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چکيده
دادستان در نظام دادرسي ايران و ترکيه متصدي دعواي عمومي بهمنظور حمايت از
حقوق جامعه و بزهديده است .اين نقش بهگونهاي برجسته شده است که موضوع
رعايت حقوق دفاعي متهم ،ازجمله در اعالن داليل به نفع او و جلوگيري از طرح
داليل فاسد عليه وي توسط دادستان ،ناچيز تلقي شده است .در حقوق تركيه اصول
بوداپست مورد قبول واقع شده است و اين موضوع در سال  5002پس از جلسة

سابقه مقاله:
تاريخ دريافت44/01/00 :
تاريخ پذيرش44/04/71 :
تاريخ انتشار44/70/7 :

ششم کنفرانس ،توسط دادستانهاي اروپا که از طرف شوراي اروپا و با همکاري
دادستان مجارستان ترتيب داده شده به تصويب رسيده است .دادستان وظايف خود
را بهصورت عادالنه ،بيطرفانه ،منسجم و با سرعت انجام ميدهد ،و همچنين سعي
دارند تا تعادلي عادالنه بين منافع و حقوق شخصي با منافع عموم برقرار کنند .در

واژگان کليدي:

حقوق ايران بايد در ارائة داليل به نفع متهم و جلوگيري از داليل فاسد عليه او

دادستان ،متهم ،داليل بهنفع متهم،

خودداري نکنند .اين وظيفة دادستان اگرچه در قوانين ايران بهطور صريح ذکر نشده

داليل عليه متهم ،اصول بوداپست.

است ،از يک طرف از وظيفة بيطرفي دادستان نسبت به داليل راجعبه متهم و از
طرف ديگر از وظيفة حفاظت از قوانين توسط دادستان ناشي ميشود .همچنان که
در مادة  94قانون اصول تشکيالت دادگستري مصوب  7001در مورد دادستان
(مدعيالعموم) بيان ميدارد« :مدعيان عمومي ،صاحبمنصباني هستند که براي
حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه ميکنند».
روش تحقيق بهصورت کتابخانهاي است.
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مقدمه

داليل راجعبه متهم باشد و اين نکتهاي است که در متون

در ايران و ترکيه مقامي به نام دادستان وجود دارد که هدف آن

حقوقي کمتر به آن توجه شده است .بنابراين در اين تحقيق

حفظ نظم عمومي و تعقيب متهم است .اگرچه وظايف و

بيطرفي دادستان در مورد داليل له و عليه متهم و اصول

اختيارات دادستان در ايران و ترکيه کامالً قابل انطباق نيست،

بوداپست بررسي شده است .در ترکيه دادستان يکي از طرفين

ماهيت عمل دادستان در هر دو کشور ،که همان تعقيب متهم

در محاکمه است به اين دليل که فراهم کردن بيطرفي وي

به جرم است ،يکسان است.

نميتواند مطرح شود .ليکن دادستان در هر زمان و هر شرايطي

دادستان بهعنوان مدعيالعموم و نمايندة جامعه ،وظيفة اعمال

ضمن اينکه وظيفة اقامة دعوا را دارد ،وظايف خود را بهصورت

دعواي عمومي را برعهده دارد .هدف دعواي عمومي جبران

عادالنه ،بيطرفانه ،منسجم و با سرعت انجام دهد .براساس

لطمة واردشده به نظم اجتماعي يا اجراي يک مجازات و يا يک

مادة  80قانون قضاوت و دادستانها به شمارة  5005که کيفر

اقدام تأميني دربارة مرتکب جرم است .دعواي عمومي يک

انضباطي به قاضي و دادستان ميدهد ،براساس تثبيت اعمال و

دعواي مربوط به نفع عمومي بوده و از امور آمره است و دادسرا

افعالي که مناسب وظايف و صفات آنها نيست ،کيفر جانشيني

که فقط مأمور اجراي آن است هرگز حق انصراف ندارد.

داده شده به خاطر درجة چگونگي و سنگيني وضعيت ،در

آنچه که سؤالبرانگيز است اين است که آيا دادستان همچون

شرايط ايجاد عدم انجام وظيفة بيطرفي و صحيح با نشان دادن

شاکي خصوصي فقط در پي محکوم کردن متهم است؟ به

رفتار و کردار خود ممکن است .ليکن براساس قانون مؤسسة

جرأت ميتوان گفت معموالً عقيدة عمومي بر اين است که

عالي قضات و دادستانها به شمارة  8001قضات و

دادستان فقط در پي محکوم کردن است ،ولي آنچه که قضيه را

دادستانهايي که با هم اختالف دارند هرگونه حکمي که در

پيچيده ميسازد اين است که دادستان بهمنزلة شاکي خصوصي

ساية اصول بيطرفي و استقالل ،آنها را از هم جدا کند وجود

نيست ،چراکه در ايران مطابق «بند  0مادة  71قانون نظارت بر

ندارد .همچنين در اين نوشتار تالش ميشود اختياراتي که براي

رفتار قضات» ،کلية مقامهاي قضائي ملزم به رعايت بيطرفي

دادستان در قانون آئين دادرسي کيفري هر دو کشور در نظر

هستند ،يعني آنچه که از شاکي خصوصي انتظار نميرود.

گرفته شده از منظر دادرسي عادالنه بهويژه اصل موازنة قوا يا

دادستان اگرچه متهم به جرم را تعقيب ميكند ،بايد به اين

اصل تساوي سالحها و حقوق دفاعي مورد بحث قرار گيرد.

