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 مقدمه

به نام دادستان وجود دارد که هدف آن  يه مقاميران و ترکيدر ا

ف و ياگرچه وظا. استب متهم يو تعق يحفظ نظم عموم

ست، يانطباق ن  ه کاماًل قابليران و ترکيارات دادستان در اياخت

ب متهم يت عمل دادستان در هر دو کشور، که همان تعقيماه

 .کسان استيبه جرم است، 

اعمال  ةفيجامعه، وظ ةنديالعموم و نما يمدع عنوان بهدادستان 

جبران  يعموم ياهدف دعو. عهده داردرا بر يعموم يادعو

ک يا يک مجازات و ي يا اجراي يواردشده به نظم اجتماع ةلطم

ک ي يعموم يادعو. مرتکب جرم است ةدربار ينياقدام تأم

بوده و از امور آمره است و دادسرا  يمربوط به نفع عموم يادعو

 .آن است هرگز حق انصراف ندارد يکه فقط مأمور اجرا

ا دادستان همچون ين است که آيز است ايبرانگ آنچه که سؤال

کردن متهم است؟ به   محکوم يدر پ فقط يخصوص يشاک

ن است که يبر ا يعموم ةديتوان گفت معمواًل عق يجرأت م

ه را يآنچه که قض يکردن است، ول  محکوم يدر پ فقطدادستان 

 يخصوص يشاک ةمنزل ن است که دادستان بهيسازد ا يده ميچيپ

قانون نظارت بر  71 دةما 0بند »ران مطابق يچراکه در ا ،ستين

 يطرف يت بيملزم به رعا يئقضا هاي مقام ةي، کل«رفتار قضات

. رود يانتظار نم يخصوص يآنچه که از شاک يعني ،هستند

بايد به اين  ،كند اگرچه متهم به جرم را تعقيب ميدادستان 

در . است يئستم قضايزيرا جزئي از س ،هدف نيز مقيد باشد

ن است که چگونه يشود ا يکه احساس م ينجا پارادوکسيا

و  يطرف يت بيعدالت با رعا ياجرا يتواند هم در پ يدادستان م

د بتوان گفت يکردن متهم باشد؟ شا  دنبال محکوم هم به

. دادگاه متفاوت است يک قاضي يطرف يدادستان با ب يطرف يب

تواند  يب را برعهده دارد نميکه تعق يمقام عنوان بهدادستان 

ت ين صورت خاصيرا در ايز. طرف باشد يب يطورکل به

د يدادگاه با يکه قاض يحالشود، در يم ياش خنث يکنندگ بيتعق

ل با يل داليل و تحليطرف باشد و پس از تحص يمطلقًا ب

 يطرف يرسد منظور از ب ينظر م به. صادر کند يرأ يطرف يب

به   طرفانه او نسبت يب متهم، نگاه بيدادستان در مقام تعق

ست که در متون ا  يا ن نکتهيمتهم باشد و ا به راجعل يدال

ق ين تحقين در ايبنابرا. کمتر به آن توجه شده است يحقوق

ه متهم و اصول يعلل له و يدادستان در مورد دال يطرف يب

ن ياز طرف يکيه دادستان يدر ترک. شده است يبوداپست بررس

 يو يطرف يب کردنفراهم که ل ين دليدر محاکمه است به ا

 يطيکن دادستان در هر زمان و هر شرايل. شودتواند مطرح  ينم

صورت  ف خود را بهيد، وظادار را ادعو ةاقام ةفينکه وظيضمن ا

براساس  .دمنسجم و با سرعت انجام دهرفانه، ط يعادالنه، ب

فر يکه ک 5005 ةها به شمار قانون قضاوت و دادستان 80 ةماد

ت اعمال و يدهد، براساس تثب يو دادستان م يبه قاض يانضباط

 ينيفر جانشيست، کيها ن ف و صفات آنيکه مناسب وظا افعالي

ت، در يوضع ينيو سنگ يچگونگ ةداده شده به خاطر درج

دادن   ح با نشانيو صح يطرف يب ةفيجاد عدم انجام وظيط ايشرا

 سسةکن براساس قانون مؤيل. استرفتار و کردار خود ممکن 

قضات و  8001 ةها به شمار قضات و دادستان يعال

که در  يتالف دارند هرگونه حکمکه با هم اخ ييها دادستان

وجود د کنها را از هم جدا  و استقالل، آن يطرف ياصول ب ةيسا

 يکه برا ياراتيشود اخت ين نوشتار تالش مين در ايهمچن .ندارد

در نظر  رهر دو کشو يفريک ين دادرسيدادستان در قانون آئ

ا يقوا  ةاصل موازنژه يو عادالنه به يگرفته شده از منظر دادرس

 .رديبحث قرار گ مورد يها و حقوق دفاع سالح ياصل تساو

 مفهوم دادستان -7

عدالت  يآنکه اجرا» يمعنا به يدادستان از نظر لغو ،رانيدر ا

ه يدولت در دادگاه که عل ةندير، نماي، پادشاه، اميکند، داور، قاض

ن، يمع) .است« العموم يمتهمان ادعانامه صادر کند و مدع

است که  يمنصب العموم صاحب يا مدعيدادستان  (825 :7007

ن و يقوان يسن اجراحفظ حقوق عامه و نظارت بر ُح يبرا

 .کند يفه ميوظ  کاران، موافق مقررات انجام بزه يفريب کيتعق

 يدولت يمور رسمک مأي عنوان به( 7يساوج)ه دادستان يدر ترک

نام دولت بالفاصله به  ت بهيافت گزارش جرم و جنايمحض در به

ط يرا با شرا يعموم ل پروندةيتشک جو پرداخته و و ق و پرسيتحق
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 ييها حکم. دهد يکرده و ادامه م  آن پرونده اقدام يستانداردهااو 

