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حاکمیتتاتانونوتیتمیندادستانیازمهمتریننهادهایعمومیدرجهتتتققت 
-شتود بتاایتنحتالدرمتوردجایقتاهحقتوایهایسیاسیمقسوبمیهاوآزادیح 

اساسیایننهاددرمیاناوامبانینظرییارویهعملیواحدیوجودندارد دراینمقالته
گانتهشودچهارعاملودغدغهموثربرمواعیتتدادستتانیدرمیتاناتوایستهتالشمی
ود اینعوامتلعبتارااستتازساستتقاللدادستتانی،تمکیت مقتا تعقیت وبررسیش

گتااریتعقیبتیوپاستیقویی درشترایهیکتهاترارگترفتنمشتیایاوا،لتوو طت 
کند،حیوردادستانیدرساطتاراوهایاییه،استقاللایننهادراتاحدمهلوبتامینمی

طتوردنتمکیت میتانمقتا ایتاواوااضیودادستاندری ساطتار،احتمالبرهم
دهد درمقابلباتوجهبهاطتیاردادستاندراعمتالالتالحدیدمقا تعقی راافوایشمی

گتااریدرامترتعقیت وپاستیقوییایتننهتادازاهمیتتبستیارمشتیدرتعقی ،طت 
جریتهبرطورداراستکهالزمهآنارتباطوتعاملدادستانیبادیقتراتوابتهویتژهاتوهم

است ایاوادرموردجایقاهمهلوبدادستانیدرمیاناوانیازمنتدایجتادتعتادلمیتان
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 مقدمه

هتایطهیتریرابترشودکهمسئولیتدادستانیازمهمتریننهادهایحکومتیمقسوبمی

هایمتماوتیبرطتورداراستت،بتاهایمیتلفازالالحیتعهدهدارد گرچهایننهاددرنظا 

دادستانمقامی»توانگمتسهایحقوقمیوجوداینبهعنوانالالحیتمشترکدرتما نظا 

هبهعنوانمدافعحقتوقجامعتهومنتافععمتومیمستئولیتعتریدعتوایعمتومیدراستک

مهتاب ایتن8« مواردیرابرعهدهداردکهنقضاانونباضمانتاجرایکیمریمواجتهاستت

تعریفدفاعازحقوقومنافعجامعهدرمواردنقضاانونوعریدعوایعمومیازنقشمهم

ونحکایتدارد همچنیناززاویهنظا عدالتکیمریورونتددادستاندرتقق حاکمیتاان

شودکهبهعنوانآغازکنندهرونددادرستی،نقشتیدادرسی،دادستانمقا تعقی مقسوبمی

حیاتیدرتقق عدالتایاییبرعهدهدارد مسئلهاابلتاملدرموردنهاددادستانی،جایقتاه

هتا،دادستتانیبیشتیازحکومتیاست دربعیینظا اساسیایننهاددرمیاناوای-حقوای

شودکهدربرطیازآنهاوزیردادگستریودربرطتیدیقتردادستتاناوهمجریهمقسوبمی

هتا،دادستتانیدرستاطتارایتاییکلدرراسسلسلهمرات اراردارد دربرطیدیقرازنظا 

مشتابهایتاابرطوردارنتد شتکلهتاازشتانوجایقتاهیکشورجایگرفتهاستودادستان

هتتایمستتتقلاستتتکتتهامکتتانگیتتریدادستتتانیدیقتتریازجایقتتاهاساستتیدادستتتان،شتتکل

اثرگااریاوایمجریهومقننهبرایننهادبسیارمقدودیاناممکناست 

مبناینظریاابلاعتناییدرزمینهجایقاهمهلوبدادستانیدرمیاناواوجودنداردوایتن

المللتینیتوشتکلعدرمباحثمربوطبهتمکی اوانیومغمولمانتدهاستت استنادبتینموضو

انتدواالتوالاساسییانهادیرادرمتورددادستتانیتوالتیهنکترده-طاالیازجایقاهحقوای

آوریدرمورددادستانیوجودندارد بااینحالدرنظا حقتوقاساستیمتدرنهیچمتنالوا 

وا،مواعیتاساسیی نهتاددرمیتانستهاتوهاهمیتتبستیاردارد حتدودبرمبنایتمکی ا

-الالحیت،ماهیتعملمقا عمومی،سازوکارهاینظاراوپاسیقویی،دغدغهتقق طت 

گااریدموکراتی وبسیاریمسائلدیقربهمواعیتی نهاددرمیانسهاتوهبستتقیمشی

کنتدکتهدرزمینتهجایقتاهنکتتهرانمایتانمتیهایحقوایمیتلفنیوایتندارد مهالعهنظا 

                                                                                                                                                                                                     
1. The Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, Recommendation 
Rec (2000) 19, Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe. 
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هتایحقتوایمستائلیکستانیمهتریاستتکتههریت دادستانیدرمیاناوادراغلت نظتا 

هایگوناگونیرابرایپاسخبهاینمستائلمتناس باوضعیتتاریییوحقوایوسیاسی،راه

رمواعیتدادستانیدرمیتاناتوااند هدفایننوشتار،شریاینچهارعاملتاثیرگااربپیموده

هتایگونتاگونحقتوایاستت ایتنچهتارعامتلهایمیتلفایننهاددرنظا باتوجهبهمدل

گااریتعقیبتیمشیاندازساستقاللدادستانی،تمکی مقا تعقی وایاوا،لوو ط عبارا

یاابتلتتوجهیازهتاهایحقوایاشارهشدهدرایننوشتارهریت نمونتهوپاسیقویی نظا 

هایمیتلفدادستانیازنظرجایقاهاساسیهستندکهبهدلیلسابقهتارییییتاتقتوالتیمدل

هتاازاند،ازنظرمهالعهمشکالاومسائلهری ازاینمدلهایاطیرتجربهکردهکهدردهه

تاراتوهمجریتهاهمیتبسیاربرطوردارند براینمونهدرالقویارارگرفتندادستتانیدرستاط

هتای،درالقویملق بودندادستانیبهاتوهایتاییهنظتا «فرانسهوآمریکا»هایحقواینظا 

شتیلیوآفریقتای»هتایحقتوایهایمستقلنظا ودرالقویدادستانی«ایرانوایتالیا»حقوای

هایدیقترا هایروشنودرطورتوجهیهستندکهدرایننوشتاربیشازنظازنمونه«جنوبی

اند موردتوجهارارگرفته


 یدادستان استقالل .1
بقثاستقاللدادستانیمهمترینمسئلهدرموضوعجایقاهنهاددادستانیدربیناوااستت 

توانپرسشازجایقاهدادستانیرادراال ستوالازمیتوانوکیمیتتاستتقاللدرحقیقتمی

شتود،دربقثاستقالل،اولینستوالیکتهمهتریمتیایننهادازاوایدیقرمهریکرد زیرا

- دادستتانیکتیازمهمتتریننقتش(Sossin, 2005: 3)استت«استتقاللازچتهکستی »سوال

آفریناننظا عدالتکیمریاستکهتما مسائلمربتوطبتهحمتساستتقاللایتاادرزمینته

درگتروعملکتردمستتقلدادستاننیوالادقاست االوالعملکردمستتقلومهلتوبدادگتاه

شود بتاایتنحتالالترفبررستیدادستانیاستکهنهادپیشینینسبتبهدادگاهمقسوبمی

گرایانتهدرمتوردشکلیساطتارحکومتیدراانوناساسییااانونعادیوپاسخسادهوشکل

لدادستتانیراارارداشتندادستانیدرساطتاراوهمجریهیااوهایاییه،بهدرستیمیواناستقال

هتایمیتلتفممهتو کند بررسیمیواناستقاللمستتلو بررستیوجتوهوالتورانمایاننمی

جایقتاهاساستیدادستتانی -استقاللدادستانیاست اینوجوهمیتلفعبارااستازسالتف
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امکانالدوردستوربهدادستانی -استقاللشیصیدادستانکل پ-ب


 یدادستان یاساس گاهیجا .1-1

ارزیابیاستقاللدادستانیومواجههباایننهاد،اولینمسئلهاشارهیاعد اشتارهبتهایتندر

 بترطالفااضتیودادگتاه،التوا (VanAaken et el, 2010: 213)نهاددراانوناساسیاستت

المللییاااللنظریطاالیدرموردجایقاهنهتاددادستتانیوماهیتتعملکتردآنوجتودبین

ایاستتبتراینکتهدرنظترچنینشرایهیاشارهبهدادستانیدراتانوناساستینشتانهندارد در

نویسندگانایناواعد،جایقاهدادستانی،شانوحداابلتوجهیازاستقاللرادارابودهاستت

ودراانونقااریعادیبایدتامیناستقاللایننهادموردتوجهارارگیرد نمونهاابلتامتلدر

ینهنظا حقوایایراناست دراانوناساسیایراننهاددادستانیبهالوراالریحمورداینزم

بهانتصابدادستانکلتوس رئیساوهایاییهاشاره832اشارهارارنقرفتهاستامادراالل

شدهاست همینعد الراحتاشارهبهنهاددادستانیدراانوناساسیاینمقملاانونیرابته

بهانقاللدادسراهایعمومیوانقالبکشوراادا شود 8636دکهدرسالوجودآور
 

 یبرکنار انتصاب، کل؛ دادستان یشخص استقالل. 2-1

کننتدهدادستتانیدرزمینتهجایقتاهایتننهتادازمواعیتدادستانکلبتهعنتوانمقتا اداره

ایرستیدنبتهاهتدافاهمیتبسیاربرطورداراست زیراهدفبستیاریازاعمتالفشتارهابتر

هایطاص،اینمقا استت مستائلتتامیناستتقاللسیاسیدرعملکردکلیایننهادیاپرونده

شیصیاینمقا عبارااستازسهمسئلهدرموردنقوهانتصابوچقونقیبرکناریس


 آنها تعداد و انتصاب در لیدخ ینهادها ای نهاد. 1-2-1

سیاسی،اینمقا رادرمعتر نقتضاستتقاللبیشتتریانتصابدادستانکلتوس مقاماا

هتایسیاستیهابیشازهرچیوگرایشدهد زیرابدونتردیدمقامااسیاسیدرانتصابارارمی

هتتایطتتودرادربتتهدیتتدگاهکننتتدفتتردینودیتت دهنتتدوتتتالشمتتیافتترادرامتتدنظراتترارمتتی

