووا 

ار ري با نهايت يحييواط كپرويزو، يين ري

 أ د. اا ريينز

 88ور رأ  ريجوو  بووه روويهت سوواالتي

 خرينيتم ري

با ترجه به يينكه ردرك پرونده حوواكي »

يست كه ورخريست يسيرويو سواالتي ر كون 

يسووت  وودفي سياسووي ويشوويه باشوود و 

قوريرويو  4بنابريين روررو بوا رواور 

قانرن و وت  5فرينسه و آت ان يا راور 

رنرب  يست، يرا با ترجه بوه  1927رارس 

                                                           

رأ  ددا رريفقت با يسيرويو  ي ت تشخيص يتهاا ور  .87

و ور رأ  رريفقت با  1978رارس  7ريهت ويگر رررخ 

  ين نظر ري  1978وساربر  20يسيرويو ريهت سرا ور تاري  

 يبريز ويشيه يست. 

88. Salati. 
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كه ريهت ور ييون بواره وتيلوي بور يين

ي هاريت خرو نوديرو و بوا دنايوت بوه 

يينكه يتهارات رنعك  ور پرونده رؤيود 

آن يست كه  يچ چيز ور پرونده ي هاريت 

تيو  كند، ور نييزوه ويو ري ترجيه ن ي

 .«چهارا بايد ررووو شناخيه شرو

 

بوووردك ، ويورس ويوگووواه يوير  ور 

رشوك   تحلي  رقاصد رقارات ووتيوي وچوار

نيست زيوري ور حقور  يوير  ويخلوي سورء 

يسيفاوه يز قدرت ووتت يا روية قضايي ري 

كند. ور رقابو ، شورري  ووتيوي كنيرل ري

راننوود ويورس قضووايي، خوورو ري ور رووررو 

رسيدگي بوه صوحت ينيسواباتي كوه ربنوا  

 89شناسد.ورخريست يسيرويو يست صات  ن ي

  نخسيين بار آسيرويلر بريور پروندر

يت سياسوي ورخريسوت ري روررو بررسوي را 

 و د. قرير ري

ن ايندر ووتت رعيقد يست كه ور ويق  

خملت ديني سياسي نوديرو، »يقديرات ريهت 

زيري زيانش ريرجه سازرانها  سياسي ووتت 

طرر جد  ور يين ترين بهنيست. وينگهي، ري

                                                           

يكيبر  13و  1980فررية  15و  1978موئيه  7آريء رررخ  .89

 . 1985ره  24و  1985رارس  8و  1982



  ...229 شوراي دولتي فرانسه و 

نكيه ترويد كرو كه ريهت رلهوت يز  ودفي 

 «. سياسي بروه يست

رقاصود   ه، ترويود وربوارربا يين  

حكررت يسوسانيا بور رسواي  دينوي غلبوه 

 كندم ري

 1973يگر خرو ري ور رحيط سياسوي سوال »

كنوويت كووه توورينيت شوو  قوورير و وويت ري

رقارات يسسانيا تنها به يين وتي  كوه 

آسيرويلر كاتژي ريان را ها  فرريووه و 

ررتكووب وزو  شووده يسووت  1971آوريوو  

نيوز بايود  يسيرويو يو ري بخري ند، و

 او زياو  به قريدد حقرقي ويشت تا ييد

ور صوررت رريفقوت بوا  رعيقد شريت كوه

يسيرويو رويهت، رقاروات يسوسانيا كوه 

  انان ور رقواا قدرتنود خورو ري بوه 

ور رحودوور  رسيدگي به كار ريهت صورفاً 

سرقيي كه ررتكب شده يست رحدوو سازند. 

بنووابريين،  وودف سياسووي ور تقانووا  

  .«يست ريسيرويو رسيي

 

با وجرو يين، بايد گفت كوه ور ييون 

رررو روية قضايي بسيار يندك يست و   ين 

  ت كه  ست رخيمر يست. 
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ور پروندر آسيرويلر كواتژي، شورري  

ورخريسوت ووتيي به بررسي را يوت سياسوي 

يسيرويو پرويخيوه ور حواتي كوه يز طورف 

 يو ت تشوخيص يتهواا  ريهت يين ررنرد ور

ريكرر نيز رأسًا بدين دنرين نشده و  ي ت 

 نسرويخيه بروه يست. 

تشخيص  دف سياسي ورخريست يسويرويو، 

شرري  ووتيي ري به جسيزر  رقاصود ووتوت 

تقانا كننوده يز خوالل رحيريوات پرونوده 

ويوير كووروه يسووت تووا يز ييوون ريه  وودف 

 سياسي كش  شرو. 

رنظرر، ن اينوودر ووتووت شخموويت بوودين

و ري ريهت و گيشية سياسوي و خوانريوگي ي

 تشري  كرو. 