را که قانون  يا د و اجازهده يشان ميآن را به ا ةرا که دادگاه اجاز

مور دولت ک مأي را دده يشان ميف اير وظايسا درخصوص

 (524 :5009 ،و ديگران اوزتورک). ندک يمف يتعر

 يگناه يو فرض ب 7عادالنه يدادرس -5

د مطابق با قانون و يک دادگاه بايل يتشکتنها  ران نهيدر ا

د با يز بايآن ن ين دادرسيبلکه آئ ،باشد يجهان يهااستاندارد

. همراه باشد يجهان ةروشن و شناخته شد ياستانداردها و اصول

 يک دادرسيازمند ين يفريک يها و اتهام ها به اختالف يدگيرس

ن شده و ييش تعياز پ ين دادرسيعادالنه است که مستلزم آئ

 يدادرس (507 :7000، يکاشان) .است يک سلسله شروط اساسي

اصل برائت و حفظ کرامت  يمبنااست که بر يندياعادالنه فر

 يآن، رفتار هاي ت الزاميشده و رعا يگذار هيپا يانسان

. دهد يد ميبر عدالت و انصاف را نو يمبتن يمدار و احکام کرامت

 يعادالنه است که توسط دادگاه يصورت در يفريک يدادرس

گرفته و  انجام يقانون هاي فيطرف، براساس تشر يمنصف و ب

متهم، محترم شمرده  يو قانون يان آن، حقوق اساسيدر جر

، يرقانونيغ هاي ند اقدامين فرايدر ا (71 :7000آماده، ) .شود

، استفاده از يو جسم يروح ةتوسل به زور و خشونت و شکنج

، عدم استقالل، يطرف ي، خروج دادگاه از بيرقانونيغ هاي اقدام

ها و سلب حقوق  سالح ي، عدم تساويبودن دادرس يعلنريغ

اصل برائت . است ناپذير هيل توجيوک ةمتهم و منع مداخل يدفاع

 ةف دادستان به ارائيتکل. عادالنه است يدادرس ين مبنايتر مهم

اصل برائت است که لزوم  جةين نتيتر ه اتهام، مهميل توجيدال

ند يدر فرا. کند يه ميز توجيمتهم را ن يت حقوق دفاعيرعا

 يت متهم، ادعاياعتقاد دادستان به مجرم يفريک يدادرس

؛ در کند يرا مکلف به اثبات آن م ياست که مدع يخالف اصل

او از  کردن متهم و برخوردار يت حقوق دفاعيان رعاين ميا

 يتدارک دفاع، تحقق دادرس يبرا يالت و فرصت کافيتسه

 يبرخوردار (.55 :7000 ،آماده) .کردن خواهد يعادالنه را تضم

                                                           
1- Fair Trial 

در دادگاه  يع و علنيسر ةمتهم از حق سکوت، حق محاکم

گان، منع يمترجم را ،ليطرف، حق استخدام وک يمستقل و ب

ج ياز شهود، از نتا پرسشو حق  يدنظرخواهيشکنجه، حق تجد

ز يکشور ما ن يقانون اساس 01 اصل. مهم اصل برائت است

 ةماد. ت شناخته استيو اصل برائت را به رسم يگناه يفرض ب

، بند (7490) حقوق بشر سازمان ملل متحد يجهان ةياعالم 77

، بند (7488) ياسيو س يحقوق مدن يالملل نيثاق بيم 79 ةماد 5

 ةماد 5، بند (7440)حقوق بشر قاهره  ياسالم ةياعالم 74 ةماد

ن ياديبن يها يت از حقوق بشر و آزاديحما ييون اروپايکنوانس 8

، (7484)حقوق بشر  ييکايون آمريکنوانس 0 ةماد 5، بند (7420)

ها  حقوق بشر و ملت ييقايمنشور آفر 1 ةماد 7شق ب بند 

 يالملل نيب يفريوان کياساسنامه د 88 ةماد 7و بند ( 7407)

حه يال 777 -5 ةماد. اند بر اصل برائت صحه گذاشته( 7400)

ح کرده يتصر يبر عادالنه بودن دادرس يفريک ين دادرسيآئ

 .است

در  ياز اصول ارزشمند حقوق يکيعادالنه  يدادرس يبرگزار

در  يو اجتماع يحقوق فرد ين واقعيشرفته و تضميپ يکشورها

 يکا از اصل دادرسيکه در حقوق آمر يفيتعر. است يجهان کنون

 يعاد يک دادرسيعادالنه،  يدادرس» :عادالنه ارائه شده است

 يک قاضيآرام و در برابر  يک فضاياست که در  يو معمول

طرف که تنها هدف و نفع آنان  يب ةئت منصفيز هيطرف و ن يب

اساس و . شود يح قانون است، برگزار ميدرست و صح ياجرا

عامل  چ نفوذ وين است که هيعادالنه ا يک دادرسي ةيپا

 يبررس مورد يليچ دليئت منصفه اثر نگذارد و هيه يرو يخارج

ان يشده و در جر  که ارائه يليرد، مگر داليقرار نگ يابيو ارز

 (.577و  570 :7000، يکاشان). «رفته شده استيپذ يدادرس

که متهم به  يکس يگناه يضرورت فرض ب نظره از يدر ترک 

 يوجرم بر  يطور قانون که به يزمان ک جرم است، تايانجام 

 (81 :7400، يصلح) .شود ياست مجرم محسوب نم نشدهثابت 

نگشته است  يجار يت بر ويکه محکوم يگر تا زمانيعبارت د به

و تا زمان صدور ( صادر نگشته است يت بر ويحکم محکوم)

 شودمجرم مالحظه  يکه و يحکم بر متهم، هرگونه تصور
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 يبه چشم محکوم به و قبول نبوده و در طول محاکمه مورد