ابنیتوازدادستتانکتلانتظتاراتیطواهنتدهایمیتلفاراردهنتدودربرابترایتنانتصتجایقاه

آفرینتانبیشتتریدرانتیتابدادستتانکتلدطیتلباشتند،احتمتالداشت همچنینهرچتهنقتش

هایسیاسیپرداطتهشدهباشدبیشتتربرگویدهشدنفردیشایستهکهدرمورداوکمتربهگرایش
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 :Aguiar & Azul, 2012)بتوداستودرنتیجهاینمقتا ازاستتقاللبیشتتریبرطتوردارطواهتد

هایارارگرفتهدرساطتاراوهمجریه،عمدتاانتصتابدادستتانکتلیتاوزیتر دردادستانی(285

آفرینیدونهادیعنیپیشنهاداتوهمجریتهدادگستریبهعنوانراسسلسلهمرات دادستانیبانقش

تردربلغارستتاناستتکتهکلمناس گیرد مانندآمریکاوآلمان شوتاییداوهمقننهالورامی

دادستانیباتوجهبهارارداشتندرستاطتاراتوهایتاییهتوست شتورایعتالیایتاییبتهعنتوان

شودوسپساینفردبایدتوس رئیسجمهتورتاییتدشتود نهادیغیرسیاسیوجمعی،نامودمی

ایترانرئتیساتوهایتاییهبتهدرایرانومجارستانی نهاددرانتیابدادستاندطیلاستت در

تنهاییمسئولانتصاباینمقا استامادرمجارستاندادستانبتارایدوستو پارلمتانانتیتاب

 Grozev)شودکهاینروشباتوجهبهتماماسیاسیبودنپارلمانموردانتقادارارگرفتهاستمی

et al, 2008: 64)هتاییریوحیورنماینتدگانگتروهگبودنایننهادتصمیم بااینحالجمعی

هتاوعتد امکتانانتصتابتمامتاایموردابولاکثریتگتروهمیتلف،امکانتواف برسرگوینه

ایباشتددهد مهاب ی دیدگاه،نقوهانتیابدادستانکلبایتدبتهگونتهسیاسیراافوایشمی

شتهباشدوثانیا،دولتتنیتودرانتصتابکهاوال احترا واعتمادعمومیبهاینمقا رابهدنبالدا

اینمقا دطالتداشتهباشد زیراتعقی جرائمدرعملکردکارآمدومتنظمدولتتمتوثراستت 

برهمیناساسپیشنهادشدهانتیابفردموردنظربرایتصدیدادستانیکلبهوسیلهکمیستیونی

هتایعتالیهتایتادیتوانئتیسدادگتاه(سرHamilton, 2011: 9مرک ازافرادزیرانتیتابشتود)

کشور،دادستانکلکشور،رئیسمرکوآمتوزشوکتال،رئتیسدفتترطتدمااحقتوایدولتت،

هایحقوق رئیسطدمااعمومیدولت،روسایدانشکده


 تیمسئول دوره مدت. 2-2-1

وانهایسیستمدادستانی،میدومینمسئلهتاثیرگاارومرتب بهبقثانتصابدرتما مدل

 بهعتورکلتیبهتترین(VanAaken et el, 2010: 214)مدادورهمسئولیتدادستانکلاست

فر دراینمعیار،انتصاببرایعولمداعمراستکهدراینفر فردمنصوباعمینتان

داردکهدرالوراعد تبعیتازمقا باالترومقاومتدربرابراو،امکانبرکنتاریاووجتود

رود کنندهبهمنصوبازبتینمتیعورکلیامکاناعمالادراازعرفمقا نص نداردوبه

شود بنتابراینآنچتهالعمربودناینمقا اجرانمیامادرمورددادستانکل،عمومافر مادا 
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پتیمقامتاادراهمیتداردافوایشثبااواعمینانبهدادستتانکتلبتاتوجتهبتهتغییترااپتی

یمثالچنانچهمدادورهمسئولیتدادستانکلازمتدامستئولیتمقتا یتاسیاسیاست برا

شتودکنندهبیشترباشد،اینناهمومانیباعثثباابیشتردرعملکرددادستانیمیمقاماانص 

اند،واعمیناندادستانازعد تغییرومواجههبامقاماابعدیکهدطالتیدرانتصاباونداشته

کنتد درشتیلیدادستتانکتلبترایدهستالانتیتابیتنمقتا راتتامینمتیتاحدیاستقاللا

شتود شود،درحالیکهمقا نص کنندهیعنیرئیسجمهوربرایششستالانتیتابمتیمی

کمترینمیواناستقاللدراینمعیارحالتیاستتکتهدادستتانکتلبتهدنبتالتغییترمقامتااو

هتصدیدادستاناشارهنشدهاست درچنتینحتالتیمقتا کندیابهعولدورهاتغییرمیدولت

 (Aguiar & Azul, 2012: 286)توانددرهرزمانیدادستانکلرابرکنارکندنص کنندهمی


 :مجدد انتخاب امکان. 3-2-1

دادستانبهاینمقا است8سومینمسئلهتاثیرگااردربقثانتصاب،امکانانتیابمجدد

(VanAaken et el, 2010: 214)اینمسئلهبهظتاهرجوئتیوکتماهمیتتامتادربقتثحمتس 

کنندهبسیارهایمقا نص استقاللدادستانکلومقافظتازاودربرابرفشارهاودرطواست

بااهمیتاست چنانچهامکانانتیابمجددی فترددرهترمقتامیازجملتهدادستتانیکتل

روجودداردکهاینفردبهامیدآنکهبرایدوردو یابیشتتربتهوجودداشتهباشد،احتمالبسیا

کننتدهتتالشاینمقا منصوبشود،درجهتتامینطواستهومهلوبمقا یامقامتاانصت 

کند کند درحالیکهعد امکانانتیابمجددامکاناینلغوشرامنتمیمی

بهی دادستانیمستقلهستتند)ماننتدهایحقوایکهبهدنبالرسیدناینتیمیندرنظا 

هاییکهبهدنبالحمساستقاللنهاددادستانیدرداطلاوهمجریههستتند)ماننتدشیلی(ونظا 

2کرهجنوبی،سنقاپور،تایلندواسترالیا(،رعایتشدهاست 


 . برکناری4-2-1

ناست مستتق عبیعیاستدادستانکلنیوماننتدهترمقتامیدیقتربتهدلیتلعملکتردنام

                                                                                                                                                                                                     
1  .  Renewability. 
2. The Status and Role of Prosecutors, A United Nations Office on Drugs and Crime 
and International Association of Prosecutors Guide, New York, 2014. 
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تواندبهعنواناهرمیبترایاعمتالبرکناریباشد بااینحالبرکناریوتهدیدبهبرکناریمی

نموذبهدادستاناستمادهشود حتیاگربرایمقامااباالدستیامکانابهالتصمیماادادستان

اریازتواننتدبتابرطتوردوتصمیمبهجتایاووالتدوردستتوروجتودنداشتتهباشتد،امتامتی

الالحیتکنارگااشتندادستانوجایقوینیاوبتادادستتانیمهیتعبتهعتورکامتلطواستتهو

مهالبااطودراتامینکنند ازهمینرودریکتیازتققیقتاا،دومعیتاربترایبررستینقتوه

بینتییتاعتد برکناریومیوانتامینیاتیعیفاستقاللدادستانکتلارائتهشتدهاستتسپتیش

 ,Aguiar & Azul)نیدالیلبرکناریدراانونوتعدادنهادهتایدطیتلدربرکنتاریاوبیپیش

 االلاشارهبهامکانبرکناریدادستانکلدراانونمورداهمیتاست درحتالی(283 :2012

ترینفر درحمساستقاللاست،وجودامکتانبرکنتاریکهعد اشارهبهاینامکانمناس 

ازتیمینااپاسیقوییوبازدارنتدهدادستتانازعملکتردنامناست باشتد تواندیکیطودمی

بینیدالیلروشنواابلارزیتابیبترایبرکنتاریاستت آنچهدراینمسئلهاهمیتدارد،پیش

 اهمیتت(Hamilton, 2011: 9)برکناریبایدتنهابهدلیلعتد التالحیتیتاستوترفتتارباشتد

صازاینجهتاستکهدرالوراوجودایندالیتلدیقتروجودیاعد وجوددالیلمشی

هایدولت،اورابرکنتارکترد ازتوانتنهابهدلیلناهماهنگبودندادستانکلباسیاستنمی

آفرینتاندربرکنتاریدادستتانکتلرامهتریکتردکتهتوانمعیارتعدادنقتشهمینزاویهمی

تترینحالتتآنمقا وابستهنباشد مناست سرنوشتاینمقا تنهابهتشییصوطواستی 

استکهنهادیکهاعیایآنمورداعتمادعمو باشند،بتهاتهامتاادادستتاندرمتوردعتد 

رفتاررسیدگیکندودرالوراتایید،مقامیدیقربتوانداینمقا رابرکنارالالحیتیاسوت

رکنتاریدادستتان،نهتادیغیترازکند دراینمرحلهنیوبهتراستتکتهمقتا دو دطیتلدرب

 ,Hamilton)شتودپارلمانباشد زیرادرعملکردپارلمانمستائلسیاستیوحوبتیمهتریمتی

رفتتارو  درنظا حقوایشیلیبرکناریدادستانتنهابادلیلعد الالحیتیتاستوت(9 :2011

سترئیسجمهتورممکناستوبرایتقق آن،درطواانقاریمداو درانجا وظایفسهل

یاحداالدهنمایندهمجلسورسیدگیوحکتمدیتوانعتالیکشتورالز استت همچنتیندر

برزیلبرکناریدادستاننیازمنددرطواسترئیسجمهتورورایاکثریتتمهلت مجلتسستنا

 :Aguiar & Azul, 2012)استامادراانونبهدالیلمشیصبرایبرکناریاشارهنشدهاستت

280-285 )
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 1. اخذ دستور یا دستورالعمل3-1