قدرت د   رنيسب به ريهت ر كون يسوت 

اري كوه ووتوت گونخسيين نشانه باشود.  ن

بوري  سورقيي كوه  1977يسسانيا ور سوال 

يرتكوا   1971ريان فرريه و آوريو  سوال 

ترين كند رييافيه يست تقانا  يسيرويو ري

گفت كه رقاصد سياسي ور بين يست. تحليو  

ري فوري  ررقعييهايي كه پيريرورن تقانوا

گرفيه نيز ر كن يست به قاني يجازه و ود 

تووا ببينوود رنظوورر يصوولي يز ورخريسووت 

نهضوويها  فكوور  و  يسوويرويو چيسووت ورووبالً 



  ...231 شوراي دولتي فرانسه و 

تظووا ريت...(. ور ييوون رووررو، وربووارر 

نهاو ا  كشورر تقانوا كننوده ي هوارنظر 

شرو، زيري يين كار به رنزتوة وخاتوت ن ي

 ور يررر ويخلي كشرر بيگانه خري د برو. 

ري  ووتيي بووه رغوت خمرصويت جورا شر

غيرسياسووي جوورييت رنيسووب بووه آسوويرويلر 

كاتژي حكت يسيرويو يو ري نق  كرو، زيري 

يز رز وورد يونوواد و »يسوويدالل ن وورو كووه 

آيود كوه ورخريسوت يحريل قضيه چنين برري

بوه د و   1973يسيريو ريهت كوه ور سوال 

 «. آرده ويري   دفي سياسي يست

رري  ووتيي  ا  ويگر نيز شور پرونده

پوورويزو كوه به بررسي يين ررنرد فنوي ري

آيا ورخريست يسيرويو ويري   دفي سياسوي 

يست يا نه، وتي روية قضايي آن ويرين ور 

آور ربنوي بور ي  شوگفتيين رررو به گرنه

 يخيمار يست. 

شوورري  ووتيووي ور حكووت ريجوو  بووه 

كنود ترجاربيرگاتدئانر به يين يكيفوا ري

پروندر يرر نييزوه كه بگريد يز رحيريات 

شرو كه با ترجه بوه يونواد و يحوريل ن ي

قضيه ورخريست حكررت يسوسانيا  ودفي جوز 

تعقيووب جوورا د وورري ويشوويه باشوود و ور 
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تنها بوه ذكور ييون  90پروندر سيلريرندس

يسويرويو ويري  »دبارت يكيفوا شوده كوه 

 «.  دفي سياسي نيست

 ا  بعووود يز تموووريب ور پرونوووده

 13ويو رموور  كنرينسوويرن يروپووايي يسووير

بوه نظور »خورينيتم فقوط ري 1975وساربر 

ريهت ويري  ن ي رسد كه ورخريست يسيرويو 

 دفهايي ربيني بر رالحظات نژيو ، ري بي، 

رلي يا دقيدتي باشد يا ون  ريهت به يكي 

 . 91«يز يين دل  تشديد گروو

ور رريرو  كه ويقعيات و بررسي ذ ني 

ي  آنها ور تم يت قاني نقش تعيين كننوده

ويريست ح  برو كه شرري  ووتيووي ررينوعي 

 كرو. تر يخييار ريروشن

ور رقاب ، شورري  ووتيوي ور بررسوي 

را يت نظاا سياسي و قضايي ووتت ورخريست 

 و د. كنندر يسيرويو ترويد نشان ن ي

ووتيي كه يز يو تقانا  يسيرويو شده 

با يسيرويو ريهت به ووتيي كوه رويهت يز 

وه به تبعيد  كه تنها  ايش فرير كرشكنزه

 و د. نارن ساتت جسين يوست، خات ه ري

                                                           

90. Silva Mendes. 

 21و  1988يكيبر  26و  1988سسياربر  23آريء رررخ  .91

 . 1990مينرية  24و  1989وساربر  20و  1988وساربر 



  ...233 شوراي دولتي فرانسه و 

ي   نگاري كه يسيرويو ريرجه بيگانوه

بوه يكوي يز واليو  يست كه يز كشرر خورو 

يه، ووتيوي  سياسي، نژيو  يا ري بي گريخ

كه يز يو تقانا  يسيرويو شده به  يچ رو 

رر  ن نيسوت كووه بوا رحوروا كورون ييون 

  يز وطن بري  بيگانه يز رمرنييي كه وور

يو فري ت كروه يست تا يز گزند ووتت خرو 

ور يران باشود، وسوت بوه د لووي ور جهوت 

 يجري  دديتت زوه باشد. 

ور ويقوو ، يركووان بسوويار زيوواو  

وجووروويرو كووه روويهت ري تسووليت خشوورنت 

رزازيتي ناداوالنه و غيربشر  كند، و يين 

رخاتفت با يص  بنيواوين حقور  يسويرويو 

يو بوري  آن بوه وجورو يست، زيري يسويرو

آرده توا يحيوريا بوه قريدود حقورقي ري 

 تض ين كند. 