 (98 :7448 کريستيانا،) .نگاه نخواهد شد

ا عدم يوجود   ت سازگار است و بهيکه با واقع يا با قبول واقعه

و کند  يبه آن را فراهم م يج مربوط که امکان دسترسيوجود نتا

قبول  ها مورد که از لحاظ حقوق صحت آن هايي هيبه فرض

، از يگناه يدر فرض ب کنيل. شود يگفته م« سرنخ»باشد  يم

قبول بوده  ا اثبات آن مورديقت سازگار بوده و يکه با حق يا واقعه

ر ممکن نخواهد بود، پس گيد ةک واقعيوجود  يريگ جهياست، نت

که شخص را مجرم  يا هيمحاکمه، فرض يسرنخ تنها در ط

جلو و اوزولمز، يضيف) .کند يم يضرور را محسوب نخواهد کرد

و  يگناه ياستفاده از فرض ب سبب شخص متهم به (700 :5002

 جهت( مجرم)گناهکار  عنوان بهاز ابتدا  يعلت عدم قبول و هب

. رود يانتظار نم ياز و يگونه حرکت فعال چي، هيو يگناه يطرح ب

دادستان موظف به اثبات  ين خصوص، ابتدا شخص مدعيدر ا

به  ، در اصليگناه يبنابر ضرورت فرض ب. ش استيخو ايدعو

را  ات يگناه يب»نکه يشود گفتن ا يکه گناهکار شمرده نم يمتهم

از  يدر انواع مختلف. ز مردود استياز لحاظ منطق ن« اثبات کن

 يد واضح بر وجود بار اثبات رويز تأکين 7هم يآ ياجتهادها

 يموطن اصل( 21 :7440، يصلح) .شود يدادستان مالحظه م

گر يعبارت د به .انگلستان است ،اروپا نيست ةقار، يگناه يفرض ب

کردن در  ژه صحبتيو به. باشد يمنبع آن حقوق آنگلوساکسون م

ت در قرون يحين مسيد ستم مخالف باين حقوق در سيمورد ا

کن به موازات توسعه در يل. در چند سال قبل ممکن نبود اوسط

با انقالب و  ن حقوق ابتدا از انگلستان به فرانسه آمديحقوق بشر ا

در  (95 :5002اوزولمز، ) .دا کرديوع پياروپا ش يسه به تمامفران

ک ي عنوان به يگناه يز فرض بيه نيترک يقانون اساس 00اصل 

 يکس منظورن يبه ا. وضوح از آن دفاع شده است به يحق اصل

بودن آن ثابت نشده است مجرم محسوب   که هنوز مجرم

مربوط به توقف ن پاراگراف اول اصل پانزده که يهمچن. شود ينم

 يط ضرورياز شرا ياست در بعض يو آزاد ياستفاده از حق اساس

 ،يالملل نياز حقوق ب يناش يها تيولؤبه شرط عدم اختالل در مس
                                                           
1- Aihm 

. فته استرقبول قرار گ مورد يو حق اساس يتوقف استفاده از آزاد

که در پاراگراف اول  يطين پاراگراف همان اصل در شرايدر دوم

به  ياز حقوق اساس ياستفاده از بعض يجا يتوقف ب يحت شدان يب

 ين خصوص حتيدر ا (00 :7442گورن، ) .حکم مربوط شده است

و با  يج شدن، حکومت نظاميم مانند جنگ، بسيط وخيدر شرا

وجه متوقف  چيبه ه يگناه ياستفاده از فرض ب يعادريحالت غ

 .نخواهد شد

 توسط دادستان يطرف يت بيامکان رعا -0

است و  يسالمت دادرس يبرا ينيتضم يطرف يران اصل بيدر ا

طرف را به  يب عادالنه و ةک محاکميمردم از  يحق برخوردار

 يبازپرس، دارا يبازپرس در مدل دارا .رساند يظهور م ةمنص

ب يق و تعقين مراحل تحقيباشد؛ ب يم يقيو تحق يئدو شأن قضا

ز ينگر، دادستان يد ياز طرف. رفته استيک صورت پذيتفک

ن يعهده دارد که اب را بريق و تعقيف تحقيزمان وظا هم

وبدل شدن مداوم پرونده ن رديتمرکز و همچن از مانع يزمان هم

که در مدل بدون بازپرس  يحالن داستان و بازپرس است؛ دريب

عهده دارد، ب را بريق و تعقيف تحقيزمان وظا که دادستان هم

ند ياجه فرينتو در داردوجود  يتر شيب يکپارچگيانسجام و 

که  يا مسئله. باشد يتر م عيسر يفريک ةبه پروند يدگيرس

را  يطرف يت بيتوان رعا يا ميممکن است به ذهن برسد، که آ

 يدارا يها شود و در مدل يمحسوب م يئص قضايکه از خصا

شده به بازپرس واگذار  يقات مقدماتيتحق ةبازپرس در مرحل

از  پرسشن يداشت؟ پاسخ به از توقع ياز دادستان ن ،است

طور که گفته شد  را همانيبرخوردار است؛ ز يا العاده ت فوقياهم

 يقات مقدماتيتحق ةبازپرس در مرحل يريگ شکل ياگر مبنا

خصوص عدم شده در  گفته يالزم نخواهد بود و مشکل ابتدائ

 پرسششک، پاسخ به  بدون. تمرکز و انسجام، مرتفع خواهد شد

کا، انگلستان و يبدون بازپرس، مانند آمر يها مذکور در مدل

، آن خواهد بود که عدم حضور بازپرس يالملل نيب يفريوان کيد

 يآور در جمع يطرف يت بيعدم رعا يمعنا ها، به ن مدليدر ا

گر، اسناد يد يسواز (93: 7045يوسفي، ) .ستيل نيدال

اثبات د و ييوجود دارند که بر تأ يمتعدد يا و منطقه يالملل نيب
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ف ين اسناد، به تکليگاه در ا چيه ،رممکن بوديمذکور غ ةگفت

صورت نص اشاره  ل، بهيطرفانه دال يب يآور دادستان در جمع

اوت تا  1ها، مصوب  رهنمودها نقش دادستان ةدر مقدم. شد ينم

 يسازمان ملل متحد برا ةن کنگريهشتم) 7440سپتامبر  1

 يرهنمودها»: آمده است( از جرم و رفتار با مجرمان يريشگيپ

آن،  ةفيعضو، در وظ يها منظور کمک به دولت ر بهيز ةشد هارائ

ها  و انصاف دادستان يطرف ي، بييکارا ين و ارتقايبر تضم يمبن

ن اصول و يا 70اصل  7.م شده استيتنظ يفريک يدر دادرس

ف خود را يد وظايها با دادستان»: ارد د يز مقرر ميرهنمودها ن

، يو اجتماع ياسيض سيطرفانه انجام دهند و از هرگونه تبع يب

 .«دکنن يگر خودداريو انواع د ي، جنسي، فرهنگي، نژاديمذهب

 يشورا يوزرا ةتيکم 74/5000 ةشمار ةن در قطعناميهمچن

، يا ک سند منطقهي عنوان به، 50005اکتبر  78اروپا، مورخ 

ا ضرر يل به نفع يدادستان و لزوم توجه او به تمام دال يطرف يب

و  يوسفي). توجه قرار گرفته است ه مورديعل يا مجنيمتهم 

 (550 :7045، يسيرئ

و به  کننده را با خود ندارد ه دادستان صفت محاکمهيدر ترک

شود هم  يکه از شغل قضاوت دور م ياعتبار صفت خود، دادستان

جا بودن  يعلت ب و هم به شود يم يادعانامه مدع يساز با آماده

. دکن ب شخص است كه صدور ادعايش را برطرف مييتعق

سنتز  -(مقابل ةنقط)تز  يآنت -(هينظر)دادستان در مثلث تز 

بودنش، محاکمه را تداوم   يمدع يژگيبا و( شهيرشد اند)

ئت يدادستان محاکمه در مذاکرات ه ييعدم توانا. بخشد يم

در انجام  يو ييا عدم توانايدر مرحله صدور حکم و  يدادگاه

ن است که دادستان از طرف يا ةن مذاکرات، نشانيانات در ايب

باز . دکنتواند در محاکمه مداخله  يک طرف مي عنوان بهعام 

متهم و  يفردهي، عدم کيفردهياز صدور حکم براساس ک پيش

 همطالعشده،  ريشخص دستگ يو عدم آزادساز يا آزادسازي

باشد، نشان از  يگرفتن از دادستان، مثل آنچه که در مقام دفاع م

قرار  ين دارد که دادستاني كه در مثلث محاکمه با صفت مدعيا

                                                           
1- Guidelinees on the Role of Prosecutore. 
2- The Role of Public Prosecation in the Criminal Justice System. 

 ةمحاکم»بنابر اصل . رديگ ينم يجا يطرف يت بيدر موقع ،دارد

ب يق و تعقيخود را در تحق« طرف»دادستان صفت « متناقض

و ( هينظر)تز  يعنيادعا  دار تناقض يعيطب ةجينت. دکن يت ميتقو

دن يصورت رس نيو بد( مقابل ةنقط)تز  ي، آنتيريدرگ يعنيدفاع 

ب که از طرف دادستان با يند تعقيراه فرا ةنقش. جه استيبه نت

البته . شود يرش ادعانامه آماده شد، از طرف دادگاه شروع ميپذ

( يا هينظر) يشود تز يافت ميدادگاه  ةن ادعانامه که در پرنديا

. ت استيحما آن مورد يل جاگرفته از محتواياست که دال

خود را در مقابل  يگر محاکمه است، ادعايکه طرف د يدفاع

ها و  آمده با راه  ل بدستيکه مکلف به اثبات دال يا يمدع

، 507، 508، 501، 578 ةماد. )دکن يمدافعه م يحقوق يها روش

ن يبد( 0يفريک ين دادرسيئقانون آ 780 ةو بند دوم ماد 7711

خود باشد  يچند هم مکلف به اثبات ادعاره يعلت مقام مدع

، متناسب با اصل يئبه انصاف مرجع قضا يله با عدم واگذارئمس

ل يجهت دادن حق دفاع به متهم و وک« محاکمه متناقض»