هدف نيز مقيد باشد ،زيرا جزئي از سيستم قضائي است .در
اينجا پارادوکسي که احساس ميشود اين است که چگونه
دادستان ميتواند هم در پي اجراي عدالت با رعايت بيطرفي و
هم بهدنبال محکوم کردن متهم باشد؟ شايد بتوان گفت
بيطرفي دادستان با بيطرفي يک قاضي دادگاه متفاوت است.
دادستان بهعنوان مقامي که تعقيب را برعهده دارد نميتواند
بهطورکلي بيطرف باشد .زيرا در اين صورت خاصيت
تعقيبکنندگياش خنثي ميشود ،درحاليکه قاضي دادگاه بايد
مطلقاً بيطرف باشد و پس از تحصيل و تحليل داليل با
بيطرفي رأي صادر کند .بهنظر ميرسد منظور از بيطرفي
دادستان در مقام تعقيب متهم ،نگاه بيطرفانه او نسبت به

 -7مفهوم دادستان
در ايران ،دادستان از نظر لغوي بهمعناي «آنکه اجراي عدالت
کند ،داور ،قاضي ،پادشاه ،امير ،نمايندة دولت در دادگاه که عليه
متهمان ادعانامه صادر کند و مدعيالعموم» است( .معين،
 )825 :7007دادستان يا مدعيالعموم صاحبمنصبي است که
براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجراي قوانين و
تعقيب کيفري بزهکاران ،موافق مقررات انجام وظيفه ميکند.
در ترکيه دادستان (ساوجي )7بهعنوان يک مأمور رسمي دولتي
بهمحض دريافت گزارش جرم و جنايت بهنام دولت بالفاصله به
تحقيق و پرسوجو پرداخته و تشکيل پروندة عمومي را با شرايط
Savci
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احدي و همکار0/

و استانداردهاي آن پرونده اقدام کرده و ادامه ميدهد .حکمهايي

متهم از حق سکوت ،حق محاکمة سريع و علني در دادگاه

را که دادگاه اجازة آن را به ايشان ميدهد و اجازهاي را که قانون

مستقل و بيطرف ،حق استخدام وکيل ،مترجم رايگان ،منع

درخصوص ساير وظايف ايشان ميدهد را يک مأمور دولت

شکنجه ،حق تجديدنظرخواهي و حق پرسش از شهود ،از نتايج

تعريف ميکند( .اوزتورک و ديگران)524 :5009 ،

مهم اصل برائت است .اصل  01قانون اساسي کشور ما نيز

 -5دادرسي عادالنه 7و فرض بيگناهي

فرض بيگناهي و اصل برائت را به رسميت شناخته است .مادة

در ايران نهتنها تشکيل يک دادگاه بايد مطابق با قانون و
استانداردهاي جهاني باشد ،بلکه آئين دادرسي آن نيز بايد با
اصول و استانداردهاي روشن و شناخته شدة جهاني همراه باشد.
رسيدگي به اختالفها و اتهامهاي کيفري نيازمند يک دادرسي
عادالنه است که مستلزم آئين دادرسي از پيش تعيين شده و
يک سلسله شروط اساسي است( .کاشاني )507 :7000 ،دادرسي
عادالنه فرايندي است که برمبناي اصل برائت و حفظ کرامت
انساني پايهگذاري شده و رعايت الزامهاي آن ،رفتاري
کرامتمدار و احکامي مبتني بر عدالت و انصاف را نويد ميدهد.
دادرسي کيفري در صورتي عادالنه است که توسط دادگاهي
منصف و بيطرف ،براساس تشريفهاي قانوني انجامگرفته و
در جريان آن ،حقوق اساسي و قانوني متهم ،محترم شمرده
شود( .آماده )71 :7000 ،در اين فرايند اقدامهاي غيرقانوني،
توسل به زور و خشونت و شکنجة روحي و جسمي ،استفاده از
اقدامهاي غيرقانوني ،خروج دادگاه از بيطرفي ،عدم استقالل،
غيرعلني بودن دادرسي ،عدم تساوي سالحها و سلب حقوق
دفاعي متهم و منع مداخلة وکيل توجيهناپذير است .اصل برائت
مهمترين مبناي دادرسي عادالنه است .تکليف دادستان به ارائة
داليل توجيه اتهام ،مهمترين نتيجة اصل برائت است که لزوم
رعايت حقوق دفاعي متهم را نيز توجيه ميکند .در فرايند
دادرسي کيفري اعتقاد دادستان به مجرميت متهم ،ادعاي
خالف اصلي است که مدعي را مکلف به اثبات آن ميکند؛ در
اين ميان رعايت حقوق دفاعي متهم و برخوردار کردن او از
تسهيالت و فرصت کافي براي تدارک دفاع ،تحقق دادرسي
عادالنه را تضمين خواهد کرد( .آماده .)55 :7000 ،برخورداري
- Fair Trial
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 77اعالمية جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد ( ،)7490بند
 5مادة  79ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( ،)7488بند
مادة  74اعالمية اسالمي حقوق بشر قاهره ( ،)7440بند  5مادة
 8کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين
( ،)7420بند  5مادة  0کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (،)7484
شق ب بند  7مادة  1منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها
( )7407و بند  7مادة  88اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي
( )7400بر اصل برائت صحه گذاشتهاند .مادة  777 -5اليحه
آئين دادرسي کيفري بر عادالنه بودن دادرسي تصريح کرده
است.
برگزاري دادرسي عادالنه يکي از اصول ارزشمند حقوقي در
کشورهاي پيشرفته و تضمين واقعي حقوق فردي و اجتماعي در
جهان کنوني است .تعريفي که در حقوق آمريکا از اصل دادرسي
عادالنه ارائه شده است« :دادرسي عادالنه ،يک دادرسي عادي
و معمولي است که در يک فضاي آرام و در برابر يک قاضي
بيطرف و نيز هيئت منصفة بيطرف که تنها هدف و نفع آنان
اجراي درست و صحيح قانون است ،برگزار ميشود .اساس و
پاية يک دادرسي عادالنه اين است که هيچ نفوذ و عامل
خارجي روي هيئت منصفه اثر نگذارد و هيچ دليلي مورد بررسي
و ارزيابي قرار نگيرد ،مگر داليلي که ارائه شده و در جريان
دادرسي پذيرفته شده است»( .کاشاني 570 :7000 ،و .)577
در ترکيه از نظر ضرورت فرض بيگناهي کسي که متهم به
انجام يک جرم است ،تا زمانيکه بهطور قانوني جرم بر وي
ثابت نشده است مجرم محسوب نميشود( .صلحي)81 :7400 ،
بهعبارت ديگر تا زمانيکه محکوميت بر وي جاري نگشته است
(حکم محکوميت بر وي صادر نگشته است) و تا زمان صدور
حکم بر متهم ،هرگونه تصوري که وي مجرم مالحظه شود
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مورد قبول نبوده و در طول محاکمه به چشم محکوم به وي