يت لو  گرنه، ينسييير  حقر  بينبدين

آنكه به ووتيي كوه يز يو بي 1880به سال 

تقانا  يسيرويو شده ح  بد د كه وربوارر 

نهاو ووا  ووتووت تقانووا كننوودر يسوويرويو 

ويور  كند، كرشيده يست تا بوري  جورييت 

يسويرويو »يي فري ت آوروم سياسي تض ينها

ور رررو جريي ي كه  ت جنبة سياسي و  وت 

جنبة د رري ويرند نبايد د لي شورو رگور 
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آنكه ووتت تقانا كننده يط ينان بد د كه 

روويهت ور ويوگا هووا  يخيماصووي رحاك ووه 

 . 92«نخري د شد

ور پروندر ترجاربير گاتدئانر شرري  

يصورل  بار باتكيه بورووتيي بري  نخسيين

ري حقر  يين رس ته ري بررسي كرو كوه د ر

آيا نظاا سياسي و قضايي ووتيي كه رويهت 

تاب  آن يست به حقر  و آزيويها  يساسوي 

گوييرو يووا نوه؟ ور فرو بشر  يحيوريا ري

رررو يين پرونده چنين نظر ويو كه نظواا 

 يسسانيا با يين يصرل يساسي رنرب  يست. 

ور آريء جديوود شوورري  ووتيووي بووه 

يقيت بوه كنرينسويرن يروپوايي ي  رسگرنه

 4ح ايت يز حقر  و آزيويها  يساسي رررخ 

يسيناو كوروه و نظور ويوه  195093نريربر 

يست كه يگر نظاا سياسوي و قضووايي ووتوت 

يويها  يساسي فرو بشور  رربرط حقر  و آز

كنوود، يسوويرويو جنبووة سياسووي ري ردايووت 

نووديرو. بوودين ترتيووب، نظوور ويوه يسووت 

                                                           

يت ل  ور يجالس يكسفررو قرعنارة ينسييير  حقر  بين .92

 . 1880رررخ 

وساربر  31ووتت فرينسه يين كنرينسيرن ري ور تاري   .93

رنيشر ن روه و  1974ره  3تمريب كروه و ور تاري   1973

بنابريين ويري  ت اا يبعاو قانرن ويخلي يست. ن نًا 

ح  شكايت يشخاص ري نيز  1981يكيبر  9ووتت فرينسه ور 

 پييرفيه يست. 



  ...235 شوراي دولتي فرانسه و 

 رري حقور  يسويرويو گرنه كه يصرل د  ان

كنوود، نظوواا سياسووي و قضووايي يقيضووا ري

يسسانيا به حقر  و آزيويها  فورو بشور  

  94گييرو.يحيريا ري

ورسووت يسووت كووه ور نوو ن شوورييط 

ي  رواوه 1957وسواربر 13كنرينسيرن رمور  

 وجرو ويرو كه حاكي يستم 

ور رررو  كه شخص روررو تقانوا ترسوط »

بووري  شرو كه ويوگا ش ووتيي رحاك ه ري

 ويورسووي و ح ايووت حقوور  وفووادي د ووالً 

و ود يوواور تض ينها  يساسي به وست ن ي

ويوگووا ي يخيماصووي رحاك ووه گووروو يووا 

جري   نگاري كوه يسويرويو بوه رنظرر ي

رزازيت يوا يقوديري تو ريني صواور يز 

چنووين رريجعووي باشوود، بووا ورخريسووت 

 (. 1وراور « يسيرويو رريفقت نخري د شد

 

به كنرينسويرن وينگهي، شرري  ووتيي 

يروپووايي ح ايووت يز حقوور  و آزيويهووا  

آن يدووالا  6و  5و  3يساسووي كووه رووريو 

ي  ويرو شخص حو  وسوييابي بوه رحاك وهري

داوالنووه و دلنووي ور ويوگووا ي رسوويق  و 

                                                           

و و ت  1988وساربر  21و  1984وساربر  14آريء رررخ  .94

 . 1989موئيه  28و  1989رارس 
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طوورف ري ويرو، يبعوواو الزا ري بخشوويده بي

  95يست.

برو ييون رقورريت ور رسواي  رخيلو  

 رربرط به يسيرويو زياو يست. 

ترتيووب، ور پرونوودر پيكاب ووا بوودين 

 ن ايندر ووتت توا جوايي پويش 96بررونزي

رفت كوه يز  يوو ت د ورري شورري  ووتيوي 

« ي  غيرينيزيدويبه گرنوه»تقانا كرو تا 

شرييري ري كه ور آن ويورسي قضايي صوررت 

ي ت د ورري ري گيرو بررسي كنود، زيوري  

يز »ي  صورفًا ينيزيدوي تريند به گرنهن ي

ور روررو نظوواا قضوايي  طري  قضاوتي كلي

ويور  « ووتووت تقانووا كننوودر يسوويرويو

 97كند.

 

 استرداد پناهندگان ة 3

يص  ددا يسويرويو ور روريرو سياسوي 

رميت قضايي پنا ندگان ري ور ييون بواره 

 كند. تعري  ري

                                                           

ري نخسيين حك ي كه شرري  ووتيي ور آن ينربا  رررو  .95

با يين كنرينسيرن بررسي كرو ور پروندر گابرر وينير 

 برو. 