 .م گشته استيمدافعش تنظ

 قوا ةا اصل موازني 9ها سالح يتساو -9

بط با محاکمه باشد دادستان که موضوع مرت  يصورته دريدر ترک

که به اعتبار « طرف»همان صفت  يعني يت شغليبر فعال عالوه

ن صفت را به اعتبار ياست ا کردهاش آن را کسب  فهيوظ

ر خواهد ييتغ ييزهايشخص خود به همراه داشته باشد چه چ

که به اعتبار شخص خود  يبحث ما دادستانکرد؟ موضوع مورد

که با صفت  يرد و دادستانيبه خود گ را« طرف»صفت 

قدرت حکومت  ،و مشارکت در محاکمه يندگيادعاکننده به نما

ح و يصح ةب، محاکميو هم تعق يبازپرس ةهم در مرحل ،دارد

که به  ينيو تضم کردقدر محافظت خواهد ن را چيتحت تضم

ن ينفع متهم، شخص مشکوک درنظر گرفته شده به چه اندازه ا

 يها؛ شخص شاک سالح ياصل برابر. کردحق را فراهم خواهد 

 ةدارد، در مرحل يکه متضرر شدنش را از موضوع جرم ابراز م

 ةو در مرحل کرده يآور ه را جمعيل به له و عليق داليتحق
                                                           
3- CMUK 160/2, 177, 201, 206, 207 Ve 216. 
4- Equality of Arms. 
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شرکت  هدر محکم يل با صفت مدعين داليه بر ايب با تکيتعق

که  يتيممنوعط يه، شرايترک يفريک ةدر حقوق محاکم. دکن يم

اجبار در  يعني. رديگ يم فاعل و مفعول را در بر يطرف ياوصاف ب

ن وجود آدر  ان دعويبه طرف يکه توجه يطيشرا)عدم محاکمه 

 05 يال 55 يل رد و اجتناب، در مواد قانونيدل( نخواهد داشت

شده  ينيب شيقضاوت پ يتنها برا يفريک ين دادرسيئقانون آ

اجتناب دادستان و عدم مشارکت دادستان ا يط رد و يشرا. است

م يتنظ يفريب و در قانون محاکمه کيا تعقيق و يتحق ةدر مرحل

ادعا را برعهده دارند  ةفيکه وظ ييها دادستان. است نشده

ا اجتناب از يفه، رد و ين وظيت از انجام ايدال بر ممنوع يحکم

شود نظر گرفته جدا در يفريک ةآنکه به اعتبار شخص از محاکم

 (900 :7404کانتر، ) .وجود  ندارد

ز همانند دادستان، يه متهم نککند  يجاب مين اصل ايران ايدر ا

ار داشته يرا در اخت يش، امکانات ضروريدر مقام دفاع از خو

، توازن ييوان اروپاينظر د ها، بنا به سالح يمفهوم برابر. باشد

 ةتا مرحل يمقدمات ةن اتهام و دفاع، از مرحليرا ب يضرور

حقوق بشر از سال  ييون اروپايسيکم .کند يجاب ميمحاکمه ا

رده است که ناظر به بکار  ها را به سالح ياصطالح تساو 7424

 .است ان اصحاب دعويالزم ب يت تساويرعا

حقوق  يالملل نيثاق بيم 79 ةن نکته الزم است که ماديذکر ا

 ةقوب يبه تصو 7029که در سال ( 7488) ياسيو س يمدن

 ييون اروپايکنوانس 8 ةده است، همانند ماديران رسيمقننه ا

مقرر داشته است که هر کس حق دارد به ( 7420)حقوق بشر 

موجب  شده به طرف، ايجاد ک دادگاه مستقل و بيياو در  يدعوا

ها به  سالح يحق برابر. شود يدگيطور منصفانه رس قانون به

که  يو و اسناديدعوا به آرش يها طرف ين معناست که تماميا

ن يا ةالزم. داشته باشند يکند دسترس يها استناد م دادگاه به آن

ن فرصت برخوردار باشند يدعوا از ا يها ن است که طرفيامر ا

ون يسيکم. و بتوانند مطالب موردنظر خود را از شهود بپرسند

 ياست که دادسرا هر نوع سند کردهحقوق بشر اعالم  يياروپا

ف مجازات مظنون کمک کند، يا تخفيرا که بتواند به تبرئه 

کارشناسان به نفع متهم، برابر با  يبرا. دکنموظف است افشا 

 .شودالت فراهم يکارشناسان به نفع دادسرا امکانات و تسه

 ةن اصل، متهم در هميا ةيبر پا (890-894 :5000تون،  يکل)

 يها رّد اتهام يبرا يفرصت برابر ي، دارايدادرس يها مرحله

د يه خود است و به متهم بايدادستان عل يشده ازسو  مطرح

ژه يو به)نظر کند ن ادعاها اظهاريفرصت داده شود تا در مورد ا

 (97 :7002، يناج)(. داشته باشد ير منفيثأت او تياگر در وضع

بولوت )ش يه اتريالت عليا يحقوق بشر در دعوا ييوان اروپايد

ف اين يدر تعر 7448 ةيفور 55مورخ  يموجب رأ به 7(ايآوستر و

د ياصل مزبور به هر طرف با ةيکه بر پا داشتهاصل اعالم 

ر درا  يکه و يا گونه خود داده شود؛ به يفرصت طرح دعوا

 .ت نامساعد قرار ندهديبرابر طرف خود در وضع

 بيتعق ةفيب و وظيار تعقياخت -2

 .متعلق به جامعه است يعموم يب دعوايران حق تعقيدر ا

. گذارد يموقع اجرا م ندگان خود بهينما ةليوس ن حق را بهيجامعه ا

را ( متهم)کار  نام جامعه، بزه جامعه است و به ةنديدادسرا نما

چون ( متهم)کار  بزه يفريب کيدر تعق. دهد يب قرار ميتحت تعق

کار  ب بزهيتعق. ار تام دارديصاحب و مالک حق است اخت هجامع

ف يا تکليفه يدادسرا وظ يبرا يول ،حق ةجامع يبرا( متهم)

خود امتناع  يف قانونين تکليا يتواند از اجرا يدادسرا نم. است

 :7008، يآخوند). ا در عمل به آن تسامح و تعلل کنديورزد و 

ل دادسرا يقانون تشک ياصالح 0 ةماد« الف»مطابق بند  (790

است  يبا ر يحقوق عمومب متهم به جرم و حفظ يدار تعق عهده

ب متهم به يتعق ،شده  انيز بيحه نيال 77 ةدر ماد .دادستان است

شده که دادستان   انيز بيحه نيال 19 ةدر ماد. دادسرا است ةعهد

 00البته در مواد . را متوقف کند يمقدمات هاي قيتواند تحق ينم

ب يق تعقيو تعل يبيتعق ةندوکردن پر  يگانيبا ه،حيال 07و 

 ينيب شيط مذکور در آن مواد پيمورد و با توجه به شراحسب 

کند  يل ميب را تعديتعق و بوده يقانون يشده است که تا حدود

 .دهد يب سوق ميت داشتن تعقيو آن را به سمت موقع

ها در خط اول  دادستان يفريک ين دادرسيئه قانون آيدر ترک

اوراق، جمع  ي، بازداشت، بررسيريدستگ. ندا هحقوق جا گرفت

                                                           
1- Bulut v. Austria 
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دادستان در  يل از محل وقوع حادثه، امر کتبيکردن دال