توقف استفاده از آزادي و حق اساسي مورد قبول قرار گرفته است.

نگاه نخواهد شد( .کريستيانا)98 :7448 ،

در دومين پاراگراف همان اصل در شرايطي که در پاراگراف اول

با قبول واقعهاي که با واقعيت سازگار است و به وجود يا عدم

بيان شد حتي توقف بيجاي استفاده از بعضي از حقوق اساسي به

وجود نتايج مربوط که امکان دسترسي به آن را فراهم ميکند و

حکم مربوط شده است( .گورن )00 :7442 ،در اين خصوص حتي

به فرضيههايي که از لحاظ حقوق صحت آنها مورد قبول

در شرايط وخيم مانند جنگ ،بسيج شدن ،حکومت نظامي و با

ميباشد «سرنخ» گفته ميشود .ليکن در فرض بيگناهي ،از

حالت غيرعادي استفاده از فرض بيگناهي به هيچوجه متوقف

واقعهاي که با حقيقت سازگار بوده و يا اثبات آن مورد قبول بوده

نخواهد شد.

است ،نتيجهگيري وجود يک واقعة ديگر ممکن نخواهد بود ،پس
سرنخ تنها در طي محاکمه ،فرضيهاي که شخص را مجرم
محسوب نخواهد کرد را ضروري ميکند( .فيضيجلو و اوزولمز،
 )700 :5002شخص متهم بهسبب استفاده از فرض بيگناهي و
بهعلت عدم قبول وي از ابتدا بهعنوان گناهکار (مجرم) جهت
طرح بيگناهي وي ،هيچگونه حرکت فعالي از وي انتظار نميرود.
در اين خصوص ،ابتدا شخص مدعي دادستان موظف به اثبات
دعواي خويش است .بنابر ضرورت فرض بيگناهي ،در اصل به
متهمي که گناهکار شمرده نميشود گفتن اينکه «بيگناهيات را
اثبات کن» از لحاظ منطق نيز مردود است .در انواع مختلفي از
اجتهادهاي آيهم 7نيز تأکيد واضح بر وجود بار اثبات روي
دادستان مالحظه ميشود( .صلحي )21 :7440 ،موطن اصلي
فرض بيگناهي ،قارة اروپا نيست ،انگلستان است .بهعبارت ديگر
منبع آن حقوق آنگلوساکسون ميباشد .بهويژه صحبتکردن در
مورد اين حقوق در سيستم مخالف با دين مسيحيت در قرون
وسطا در چند سال قبل ممکن نبود .ليکن به موازات توسعه در
حقوق بشر اين حقوق ابتدا از انگلستان به فرانسه آمد و با انقالب
فرانسه به تمامي اروپا شيوع پيدا کرد( .اوزولمز )95 :5002 ،در
اصل  00قانون اساسي ترکيه نيز فرض بيگناهي بهعنوان يک
حق اصلي بهوضوح از آن دفاع شده است .به اين منظور کسي
که هنوز مجرم بودن آن ثابت نشده است مجرم محسوب
نميشود .همچنين پاراگراف اول اصل پانزده که مربوط به توقف
استفاده از حق اساسي و آزادي است در بعضي از شرايط ضروري
به شرط عدم اختالل در مسؤوليتهاي ناشي از حقوق بينالمللي،
- Aihm
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 -0امکان رعايت بيطرفي توسط دادستان
در ايران اصل بيطرفي تضميني براي سالمت دادرسي است و
حق برخورداري مردم از يک محاکمة عادالنه و بيطرف را به
منصة ظهور ميرساند .بازپرس در مدل داراي بازپرس ،داراي
دو شأن قضائي و تحقيقي ميباشد؛ بين مراحل تحقيق و تعقيب
تفکيک صورت پذيرفته است .از طرفي ديگر ،دادستان نيز
همزمان وظايف تحقيق و تعقيب را برعهده دارد که اين
همزماني مانع از تمرکز و همچنين ردوبدل شدن مداوم پرونده
بين داستان و بازپرس است؛ درحاليکه در مدل بدون بازپرس
که دادستان همزمان وظايف تحقيق و تعقيب را برعهده دارد،
انسجام و يکپارچگي بيشتري وجود دارد و درنتيجه فرايند
رسيدگي به پروندة کيفري سريعتر ميباشد .مسئلهاي که
ممکن است به ذهن برسد ،که آيا ميتوان رعايت بيطرفي را
که از خصايص قضائي محسوب ميشود و در مدلهاي داراي
بازپرس در مرحلة تحقيقات مقدماتي به بازپرس واگذار شده
است ،از دادستان نيز توقع داشت؟ پاسخ به اين پرسش از
اهميت فوقالعادهاي برخوردار است؛ زيرا همانطور که گفته شد
اگر مبناي شکلگيري بازپرس در مرحلة تحقيقات مقدماتي
الزم نخواهد بود و مشکل ابتدائي گفته شده درخصوص عدم
تمرکز و انسجام ،مرتفع خواهد شد .بدونشک ،پاسخ به پرسش
مذکور در مدلهاي بدون بازپرس ،مانند آمريکا ،انگلستان و
ديوان کيفري بينالمللي ،آن خواهد بود که عدم حضور بازپرس
در اين مدلها ،بهمعناي عدم رعايت بيطرفي در جمعآوري
داليل نيست( .يوسفي )93 :7045 ،ازسوي ديگر ،اسناد
بينالمللي و منطقهاي متعددي وجود دارند که بر تأييد و اثبات

