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 حقوق بر نگاهی با جدید کیفری دادرسی آیین قانون در قضایی نظارت قرار

  فرانسه
 

 علیرضا گل محمدی شورکی

 قم مفید دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس

 

 چکیده

ایجییاد شیید، شییعیرل اعمییا  و  1932یکییی ام مهییم  ییریر  یییرا ییی کییه در قییانوی کییییر دادرسییی کیفییر  ایییرای در سییا   

ده ام قرارها  نظارت قضایی بیوده اسی ، میی  یوای  ییییر میعکور را نتیجیه  یاایرا ی دانوی  کیه کمیومه هیا  حقیوق              استفا

بشییر بییر اعمییا  قرارهییا   ییامیر کیفییر  رعاشییته انیید بییر هییست ایییرای در فرانوییه اسییتفاده ام قییرار هییا  نظییارت قضییایی   

و قرارهییا  نظییارت قضییایی در مییاده  217ر  در مییاده سییابقه ا  بییه درام  دنیید دهییه دارد، در ایییرای قرارهییا   ییامیر کیفیی

مییورد  وجییه قییرار ررفتییه انیید ایییر در حییالی اسیی  کییه در فرانوییه قرارهییا   ییامیر کیفییر  و قییرار نظییارت ماهیتییا       207

یکوییای معرفییی شییده انیید و قاحییی  نهییا حییک اسییتفاده ام ییی  قییرار نظییارت قضییایی را دارد، در ایییرای قییرار نظییارت قضییایی 

در مییوارد  در کنییار قییرار  ییامیر   1932قییانوی کییییر دادرسییی کیفییر    207داشییته و بییه اسییتناد مییاده   جنبییه  کمیلییی

کیفییر  صییادر مییی شییوند ایییر در حییالی اسیی  کییه در فرانوییه قرارهییا  نظییارت قضییایی بییه  نهییایی اعمییا  مییی شییوند در  

شیود و شیرایطی نییز بیر      کتاب حاحر مشخص هواهید شید کیه اهیدات متفیاو ی ام اعمیا  قیرار نظیارت قضیایی دنبیا  میی           

کی حاکم اس  ام مهم  ریر شیرای  قیرار نظیارت قضیایی میی  یوای اصی  مویتد  و موجیه بیودی کی را بییای نمیود، عیسوه              

برایر در صدور ایر قیرار بایید لیزوم  ناسی  کی بیا ا هیام انتویابی بیه میتهم، و مجیامات احتمیالی قابی  اعمیا  بیر ایشیای را                

یر بایید اععیای داشی  کیه در هقیور قیرار نظیارت قضیایی یی  حیرورت دیگیر وجیود دارد و             مورد  وجه قرارداد عسوه بیرا 

کی اینکه باید با  وجه به جنبه  کمیلیی کی نویب  بیه قیرار  یامیر کیفیر  بایید  ناسی  مییای اییر قیرار بیا  یامیر کیفیر                

هیا بیا قیرار  یامیر کیفیر       اعما  شیده در نظیر ررفتیه شیود، بیه لیور کلیی و ام دییدراه منطقیی امکیای اعمیا  برهیی قرار            

وجود ندارد  به عنوای مثا  اابات شید کیه امکیای صیدور قیرار معرفیی نوبیه ا  ییا منید ام راننیدری در کنیار قیرار بامداشی               

وجود ندارد مییرا بامداشی  میتهم و  را ام  میام حقیوق میعکور محیروم میی نمایید و در صیورت صیدور قیرار نظیار ی نظییر               

 مداش  به نظر می رسد که قرار نخو  بی اار باقی می ماند مند ام رانندری در کنار با
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