تتوانمهمتترینمستئلهدراستتقاللیتاعتد امکانالدوردستوریادستورالعملکلیرامی

هتاوکتارکردطتاصاستقاللدادستانینسبتبهی اتوهدانستت بنتابرمواعیتت،التالحیت

ننهتاد،المللیودکتترینحقتوای،الترفامکتانالتدوردستتوربتهایتدادستان،دراسنادبین

میالفبااستقاللایننهادشناطتهنشدهاستکهبهالورامستقلدرعاملتاثیرگتااربعتدی

موردبررسیاترارطواهتدگرفتت بقتثانتصتاباگرچتهدرمیتوانتاثیرپتایریدادستتاناز

تواننقایصمربتوطمقاماادیقراهمیتدارداماباعد امکانالدوردستورازمقا باالترمی

رحلهانتصابرانیوبرعرفکرد زیراهترمیتوانهتمکتهبتهدنبتالحمتساستتقاللمهلت بهم

دادستانیباشیم،عبیعیاستکهبایدمقامیدیقرراسدادستانیراانتیابکند آنچتهامکتان

کنتدیتااستتمرارانیرااهتعمتیکنندهیاهرمقا دیقربتردادستتادامهتاثیرگااریمقا نص 

کانیاعد امکانالدوردستوراست بیشد،اممی


  دستور صدور امکان عدم ای امکان. 1-3-1

مشتیتوست نهتادیطتار ازدربرطیکشورهااالوالامکانالدوردستوروتعیینطت 

دادستانیوجودنداردوهمینمسئلهمالکشناساییی دادستانیبهعنواندادستتانیمستتقل

شتوندکتهارستانوشیلیازآنجهتمستقلمقسوبمتیاست دادستانیدرنظا حقوایمج

پسازانتصتابدادستتانکتل،نتهاتوهمجریتهونتهپارلمتانامکتانالتدورتوالتیه،دستتور،

عملکتتردطتودبتتهطودمیتتاریکامتتلدستتورالعملو   نتتداردوبتدینترتیتت دادستتانیدر

تریازتکهامکانارزیابیدای  توجهبهاینمعیاراس(VanAaken et el, 2010: 215)رسدمی

کنتد همچنانکتهگرایانهفراهممیهایحقوایوجایقاهدادستانیرافراترازبررسیشکلنظا 

هتادراگرچهدربلغارستاندادستانی،متعل بهنظتمایتاییاستتوامتوراستتیدامیدادستتان

درعملکترددادستتانیواطتیارشورایعالیایاییاستتامتاایتنشتوراامکتانتاثیرگتااری

شتود عتالوهبترایتن،الدوردستوررانداردوبههمیندلیلعمالنهادیمستقلمقسوبمتی

هایحقواینیوبادرنظرگرفتنتیمیناتیبرایحمساستقاللکهمهمترینآنهتابرطیازنظا 

ستهحبتاالییازمجریهبههمینعد امکانالدوردستوراست،نهاددادستانیرادرداطلاوه
                                                                                                                                                                                                     
1. Instruction. 
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اند مانندانقلستانوایرلند استقاللرسانده

هایمتصلبتهاتوهمجریتهبااینحالامکانالدوردستوروتوالیهدربسیاریازدادستانی

وجوددارد دربرطیمواردوزیتردادگستتریطتوددرراسدادستتانیاترارداردماننتدنظتا 

ردستورااوزارادادگستریبهالادردادستانکتلحقوایفرانسهوآمریکاودرموارددیق

شود مانندنظا حقوایهلند درنظا حقوایایران،هامنتقلمیوبهوسیلهاوبهدیقردادستان

کنتدکتهطهاببهمراجعایاییدستتوراتیراالتادرمتیرئیساوهایاییهدراال بیشنامه

آناولویتتدادنبتهتعقیت برطتیجترائمهایکشورومقتتوایمیاع عمدهآنهادادستان

 8است


 خاص یها پرونده به ورود ای عام دستورات: دستور صدور تیفیک. 1-3-2

شود،مربوطبتهمقتتوابقثبسیارمهمدرمورددستوراتیکهطهاببهدادستانالادرمی

وذومشتی،امکتاناعمتالنمتوگسترهایندستوراااست امکانالدوردستتوروتعیتینطت 

منتدشتدندهد درنتیجهتالششدهبتاضتابهههاراافوایشمیدطالتسیاسیدرکاردادستان

الدورایندستورااتاحدممکن،امکاندطالتنابجادرکاردادستتانیکاستتهشتود تاکیتد

نبایدایتن2ایدیقربرلوو عا یاکلیبودندستوراااست المللیبیشازهرمسئلهاسنادبین

امکانوجودداشتهباشدکهمقامیطار ازدادستانیدری پروندهطاصورودکنتد چنتین

امکانیبهوضوی،نقضاستقاللدادستاندررستیدگیبتهپرونتدهاستت دومتینمستئلهلتوو 

مکتوببودندستوراااست کتبیبودنایندستورااعالوهبرایجتادشتمافیت،ازفرامتوش

نامتهاتقادیتهاروپتاکند توالتیهکنندهدستورجلوگیریمیسئولیتالادرشدنیامنتمیشدنم

بهمنظور6داند هاازمسیرسلسلهمرات رانیوالوامیمیشمافبودنوانتقالدستوربهدادستان

تقق شمافیت،دستوربایدپیشازمقاکمتهدرپرونتدهثبتتشتودوبتهاعتالععترفینبرستد

(Hodgson, 2010: 62) دراینزمینهتقوالاالالحیتوزیردادگستتریفرانستهدررابهتهبتا

الدوردستوربهدادستانیاابلتوجهاست درابتداوزیردادگستریدردطالتدرهرپرونتده
                                                                                                                                                                                                     

 811/318161/3111شمارهبهستیز یمقبامرتب جرائمبابرطورددیتشدبارابههدربیشنامهمثالیبرا 8
2. Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by the Eighth United Nations 
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 
27 August to 7 September 1990. 
3. The Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, Recommendation 
Rec (2000) 19, op.cit.  
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هتاییدررابهتهبتاوبههرشکلبهعورمهل الالحیتداشت چنینوضعیتیبهدلیلرسوایی

هاهموارهمتوردانتقتادبتودهاستت بتههمتینوافتعقی دطالتمقامااسیاسیدرانجا یات

گونهدستورالعملدرموردپرونتدهطتاصبته،مقررشدهر8336دلیلدراولینتقولدرسال

الورامکتوبباشدودرپروندهثبتشودتاوکیتلمتدافعپتیشازمقاکمتهبتهآنآگتاهی

هتایردستتورالعملدرپرونتدهوزارادادگستتریازالتدو2116داشتهباشد سپسدرستال

هتایتوانددستورااکلتیالتادرکنتدوسیاستتطاصمنعشدوازاینپسدادستانتنهامی

  (Jacqueline & Soubise, 2017: 12)عمومیتعقی راتعیینکند



  قضاوت و بیتعق مقام کیتفک .2
وایتاواعرفیدرفرآینددادرسی،تمکی کاملمراحلتعقیت هایبییکیازتیمین

است عبیعیاستکهچنانچهدری پرونتده،مقتامیدرمراحتلمقتدماتیمقاکمتهدطتالتی

داشتهباشد،باذهنیتیطاصوتمکرابلیبهایاواطواهتدپرداطتتودالیتلودفاعیتاارا

المللینیوالراحتابتهتمکیت مرحلتهتعقیت وایتاواتاکیتداسنادبیناستماعطواهدکرد 

بااینحتالدرمتوردکتافیبتودنتمکیت کتارکردیتعقیت وایتاوایتالتوو 8کنند می

هتاینظروجتودداردودربرطتینظتا تمکی ساطتاریدونهاددادستانیودادگاه،اطتالف

شود ازعرفتیدغدغتهاستتقاللدرمتوردایاییهمقسوبمیحقوای،دادستانیبیشیازاوه

نظترانراهایحقتوایوالتاح  عدالتکیمری،برطینظا دادستانونقشحیاتیاودرنظا

بهایندیدگاهنودی کردهکهدادستانیبیشتیازاتوهایتاییهباشتدوازتیتمینااایتایی

هتایآمریکتاییبهرهببرد برایمثالکمیسیونحقوقبشراارهآمریکاوابستهبهاتقادیهدولت

کندکهدادستتانیبایتدمستتقلازاتوهاکیدمیدراظهارنظریدرموردنظا حقوایمکوی ت

 همچنیندغدغهحاکمیتت(Wolf, 2013: 23)مجریهباشدوازتیمیناااوهایاییهبهرهببرد

هاازاستقاللایاییدانستهشدهاست توضیحاینکهاالتوالمندیدادستاناانون،دلیلیبربهره

هاییمانندحقوقبشروحاکمیتاانونارزشنهاددادستانیبیشازپلیسومقامااسیاسیبه

هاییمانندپاسیقویی،نظاراوکنترلنیواهمیتداردامتاپایبنداست درنتیجهاگرچهارزش

دارنیستند،بهتراستدادستانحدبتاالییازدرکشورهاییکهاینمماهیمچندانپایداروریشه
                                                                                                                                                                                                     
1. Guidelines on the Role of Prosecutors, op.cit.  
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 ازعترفدیقترراهنمتایستازمانملتلدربتاره(Philip, 1955: 543)استتقاللراداشتتهباشتد

8هالوو تمکی دوکارکردتعقی وایاازچنانشداوتاکیتدیبرطتورداراستتدادستان

کهمهاب ی دیدگاهارارداشتندادستانیدرنظمایاییوایتاییدانستتنعمتلتعقیت را

قادیتهاروپتادرمتورددادستتانی،نامتهات همچنینتوالتیه(Grozev et al, 2088: 71)تابدبرنمی

کنتدکتهجتایشت وتردیتدیدرتمکیکیرادرموردتعقی ورسیدگیایاییعلت متی

واینش وتردیدچنداندرنظامیکهدادستتان2عرفانهبودنرسیدگیبااینقااردموردبی

اهمیتتدرنهایتبتاشود بهعورکلینکتهبیوااضیدری نهادحیوردارندبرعرفنمی

عرفیودرمجموععملکرداوهایاییهتوجهبهایننکتتهاستتکتهعمتو مورداستقاللوبی

مرد بایدبهالقتعملکرداوهایاییهاعمینانالبیداشتهباشتندودرعمتلبتههتیچیت از

ایوجودنداشتهباشتد درایتنبتارهااعتدهاالولمربوطبهی دادرسیعادالنهش وشبهه

عدالتنهتنهابایداجراشود،بلکهبایدبهالورانمایتانو»لیواساسیبیانشدهاستکهاال

 ازهمینزاویتهبایتداز(Spigelman, 2016: 2)«شودبدونش وشبههدیدهشودکهاجرامی

عرفیدستقاهایاش وتردیتدیبتههرعملوگمتاروساطتاریکهدرزمینهاستقاللوبی

رد،پرهیوکرد وجوددادستانیودادگاهدرارگانیواحدممکناستایتنتردیتدراوجودآو

عرفانهپیشنرفتهاست بهویژهکهدرایتندرعمو مرد بهوجودبیاوردکهرونددادرسیبی

زمینهایندیدگاهوجودداردکهدرفرضیکهدادستانوااضیدریت ارگتانباشتندامکتان

 Rios-Figueroa, 2006: 9))انیوجودداردچینیوتبتوعئه

هتادربرابترایتاارادری دیتدگاه،ایتنحیتوردرارگتانواحتد،استتقاللدادستتان

ودردیدگاهیدیقرچنینوضعینقضاستقاللRios-Figueroa, 2006: 10))کندتیعیفمی

هتایمیتلتفمواعیتتنظترناشتیاز ایناطتالف(Hamilton, 2011: 9)ایاارادرپیدارد

هتاهایحقوایاست دربرطیکشورهاباوجودآنکهایتااودادستتاندادستاندرایننظا 

هردوعیواوهایاییههستنداماایااازاستتقاللوجایقتاهوحتتیحقتوقبستیاربتاالتری

یدیقترهتاکنتد امتادرنظتا برطوردارهستندکهمواعیتدادستانرادربرابراوتیعیفمتی

هاوتیمیناایکسانیبرطوردارهستندوحتیدربرطتیمندیااضیودادستانهردوازبهره
                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid 
2.The Role of Public Prosecution In the Criminal Justice System, Recommendation 
Rec (2000)19, op.cit. 
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کنتدکتهچنتینشترایهیدرکشورهادادستانبرجلساامقاکمهواادامااااضینظارامی