ضرورتسنجي پيشبيني اصل بيطرفي دادستان در نظام دادرسي ايران (با تأکيد بر نظام دادرسي ترکيه)

احدي و همکار2/

گفتة مذکور غيرممکن بود ،هيچگاه در اين اسناد ،به تکليف

دارد ،در موقعيت بيطرفي جاي نميگيرد .بنابر اصل «محاکمة

دادستان در جمعآوري بيطرفانه داليل ،بهصورت نص اشاره

متناقض» دادستان صفت «طرف» خود را در تحقيق و تعقيب

نميشد .در مقدمة رهنمودها نقش دادستانها ،مصوب  1اوت تا

تقويت ميکند .نتيجة طبيعي تناقضدار ادعا يعني تز (نظريه) و

 1سپتامبر ( 7440هشتمين کنگرة سازمان ملل متحد براي

دفاع يعني درگيري ،آنتيتز (نقطة مقابل) و بدينصورت رسيدن

پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان) آمده است« :رهنمودهاي

به نتيجه است .نقشة راه فرايند تعقيب که از طرف دادستان با

ارائه شدة زير بهمنظور کمک به دولتهاي عضو ،در وظيفة آن،

پذيرش ادعانامه آماده شد ،از طرف دادگاه شروع ميشود .البته

مبني بر تضمين و ارتقاي کارايي ،بيطرفي و انصاف دادستانها

اين ادعانامه که در پرندة دادگاه يافت ميشود تزي (نظريهاي)

در دادرسي کيفري تنظيم شده است 7.اصل  70اين اصول و

است که داليل جاگرفته از محتواي آن مورد حمايت است.

رهنمودها نيز مقرر ميدارد« :دادستانها بايد وظايف خود را

دفاعي که طرف ديگر محاکمه است ،ادعاي خود را در مقابل

بيطرفانه انجام دهند و از هرگونه تبعيض سياسي و اجتماعي،

مدعياي که مکلف به اثبات داليل بدست آمده با راهها و

مذهبي ،نژادي ،فرهنگي ،جنسي و انواع ديگر خودداري کنند».

روشهاي حقوقي مدافعه ميکند( .مادة ،507 ،508 ،501 ،578

همچنين در قطعنامة شمارة  5000/74کميتة وزراي شوراي

 7711و بند دوم مادة  780قانون آئين دادرسي کيفري )0بدين

اروپا ،مورخ  78اکتبر  ،55000بهعنوان يک سند منطقهاي،

علت مقام مدعي هرچند هم مکلف به اثبات ادعاي خود باشد

بيطرفي دادستان و لزوم توجه او به تمام داليل به نفع يا ضرر

مسئله با عدم واگذاري به انصاف مرجع قضائي ،متناسب با اصل

متهم يا مجنيعليه مورد توجه قرار گرفته است( .يوسفي و

«محاکمه متناقض» جهت دادن حق دفاع به متهم و وکيل

رئيسي)550 :7045 ،

مدافعش تنظيم گشته است.

در ترکيه دادستان صفت محاکمهکننده را با خود ندارد و به

 -9تساوي سالحها 9يا اصل موازنة قوا

اعتبار صفت خود ،دادستاني که از شغل قضاوت دور ميشود هم
با آمادهسازي ادعانامه مدعي ميشود و هم بهعلت بيجا بودن
تعقيب شخص است كه صدور ادعايش را برطرف ميکند.
دادستان در مثلث تز (نظريه) -آنتيتز (نقطة مقابل) -سنتز
(رشد انديشه) با ويژگي مدعي بودنش ،محاکمه را تداوم
ميبخشد .عدم توانايي دادستان محاکمه در مذاکرات هيئت
دادگاهي در مرحله صدور حکم و يا عدم توانايي وي در انجام
بيانات در اين مذاکرات ،نشانة اين است که دادستان از طرف
عام بهعنوان يک طرف ميتواند در محاکمه مداخله کند .باز
پيش از صدور حکم براساس کيفردهي ،عدم کيفردهي متهم و
يا آزادسازي و عدم آزادسازي شخص دستگير شده ،مطالعه
گرفتن از دادستان ،مثل آنچه که در مقام دفاع ميباشد ،نشان از
اين دارد که دادستاني كه در مثلث محاکمه با صفت مدعي قرار

در ترکيه درصورتي که موضوع مرتبط با محاکمه باشد دادستان
عالوهبر فعاليت شغلي يعني همان صفت «طرف» که به اعتبار
وظيفهاش آن را کسب کرده است اين صفت را به اعتبار
شخص خود به همراه داشته باشد چه چيزهايي تغيير خواهد
کرد؟ موضوع موردبحث ما دادستاني که به اعتبار شخص خود
صفت «طرف» را به خود گيرد و دادستاني که با صفت
ادعاکننده به نمايندگي و مشارکت در محاکمه ،قدرت حکومت
دارد ،هم در مرحلة بازپرسي و هم تعقيب ،محاکمة صحيح و
تحت تضمين را چقدر محافظت خواهد کرد و تضميني که به
نفع متهم ،شخص مشکوک درنظر گرفته شده به چه اندازه اين
حق را فراهم خواهد کرد .اصل برابري سالحها؛ شخص شاکي
که متضرر شدنش را از موضوع جرم ابراز ميدارد ،در مرحلة
تحقيق داليل به له و عليه را جمعآوري کرده و در مرحلة
3

- Guidelinees on the Role of Prosecutore.
- The Role of Public Prosecation in the Criminal Justice System.
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- CMUK 160/2, 177, 201, 206, 207 Ve 216.
- Equality of Arms.
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تعقيب با تکيه بر اين داليل با صفت مدعي در محکمه شرکت

کارشناسان به نفع دادسرا امکانات و تسهيالت فراهم شود.