96. Picabea Burunza. 

 . 1989يكيبر  27رأ  رررخ  .97



  ...237 شوراي دولتي فرانسه و 

با ترجه به يينكه ور رررو پنا دگي، 

يت للوووي وجووورو ويرو كوووه يساسوووي بين

رؤيود  1951موئيوه 28منر رررخ كنرينسيرن 

نيز رشوعر  1952رارس  25آن و قانرن رمر  

 4بر آن يست، و با دنايت به يينكه بنود 

 27رقدرووة قووانرن يساسووي فرينسووه رووررخ 

ور يين روررو تموري  ويرو،  194698يكيبر 

توويي بايوود گفووت كووه پنا نووده يز نظوور 

 يسيرويو يز تض ين خاصي برخرروير نيست. 

ا طرر ونر  يص  دودكنرينسيرن منر به

سيرويو ور رساي  سياسي ري يدالا نديشيه ي

ي  رشخص يص  ددا يسويرويو و نيز به گرنه

 پنا ندر سياسي ري رييكر نشده يست. 

يرروزه بحث حرل رحرر بخش يول رواوه 

 زند كه حاكي يستم وور ري 33

ي   يچ ي  يز ووتيها  ريعا د، پنا ده»

ري كه جان يا آزيو  يو به يكي يز دل  

يا تابعيت يوا تعلو  يو  نژيو ، ري بي

به بعضي گرو ها  يجي ادي يا بوه دلوت 

كوت رعيقديت سياسي ور خرر يسوت يز ر ل

 .«يا يز ررز ا  خرو نخري د ريند

 

                                                           

 رك  كه به سبب د   خرو به سرو آزيو  تحت تعقيب » .98

قرير گيرو ور خاك ج هرر  فرينسه ح  پنا دگي خري د 

 « ويشت.
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 رربرط به يسيرويو يست؟  33آيا راور 

بيند كوه ويورس قضايي به سهت خرو ري

ي يز يص  دبارتي حاك 33راور  ور بند يول

ي وجوورو دوودا يسوويرويو پنا نوودگان سياسوو

 نديرو. 

ي  تفسير ترين به گرنهري ن ي 33راور 

كرو كه شار  رن  يسويرويو باشود، زيوري 

يين راوه نا ر بر يخوريج و طوورو يشوخاص 

يت لوو  و ور حقوور  يسووت. ور حقوور  بين

فرينسه دباريت يخريج و طورو و يسويرويو 

تعريفها  ريفاوت، رقرريت رخيل  و آئوين 

 ويورسيها  ريفاوتي ويرند. 

سيرويو طر و و يخريج ري نبايد بوا ي

يكي گرفت. يگر ور يين سه رررو ووتيي كه 

شخص بيگانه ور قل وروخ يقاروت ويرو، يو 

ريضو ن  ري ور فشار قرير و ود، يسويرويو

تريفقي قبلي و حيي قريرويو  قبلي يسوت، 

ور حاتي كوه طوورو و يخوريج يد واتي يو  

يند تاب  يقديراتي يوير  كه صورفًا جانبه

 لي ويرو. جنبة ويخ

 نگاري كه  ي ت تشخيص يتهاا پواري  

يسوويرويو رشووغرل رسوويدگي بووه پرونوودر 

رويهت »كرويسان برو رخمرصًا رييكر شد كه 

به رركز پنا ندگان رريجعوه كووروه و توا 



  ...239 شوراي دولتي فرانسه و 

آنزا كه  ي ت يطالد ويرو تا يرروز پاسخي 

آنكوه رنيظور سس  بي«. وريافت نكروه يست

سيرويوريه ت نظر ررج  رويكرر شورو بوا ي

 رريفقت كرو. 

  ين  ي ت تشخيص يتهواا ور پرونودر 

 1978وساربر  20گابرر وينير ور رأ  رررخ 

 خرو چنين ي هار نظر كروم 

يوري  پرونده حوواكي يسوت كوه گوابرر »

يعنووي ور  1978يكيبوور  19وينيوور روز 

صوالحيت تاري  بازويشت خرو يز رقاروات 

وير ورخريسووت پنا وودگي سياسووي كووروه 

 « يست...

 

 كندم ريحًا ي هار نظر ريسس  ص

يين ررنرد به  يچ وجه ران  آن نيسوت »

كه  ي ت تشخيص يتهاا وربارر يسويرويو 

ريهت ي هارنظر كند. ور ويق ، به فورض 

ندگي  يينكه ريهت بيريند يرييواز پنا 

كنرينسويرن  33ري به وست آورو، رواور 

رووان  يز  1951موئيووة  28منوور رووررخ 

يخووريج  رو وطويسيرويو يو نيست، زيري 

  99.«قديراتي يست يز نظر حقرقي ريفاوتي

                                                           

كايات يست يين روية قضايي ور رسير تم يت ك يسيرن ش .99

و يفة آن ري به شر   1952موئية  25ركرر قانرن  5كه راور 

بررسووي شووكاييها  رسوويده يز طوورف »يسووتم زيوور وينسوويه 
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گرنه، ويورس قضايي  نگواري كوه بدين

كشرر ثاتبي تقانا كند، ور رررو يرتكوا  

جوورا د وورري وربووارر پنا نووده نظوور بووه 

 و د. يسيرويو ريهت ري

يز يين  نگاا يسيرويو پنا نوده بوه 

 ووتت ثاتث ر كن يست. 