هتاییشودکتهدراکثترنظتا ترمیجهتتیعیفاستقاللااضیاست اینمسئلهزمانیبغرنج

هادراوهایاییهحیوردارند،امکانجابجاییبینایتندونقتشومقتا ودادستانکهایاا

ستازیعملکتردهتردونقتشایهابهحرفهاینجابجایی»حتیبرایدفعاامتعددوجوددارد 

«شتودگیترییت فرهنتگواحتدازاستتقاللایتاییمتیکندومتانعازشتکللهمهواردمی

(Comitos & De Graaf, 2013: 33) شتودکتهازعرفتیممهتو ایتنمستئلهازآنجتاناشتیمتی

گیریدرامترگیریدرامرتعقی ودادستانیبااستقاللونقوهتصمیماستقاللونقوهتصمیم

هتایمشیصتیدرمتورداستتقاللدادستتانیایاوامتماوااستوازعترفدیقترحتداال

اوفشارهایسیاسیاراردارنتد بتههمتینهادرمعر دستوراوجودنداردواالوالدادستان

 Grozev et)آفریناستتدلیلمشترکبودنایندومقا دری نهادبرایامنیتایاییطهر

al, 2088: 73) 

هایحقوایکهدادگاهودادستتانیرادریت نهتاددراینزمینهمهالعهتجربهبرطینظا 

مسائلمربوعهبهآنراهقشااست سازماندهیکردهاستبرایفهمبهترموضوعو

اولیننمونتهدادستتانیدرنظتا حقتوایایتالیتااستت شترکتدرآزمتونورودیواحتد،

هایابتدایییکسانوعیویتدری نهتادالتنمیباعتثایجتادتعلقتاامشتترکوآموزش

واست درنتیجتهشت هاوایاادرایتالیاشدهاحساسسرنوشتمشترکدرمیاندادستان

عرفتیراایکهبیتردیداحتمالبروزتبانیبیندادستانوااضیی پروندهیاواوعهرمسئله

باید عالوهبرتبانیکهعنصرسوتنیتدرآنوجوددارد،دوفر میدوشکند،افوایشمی

عرفتیتواندرنظرگرفتکهحتیباوجودحسننیتتااضتیودادستتان،بتیدیقررانیومی

شود فر اولانتظاراتیاستکهمیاندادستانوااضیی پرونتدهایجتادمیدوشمیآنها

هایالنمیورواب کاریوهمچنینامکتانجابجتاییبتیندونقتششود بهدلیلنودیکیمی

ممکناستدری پروندهااضیبادوستنودی یاهمکارپیشینطتودبتهعنتواندادستتان

هتاییآیتدکتهدرطواستتیاینانتظاربرایدادستانبهوجودمیمواجهباشد درچنینشرایه

کهازااضیپروندهداردبهراحتتیمتوردموافقتتاترارگیترد بترایمثتالدرایتالیتابتااکثتر

شودکهایتنهایپیشقیرانهموافقتمیهایدادستانبهطصوصدرموردبازداشتدرطواست

 همچنتین(Di Federico,1998: 383) النمیوکاریباشدتاثیرازاینروابتواندبیمسئلهنمی
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بهدلیلوجودرواب غیررسمیمیاندادستانوااضی،ممکتناستتدرایتنروابت درمتورد

هاییمیانااضیودادستانی پرونتدهردوبتدلشتودکتهدرذهنیتتی پرونده،القبت

کنتد عرفتیرامیتدوشمتیسئلهبیااضیوایاوااودرآنپروندهتاثیرگاارباشدواینم

عرفتی،اکتمتابتهدالیتلومتدارکموجتوددرپرونتدهوبتهالتوراچراکهیکیازوجوهبی

رسمیاستوایاوابراساسآنچهطار ازفرایندرسمیرسیدگیدراطتیتارااضتیاترار

س8631دی،عرفیاست)شتاملو،مقمتگرفتهومتهمامکاندفاعدرآنمسئلهراندارد،نقضبی

31 )

درحالیکهمواعیتبرابردادستانوااضیدرایتالیابهایجاداتقادوتعلقااالنمیواحتد

هاوبازپرستان،مشتکالتیرابتهمنجرشدهاست،دربلغارستانادارهمشترکایااودادستان

وپتنج شتورایعتالیایتاییبلغارستتانبیستتGrozev et al, 2088: 111))استدنبالداشته

ستتهعیتتومنتیتت عیتتوداردسیتتازدهعیتتومنتیتت مجلتتس،شتتشعیتتومنتیتت ایتتاا،

ها،دادستانکل،رئیسدیوانعالیورئیسدیتواناداریها،دوعیومنتی بازپرسدادستان

باشتدومنتقتدینچنتینهتامتیبهعنوانعیوحقوای بیشتریناطتالفاابینایااودادستان

 ,Bruno)دانندشدنعدالتبهسیاستمیقوقوسیاستومسیرآلودهاطتالعیرا،اطتالطح

هاوماهیتعملتعقی بیشازایاادرمعر نمتوذ زیرادادستانبنابرالالحیت(2 :2015

هایغیرمهلوباراردارند سیاسیودطالت

درایتراننیتوتواننظا حقوایایرانرانیوازاینمنظرموردبررسیارارداد درنهایتمی

گارانند،امکانجابجاییبینایندونقشهاآموزشمقدماتیواحدیرامیایااودادستان

هایوجودداردودرنتیجههویتالنمیواحدیبرایآنهاتشکیلشدهاست برطیازمجتمع

ابت تتوانمنکتررواندونمیهایکیمریوهمدادسرارادرطودجایدادهایایی،همدادگاه

هاشد آنچتهبتیشازهترچیتوبتهشت وهامیانایااودادستانغیررسمیدرموردپرونده

زنتد،وجتوداعمینانپیرامونعد تمکی موثرمقا تعقی وایاوادامتنمتیتردیدوعد 

هایگستردهبرایندومقا است وجودتصوریکستانومشتابهازریاستمتمرکوباالالحیت

هتایایتاییوستانودادرسبهعنوانااضیازی سووسپردنکلیتهمستئولیتجایقاهداد

هتایاداریومالیبهریاستفردیازسوییدیقر،شرایهیرابتهوجتودآوردهکتهبیشتنامه

شودکهازاعالقوعمو آننمایاناستترئیساوهایاییهطهاببهمراجعایاییالادرمی
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اهاراموردطهتاباتراردادهاستت کمتااینکتهمقتتوایبرطتیهاوهمدادسرکههمدادگاه

هاییطهتاب الدورچنینبیشنامه8هاطهاببهایااوناظربهمقتوایحکماستبیشنامه

نظراناترارگرفتتهاستت)حبیت ایموردانتقادالاح بهایااتقتعنوانعدالتبیشنامه

قیت وایتاوادرمجتادالاومباحتث( عتد تمکیت مقتا تع01س8613زادهوهمکاران،

رئتیس8632سیاسینیومورداشارهمقامااوسیاستمدارانایرانیارارگرفتتهاستت درستال

ایپیرامونالیقهکتانونوکتالکتهدرآناستتقاللایتننهتادازجمهورواتدرپاسخبهنامه

ااضتیودادستتانازیت امروز»شد،بهاینمسئلهشارهکردکهسویاوهایاییهتیعیفمی

شوندکهشترای تققت عتدالتوحقتوقکنندوازی مرجعمنصوبمیموضعبرطوردمی

2   « نمایدمرد راتیعیفمی


 کیفری تعقیب در مشی خط تعیین ضرورت .3
-ها،التوا بتهاالتلاتانونیهادرزمینهاعمالالالحیتتعقی دادستانبندییکیازتقسیم

بودنتعقی است مهاب االلاانونیبودنتعقی ،دادستتانبودنااللمقتییبودنیاحاکم

ملو بهتعقی کلیهجرائماستوحت هیچقونتهاعمتالالتالحدیددرعتد پیقیتریبرطتی

( درمقابتل،810س8618جرائمیااولویتبیشیدنبهتعقی برطیجرائمرانتدارد)آشتوری،

ادستانازحدیازالالحدیدبرطورداراستکهازتعقیت مهاب االلمقتییبودنتعقی ،د

هاییغیرازارسالپروندهبهدادگاهبترایحتلپرونتدهبرطیجرائمطودداریکندیاازروش

( پایرشااللمقتییبودنتعقی ودرنظرگرفتنحتدی813س8618استمادهکند)آشوری،

مشتیارمهمیرابهدنبالداردکهتعیینط هاومسائلبسیازالالحدیدبرایدادستان،دغدغه

یابتد همچنتینتوجتهبتههادرتعقی ازجهاامیتلفضرورامیومشیصکردناولویت

ایامکانتعقیت کلیتهجترائمبتهدلیتلمقتدودیتایننکتهضروریاستکهدرهیچجامعه

لاانونیبودنتعقیت هایحقوایباحاکمیتاالمنابعوامکانااوجودنداردوحتیدرنظا 

کننتتد درنتیجتته،هتتاییراتنظتتیممتتیهتتادرعمتتلدرتعقیتت جتترائم،اولویتتتنیتتودادستتتان
                                                                                                                                                                                                     