ميکند .در حقوق محاکمة کيفري ترکيه ،شرايط ممنوعيتي که

(کليتون )890-894 :5000 ،بر پاية اين اصل ،متهم در همة

اوصاف بيطرفي فاعل و مفعول را در بر ميگيرد .يعني اجبار در

مرحلههاي دادرسي ،داراي فرصت برابري براي ردّ اتهامهاي

عدم محاکمه (شرايطي که توجهي به طرفين دعوا در آن وجود

مطرح شده ازسوي دادستان عليه خود است و به متهم بايد

نخواهد داشت) دليل رد و اجتناب ،در مواد قانوني  55الي 05

فرصت داده شود تا در مورد اين ادعاها اظهارنظر کند (بهويژه

قانون آئين دادرسي کيفري تنها براي قضاوت پيشبيني شده

اگر در وضعيت او تأثير منفي داشته باشد)( .ناجي)97 :7002 ،

است .شرايط رد و يا اجتناب دادستان و عدم مشارکت دادستان

ديوان اروپايي حقوق بشر در دعواي ايالت عليه اتريش (بولوت

در مرحلة تحقيق و يا تعقيب و در قانون محاکمه کيفري تنظيم

و آوستريا) 7بهموجب رأي مورخ  55فورية  7448در تعريف اين

نشده است .دادستانهايي که وظيفة ادعا را برعهده دارند

اصل اعالم داشته که بر پاية اصل مزبور به هر طرف بايد

حکمي دال بر ممنوعيت از انجام اين وظيفه ،رد و يا اجتناب از

فرصت طرح دعواي خود داده شود؛ بهگونهاي که وي را در

آنکه به اعتبار شخص از محاکمة کيفري جدا درنظر گرفته شود

برابر طرف خود در وضعيت نامساعد قرار ندهد.

وجود ندارد( .کانتر)900 :7404 ،
در ايران اين اصل ايجاب ميکند که متهم نيز همانند دادستان،
در مقام دفاع از خويش ،امکانات ضروري را در اختيار داشته
باشد .مفهوم برابري سالحها ،بنا بهنظر ديوان اروپايي ،توازن
ضروري را بين اتهام و دفاع ،از مرحلة مقدماتي تا مرحلة
محاکمه ايجاب ميکند .کميسيون اروپايي حقوق بشر از سال
 7424اصطالح تساوي سالحها را بهکار برده است که ناظر به
رعايت تساوي الزم بين اصحاب دعوا است.
ذکر اين نکته الزم است که مادة  79ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي ( )7488که در سال  7029به تصويب قوة
مقننه ايران رسيده است ،همانند مادة  8کنوانسيون اروپايي
حقوق بشر ( )7420مقرر داشته است که هر کس حق دارد به
دعواي او در يک دادگاه مستقل و بيطرف ،ايجاد شده بهموجب
قانون بهطور منصفانه رسيدگي شود .حق برابري سالحها به
اين معناست که تمامي طرفهاي دعوا به آرشيو و اسنادي که
دادگاه به آنها استناد ميکند دسترسي داشته باشند .الزمة اين
امر اين است که طرفهاي دعوا از اين فرصت برخوردار باشند
و بتوانند مطالب موردنظر خود را از شهود بپرسند .کميسيون
اروپايي حقوق بشر اعالم کرده است که دادسرا هر نوع سندي
را که بتواند به تبرئه يا تخفيف مجازات مظنون کمک کند،
موظف است افشا کند .براي کارشناسان به نفع متهم ،برابر با

 -2اختيار تعقيب و وظيفة تعقيب
در ايران حق تعقيب دعواي عمومي متعلق به جامعه است.
جامعه اين حق را بهوسيلة نمايندگان خود بهموقع اجرا ميگذارد.
دادسرا نمايندة جامعه است و بهنام جامعه ،بزهکار (متهم) را
تحت تعقيب قرار ميدهد .در تعقيب کيفري بزهکار (متهم) چون
جامعه صاحب و مالک حق است اختيار تام دارد .تعقيب بزهکار
(متهم) براي جامعة حق ،ولي براي دادسرا وظيفه يا تکليف
است .دادسرا نميتواند از اجراي اين تکليف قانوني خود امتناع
ورزد و يا در عمل به آن تسامح و تعلل کند( .آخوندي:7008 ،
 )790مطابق بند «الف» مادة  0اصالحي قانون تشکيل دادسرا
عهدهدار تعقيب متهم به جرم و حفظ حقوق عمومي با رياست
دادستان است .در مادة  77اليحه نيز بيان شده ،تعقيب متهم به
عهدة دادسرا است .در مادة  19اليحه نيز بيان شده که دادستان
نميتواند تحقيقهاي مقدماتي را متوقف کند .البته در مواد 00
و  07اليحه ،بايگاني کردن پروندة تعقيبي و تعليق تعقيب
حسب مورد و با توجه به شرايط مذکور در آن مواد پيشبيني
شده است که تا حدودي قانوني بوده و تعقيب را تعديل ميکند
و آن را به سمت موقعيت داشتن تعقيب سوق ميدهد.
در ترکيه قانون آئين دادرسي کيفري دادستانها در خط اول
حقوق جا گرفتهاند .دستگيري ،بازداشت ،بررسي اوراق ،جمع
- Bulut v. Austria

1

ضرورتسنجي پيشبيني اصل بيطرفي دادستان در نظام دادرسي ايران (با تأکيد بر نظام دادرسي ترکيه)

احدي و همکار1/

کردن داليل از محل وقوع حادثه ،امر کتبي دادستان در

محل وقوع جرم حاضر شده و تعقيب جرم را بايد پيگيري کند.