، شخصًا در يه و بررسيق و تفحص اوليا امور تحقيو  ييبازجو

. کند يريگيد پيب جرم را بايتعق و محل وقوع جرم حاضر شده

 ق و تفحصيکار تحق  به
دادستان . شود يز گفته مين 5ييآغاز بازجو يفريدادستان ک 7

دست آوردن معلومات  به يقات برايدر ضمن آغاز تحق يفريک

با سرعت مدارک الزم را به دست  ،تواند با امر به مأموران يم

با امر  ييا بازجويق و تفحص يدر ضمن آغاز تحق. اورديب

صلح  يقاض ييامور بازجو. رديگ يل به خود ميحکم دل يدادستان

که  يفيل، وظايدل يآور ارات جمعيان با داشتن اختين ميو در ا

 يعموم ةکه جنب يا مثل بازکردن پرونده)طه ين حيخارج از ا

 ين دادرسيئآ 780 ةماد)است  يف دادستانياز وظا( دارد

 .0(يفريک

ل به يا نبودن دادستان و اعالم دليطرف بودن و  يمشکل ب -8

 نفع متهم

دادستان در اعالن  ةفيبر وظ يمبن يران صراحتيدر حقوق ا

خواست فريکننده به ک يدگيل به نفع متهم به دادگاه رسيدال

استنباط  يمقررات فعل يد بتوان از برخيشا. شود يمالحظه نم

 يل به نفع متهم خودداريد از اعالن داليکرد که دادستان با

قانون نظارت بر رفتار  71 ةماد 9ن مقررات بند يا ةجملاز. نکند

را  يئف قضايدر انجام وظا يطرف يقضات است که خروج از ب

 ةيز کلين 0 ةحه در ماديال. محسوب کرده است يتخلف انتظام

 ةجملکرده است، از يطرف يت بيرعارا ملزم به  يئقضا هاي م مقا

دادستان در  يطرف يج بياز نتا يکي. ن مقامات دادستان استيا

 يريبه نفع متهم جلوگ را ليدال ين است که ويا يروند دادرس

نفع متهم وجود داشته به  يليا دالين ئکه قرا ينکند و درصورت

و احقاق حقوق  يحفظ نظم عموم يراستا رکه د باشد همچنان

دارد، مبادرت به  يبه ضرر متهم اعالن مرا ل يديده، دال بزه

« ل»ن بند يهمچن .ل به نفع متهم به دادگاه کندياعالن دال

دادستان  ه،حيال 580 ةز ماديل و نيقانون تشک ياصالح 0 ةماد

( يقرار جلب متهم به دادرس)ت يار مخالفت با قرار مجرمياخت

                                                           
1- Araştırma Ve Soruşturma Yapmak. 
2- Hazırlık Soruşturması Yapması. 
3- CMUK 160 

تواند از وجود  ين مخالفت ميا. بازپرس را دارد ةيصادره از ناح

در . دارد يل به نفع متهم باشد که دادستان آن را اعالن ميدال

ان شده که در يل بيقانون تشک 58 ةالحاق شده به ماد« ج»بند 

است که حق درخواست  يدادستان ازجمله افراد يفريامور ک

. متهم را دارد يرقانونيت غيا محکوميدنظر از حکم برائت يتجد

منظور  بهان داشته که دادستان يحه بيال 900 ةماد« پ»بند 

ا عدم تناسب يبا قانون و  يبرائت متهم، عدم انطباق رأ

ت يدارد و محکوم را دنظريمجازات، حق درخواست تجد

رسد در مفهوم  ينظر م ان نداشته که بهيرا ب« متهم» يرقانونيغ

متهم که مورد اعتراض  يرقانونيت غيمحکوم. آن مستتر است

ه متهم که يل علياز عدم وجود دال يرد ناشيگ يدادستان قرار م

ل ياز عدم وجود دال يرد ناشيگ يمورد اعتراض دادستان قرار م

ز يحه نيال 505 ةماد. ل له متهم استيا وجود داليه متهم يعل

تواند  يم... »دادستان بعد از ارسال پرونده به دادگاه  ،ان داشتهيب

شود به دادگاه  يا حادث ميه متهم را که کشف يا عليل له يدال

 يطرف يب يمنطق ةجيتوان گفت نت ين ميبنابرا. «اعالم دارد

ل به يل، لزوم او به دخالت دادن داليدال درخصوصدادستان 

وم ن لزيچند ااست، هر يفريک يدگيان رسينفع متهم در جر

 ةمعاونت آموزش قو) .امده استيران نين ايح در قوانيطور صر به

 (542 :7001ه، يقضائ

ل يقانون تشک ياصالح 0 دةما« و»که مطابق بند  يياز آنجا

استان  يفريت دادگاه کيم در صالحئر از جرايدادستان در غ

ت يرعا يبرا رو اين از .را انجام دهد يقات مقدماتيتواند تحق يم

داشته ز توجه يل به نفع متهم نيد به داليبا ينحو به يطرف يب

کار،  بزه يفريب کيد در ضمن تعقيدادسرا با»ن يبنابرا. باشد

هر نکته و . او باشد يها يمنافع و حقوق و آزاد يمحافظ و حام

توجه و  د مورديکه ممکن است به نفع متهم باشد با يا مسئله

زادگان و  مؤذن ؛29 :7000، يآخوند) .«رديت دادسرا قرار گيعنا

 (785 :7047نژاد،  ضرغام
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و گذشتن از خود  يعدم جانبدار يبه معن يطرف يه بيدر ترک