شتتمارهپوشتتکان،بتترایحتتبسجتتایقوینیهتتادرمتتورداستتتمادهازمجتتازاااتتوهایتتائیه ماننتتدبیشتتنامهالتتادرشتتده8
  83/2/36مورخ811/1338/3111

-استتقالل-حمتس-یبرا-نژادیاحمد-/دستورhttps:// fararu.com/fa/news/153895 س8/0/8632فرارو،سایت 2
 وکال-کانون
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نمایتد ازهمتینمنظترمشیدرهرالوراضروریواابلدفاعمتیسیاستقااریوتعیینط 

وایتنضترورابتهشتوداستکهممهو استقاللدادستانازممهو استقاللااضیمتمتایومتی

آیدکهدادستانیبادیقترنهادهتایحکتومتیبتویژهسیاستتمداران،ارتبتاطوتعامتلوجودمی

المللیبهاستتقاللنهتادیدادستتانبترطتالفداشتهباشد بههمیندلیلاستکهدراسنادبین

هاومسائلناشیازاعمالالالحدیددادستانکهتنهادغدغه8ایااووکالاشارهنشدهاست 

هایتعقیبیاستمستائلمیتلمتیمشیعرفکردنآنهاتعیینسیاستقااریوتعیینط راهبر

شودسراشاملمی


 دادستان اقدامات کنترل -الف

اگرچهااللمقتییبودنتعقی دارایموایاونتایجاابلدفتاعیاستت،بتاایتنحتالبته

فتاحشبرابتریشتهرونداندلیلباالرفتنامکانسوتاستمادهمقامااتعقیت واحتمتالنقتض

تواندمنشاتمشکالتیشود برایرفعایننقرانیبایداواعدشمافودایت ومنصتمانهوازمی

ایوجودداشتتهباشتدتتاازیت ستودادستتانطتودرادراعمتالالتالحدیدپیشتعیینشده

شعمتلالعناننبیندوازسوییدیقرتنهادرالوراوجوداواعدمشتیص،بترایستنجمهل 

ی مقا عمومیاستکتهراهبترایاعمتالستازوکارهایپاستیقوییوبتهچتالشکشتیدن

 (Kyprianou, 2006: 31)شودتصمیماااشتباهدادستانبازمی



 قضایی اقدامات در 3پذیری بینیپیش و 2ثبات -ب

لحتیبافر حسننیتمقامااتعقی وتالشبرایاتیاذتصمیممنصمانه،بسیارمقتم

هتتایشتتهرهایمیتلتتفدرراستتتایاعمتتالاستتتکتتهدودادستتتاندریتت شتتهریتتادادستتتان

الالحدیددرتعقی ،نسبتبهجرائمیمشابه،تصمیماامتماوتیاتیاذکردهباشد حالآنکه

تواناتیاذتصمیمنهتاییدرهایکیمریبایدوحدارویهوجودداشتهباشدونمیدرسیاست

 االتوالHamilton, 2011: 7))هامتکتیدانستتابهفهموبرداشتدادستانچنینمسائلیراتنه

                                                                                                                                                                                                     
1. International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers 
and Prosecutors, Practitioners’ Guide Series N°1, International Commission of Jurists 
Geneva, Switzerland 2004. 
2. Stability. 
3. Predictability. 
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شودکتهپایریازمسائلماهویواساسیممهو حاکمیتاانونمقسوبمیبینیثبااوپیش

درالورافقدانآنهاشهرونداندرادارهالتقیحامتورطتودبتامشتکلمواجتهطواهنتدشتد

(Cross & Lindquist, 2007: 1)متیناستاساستتکتهدرزمینتهاهمیتتولتوو تنظتیم بتره

چقونقیاعمالالالحدیدتوس هرمقامی،بهسهمؤلمهحاکمیتاانونیعنیثباادررواب 

 ,Badamasiuy & Bello)گیریورویهعادالنهاشتارهشتدهاستتحقوای،عقالنیتدرتصمیم

2013: 223) 


 یسایس مقامات توسط کیدموکرات یاستگذاریس -پ

عملتعقی بویژهدرشرایهیکهدادستتانبتااعمتالالتالحدیدوگتوینشازمیتانچنتد

گیرییعنیتیصیصکند،ماهیتیاجراییداردومبنایاینتصمیماادا ،تصمیمیرااتیاذمی

منابعمقدوددرتعقی جرائمبهبرطیجرائمبااولویت،اساساتصمیمیسیاسیاستکهغالبا

 بدیهیاستکهسیاستتقااری(Bruno, 2015: 2)ایجعمی سیاسینیوبهدنبالدارداثرااونت

براینهاددادستانینیوهمانندهرسیاستقااریدیقریبایدازعری فرآینتدهایدموکراتیت 

 ازسوییدیقرتعقی وبرطوردباجترائم،اهرمتیادرتمنتد(Hamilton, 2011: 7)انجا شود

تواننتددرراستتایتققت اهدافشتانبتویژهدرشوندکهمتیاسیمقسوبمیبراینهادهایسی

زمینهبس عدالتوگسترشنظتمومبتارزهبتامماستداجتمتاعیوااتصتادیبتهکتارگیرنتد 

برطورداریازالالحیتتعقی جرائمبویژهبترایاتوهمجریتهاهمیتتداردکتهازیت ستو

اناییراداردکهدرجهتتقق اهتدافطتودوضروریاستوازسوییدیقرایناوهاینتو

هاوبرطوردباجترائم،درزمینتهسیاستتقااریدرامترهادرزمینهرفعنابرابریایمایمسئولیت

هتاآفرینیداشتهباشد االوالمشکلسیاستقااریدرموردفعالیتدادستانتعقی ،امکاننقش

امکانتعیینضواب کلیاابتلاعمتالبتهتوس مجلسودراال اوانین،اینمهل استکه

تتوانازظرفیتتاتوهمجریتهدرهاتوس دادستانوجودنداردوبههمیندلیلمیتما پرونده

 دربرطیکشورهااستقاللافراعینهتاددادستتانی(Bibas, 2009: 960)اینزمینهاستمادهکرد

جرایتیمشتکالتیرابتهوجتودآوردهومتماوابودناادامااایننهادبتانهادهتایمنتیت ا

هتاواردیعمتومیتوست دادستتانستازاست االوالاینانتقادبهمیتلکتردنرونتدتصتمیم

گیتتریمقامتتاتیبتتامشتتروعیتشتتودکتتهچقونتتهمقامتتاتیغیرانتیتتابیدررونتتدتصتتمیممتتی
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 (Apfel, 2014: 10)کننددموکراتی اطاللایجادمی

هایتعقیبی،حمساستقاللنهاددادستانیاستت ریسیاستچالشااللیدرتعیینسازوکا

درشرایهیکهامکانالدوردستورودستورالعملازسویمقامااسیاسیوجودداشتهباشتد،

هتاییبتااهتدافسیاستیالتورابقیترد هایاعتد تعقیت ایننقرانیوجودداردکهتعقی 

والامکتانستاطتاریالتدوردستتوربتهموضوعااللی،پرداطتنبهاینمسئلهاستکهآیااالت

دادستانیوجودداردیاطیرونقوهاینارتباطبتامقامتااسیاستیچقونتهاستت ایتنامکتان

ساطتاریمستقیمابهجایقاهدادستانیدرمیاناواومیواناستقاللنهادیآنبستقیدارد 


 یاستگذاریس در هیمجر قوه گسترده تیصالح .1-3

نندفرانسهوهلندودولتفدرالآمریکاکتهدادستتانیبیشتیازهایحقوایمادرنظا 

مراتت حیتوردارد،دادستتانیماننتداوهمجریهاستووزیتردادگستتریدرراسسلستله

ایتقتریاستی مقا سیاسیبهالورامدا متوردطهتابومکلتفبتهرعایتتاداره

هچنتتینستتاطتاری،لتتوو دستتتورااوزیتتردادگستتتریاستتت االتتوالیکتتیازدالیتتلتوجیتت

هتتایکلتتیحکومتتتتوستت مقتتامیبتتامشتتروعیتهماهنتتگبتتودندادستتتانیبتتاسیاستتت

اتانونتشتکیالااتوهایتاییه8( درهلندنیتومتادهHodgson, 2002: 3دموکراتی است)

هتوست یتابتهنتا پادشتاهداردکهدادستانیبایدتقتمتابعتدستوراتیباشتدکتمقررمی

 دردولتت(Pakes, 1999: 370)شودودرعملایننهادوزارادادگستریاستتالادرمی

فدرالآمریکانیتوکلیتهوزراازجملتهوزیتردادگستتریکتهمقتا دادستتانکتلفتدرالرا

شوندوکلیههایاومقسوبمیداراست،همکارانرئیسجمهوردرراستایاعمالسیاست

هایتعقیبتیبترعهتدهرئتیسجمهتوراستتودرهایاوهمجریهازجملهسیاستالحیتال

الوراناهماهنقیهری ازمقاماااوهمجریهازجملتهوزیتردادگستتری،فترددیقتری

 چنینساطتاریازنظراجرایموثروهماهنگ8(Driesen, 2008: 709شود)جایقویناومی

 هایدولتکارآمداست سیاست

                                                                                                                                                                                                     

یمهتاجرتیهااستیسیاجراازاویطوددارازپسیدادگستروزاراسرپرستیبرکنار،ساطتارنیاازروشنیمثال 8
اعتال دولتتیهتااستتیسبتهراطتودالتوا کهدیرسوزارامقا بهیشیصاوپسکهاستترامپدونالددولتدیجد

سبودکرده
www.bbc.com/persian/iran-38805493. 
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 . همکاری دادستانی و قوه مجریه در سیاستگذاری2-3