بازجويي و يا امور تحقيق و تفحص اوليه و بررسي ،شخصاً در

به کار تحقيق و تفحص

دادستان کيفري آغاز بازجويي 5نيز گفته ميشود .دادستان

صادره از ناحية بازپرس را دارد .اين مخالفت ميتواند از وجود

7

کيفري در ضمن آغاز تحقيقات براي بهدست آوردن معلومات

داليل به نفع متهم باشد که دادستان آن را اعالن ميدارد .در

ميتواند با امر به مأموران ،با سرعت مدارک الزم را به دست

بند «ج» الحاق شده به مادة  58قانون تشکيل بيان شده که در

بياورد .در ضمن آغاز تحقيق و تفحص يا بازجويي با امر

امور کيفري دادستان ازجمله افرادي است که حق درخواست

دادستاني حکم دليل به خود ميگيرد .امور بازجويي قاضي صلح

تجديدنظر از حکم برائت يا محکوميت غيرقانوني متهم را دارد.

و در اين ميان با داشتن اختيارات جمعآوري دليل ،وظايفي که

بند «پ» مادة  900اليحه بيان داشته که دادستان بهمنظور

خارج از اين حيطه (مثل بازکردن پروندهاي که جنبة عمومي

برائت متهم ،عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب

دارد) از وظايف دادستاني است (مادة  780آئين دادرسي

مجازات ،حق درخواست تجديدنظر را دارد و محکوميت

کيفري).0

غيرقانوني «متهم» را بيان نداشته که بهنظر ميرسد در مفهوم

 -8مشکل بيطرف بودن و يا نبودن دادستان و اعالم دليل به
نفع متهم
در حقوق ايران صراحتي مبنيبر وظيفة دادستان در اعالن
داليل به نفع متهم به دادگاه رسيدگيکننده به کيفرخواست
مالحظه نميشود .شايد بتوان از برخي مقررات فعلي استنباط
کرد که دادستان بايد از اعالن داليل به نفع متهم خودداري
نکند .ازجملة اين مقررات بند  9مادة  71قانون نظارت بر رفتار
قضات است که خروج از بيطرفي در انجام وظايف قضائي را
تخلف انتظامي محسوب کرده است .اليحه در مادة  0نيز کلية
مقامهاي قضائي را ملزم به رعايت بيطرفي کرده است ،ازجملة
اين مقامات دادستان است .يکي از نتايج بيطرفي دادستان در
روند دادرسي اين است که وي داليل را به نفع متهم جلوگيري
نکند و درصورتي که قرائن يا داليلي به نفع متهم وجود داشته
باشد همچنانکه در راستاي حفظ نظم عمومي و احقاق حقوق
بزهديده ،داليل را به ضرر متهم اعالن ميدارد ،مبادرت به
اعالن داليل به نفع متهم به دادگاه کند .همچنين بند «ل»
مادة  0اصالحي قانون تشکيل و نيز مادة  580اليحه ،دادستان
اختيار مخالفت با قرار مجرميت (قرار جلب متهم به دادرسي)
1

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

آن مستتر است .محکوميت غيرقانوني متهم که مورد اعتراض
دادستان قرار ميگيرد ناشي از عدم وجود داليل عليه متهم که
مورد اعتراض دادستان قرار ميگيرد ناشي از عدم وجود داليل
عليه متهم يا وجود داليل له متهم است .مادة  505اليحه نيز
بيان داشته ،دادستان بعد از ارسال پرونده به دادگاه « ...ميتواند
داليل له يا عليه متهم را که کشف يا حادث ميشود به دادگاه
اعالم دارد» .بنابراين ميتوان گفت نتيجة منطقي بيطرفي
دادستان درخصوص داليل ،لزوم او به دخالت دادن داليل به
نفع متهم در جريان رسيدگي کيفري است ،هرچند اين لزوم
بهطور صريح در قوانين ايران نيامده است( .معاونت آموزش قوة
قضائيه)542 :7001 ،
از آنجايي که مطابق بند «و» مادة  0اصالحي قانون تشکيل
دادستان در غير از جرائم در صالحيت دادگاه کيفري استان
ميتواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد .ازاينرو براي رعايت
بيطرفي بهنحوي بايد به داليل به نفع متهم نيز توجه داشته
باشد .بنابراين «دادسرا بايد در ضمن تعقيب کيفري بزهکار،
محافظ و حامي منافع و حقوق و آزاديهاي او باشد .هر نکته و
مسئلهاي که ممکن است به نفع متهم باشد بايد مورد توجه و
عنايت دادسرا قرار گيرد»( .آخوندي29 :7000 ،؛ مؤذنزادگان و
ضرغامنژاد)785 :7047 ،
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در ترکيه بيطرفي به معني عدم جانبداري و گذشتن از خود