 كايت پاري  ورترتيب، ك يسيرن شبدين

رررو يسيرويو سه نفر يز يتباد يرگسوالو  

كووه ج هوورر  فوودريل آت ووان تقانووا  

يسيرويوشان ري كوروه بورو، نظور رريفو  

ويو. يتهاا يينان ويرو كرون يسكناسوها  

تقلبي پنزاه والر  به آت ان و به جريوان 

قووانرن  133ينووديخين آنهووا بوورو وروواور 

 رزازيت فرينسه(. 

 تم يبهاا يسدباريت رأ  روشن و بي

                                                                                                                             

بينوي شوده ور پنا ندگان كه ور رررو آنوان روريزين پيش

يد وال  1951موئيه  28كنرينسيرن رررخ  33و  32و  31رريو 

 «. نگروو و ي هارنظر وربارر حفظ يا تغر آن رريزيري

 1954وسواربر  4خرو روررخ  673يين ك يسيرن ور رأ  ش ارر 

به ونبال شكايت كسي كه با يسيرويو يو رريفقت شده بورو 

رأ   به يسيرويو ور ش ار رريزيني كه »و دم چنين نظر ري

تكلي  يين ك يسيرن ري تعيين كروه يست قرير نوديرو توا 

قورير  1952وئيوة م 25ركورر قوانرن  5رش رل رقرريت راور 

 «. گيرو

 24با وجرو يين، ك يسيرن تزديدنظر پاري  ور تم يت رررخ 

خرو نظر وزيرت يررر خارجه ري ور تفسير راور  1988فرريه 

 جريا شده يست.  33



  ...241 شوراي دولتي فرانسه و 

با ترجه به يينكه ييون سوه نفور يز »

يتباد يرگسالو  چه بوه ررجوب يدالرهوا  

كيبي خرو و چه يز طري  رز و  رربرطوه 

ينوود كووه يز طوورف ج عيووت يودووا كروه

فرينسوور  ح ايووت يز پنا نوودگان، بووه 

يند و دنوورين پنا نووده شووناخيه شووده

يند كه يين يرر ران  يز يسويرويو رددي

نكوه قوانرن آنهاست، و با ترجه بوه يي

 1و بند  3ور راوه  1927رمر  و ت رارس 

خورو تموري  ويرو كوه فرينسوه  5راوه 

تريند ت واا يشوخاص غيرفرينسور   و ري

كشرر ري نديرنود  كساني كه تابعيت يين

و كسوواني ري كووه بووه دنوورين شووهروند 

فرينسر  رررو ح ايت نيسيند، به ووتوت 

بيگانه رسويرو كنود، و بوا ترجوه بوه 

يند كوه بوه ريكرر نگفيه يينكه سه نفر

دنرين پنا نوده تابعيوت فرينسور  بوه 

آنان ي دي شده يسوت، و بوا ترجوه بوه 

نر كه رقرر مكنرينسيرن  33يينكه راوه 

ويرو  نگواري كوه زنودگي يوا آزيو  ري

شخمووي ور رعوورض تهديوود يسووت ووتيهووا  

ريعا د ح  نديرند يو ري يخريج يا طرو 

يي كننده ور رررو يسيرويو ساكت يست، ت
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ور يسوويرويو آنووان رنعووي بووه نظوور 

 100.«رسدن ي

 

كنود  ي ت تشخيص يتهاا نيز ت كيد ري

كه قانرن يسويرويو شوار   ويچ رقرريتوي 

 اشد. بگرنه يسيرويو ا نيست كه ران  يين

شرري  ووتيي نيز به سهت خرو يز سال 

به بعد وربارر تفسير رقرريت رواوه  1977

 1951موئيوه  29كنرينسيرن منور روررخ  33

كند وتي وربارر رعنوا  ييون ي هارنظر ري

 و د. رقرريت زياو صريحت نشان ن ي

ور پرونوودر آسوويرويلر رسوو ته بووه 

شوورو. و  يي  نوو ني حوو  و فموو  رگرنووه

 رو زيوري ك يسويرنشووتي  ريرس  ن يبدين

شووكايات بووه دلووت دوودا رريفقووت روودير 

 كند. پنا ندگان تقانا  يو ري رو ري

رسويقي ًا   نگاري كه ونو  پنا نودگي

شورو، شورري  ووتيوي نزو قاني ررور  ن ي

 33رلووزا نيسووت كووه وتيوو  نقوو  روواوه 

كنرينسيرن منر ري بررسي كند و تنها بور 

را يووت سياسووي تقانووا  يسوويرويو تكيووه 

 كند. ري

                                                           

 .1961نريربر  29رأ  رررخ  .100
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گيوورو كووه تقانووا  شوورري نييزووه ري

يسيرويو بريثر يرتكا  جرري د رري صوررت 

گرفيه يست وتي با  ودفي سياسوي، و ويرو 

شرو كه آيوا رويهت پنا نوده ين بحث ن يي

  ست ياخير. 