توانآنهارانیمتهمستتقلهاییاستکهمیشکلدیقرازسیاستقااریمربوطبهدادستانی

شودامتااستتقاللدانست دربرطیکشورهااگرچهدادستانیبیشیازاوهمجریهمقسوبمی

بتدینالتوراکتهامکتانالتدورهاییدرحدمهلتوبتتامینشتدهاستت ایننهادباتیمین

دستورمداو وتسل کاملمقا سیاسیبرنهاددادستانیوجودنداردوایندادستانکلاست

کهدرراسسلسلهمرات حیوردارد بااینحالباهدفتقق التالحیتدولتتدراجتراو

یوهمتاهنقیهایکالنتعقیبیباهمکارهایتعقیبیطود،سیاستهاواولویتاعمالسیاست

شتود درایتنستاطتاردادستانکلوبرطیمقاماادولتازجملهوزیردادگستریتنظیممتی

هتایطتاصتوست مقتا سیاستییتاالتدوردستتورااعتا بنتابتهامکاندطالتتدرپرونتده

هایکلتیتوست مشیالالحدیداینمقا دردفعاامتعددوجودنداردبلکهتنهااالولوط 

شودواعمالایناالولکلتیوجوئیتااامتریابامشارکتمقا سیاسیتعیینمیمقا سیاسی

درالالحیتدادستانیاست 

هایمقدود،بهعنوانمشاورحقوایدولتوباالالحیت8درانقلستانمقا وکیلعمومی

کنتد درراسسترویسالوجتوددارد،فعالیتتمتیهتایکتامنمشابهمقامیکهدراکثرنظتا 

هتایایتننهتادرابتهستانیسلهنتی،رئیسدادستانیستلهنتیحیتورداردکتهاوسیاستتداد

کند روابت بتینوکیتلعمتومیورئتیسسترویسدادستتانیالورادورهتهیهواالالیمی

هتایدهی،نظارتیکلتیبترسیاستتماهیتمشورتیدارد وکیلعمومیازعری اینمشورا

 ,Hodgson)هادربرابرمجلسپاستیقواستترداینسیاستکندودرموتعقی رااعمالمی

2010: 17) 

نظا حقوایآفریقایجنوبینیومثالیازهمکاریدادستانیووزیتردادگستتریدرتعیتین

هاست رئیسملیدادستانیعمومیدرآفریقایجنوبیتوس رئیسجمهتورانتیتابسیاست

یننهاددربیشمربتوطبتهاتوهایتاییهاشتارهشتدهشود بااینحالدراانوناساسی،بهامی

استووزیردادگستریامکاندطالتدراموردادستانیرانتدارد بنتابرایندادستتانیدرایتن

ایازدادستانیمستقلدانست بااینحتالبتهمنظتوراعمتالالتالحیتتواننمونهکشوررامی

وتعقیبی،رئیسدادستانیموظفاستکههایکیمریاوهمجریهدراعمالوتنظیمالالحیت
                                                                                                                                                                                                     
1. Attorney General.    
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 ایتن(de Villiers, 2011: 250)وزیردادگستریتعیتینکنتد8هایتعقیبیراباموافقتسیاست

دهدکهرئیسدادستتانیووزیترهایتعقیبینشانمیادبیاادرتنظیمچقونقیتعیینسیاست

متماواباارارداشتندادستتانیتقتتدادگستریدرجایقاهبرابراراردارندوراب میانآنها

سلسلهمرات وزارادادگستریاست 


 آفرینی قوه مجریه در سیاستگذاری. عدم امکان نقش3-3

درکشورهاییکهایجاداستتقاللکامتلبتراینهتاددادستتانیمتدنظربتودهاستت،االتوال

 اگرچهممکناستتهایتعقیبیوجودنداردامکانیبرایدطالتاوهمجریهدرتعیینسیاست

اوهمقننهیااوهمجریهدرانتیابراسدادستانیدطالتداشتهباشنداماپسازشروعبتهکتار

دادستانکل،امکانالدوردستوروشرکتدرتعیینچقونقیاعمالتعقی وجودندارد در

وسیاستیکندکهدارایجایقاهوشانحقوایاینکشورهادادستانماننداوهچهار عملمی

میصوصبهطوداست 

ایازدادستتانیمستتقلاستتکتهایتننهتاددرایتندادستانیدرمجارستانوشیلینمونته

کشورهادارایجایقاهطاصدراانوناساسیاستوامکاناثرگتااریمستتقیمبترایتننهتاد

مستتقیموغیرتوانندبهالوراتوس هیچی ازاواوجودندارد اوایمجریهومقننهتنهامی

ازعری اانونقااریدراموردادرسیوبودجهتاثیریغیرمستقیمبرعملکتردایتننهتادداشتته

باشند 

دادستانیدرایتالیاوبلغارستانوایراننیومثالیازعد امکاندطالتتاتوهمجریتهدرامتر

شتودوازوبمتیایتاییهمقستسیاستقااریاست دراینسهکشور،دادستانیبیشیازاتوه

تیمیناااستقاللایاییبرطورداراست بااینحالوضعاینسهکشورازجهترواب نهتاد

دادستانیباراساوهایاییهوامکانالدورودریافتدستورمتماوااست درایتالیتانتهتنهتا

شورایعالیالاح منصتبانایتاییبتهعنتوانراساتوهایتاییه،امکتانالتدوردستتوربته

 Di)هتایمنتاع تستلهینتدارددادستانکلرادارانیستبلکهدادستانکتلنیتوبتردادستتان

Federico, 1998: 250)چنینوضعیناشیازتوجهبتیشازحتدبتهمستئلهاستتقاللدادستتانی 

است دراینکشورهردادستانازاستقاللیماننتدااضتیبرطتورداراستتوهرگونتهالتدور
                                                                                                                                                                                                     
1. In concurrence with. 
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فاستتتقاللشتتانارزیتتابیشتتدهاستتت بنتتابرایندرایتالیتتامهلقتتاامکتتاندستتتوربتتهآنهتتاطتتال

هتاسیاستقااریکلیوجوئیدرهیچسهقیوجودنتداردودرنتیجتهدرمواجهتهبتاپرونتده

هایگوناگونایجادشدهاست رویه

منصبانایاییبهعنوانراساوهایاییهامکانالتدوردربلغارستان،شورایعالیالاح 

توربهدادستانکلنداردامادادستتانکتلدرراسسلستلهمراتت دایت حیتورداردکتهدس

هایمناع راداراست امکانکنترلوهدایتدادستان

کنتدکتهایراالادرمیدرایرانرئیساوهایاییهطهاببهمراجعایاییکشوربیشنامه

هایتعقی استوبرطیازآنهتالویتهاومربوطبهتعییناوبیشیازآنهاطهاببهدادستان

ایتاییهمستتقیماایتنشتانرامتدنظتراتراردادهاستت ریاستتاتوهایااومقتوایتصمیم

توانگمتتدرایتراندادستتانکتلدرراسکندومیهاابالغمیدستوراارابهکلیهدادستان

رادرحتتوزهالتتالحیتمراتتت دادستتتانیاتترارنتتدارد چنانچتتهدادستتتانکتتلتعقیبتتیسلستتله

توانداینتعقی راازاودرطواستکند هایشهرستانالز بداند،تنهامیدادستان

تجربهکشورهانشاندادهکهچنینطودمیتاریدادستانیوعد امکانشرکتاوهمجریه

هایتعقیبی،مشکالامتعددیرابهوجودآوردهاستت درشتیلیآمارهتاییدرتعیینسیاست

افوایشآمارجر وجنایتوکاهشاعتمادعمتومیبتهدستتقاهعتدالتحکایتتدارد دراز

هابرایبهبتوداوضتاعحالیکهبهعلتانقصاریبودناعمالتعقی دردادستانی،تما انتظار

ازایننهادشکلگرفتهواوهمجریتهنیتوبتهدلیتلعتد امکتاندطالتتدرکتاردادستتانیاز

تواناست،بااینحال،دادستانیازتعیینی استتراتژیمعتینبترایپاستخبتههرگونهاادا نا

نظیردادستانیدرشیلیبتهجتایاینمشکالاناتوانبودهاست درحقیقتاستقاللنهادیبی

آنکهفشارهایطارجیراازایننهادبکاهد،ایننهادرابامهالبااگستردهعمو مرد مواجته

 انمعالوناتوانیدادستانیدرشیلیدرحلمشتکالا،(Grozev et al, 2008: 118)کردهاست

شتود چراکتهسیاستتقااریایاییبرایسیاستقااریناشیمیازانتظارنابجاازی نهادنیمه

بهطصوصدرزمینهکیمری،امریپیچیدهوتیصصیوچندوجهیاستکهاحتمالموفقیتت

متلبستتیاربعیتداستت االتوالیکتیازمهمتترینمستتائلدرنهتادیماننتددادستتانیدرایتنع

نمایندگیمنافععمومیودفاعازحقوقجامعتهتوست دادستتان،تشتییصالتقیحوفعاالنته

منافععمومیوضتررواردهشتدهوواکتنشمناست درمتواردنقتضآنهتااستتکتهنیازمنتد
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بیشتربهمسائلجامعهوحیتورآموزشبهاینمقاماااست االوالاوهمجریهبهدلیلآگاهی

مقاماامتیصصبرایادارهکشورازمهاراواابلیتبیشتریدراینزمینهبرطورداراست 

مشابهاینمشکلدرنظا حقوایبلغارستانبهوجتودآمتدهاستت دولتمتردانایتنکشتور

ائمهمراهتیهایکنترلجرکنندکهدادستانی،دولتاینکشوررادراجرایسیاستاظهارمی

کندکهاوهمجریههمکاریالز رابهویژهدررابههبتاکندودرمقابلدادستانیانتقادمینمی

ایدرگیتریدرایتنکشتورتبتدیلشتدهنظربهگونهدهد ایناطتالفنیرویپلیسانجا نمی

واجتهواست چندانکهمقامااسیاسیازترسموردتعقی ارارگرفتنتوس دادستانیدرم

  (Grozev et al, 2088: 120)کنندمقابلهباایننهادطودداریمی

ایبتاماهیتتاجرایتییعنتیپیشتقیریازجتر بتهاتوهدرنظا حقوایایرانازی سووظیمته

ایاییهسپردهشدهاستوازسویدیقر،انتظارکاهشجر وجنایتتوافتوایشامنیتت مهالبتهو

شود ایندرحالیاستکهاتوهمجریتهازدستقاهاجراییکشورعل میایاستکهاالوالوظیمه

ایادرتمنتددرراستتایاستتقرارنظتمآفرینیدرامرتعقی جرائمبتهعنتواناهتر ووستیلهازنقش

هایاجتماعیمقرو استودرمقابلباتوجهبهانتیتابیبتودننهتاداتوهاجتماعیوکاهشآسی 

گیترد سیاستتقااریدرحقوای،عمدهمهالبااوانتظارااازایننهادشکلمیمجریهدرایننظا 

هتاومشتکالتیرابتهوجتوداال ابالغبیشنامهازسویرئیساوهایاییهازجهاامیتلمیبقتث

آورد اوالچنینالالحیتیدرهیچی ازاوانیناساسییاعادیمورداشارهاترارنقرفتتهاستتمی

وکیتفدایت ایتنالتالحیتتعیتینهتا،کتمیتآندرامکاننقضاستقاللدادستانوباوجوداهم

نشدهاست ثانیاباتوجهبهانتصتابیبتودنایتنمقتا ،مشتروعیتدموکراتیت ایتنسیاستتقااریو

هایاتوهایتاییهبتهپاسیقوییدموکراتی آندچارطدشهاست ازهمینزاویهاستکهسیاست

واوهمجریهبهعنواننهادیکهمنتیت ملتتاستتدرمتواردیدرتیتادبتاعنواننهادیانتصابی

هایموسیقیاست ثالثتااتوهایتاییهفااتدیکدیقرارارگرفتهکهنمونهآننقوهبرگواریکنسرا

بدنهکارشناسیواجراییوتتوانمتالیکتافیبترایسیاستتقااریواجترایآندرزمینتهبرطتورد

افوایشامنیتاجتماعیاست جانبهباجرائموهمه


 رسمی پاسخگویی سازوکارهای .4

آطرینمسئلهدربقثجایقاهدادستانیدرمیاناوا،مسئلهپاسیقوییاستت پاستیقویی
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رسمییاافقیبهآندستهازسازوکارهااشارهداردکتهبتراستاسآن،دادستتانمهتاب اتانون