طرفانه  يب يصورت رفتار به بايددادستان،  يطرف يب. باشد يم

ت از يعدم حما يليمتهم و شخص متضرر، به هر دل درخصوص

از  ياتيز عمليآن و ن ةل و مطالعيدال ين دو گردآورياز ا يکي

که  يکار. شوددرک  يت ماديافتن واقعيل به خاطر ين قبيا

طرف ماندن آسان   يدادستان ملزم به انجام آن است در آن ب

زند و حال  يرا بر هم م يتعادل اجتماع ،مرتکب به جرم .ستين

در . شود مين تعادل دوباره فراهم يجرم، ام يفردهيآنکه با ک

تعادل را باور دارد،  کردنکه موظف به فراهم  يط مقامين شرايا

 (742 :5072جنتل، ). خود دادستان است

تنها  نه يفريک ين دادرسيئآ 780 ةکن دادستان براساس ماديل

که به نفع متهم است  يه متهم است بلکه موارديکه عل يموارد

 ةن براساس بند سوم ماديهمچن. دکن يز موظف است بررسيرا ن

 يها ار مراجعه به راهي، دادستان اختيفريک ين دادرسيئآ 580

در کنار  ين موارد وقتيا يتمام. ز دارديبه نفع متهم را ن يقانون

و  استطرف  يکه دادستان ب شود يشوند معلوم م يهم آورده م

کن يل. کند يت ميفعال يت ماديدن به واقعيرس منظور بهتنها 

 ةکنند است که کامل يد فراموش کرد که دادستان کسينبا

ل يبر دال اتکابا که است  يز کسيها است و ن يريگيپ يتمام

در  يرو دادستان حت نيا از. دکن يم ادعو ةخود اقام ةبدست آمد

 ةبه خاطر جنب شود يمطالبه م ياز و ادعو ةکه اقام يطيشرا

پس از شروع محاکمه، . شود يمقام ادعا را صاحب م يعموم

به نفع متهم از  يقانون يها متهم و مراجعه به راه ةتبرئ يتقاضا

بر تصاحب مقام ادعا نخواهد  يريگونه تأث چيطرف دادستان، ه

 يل دادستان در طين دليبه ا (09 :5008تورحان، ) .داشت

 ادعو ةفيمقام ادعا، وظ عنوان بهاست که حداقل  يمحاکمه، طرف

 (770 :5075 جمهور،  نيشاه). عهده داردرا بر

  و اصول بوداپست 7ه متهميل عليدادستان و دال يطرف يب -1

                                                           
1
 Carner 

به نفع ( يليا دالي)ل يکه ممکن است دل يورط ران همانيدر ا

عليه ( يليا دالي)ل يمتهم وجود داشته باشد، امکان وجود دل

دفاع  ياز نظم عموم بايدک طرف يدادستان از . استز يمتهم ن

ه يل عليدال درخصوص يطرف يفه در بيگر وظيکند و از طرف د

 يکي: دارد ءه متهم دو جزيل عليدر دال يطرف يب. متهم دارد

ل يه متهم وجود داشته باشد که آن دليعل يلينکه اگر دليا

د از آن به نفع متهم يباشد با (Keane, 2006:55) حيرصحيغ

ل فاسد يد از داليابخود ن يق اوليًا به طريکند، ثان يريجلوگ

فه دارد که يران وظيدادستان در ا. ه متهم استفاده کنديعل

دادستان  فةين وظيا. ن کنديه متهم را تضميل عليصحت دال

ک ياز  .ح ذکر نشده استيطور صر ران بهين اياگرچه در قوان

متهم  به راجعل يدادستان نسبت به دال يطرف يب ةفيطرف از وظ

 ين توسط دادستانيحفاظت از قوان ةفيگر از وظيو از طرف د

ز در مورد يه نيقضائ ةقو يحقوق ةادار. شود يم يناش

 پرسشن يا پاسخ بهدر « خالف واقع در دادسرا يها گزارش»

ل اقامه يدل[ يتصرف عدوان]ل موارد ين قبيچنانچه در ا... »که 

برخالف واقع بوده، دادسرا چه  يژاندارمر يها كه گزارش شود

ان يب 71/4/90خ يبه تار يمشورت ةيدر نظر« دارد؟ يفيتکل

ا رفع ي يرفع تصرف عدوان يها در پرونده»: داشته است

از اظهارنظر،  پيشد يشود، با يمزاحمت که در دادسرا مطرح م

معاونت آموزش ) .«... شود يدگيت رسيصحت شکا درخصوص

 (01 :7001ه، يئقضا ۀقو

. ران استيها در ا دادستان يف اساسياز وظا ،ب متهم به جرميتعق

ه متهم به جرم استفاده يعل يلين رهگذر دادستان از دالياز ا

د يکند، با يه متهم استفاده ميکه دادستان عل يليدال. کند يم

ناسالم  ةکار بردن ادل د از بهين دادستان بايبنابرا .ح باشنديصح

ت کند تا يه متهم رعايکند و عدالت را در استداللش عل يخوددار

نکه يران به ايا ةن موضوعيدر قوان. متهم به ناحق محکوم نشود

طور خاص اشاره  هرد بل دايفه در حفظ صحت داليدادستان وظ

ل مفروض انگاشتن يد به دلين موضوع  شايعلت ا. نشده است

ب يد در تعقياًل دادستان باوپرواضح است که ا. فه باشدين وظيا

 يانتظام ين مورد دادگاه عاليدر ا. ل استفاده کنديمتهم از دل
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با عنوان  8/4/7084مورخ  571-574 ةشمار ةقضات در دادنام

: دهد يت دادستان حکم ميدر محکوم« ليدال يآور عدم جمع»

نشده،  يآور ن جمعادر مورد اتهام متهم يقات کافيچون تحق»

ن مورد يدر دادگاه نبوده و دادستان در ا يان شفاهيمورد از موارد ب

 (550 :7001ه، يقضائ وةمعاونت آموزش ق) .«... تخلف کرده است

ح و يباشد صحه متهم يشده توسط دادستان عل  ل اقامهيًا دليثان

ت دادستان يقضات در محکوم يانتظام يدادگاه عال. استمشروع 

داده است  يرأ 7077بهمن  70مورخ  7707 ةطبق حکم شمار

فه ين وظياست که دادستان در انجام ا يهيبد ...»: نکهيبر ا يمبن

به مثابه محکمه است و هر [ يتصرف عدوان يبه دعوا يدگيرس]

و  يدگيد مسبوق به رسيشود، با يصادر م يکه از حاکم يحکم

ه يات اوليهين نکته که از بديموجه و مدلل باشد و چنانچه حکم ا

 ه،يقضائ معاونت آموزش قوة) .«ت نشود، تخلف استياست رعا

قضات نشان  يانتظام يدادگاه عال يت رأيماه (584 :7001 

ح يد صحيشود، با يکار گرفته م ه متهم بهيکه عل يليدهد که دل يم

 .از فساد باشد يخالو 

ل ين دلين در محاکمه است به اياز طرف يکيه دادستان يدر ترک

جمهور،  نيشاه). شودتواند مطرح  ينم يو يطرف يب کردن فراهم

خود در طرف  ةفيسته وظيانجام شا منظور بهکن يل (770 :5075

بحث نخواهد   اط قابليا احتيت و يط ممنوعيم شرايادعا، تنظ

ششم  ةپس از جلس 5002ن موضوع در سال يبا ادر ارتباط . شد

اروپا با  ياروپا که از طرف شورا يها دادستان کنفرانس

ب داده شده بود در همان يدادستان مجارستان ترت يهمکار

عرضه « اصول بوداپست» عنوان بهسال مورد قبول واقع شده و 

 يأت عاليز طرف ها 7بنگوالر پس از اصول اخالقي حکم. شد

 959 ةها با حکم شمار ها که از طرف دادستان قضات و دادستان

اصول مربوط به اصول  .ديب رسيبه تصو 70/70/5008که در 

 :ن شرح استيدب( يف اساسين وظاياول) يياروپا

 :يطيدادستان در هر زمان و تحت هر شرا -

را خود  ةفيتوانند وظ يدارند م ادعو ةاقام ةفينکه وظيضمن ا -

 .به اجرا درآورند يالملل نيو ب يحقوق ملمتناسب با 

                                                           
1- Bangular 

طرفانه، منسجم و با  يصورت عادالنه، ب ف خود را بهيوظا -

 .دهند يسرعت انجام م

ها  ن ارزشياز ا ،رنداگذ ياحترام م يبه حقوق و افتخار انسان -

 .دهند يت قرار ميحما و مورد کردهمحافظت 

توجه قرار  موردرفتار خود را به نام جامعه و به نفع عموم  -

 .دهند يم

با  ين منافع و حقوق شخصيعادالنه ب يدارند تا تعادل يسع -

 .دکننمنافع عموم برقرار 

دادستان و  يأت عاليشده از طرف ه  بيحکم تصو يدر راستا

 يأت عاليفر هيأت کل کيقضات در مورد اصول بوداپست ه

-00 يها و به احکام شماره 50/77/5001خ يز در تاريز نيتم

2/5001 ،E  5001/ 599و ،K ن اصول را يت از اياز به تبعين

 يطرف يدر مورد ب (755-91 :5070م، يلدري). است کردهان يب

 يو يطرف ين اصول مذکور آورده شده است بيدادستان که در ب

 دارد يشخص و يطرف يد به بيست بلکه تأکيمقام او ن نظراز 

ن، در حقوق يبرخالف ا. است يفه ويکه موقع انجام دادن وظ

ا يو  يطرف يب يانداز در ارتباط با علل به شک يه مقرراتيترک

ط ين شراين علت در ايبه ا. ت دادستان وجود ندارديممنوع

ت از انجام يا ممنوعين است که امکان رد و ين بر ايده دکتريعق

 :5072، و ديگران اوزبک). باشد يفه دادستان ممکن نميوظ

570) 