در ايران همانطوري که ممکن است دليل (يا داليلي) به نفع

ميباشد .بيطرفي دادستان ،بايد بهصورت رفتاري بيطرفانه

متهم وجود داشته باشد ،امکان وجود دليل (يا داليلي) عليه

درخصوص متهم و شخص متضرر ،به هر دليلي عدم حمايت از

متهم نيز است .دادستان از يک طرف بايد از نظم عمومي دفاع

يکي از اين دو گردآوري داليل و مطالعة آن و نيز عملياتي از

کند و از طرف ديگر وظيفه در بيطرفي درخصوص داليل عليه

اين قبيل به خاطر يافتن واقعيت مادي درک شود .کاري که

متهم دارد .بيطرفي در داليل عليه متهم دو جزء دارد :يکي

دادستان ملزم به انجام آن است در آن بيطرف ماندن آسان

اينکه اگر دليلي عليه متهم وجود داشته باشد که آن دليل

نيست .مرتکب به جرم ،تعادل اجتماعي را بر هم ميزند و حال

غيرصحيح ) (Keane, 2006:55باشد بايد از آن به نفع متهم

آنکه با کيفردهي مجرم ،اين تعادل دوباره فراهم ميشود .در

جلوگيري کند ،ثانياً به طريق اولي خود نبايد از داليل فاسد

اين شرايط مقامي که موظف به فراهم کردن تعادل را باور دارد،

عليه متهم استفاده کند .دادستان در ايران وظيفه دارد که

خود دادستان است( .جنتل)742 :5072 ،

صحت داليل عليه متهم را تضمين کند .اين وظيفة دادستان

ليکن دادستان براساس مادة  780آئين دادرسي کيفري نهتنها

اگرچه در قوانين ايران بهطور صريح ذکر نشده است .از يک

مواردي که عليه متهم است بلکه مواردي که به نفع متهم است

طرف از وظيفة بيطرفي دادستان نسبت به داليل راجعبه متهم

را نيز موظف است بررسي کند .همچنين براساس بند سوم مادة

و از طرف ديگر از وظيفة حفاظت از قوانين توسط دادستاني

 580آئين دادرسي کيفري ،دادستان اختيار مراجعه به راههاي

ناشي ميشود .ادارة حقوقي قوة قضائيه نيز در مورد

قانوني به نفع متهم را نيز دارد .تمامي اين موارد وقتي در کنار

«گزارشهاي خالف واقع در دادسرا» در پاسخ به اين پرسش

هم آورده ميشوند معلوم ميشود که دادستان بيطرف است و

که « ...چنانچه در اين قبيل موارد [تصرف عدواني] دليل اقامه

تنها بهمنظور رسيدن به واقعيت مادي فعاليت ميکند .ليکن

شود كه گزارشهاي ژاندارمري برخالف واقع بوده ،دادسرا چه

نبايد فراموش کرد که دادستان کسي است که کاملکنندة

تکليفي دارد؟» در نظرية مشورتي به تاريخ  90/4/71بيان

تمامي پيگيريها است و نيز کسي است که با اتکا بر داليل

داشته است« :در پروندههاي رفع تصرف عدواني يا رفع

بدست آمدة خود اقامة دعوا ميکند .ازاينرو دادستان حتي در

مزاحمت که در دادسرا مطرح ميشود ،بايد پيش از اظهارنظر،

شرايطي که اقامة دعوا از وي مطالبه ميشود به خاطر جنبة

درخصوص صحت شکايت رسيدگي شود ( .»...معاونت آموزش

عمومي مقام ادعا را صاحب ميشود .پس از شروع محاکمه،

قوۀ قضائيه)01 :7001 ،

تقاضاي تبرئة متهم و مراجعه به راههاي قانوني به نفع متهم از

تعقيب متهم به جرم ،از وظايف اساسي دادستانها در ايران است.

طرف دادستان ،هيچگونه تأثيري بر تصاحب مقام ادعا نخواهد

از اين رهگذر دادستان از داليلي عليه متهم به جرم استفاده

داشت( .تورحان )09 :5008 ،به اين دليل دادستان در طي

ميکند .داليلي که دادستان عليه متهم استفاده ميکند ،بايد

محاکمه ،طرفي است که حداقل بهعنوان مقام ادعا ،وظيفة دعوا

صحيح باشند .بنابراين دادستان بايد از بهکار بردن ادلة ناسالم

را برعهده دارد( .شاهينجمهور)770 :5075 ،

خودداري کند و عدالت را در استداللش عليه متهم رعايت کند تا
متهم به ناحق محکوم نشود .در قوانين موضوعة ايران به اينکه
دادستان وظيفه در حفظ صحت داليل دارد بهطور خاص اشاره
نشده است .علت اين موضوع شايد به دليل مفروض انگاشتن

 -1بيطرفي دادستان و داليل عليه متهم 7و اصول بوداپست

اين وظيفه باشد .پرواضح است که اوالً دادستان بايد در تعقيب
Carner

1

متهم از دليل استفاده کند .در اين مورد دادگاه عالي انتظامي

ضرورتسنجي پيشبيني اصل بيطرفي دادستان در نظام دادرسي ايران (با تأکيد بر نظام دادرسي ترکيه)

احدي و همکار4/

قضات در دادنامة شمارة  571-574مورخ  7084/4/8با عنوان

 -وظايف خود را بهصورت عادالنه ،بيطرفانه ،منسجم و با

«عدم جمعآوري داليل» در محکوميت دادستان حکم ميدهد:

سرعت انجام ميدهند.

«چون تحقيقات کافي در مورد اتهام متهمان جمعآوري نشده،

 -به حقوق و افتخار انساني احترام ميگذارند ،از اين ارزشها

مورد از موارد بيان شفاهي در دادگاه نبوده و دادستان در اين مورد

محافظت کرده و مورد حمايت قرار ميدهند.

تخلف کرده است ( .»...معاونت آموزش قوة قضائيه)550 :7001 ،

 -رفتار خود را به نام جامعه و به نفع عموم مورد توجه قرار

ثانياً دليل اقامه شده توسط دادستان عليه متهم باشد صحيح و

ميدهند.

مشروع است .دادگاه عالي انتظامي قضات در محکوميت دادستان

 -سعي دارند تا تعادلي عادالنه بين منافع و حقوق شخصي با

طبق حکم شمارة  7707مورخ  70بهمن  7077رأي داده است

منافع عموم برقرار کنند.