 8باضمانتاجرایاالتوا همتراهاستتموظفبهپاسیقوییبهی نهادرسمیاستوعمدتا

کیمیتتتپاستتیقوییرستتمی،ارتبتتاطمستتتقیمبتتاجایقتتاهدادستتتانیدرمیتتاناتتوادارد ایتتن

توانبراساسنهادهاییکهمیاع پاسیقوییهستندموردبررسیارارداد سازوکارهارامی


 مجریه قوه به پاسخگویی .1-4

واندردوفر متوردبررستیاتراردادسازیت تمجریهرامیپاسیقوییدادستانبهاوه

سوارارداشتندادستانیدرساطتاراوهمجریهوازسویدیقرارارداشتندادستانیطتار از

ساطتاراوهمجریه 


 مجریه قوه ساختار در دادستانی. 1-1-4

یتوانمیواناستقاللدادستانیدرفر ارارگرفتندرستاطتاراتوهمجریتهوبتهتبتعآنم

هتایمیتلتف،متمتاوااستت درنظتا حقتوایفرانسته،وزیترپاسیقوییایتننهتاددرنظتا 

مرات نهاددادستانیاراردارد درچنینشرایهیوزیردادگستتریدادگستریدرراسسلسله

هابرعهتدهبهعنوانعیویازاوهمجریه،دوالالحیتادرتمندبرایکنترلااداماادادستان

آوراستوبدینشکلبتهنقتوههایالوا الوزیردارایالالحیتالدوردستورالعملداردساو

کند ثانیاوزیربتههاراتصقیحمیدهدوااداماانادرستدادستانفعالیتدادستانیجهتمی

مرات ازالالحیتاعمالضمانتاجراهایانیباعیبردادستتانانمتیلفتفعنوانراسسلسله

-013س8610نظرشورایعالیایاییدراینمواردالوا آورنیستت)پترو،برطورداراستو

013 )

درفرضتیدیقترودرالتوراتیتتمیناستتقاللدادستتانیدرستتاطتاراتوهمجریتهماننتتد

انقلیسوایرلندکهوزیردادگستتریدرراسسلستلهمراتت حیتورنتدارد،اثرگتااریاتوه

نیدرسیاستقااریکلیمانندمشارکتیتامشتورابتاآفریمجریهدرکنترلدادستانیبهنقش

هتایستاالنهدرمتوردتمتا هاست سازوکاردیقرارائهگوارشدادستانکلدرتعیینسیاست

هایعملکرددادستانییتاگتوارشمتوردیدربتارهیت پرونتدهاستتکتهمعمتوالایتنجنبه
                                                                                                                                                                                                     
1. Accountability in Governance - World Bank Group: https:// siteresources. worldbank. 
org/ PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/ Resources/ Accountability Governance.pdf 
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 (Secretariat, 2016: 580)هاضمانتاجرایطاالیبهدنبالنداردگوارش

عالوهبراین،اوهمجریهدربسیاریازکشورهاهمچنانازالالحیتتهیتهالیقتهدرمتورد

عملکرددادستانیواثرگااریبرآنازعری اانونقااریبرطورداراست ایننوعاثرگااری

ستتان ایماننتدتنظتیماطتیتاراادادتوانددرسهزمینهباشدساوالافوایشپاسیقوییرویتهمی

هایعمومیوافتوایشبینیالواماتیدرموردپاسیقوییاجتماعیمانندارائهگوارشثانیاپیش

کردبودجه توجیهاستتمادهبهینتهازمنتابععمتومی،شمافیتوثالثاازعری میوانونقوههوینه

 ,Secretariat)مقملمناسبیبرایگسترشنظارااوهمجریهبرعملکردکالندادستانیاست

2016: 580)  


 هیمجر قوه ساختار از خارج یدادستان. 2-1-4

گیریدادستانیمستقلیاارارداشتندادستانیدرساطتاراوهایتاییه،امکتاندرالوراشکل

تتوانازالتالحیتتهیتهنظاراازسویاوهمجریهبسیاراندکاستت درچنتینشترایهیتنهتامتی

وییازعری بودجتهونظتارامتالییتاافتوایشپاستیقوییالیقهتوس دولتوافوایشپاسیق

گااریاستمادهکرد بتاایتنحتالدربرطتیکشتورهااستتثنائاتیایواجتماعیازعری اانونرویه

هادرشتورایعتالیایتاییشتکایتوتواندعلیهدادستانوجوددارد درایتالیاوزیردادگستریمی

ودربلغارستتانبازرستاناتوه(Grozev et al, 2088: 319)اشتدتقاضایرسیدگیانیتباعیداشتتهب

توانندازااضیمتیلففدرکمیسیونیدرشورایعالیایاییکهبهمنظتوررستیدگیبتهمجریهمی

( Grozev et al, 2088: 64)هاتشکیلشدهشکایتکنندتیلماادادستان


 مقننه قوه به ییپاسخگو. 2-4

ادسیاستتیاستتتومتتداطالتشدردادستتتانیاالتتوالنتتامهلوبپارلمتتان،التتراحتایتت نهتت

شود توجیهاتیکهدرموردلوو دطالتاوهمجریهدرسیاستقااریمورداشتارهمقسوبمی

ارارگرفت،درموردپارلمانکاربردندارد بتاایتنحتالپارلمتانایتنویژگتیراداردکتهاز

ایننهاددرامرنظاراازتوجیهدموکراتی آفرینینمایندگانمرد تشکیلشدهاستونقش

آفرینیپارلماندرامترپاستیقوییدادستتانیراکتهاابتلبرطورداراست سازوکارهاینقش

تواندرچندمسئلهموردبررسیاراردادسهاینهاددادستانیاست،میاعمالدرتمامیمدل
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 کل دادستان نصب و عزل در آفرینینقش. 1-2-4

اییماننتتدفرانستتهوآمریکتتاکتتهوزیتتردادگستتتری،درراسسلستتلهمراتتت درکشتتوره

دادستانییادادستانکلاست،فردماکوربرایرستیدنبتهایتنجایقتاهنیازمنتدرایاعتمتاد

مجلتتسنیتتووجتتوددارد درمجلتتساستتتودرفرانستتهامکتتاناستییتتایایتتنمقتتا توستت 

تانیاشیلینیوگوینتهپیشتنهادیدولتتیتاشتورایهایمستقلمانندبرزیلیامجارسدادستانی

عالیایاییبایدبهتاییدپارلمانبرسد 


 یقانونگذار تیصالح. 2-2-4

هتایاتانونیازامکتانپارلمان،همدراال اعمالنظردرلوایحدولتتوهتمتهیتهعتری

دادستتانیبتهمعنتایایدراینزمینهبرطورداراست استقاللاوهایاییهواثرگااریگسترده

توانتدازعریت اتانونطودمیتاریتاحدیکهحکماانونرانیونپایرد،نیستت پارلمتانمتی

بینیسازوکارهایپاسیقوییاجتمتاعیورویتهای،بترعملکترددادستتانیاثتربودجهوپیش

ارهشتدبقاارد اینمسئلهبویژهدربلغارستانمورداشارهاترارگرفتتهاستت همچنتانکتهاشت

ایواضحازاستقاللافراعیدادستانیاست اتوایمقننتهومجریتهازدادستانیبلغارستاننمونه

امکتتاناعمتتالستتازوکارهایمعمتتولدردیقتترکشتتورهابرطتتوردارنیستتتند بتتههمتتیندلیتتل

سیاستمدارانبااعمالاالالحاادراتوانیندادرستیوجوائتیبتهدنبتالافتوایشپاستیقویی

توانبهمواردزیراشارهکردساندکهازجملهآنهامیهابودهادستانایدرویه

قاا یتققانجا یبرایزمانتیمقدودجادیا-اول*

انتقالبرطیاطتیاراادادستاندرفرایندکیمریبهدادگاه -*دو 

امکاننظاراایاییبرتصمیماادادستانمبنیبرعد تعقی  -*سو 

 Grozev et)طاتمهدادنبهتققیقاابیشازحدعوالنیتوست دادگتاهامکان-*چهار 

al, 2088: 85) 