  نيئآ 55 ةشده در ماد ينيب شيمقررات پ ياجرااز نظر قضات 

 ها مورد در مورد دادستان يا سهيطور مقا به يفريک يدادرس

ش ياست که پ يناسازگار کردنچراکه قانون، حل . ستيبحث ن

که  يطيدر شرا يئطور استثنا کن بهيل. شود يآورده م يقاض

دهد دست  يد قرار ميرا مورد شک و ترد يطرف يت، بيممنوع

فه ياز انجام وظ يا دور ساختن ويفه و يدن از انجام وظيکش

د يرو مقررات مربوط به شک و ترد نيا از. ستيبحث ن مورد

 ييدارد از آنجا يئت استثنايوضع يقاض يطرف يب سبب افتادن به

نيز مورد بحث نخواهد  يئو مقررات استثنا يا سهيمقا ةکه توسع

از نظر  يفريک يدادرسن يئآ 55 ةمقررات ماد يدر اجرا. بود

جمهور،  نيشاه). خواهد داشت تريز با حقوق مغايها ن دادستان
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د يکه موجب شک و ترد ين اگر موارديهمچن (770 :5075

طور  دادستان به ةفيوجود داشته باشد که مرتبط با عدم انجام وظ

توان موجب  يسته باشد با مراجعه به دادستان کل ميشا

جهت  يو يجا گر بهيد يکيدادستان و قرار دادن  يريگ کناره

ن يز از اين اگر دادستان کل نيچن هم .کردفه را فراهم يانجام وظ

 .خبر باشد خود شخصًا وارد عمل خواهد شدموضوع با

 گاه دادستانيو جا يطرف ياصل ب -0

ب، عدم يعدم تعق يمعنا را در لغت به يطرف يران بيدر ا

طرف را  يو ب ياسيس يها يبند و عدم دخالت در دسته يجانبدار

ن، يمع) .نکند يجانبدار ند که تعصب نداشته ويگو يم يبه کس

 عنوان بهعادالنه  يدادرس الزمة ياصول دادرس (854 :7000

، يو محسن يغمام). ن اشخاص هستنديادياز حقوق بن يکي

، يقربان). اند عدالت شکل گرفته ةين اصول بر پايو ا (77 :7040

خ و يتوان اخالق، عقل، مذهب، تار ين حال ميبا ا( 790 :7040

را  يو اقتصاد ياسيو تحوالت س ياجتماع يها تمدن، خواست

و  يمحمد ؛00 :7009، يصادق). دانست ياصول دادرس يمبنا

عادالنه  يدادگاه با دادرس يطرف يب» (01 :7041ديگران، 

ق است که گاه يچنان وث آنن رابطه يا. م دارديمستق يا رابطه

ر يف و تفسيطرفانه بودن آن تعر يبه ب يعادالنه بودن دادرس

وصف رفتار و گفتار  يطرف يب (590 :7001، يفضائل)« .شود يم

ا ياست که  يستم دادرسيس يو ذهن و فکر آن دسته از اجزا

تواند مؤثر در  يکنند که م يم يا اقدام و اظهارير بوده يگ ميتصم

 يف قاضيطرف بودن، فقط تکل يب بيترت نيبد. باشدمفاد حکم 

تحقق  ياو برا يطرف يست و بين يو وصف شخص قاض

عادالنه . ستين يکاف يطرفانه شرط الزم هست ول يب يدادرس

ا منصفانه يجمله در گرو عادالنه ا حکم صادره، ازيفر يبودن ک

توان  يناعادالنه نم ياز دادرس رو اين از. است يدگيبودن رس

 يصورت مجازات در». مجازات عادالنه داشتانتظار حکم و 

 يعنيآن  ةدهند ليوصف عدالت است که عناصر تشک ستةيشا

« .ز براساس عدالت باشديحکم ن يدادگاه و اجرا يقانون، رأ

 (95 :7011، يظفر)

ز از هرگونه رفتار جانبدارانه، از يو پره يطرف يت اصل بيرعا

و به  يغرض يد در کمال بيبا يقاض. عادالنه است يلوازم دادرس

، به قضاوت پرداخته و يو جانبدار يداور شيدور از هرگونه پ

ره را يو غ ياسي، سي، نژاديقوم  ،يمذهب هاي شيو گرا ها ليتما

ق يب و تحقيک مقام تعقياصل تفک. در امر قضاوت دخالت ندهد

 يطرف يج اصل بين آثار و نتايتر کننده از مهم يدگياز مقام رس

کامل اقدام به انجام  يطرف يد با بيق باياست و مقام تحق

ه متهم يل را هم له و هم عليد و دالکنسونگر  قات همهيتحق

منافع  درخصوصد يبا يطرف يت اصل بيدر رعا. کند يآور جمع

اعتنا  يب يگروه يها و رسانه يو فشار عموم يو دولت يشخص

قرار توجه  ه مورديهدف اول عنوان بهد يبا يباشد و منافع عموم

ا ضرر مظنون و يط و اوضاع و احوال مرتبط با نفع يشرا .گيرد

قت و عدالت يحق يدر نظر گرفته شود و ضمن بررس ييگرا ينيع

 يقات منطقيتحق نکه همةيده و متهم از ايد در مورد جامعه، بزه

حق محاکمه . خاطر فراهم شود نانيافته اطمي انجام يو ضرور

ن حقوق يتر يطرف از اساس يک دادگاه مستقل و بيشدن توسط 

. شود يحکومت قانون محسوب م يک اصل اساسيها و  انسان

 (700 :5000زاپاال، )

است و با مستقل  يدادرس يطرف يب ةالزم ياستقالل قضائ

استقالل دادرس . شود ين ميماو تأ يطرف يشناختن دادرس، ب

ران يا يه است که در قانون اساسيقضائ ةاز استقالل قو يتابع

مقرر  يقانون اساس 728اصل . ت شناخته شده استيز به رسمين

بان حقوق ياست مستقل، که پشت يا ه قوهيقضائ ةقو -7: دارد يم

دن به عدالت و يول تحقق بخشو مسؤ يو اجتماع يفرد

ترش حقوق عامه و گس ياياح -5: ر استيف زيدار وظا عهده

تحقق بند دوم مستلزم وجود  .مشروع يها يعدل و آزاد

در نظام  يطرف ياست و نقض اصل ب يئدر نظام قضا يطرف يب

مانع  يطرف يمزبور است چراکه نقض ب فةيبرخالف وظ يدادرس

 .مشروع است يها يتحقق عدالت و آزاد

شود؛  يها اقامه م توسط دادستان يعموم هاي ه اتهاميدر ترک

الت يتشک ياست و دارا يها دادستان جمهور آن عنوان کامل

 ز همچون قضات در رابطه با حوزةيها ن دادسرا هستند؛ دادستان
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قضاوت  يعال يشوار. شوند يم ميخود به چند دسته تقس يئقضا