ور رقاب ، ور پروندر كرويسان رس ته 

گوروو. و  رسيقي ًا يز طرف ريهت ررور  ري

 11گريد كه به رح  وروو به فرينسه ور ري

يز رقارات فرينسور  تقانوا   1977موئيه 

ياسوي كوروه يسوت، و يسويدالل پنا ندگي س

ته رسوو كنوود كووه ووتووت فرينسووه بايوود ري

يسوويرويو ري رعوور  گووييرو تووا تكليوو  

 . طرر قر  تعيين گرووپنا ندگي يو به

گرنووه، كرويسووان و كووه وكيوو  بدين

ز خوالل آئوين ويورسوي ويوگسير  يست و ي

يتزيا تعلي  رس ته را ييي يبعواو رواور 

 سازو. كنرينسيرن منر ري ررر  ري 33

موئيوه  7شرري  ووتيي ور رأ  روررخ 

كند، ريريكرر يشاره  33 به نق  راور 1978

رو و به رقورريت گييرا با سردت يز آن ري

كنرينسيرن منر و بنود  1راور « يت »بند 

رشعر بر  1967مينريه  31پروتك   1راور  2

 جريد. تعري  پنا نده يسيناو ري
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گرنووه، رسوويقي ًا بووه خمرصوويت بدين

كند و خرو ري پنا ندگي كرويسان يشاره ري

نشوين تمو يت سوازران ويند كه جاصات  ري

پنا نوودگي شوورو و يسوويبنائًا خمرصوويت 

پنا ندگي ري ور ريهت نشناسد. ور ويقو ، 

شووكايت يز رأ  يسوويرويو ويخوو  ور رهلووت 

شكايت نوزو ك يسويرن شوكايات يز تمو يت 

 سازران پنا ندگي صررت گرفيه يست. 

يسان خوارج يز با ترجه به يينكه كرو

 كه تابعيوت آنزوا ج هرر  فدريل آت ان و

برو، يز رحيريات پرونده بسر ري ويرووري 

ترينود يز ح ايوت شرو كه ن ييسينباط ن ي

رند گروو يا به دلوت تورس يين كشرر بهره

خري وود بووه يكووي يز دلوو  يز رزووازيت ن ي

ريكرر يز يين ح ايوت يسويفاوه كنود. ور 

يين شرييط، ررجوه نيسوت كوه يز يرييواز 

پنا ندگي به رعنوا  رقورريت كنرينسويرن 

 فاوه كند. يسي

با وجرو يين، چرن شرري  ووتيي بري  

كنرينسويرن منور  33رو يسيفاوه يز راوه 

كند كه ريهت فاقد صفت بريين يرر تكيه ري

ترينود يز پنا ندگي يست و بنوابريين ن ي

رقرريت كنرينسويرن يسويفاوه كنود، تويي 

شورو؛ كنرينسيرن ن ي 33ويرو تفسير راور 
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 33آيا راوه گريد كه زيري رأ  ريكرر ن ي

 نا ر بر يسيرويو پنا ندگان يست يا خير. 

يين شرري ور آريء بعود  نيوز   وين 

كند.  نگاري كه ج هورر  روخ ري تعقيب ري

فدريل آت ان يسويرويو گوابرر وينيور ري 

كنوود ويتهوواا يو ري شووركت ور تقانووا ري

قوانرن  265يجي اد تبهكارين ررنرد راوه 

خفيانوة ريرديو »ويند وج عييي كه جزي ري

گيرو(، بوا يسويرويو يو ناا ري« نررنبر 

شرو. شرري رسويقي ًا رسو ته ري رريفقت ري

كند و تقانا  پنا ندگي رويهت ري ررر  ري

به وسوت  33پييرو وتي تفسير  يز راور ري

 و د. ن ي

ووتيووي ور رأ  رربوورط بووه شوورري  

 26پرونوودر ترجوواربير گاتوودئانر رووررخ 

 33بوه رواور ي   يچ يشواره 1984سسياربر 

كند وتي ون  پنا ندگي كنرينسيرن منر ن ي

ري ور پرتووور كنرينسووويرن منووور روشووون 

 101سازو.ري

باوجرو ييون، ور ييون روررو شورري  

ري تفسوير  33ترينسيه يست راور ووتيي ري

 كند. 