 . ارائه گزارش به مجلس و طرح سوال توسط مجلس3-2-4

یکیدیقرازسازوکارهایپاسیقویی،ارائهگوارشوتوضتیحازعملکترددادستتانیبته

دستانکتلوحیتوراودرمجلتستوانددراال عریسوالازداپارلماناست اینمسئلهمی



 159اساسیدادستانیدرمیانقوا-بررسیتطبیقیعواملموثربرجایگاهحقوقی
 

هتایستاالنهدادستتانبتهپارلمتانوشتریهاوظیمهارائهگتوارشباشد همچنیندربیشترنظا 

اعالعااکاملیازوضعیتدادستانیبسیارمعمولاست نکتهمهمدرارائهگوارشوپاسخبته

طالتتپارلمتاندرسواالاتوجهبهایننکتتهاستتکتهایتنمتواردنبایتدبتهمقملتیبتراید

توانبهح تققیت وتمقتص دراینزمینهمی8هایطاصوالدوردستورتبدیلشودپرونده

 پارلمتان،حت 33مجلسشورایاسالمیدرنظا حقوایایراناشارهکتردکتهمهتاب االتل

تققی وتمقصدرعمو مستائلکشتورازجملتهعملکترددادستتانیرادارااستت همچنتین

گانتهازجملتهدادستتانیبتهاانوناساسیچنانچهشکایتیازعملکرداوایسته31اللمهاب ا

هتایالز هایاوهایاییهانجا شود،مجلسموظفاستتبررستیعنوانیکیاززیرمجموعه

راانجا دهدوگوارشآنرابهعمو مرد اعال کند 


 هییقضا قوه به ییپاسخگو. 3-4

-میمبهالدورکیمرطواستوفرستادنپرونتدهبتهدادگتاهمتیدرمواردیکهدادستانتص

کند،پاسیقوییدادستانگیردوبهعنوانمدعیپروندهازاتها واردهدربرابرااضیدفاعمی

افتتد بنتابراینستازوکارهایدرابالپروندهوادعایمهریشدهبهالتوراکامتلاتمتاقمتی

دومسئلهدیقراستتساوالسیاستتقااریونظتاراپاسیقوییموردبقثدراینبند،ناظربه

راساوهایاییهدرمواردیکهدادستتانیبیشتیازستاطتاراتوهایتاییهاستت،ثانیتانظتارا

هایتعقیت دادگاهبرتصمیماادادستاندرطصوصاعمالالالحدیدواستمادهازجایقوین

ادستانی هاینهاددبویژهعد تعقی ومعاملهاتها درتما مدل


 ییهبه راس قوه قضا یی. پاسخگو1-3-4

دراکثرکشورهاراساوهایاییهازشوراییتشکیلشدهاستکهاکثریتتآنراایتاا

توانتدمرجتعمناستبیبتراینظتارابتررسدکتهمتیدهندوبهنظرمیهاتشکیلمیودادستان

ریتهواتوهمقننتهونهادهتایدادستانیباشد همچنیندرالوراحیورنمایندگانیازاوهمج

توانتددرامترسیاستتقاارینیتوبتهالتوراممیتدواجتماعیدرشورایایایی،ایننهادمتی

ایدیقتراستت آفرینیکند بااینحالتجربهکشتورهادرایتنزمینتهبتهگونتهاثرگاارنقش
                                                                                                                                                                                                     
1. The Status and Role of Prosecutors, op.cit. 
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کندکتهحتتیادمیایازنظراستقاللایجحیوردادستانیدرساطتاراوهایاییهچنانپشتوانه

 تابد آفرینیموثرازسویشورایعالیایاییرانیوبرنمینقش

عیارهتردادستتانووجتوداندیشتهاتانونیبتودنتعقیت وهمچنتیندرایتالیااستقاللتما 

هاوانتیاباعیایشتورایعتالیگیریهویتومنافعالنمیدرمیانایااودادستانشکل

آفرینیجدیشورادرامرسیاستقااریونظتارابتراد،هرگونهنقشایاییتوس همینافر

( Di Federico, 1998: 250هارامنتمیکردهاست)دادستان

دربلغارستاننیواگرچهدادستانکلموظفبهارائهگوارشبهشورایعالیایتاییاستت

ایعالیایتاییوجتودامادروااعامرهیچسازوکارپاسیقوییونظارامعناداریبرایشور

هتابته،شورایعالیایاییبهعلتتتیلمتاابرطتیدادستتان2112ندارد برایمثالدرسال

انتقادازدادستانکلپرداطتودربیانیه،طواستاربرکناریاوشدامادادستانکلحتیبتدون

ایت اززاویتهارائهتوضیقااعمومیدرمورداینبیانیه،موضوعرابهعورکلینادیدهگرفت

هتاوبازپرستاندیقروازآنجاکهاکثریتشتورایعتالیایتاییمنتیت ایتااودادستتان

کندودرشترایهیکتهایوسازمانیاینسهنهادرانمایندگیمیهستند،اینشورامنافعحرفه

هیچسازوکارپاسیقوییبرایشورایعتالیایتایینیتووجتودنتدارد،شتوراهتیچتتالشو

( Grozev et al, 2088: 92)اریبهارائهگوارشوپاسیقوییدادستانیندارداالر


 دادگاه به دادستان پاسخگویی. 2-3-4

هتایدرزمینهنظارادادگاهبرتصمیماادادستانمبنیبرعد تعقی یااستمادهازروش

دطالتتهتایمیتلتف،میتالمینجایقوینتعقی ،اطتالفنظتروجتوددارد مهتاب دیتدگاه

االوالتشییصآسی دیدنمنافععمومیولتوو تعقیت یتا-دادگاهدرتصمیمدادستاناول

انتدوهاییاستکهبترایآنکتارآمتوزشدیتدهعد تعقی ی جر درالالحیتدادستان

ماهیتآنازجنساجراییوتشییصمنمعتعمومیاستونهایاواورسیدگی بنتابراین

تعقی بتهدادستتانبتهتصمیمبهتعقی یاعد -هاطار است دو ادگاهکامالازالالحیتد

عنوانی مقتا درگیتردرپرونتدهوآگتاهازآنستپردهشتدهاستتوایتاادادگتاهفااتد

درمتواردیکتهدادستتانیبیشتیاز-اعالعاادای برایایاوادراینمسئلههستند ستو 

-تعقی میالفالریحااللتمکی اوااست چهار اوهمجریهاست،دطالتدادگاهدرامر



 155اساسیدادستانیدرمیانقوا-بررسیتطبیقیعواملموثربرجایگاهحقوقی
 

عرفتیااضتیدرالورادطالتااضیدرامرتعقی وبویژهدرستاطتاردادرستیاتهتا ،بتی

 مهاب دیدگاهمیالمین،چنانچهااضتیبتهنقتوه8کندنسبتبهیکیازعرفینرامیدوشمی

ستیدگیمقتدماتیبالموضتوعوگستردهبرکاردادستاننظاراداشتتهباشتد،االتوالفراینتدر

ای،عد دطالتمهلت  مثالواضحازاِعمالچنیناندیشه(Code, 2009: 864)شودمتوافمی

هادراعمالالالحدیددادستانیدرنظا حقوایآمریکتااستتکتهبترمبنتایتمکیت دادگاه

گیرد مهل اواالورامی

هبرتصمیماادادستتانامتریپایرفتتههایحقوای،نظارادادگابااینحالدراکثرنظا 

شدهواابلدفاعاست حساسیتنقشدادستانوتصمیماودرفرایندکیمتریوناکتافیبتودن

هارابهاینراهکشاندهکهتصتمیماامهتمسایرسازوکارهاینظاراوپاسیقویی،اکثرنظا 

وجهکردکهدرزمانیکهدادستانهتردادستاننیازبهتاییدیابازبینیدادگاهداشتهباشد بایدت

تصمیمیغیرازالدورکیمرطواستوفرستادنپروندهبهدادگاهاتیاذکنتد،عمتالسرنوشتت

پروندهبهصالحدیدواادا اووابستهاستودرموارداعتقادبهعد ارتکتابجتر یتامعاملته

وطبهنقضتمکی اتوادرمتورداتها کامالدرجایقاهااضینشستهاست بنابراین،ایرادمرب

دطالتااضیدراینامرچنداندای نیست حتیدرآمریکانیوبرایتوجیهودفاعازنظتارا

ااضیبربرطیتصمیماادادستانبرایننکتهاشارهشدهکهنظارادادگاهبراموراوهمجریه

کننتد ازجملتهایینظتارامتیهابربسیاریازاموراجرامرنادروغیرمعمولینیستودادگاه

هتایفراوانتیرابترایمتاموراناجترایپلتیسنظاراایاییبراادامااپلیسکهمقدودیت

اتانونآیتیندادرستی11 بهعنواننمونهدرمتاده(Grozev et al, 2088: 46)ایجادکردهاست

ردنپرونتدهبترایکیمریدرنظا حقوایایراناگرچهامکانطودداریازتعقی وبایقانیک

هتایمیتلمتیازاعمتالدادستانوجوددارداماایناراراابلاعتترا دردادگتاهاستت مثتال

نظارادادگاهبرتصمیماادادستانوجوددارد درانقلیسامکتاندادطتواهیودرطواستت

تجدیتتدنظرازتصتتمیمدادستتتانبتترعتتد تعقیتت وجتتودنتتداردمقتترآنکتتهالتتراحتامیتتالف

درفرانسهالالحیتتیییتریدادستتانبتاامکتان( Yang, 2013: 62)عملمربوطباشددستورال

توانتدپتسازشتششکایتازتصمیماوبهدادگاهکاهشیافتهاست دراینمواردشاکیمی

ماهازپروندهطوداستعال کندودادستانبایددرموردروندپروندهتوضیحدهد اگترشتاکی
                                                                                                                                                                                                     
1. Prosecutorial Reform Index for Bulgaria, American Bar Association, June 2006. 
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 (Abhyankar, 2012: 62)دازدادگاهتقاضایرسیدگیکندتوانراضینشودمی



 گیرینتیجه
باتوجهبهفقدانمبانینظریدرموردجایقاهنهاددادستانیدرمیاناواوهمچنینتمتاوا

هتایدادرستیومستائلتتاریییوهایحقوایمیتلفازنظرنقتوهتمکیت اتوا،نظتا نظا 

آلدرمتوردمواعیتتدادستتانیدرمیتاناتوالوبوایدهاجتماعی،امکانمعرفیی مدلمه

مشتیوجودندارد بااینحالچهارمسئلهاستقالل،تمکی مقا تعقی وایاوا،لوو طت 

هایحقوایمهتریاستتوهترگااریدرتعقی وپاسیقوییمسائلیاستکهدرتما نظا 

اظکتردنایتنچهتارمستئلهدرپتیشی متناس باوضعیتطود،تدابیرمیتلمیرابرایلق

اند درشرایهیکهبقثاستقاللوبقثتمکیت مقتا تعقیت وایتاوا،ذهتنرابتهگرفته

کنتد،درمقابتلگیریی دادستانیمستقلازاوایمجریهوایتاییهمتمایتلمتیسمتشکل

وبویژهاوهگااریدرتعقی وپاسیقویینودیکیدادستانیبهدیقراوامشیبقثلوو ط 

سازد درحقیقتارزیتابیوایتاوامواعیتتدادستتانیدریت نظتا مجریهراضروریمی

التاکراستتواالتالیمواعیتتحقوای،مستلو سنجشوضعایتننهتادبتاچهتارمعیتارفتوق

دادستانیومعرفیی جایقاهمهلوبمستلو بررسیموردیهرنظا حقتوایوپیتداکتردن

اوااستکهمیانپاسخبهچهارعاملودغدغهذکرشده،تعادلبرارارکند جایقاهیدرمیان
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