 يها مربوط به قضات دادگاه يکل به امور ادار يها و دادستان

ناف ياست يعال وانيکل که عضو د يها ، دادستانيئو قضا يادار

ه يناف ترکياست يپردازند، دادگاه عال يکشور نباشد م يا شورايو 

 يقانون ف محولةيوظا يفايدادستان کل ارشد دارد که به ا

ناف ياست يو دادگاه عال ينظام يها دادگاه .کند يمبادرت م

گاه يجا. )جزء و دادستان ارشد هستند يها دادستان يدارا ينظام

( 0/2/7048الملل  نيو عرف ب جهان يدادستان در کشورها

قانون  700براساس اصل ( ها دادگاه)اصل استقالل محاکم 

ه قضات در قضاوت خود مستقل هستند و قضاوت يترک ياساس

ه و يترک ين جارير قوانيو سا يخود را براساس قانون اساس

ر مراجع و ير از سايثخود و بدون تأ ين قناعت وجدانيهمچن

د انجام دهند و حکم صادره از يبا يردولتيو غ يدولت يها مقام

ه نافذ يترک يررسميو غ يه مراجع رسميکل يبرا يئمراجع قضا

ن يبنابرا. دکن يريتواند از انجام آن جلوگ يکس نم چيهستند و ه

تنها « ها ياستقالل دادگستر»عنوان  بان اصل ياساس ابر

است و به استناد اصل  شدهف قضات مشخص ياستقالل در وظا

ها در نظر گرفته  به قضات و دادستان يهرگونه حکم يطرف يب

 .شده است

که  5005 ةها به شمار قانون قضات و دادستان 80 براساس مادة

ت يدهد، براساس تثب يو دادستان م يبه قاض يفر انضباطيک

فر يست، کيها ن ف و صفات آنيکه مناسب وظا ييها اعمال و فعل

ت، در يوضع ينيو سنگ يچگونگ ةخاطر درج داده شده به ينيجانش

ح با نشان دادن يو صح يطرف يفه بيجاد عدم انجام وظيط ايشرا

 يعال سسةبراساس قانون مؤ. استرفتار و کردار خود ممکن 

که با  ييها قضات و دادستان 8001 ةها به شمار قضات و دادستان

و  يطرف ياصول ب ةيکه در سا يتالف دارند هرگونه حکمهم اخ

 .وجود نداردکند ها را از هم جدا  استقالل، آن

از  يجزئ عنوان به يقواعد دادرس ةسازند ين اصول دادرسيبنابرا

ن امر مستثنا يز از اين يطرف يهستند و اصل ب ين دادرسيئآ

 ةيقانون نظارت بر قضات، کل 71 ةماد 0نبوده و مطابق بند 

 يطرف يب .هستند يطرف يت بيملزم به رعا يئمقامات قضا

امده يران نيشود که در قانون ا ينجا احساس ميز ايدادستان ن

دادستان در  يطرف ياصل ب ينيب شيپ يسنج است و ضرورت

ه با توجه به يترک يد بر نظام دادرسيکران با تأيا ينظام دادرس

شود و  ياز ميران احساس نيکه ارائه گشت در قانون ا يمطالب

 .شود ينيب شيز پيبهتر است در قانون ما ن

 يريگ جهينت

ت از حقوق بشر در حقوق مدرن، حقوق يرشد حما يدر راستا

 يها نظام. توجه قرار گرفته است ش مورديش از پيز بين نامتهم

ول حفظ حقوق ؤران مسيران و خارج از ايدر ا يدادگستر

دادستان با توجه به . ژه حقوق متهم هستنديو به يشهروند

د نقش يب متهمان دارد، بايدر تعق يلحاظ قانون که به يقدرت

 ةندياز آنجا که دادستان نما .دکنفا ينه اين زميدر ا يتر مهم

حقوق  يد حاميشود و با يب متهمان محسوب ميجامعه در تعق

 يبرا يو حت يفريک يند دادرسيافراد مرتبط در فرا يهمگ

کشف بايد باشد،  يطرف يت اصل بين حقوق متهم و رعايتضم

 .دهد همت خود قرار يعدالت وجه يمنظور اجرا قت را بهيحق

 يروزيپ يدر پ فقط يخصوص يد به مثابه شاکيدادستان نبا

د ياول با ةدر درج يو. ممکن باشد ةليه متهم به هر وسيعل

بسا به نفع متهم  ن چهين قوانياز ا يارين را اجرا کند که بسيقوان

 يصورت خود در يو قانون يف اخالقيمطابق وظا رو اين ازباشد و 

آن را  يطرف يبه نفع متهم کشف شود، در کمال ب يليکه دل

کننده اعالن دارد  يدگيموردنظر قرار داده و آن را به دادگاه رس

 يبرا. نحو احسن انجام داده باشد خود را به ةفيله وظيوس نيتا بد

 :شود يمران ارائه ير در حقوق ايز يشنهادهاين منظور پيا

ل به ينکه دادستان مکلف باشد داليقانون به اح در يتصر -7

سب حا يار دادگاه قرار داده يصورت وجود در اخت نفع متهم را در

 .ب دخالت دهديند تعقيمورد خود آن را در فرا

صورت اطالع از  درنکه دادستان يح در قانون به ايتصر -5

 .ل شودين داليا يرگذاريه متهم، مانع از تأثيل فاسد عليدال

ران چون يا يدادستان در نظام دادرس يطرف ياصل ب ينيب شيپ 

ک قسمت صالح است و يو فقط در  دارد يانحصار يکه شأن

ت متهم باشد يمحکوم ينکه در پينه ا  طرفانه عمل کند، يب بايد
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 ةيقانون باشد تا سا ةيعدالت بر پا ييجو يد پيو هدف او با

  .احکام باشد ةيگستر کل هين عدالت سايشاه
 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

مشترکًا آوري منابع و نگارش  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است گانتوسط نويسند

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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This role has been highlighted in such a way that the issue of observing the 

defendant's defense rights, including declaring reasons in his favor and 

preventing the presentation of corrupt reasons against him by the prosecutor, has 

been considered insignificant. In Turkish law, the Budapest principles of the past 

have been accepted, and this issue was adopted in 2005 after the sixth sessions 

of the conference of European prosecutors, organized by the council of Europe 

in cooperation with the Hungarian prosecutor, and these points were adopted in 

those principles. The prosecutor performs his or her duties fairly, impartially, 

coherently and expeditiously, and also seeks to strike affair balance between 

personal interests and rights and the public interests. In Iranian law, he should 

not refuse to present arguments in favor of the accused and prevent corrupt 

arguments against him. This duty of the prosecutor, although not explicitly 

mentioned in Iranian law, arises on the hand from the duty of the prosecutor to 

be neutral with respect to the reasons for the accused, and on the other hand, 

from the duty of the prosecutor to protect the law. As article 49 of the law on the 

principles of the judiciary, adapted in 1307, stated about the prosecutor (the 

public prosecutor). Public prosecutors are officials who work for public rights 

and oversee the implementation of laws in accordance with legal regulations, the 

research method is library. 
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