                                                           

ور يين پرونده ريهت يز سازران پنا ندگي تقانوايي  .101

 نكروه بروه يست. 
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گيريها  ن اينوودگان ووتووت ور نييزووه

    رخيل  ور رسوير تفسوير ررسو اپرونده

 ت رن  طورو و ريكرر يستم يعني  33راوه 

يخووريج و  ووت رنوو  يسوويرويو پنا نوودگان 

رقدرة قوانرن  4سياسي. ور يينزا به بند 

كوه شوار  حو   1958يكيبر  4يساسي رررخ 

 شرو. پنا ندگي يست يسيناو ري

ور پروندر آسيرويلر كاتژي ن اينودر 

 گيروم ووتت نييزه ري

ترين ه يين پرونده حاكي يست، رينكچنا»

ي  كه تم يت بوه نهنييزه گرفت كه بيگا

گرفيه شده، ور يجري  قوانرن يسيرويوخ 

به يو ح  پنا ندگي يدرا  1952موئيه  25

شده يست. شناسوايي ييون خمرصويت، كوه 

ريض ن يدروا  حقووي يسوت، يز روز وروو 

بيگانه به خاك فرينسوه ييزواو آثووار  

ييد كه كند. ش ا ور ونعي قرير گرفيهري

ي  ووتت تمو يت بوه يسويرويو پنا نوده

گرفيوووه يسوووت و، ور صوووررت تقانوووا  

تزديدنظر ريهت، بري  ش ا رقدور نيسوت 

يز نظور  كه قانرني برون يين يقديا ري

  .«قرينين ويخلي بررسي كنيد

 



  ...247 شوراي دولتي فرانسه و 

ور پروندر گوابرر وينيور، ن اينودر 

و وود كوه بهيور يسوت تفسوير ووتت نظر ري

به د   آيد كه بيشوير  33ررسعي يز راور 

 1946ن يساسي رقدرة قانر 4رنرب  با بند 

آيا بايد كل ات طرو و يخوريج ري »باشدم 

به رعنا  سنيي آنها گرفت و ور يين حوال 

صررت»پييرفت كه كل ات  فقوط « بوه  ور 

دبارتي بيهوروه و ناشويانه يسوت و فقوط 

شار  يين رعني يست كه رين نا ر به ت اا 

صررتها  طرو و يخريج يست؟ يوا، بوردك ، 

يخوريج  بايد ك ير به رعني وقيو  طورو و

« به  ر صررت»ترجه كرو و بيشير به ج لة 

گرنه تفسوير كورو ريكي شد و رين ري بدين

كه  ر نرد يقديري كوه رنزور بوه رينودن 

ي  به كشرر  شورو كوه حيوات يوا پنا نده

آزيو  يو ور حدوو شرييط رقورر ور رواور 

 « ور خرر يست، رن  شده؟ 33

 25روررخ  102نور رأ  رربرط به گرت وا

شرري  ووتيي نخسويين پايوة  1985مينرية 

پاسوو  بوودين پرسووش ري ور يخييووار رووا 

گييروم  نگاري كه كشرر  بيگانه رويهت ري

                                                           

102. Gutman. 
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گرنه خرر خاصي قرير ند د ري ور رعرض  يچ

 103يسيرويو پنا نده قانرني يست.

رووررخ  104ور رأ  رربرط به برسويررتا

شرري  ووتيي وورين پاية  1988يول آوري  

گوواري كووه و وودم  نپاسوو  ري بووه وسووت ري

ي  به ررجب حكوت نهوايي پنا نوده بيگانه

ترين يو ري بوه كشورر شرو، ن يشناخيه ري

ريبردش رسيرو كرو و حيي بوه كشورر  كوه 

ريهت ور آن ور رعرض يقديري غيررنموفانه 

باشد وكه و  بووري  فورير يز آن تقانوا  

 پنا ندگي كروه يست(. 

يين، شرري  ووتيوي ريه حو   وبا وجر

ندر ووتوت، خرو ري، راننود  نظريوة ن اي

كند بلكه برطب  ريكي ن ي 33بريساس راور 

يصرل كلي حقرقي كه شار  پنا ندگان نيز »

و د. و يين نكيه رخمرصًا بوا نظر ري«  ست

 2روواور « يتوو »كووه يز بنوود تعريفووي 

 1951موئيووه  28كنرينسوويرن منوور رووررخ 

 شرو رنرب  يست. يسينياج ري

بازويرنودر آن يسووت كوه »يين يصورل 

ي  به  ر صررت يز طرف ووتيي كوه پنا نده

دگي بخشيده يست به كشورر نبه يو ح  پنا 

                                                           

ي  يز رروا روراني برو كه فرينسوه ن پنا ندهگرت ا .103

 يو ري به سري  رسيرو كرو.

104. Bereciurta. 
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ريبرد خرو تسليت شرو. تنها يسويبنا  آن 

رريرو  يست رربورط بوه يرنيووت رلوي كوه 

 105«ك يسيرن ريكرر بدين يشاره كروه يست

شرري  ووتيي پييرفيوه يسوت كووه بوا 

ترجه به روية قضايي ونو  ريه وي ري كوه 

ا نوودگي كووروه وتووي  نوورز ورخريسووت پن

عي نرسويده  ورخريسيش به ررحلة پاسو  قر

يست بررسي كند. چنين يست ون  كسي كه ور 

خريسيش يز طرف سازران پنا ندگي رو شوده 

 وتي يو تقانا  تزديدنظر كروه يست. 

وررقاب ، يگر رهلت تقانوا  رسويدگي 

شكايات رنقضوي شوده باشود  نزو ك يسيرن 

ور ردت رقرر  وررحلة تزديدنظر(، يا ريهت

ند وررحلوة  يي رريجعوه نك به شرري  ووت

ي  كه تقانا  يسويرويوخ فرجاري(، بيگانه

تريند يودا كنود كوه ويري  صوفت شده ن ي

 پنا ندگي يست. 

رمرنيت پنا ندگان يوا فريريوان حود 

خاصووي ويرو كووه ور كنرينسوويرن منوور و 

تفسير  كه شرري  ووتيوي يز آن بوه وسوت 

 ويوه، رنعك  يست. 

                                                           

 ور پروندر برسيررتا.  1988رأ  رررخ يول آوري   .105
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راور  6  ووتيي با ترجه به بند شرري

كنرينسوويرن منوور وربووارر پنا نوودگان،  1

 چنين نظر ويوه يستم 

رقوورريت ييوون كنرينسوويرن ور رووررو »

يشخاص زير قابوو  يد وال نيسوت...  ( ور 

صررتي كه والي  رر  ني ور وست باشود كوه 

كسي ور خارج يز كشرر  كه به آن پنا نده 

ه شده ررتكب جنايوت بوزر  غيرسياسوي شود

يسوووت. بنوووابريين، ور روووررو خ ينوووز 

بوا ترجوه بوه ي  يوت جورييت  106يوربانر

د رري يرتكا  يافيه و والي  يريئوه شوده 

بر آن، يسيناو يو به يينكه پنا نده يست 

نبايود رسويرو  و طب  كنرينسويرن رويكرر

 107.«گروو، پييرفيه نيست

 

 33شايسيه يست ينافه شورو كوه رواور 

شوار   1رواور  2كنرينسيرن منر ور بنود 

 دبارت زير يستم 

ي  كوه ور رووررو پنا نده با يين   ه،»

  وجرو ويشيه باشد كه بووري  رقيووالي  

                                                           

106. Jimenez Urbano. 

. شرري  ووتيوي ور روررو 1988سسياربر  23رأ  رررخ  .107

ريهت ويگر با يسيناو به   ين رقرريت نظر ويوه يست كوه 

تريند يز ح  پنا ندگي يسيفاوه كند، وتوي ويرو ت ن يريه

بحث ج   ح  پنا ندگي و قانرني برون يسيرويو نشده يسوت 

 (. 1989يكيبر  26ورأ  رررخ 
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يرنيووت كشوورر  كووه ور آن يقارووت ويرو 

روو يا يينكه به ررجب خرر  به ش ار ري

حكت قرعي به جنايت يوا جنحوة رخمرصوًا  

بري   ره ي رحكرا شرو و يز ييون نظور 

آيود،  جارعة ريكرر تهديود  بوه حسوا 

يوا  ييون كنرينسويرن تريند يز رزين ي

  .«رند گرووبهره

 

ريرجوه يسويرويو باشود  33يگر رواور 

يد ووال ويري  »شوورطي ويرو كووه ور رووررو 

رررو نظر روية قضايي شورري  « ي  يت خاص

 ووتيي يست. 

رسلت يست كه شرري  ووتيي نيوز چورن 

ويرين كشورر بووا يرينواد يز يدروا  حو  

ا با بازسياندن آن، پنا ندگي به يشخاص ي

ور ت رين ينسزاا نظاري كه باني آن يسوت 

 كند. وقت و نظارت ري

 ي  غني وزنده يست. يسيرويو رس ته

يسيرويو نيز رانند يخريج بيگانگان، 

و د كه يين به بحث ور يين باره ريدين ري

ي  يست حساس. حقيقت آن يست كه خرو رس ته

  ر وو يرر رربرط 

 ت. به حاك يت ووتت يس
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ور قل رو وسي  ح  يسيرويو، يص  ددا  

يسيرويو رزرران سياسي جايي وسوي  ويرو، 

زيري ريض ن حد يدال  ح ايت يز ي  بيگانه 

 يست. 

تع و  ور درصوة حقور   شرري  ووتيوي بوا

يسيرويو و با يوير  كورون يسوويرويو بوه 

ي  خاص، كه به   ين سبب ر كون يسوت گرنه

درت بوه ويورسان آن ري سرء يسيفاوه يز ق

سيرويو رنو   حسا  آورنود، بوه را يوت ي

 ي  بخشيده يست. تازه

شرري  ووتيي ور يين بواره شايسويگي 

خوورو ري ور نوورآور  بووه رنظوورر توو رين 

بهيرين تض ينها بري  رسيدگي بوه يتهواا 

ي  كه رررو تقانا  يسيرويو قورير بيگانه

گيرو، نشان ويوه يست،  رچند بوه نظور ري

چنوودين حواري  ا يياً رسد كه آريء يو رن ي

 يين يفريو باشد. 

 

 

 

 

 

 