مبني بر اينکه ...« :بديهي است که دادستان در انجام اين وظيفه

در راستاي حکم تصويب شده از طرف هيأت عالي دادستان و

[رسيدگي به دعواي تصرف عدواني] به مثابه محکمه است و هر

قضات در مورد اصول بوداپست هيأت کل کيفر هيأت عالي

حکمي که از حاکمي صادر ميشود ،بايد مسبوق به رسيدگي و

تميز نيز در تاريخ  5001/77/50و به احکام شمارههاي -00

موجه و مدلل باشد و چنانچه حکم اين نکته که از بديهيات اوليه

 E ،5001/2و  K ،5001 /599نياز به تبعيت از اين اصول را

است رعايت نشود ،تخلف است»( .معاونت آموزش قوة قضائيه،

بيان کرده است( .يلدريم )755-91 :5070 ،در مورد بيطرفي

 )584 :7001ماهيت رأي دادگاه عالي انتظامي قضات نشان

دادستان که در بين اصول مذکور آورده شده است بيطرفي وي

ميدهد که دليلي که عليه متهم بهکار گرفته ميشود ،بايد صحيح

از نظر مقام او نيست بلکه تأکيد به بيطرفي شخص وي دارد

و خالي از فساد باشد.

که موقع انجام دادن وظيفه وي است .برخالف اين ،در حقوق

در ترکيه دادستان يکي از طرفين در محاکمه است به اين دليل

ترکيه مقرراتي در ارتباط با علل به شکاندازي بيطرفي و يا

فراهمکردن بيطرفي وي نميتواند مطرح شود( .شاهينجمهور،

ممنوعيت دادستان وجود ندارد .به اين علت در اين شرايط

 )770 :5075ليکن بهمنظور انجام شايسته وظيفة خود در طرف

عقيده دکترين بر اين است که امکان رد و يا ممنوعيت از انجام

ادعا ،تنظيم شرايط ممنوعيت و يا احتياط قابل بحث نخواهد

وظيفه دادستان ممکن نميباشد( .اوزبک و ديگران:5072 ،

شد .در ارتباط با اين موضوع در سال  5002پس از جلسة ششم

)570

کنفرانس دادستانهاي اروپا که از طرف شوراي اروپا با

از نظر قضات اجراي مقررات پيشبيني شده در مادة  55آئين

همکاري دادستان مجارستان ترتيب داده شده بود در همان

دادرسي کيفري بهطور مقايسهاي در مورد دادستانها مورد

سال مورد قبول واقع شده و بهعنوان «اصول بوداپست» عرضه

بحث نيست .چراکه قانون ،حل کردن ناسازگاري است که پيش

شد .پس از اصول اخالقي حکم بنگوالر 7از طرف هيأت عالي

قاضي آورده ميشود .ليکن بهطور استثنائي در شرايطي که

قضات و دادستانها که از طرف دادستانها با حکم شمارة 959

ممنوعيت ،بيطرفي را مورد شک و ترديد قرار ميدهد دست

که در  5008/70/70به تصويب رسيد .اصول مربوط به اصول

کشيدن از انجام وظيفه و يا دور ساختن وي از انجام وظيفه

اروپايي (اولين وظايف اساسي) بدين شرح است:

مورد بحث نيست .ازاينرو مقررات مربوط به شک و ترديد

 -دادستان در هر زمان و تحت هر شرايطي:

افتادن بهسبب بيطرفي قاضي وضعيت استثنائي دارد از آنجايي

 -ضمن اينکه وظيفة اقامة دعوا دارند ميتوانند وظيفة خود را

که توسعة مقايسهاي و مقررات استثنائي نيز مورد بحث نخواهد

متناسب با حقوق ملي و بينالمللي به اجرا درآورند.

بود .در اجراي مقررات مادة  55آئين دادرسي کيفري از نظر
دادستانها نيز با حقوق مغايرت خواهد داشت( .شاهينجمهور،
1

- Bangular
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 )770 :5075همچنين اگر مواردي که موجب شک و ترديد

رعايت اصل بيطرفي و پرهيز از هرگونه رفتار جانبدارانه ،از

وجود داشته باشد که مرتبط با عدم انجام وظيفة دادستان بهطور

لوازم دادرسي عادالنه است .قاضي بايد در کمال بيغرضي و به

شايسته باشد با مراجعه به دادستان کل ميتوان موجب

دور از هرگونه پيشداوري و جانبداري ،به قضاوت پرداخته و

کنارهگيري دادستان و قرار دادن يکي ديگر بهجاي وي جهت

تمايلها و گرايشهاي مذهبي ،قومي ،نژادي ،سياسي و غيره را

انجام وظيفه را فراهم کرد .همچنين اگر دادستان کل نيز از اين

در امر قضاوت دخالت ندهد .اصل تفکيک مقام تعقيب و تحقيق

موضوع باخبر باشد خود شخصاً وارد عمل خواهد شد.

از مقام رسيدگيکننده از مهمترين آثار و نتايج اصل بيطرفي

 -0اصل بيطرفي و جايگاه دادستان
در ايران بيطرفي را در لغت بهمعناي عدم تعقيب ،عدم
جانبداري و عدم دخالت در دستهبنديهاي سياسي و بيطرف را
به کسي ميگويند که تعصب نداشته و جانبداري نکند( .معين،
 )854 :7000اصول دادرسي الزمة دادرسي عادالنه بهعنوان
يکي از حقوق بنيادين اشخاص هستند( .غمامي و محسني،
 )77 :7040و اين اصول بر پاية عدالت شکل گرفتهاند( .قرباني،
 )790 :7040با اين حال ميتوان اخالق ،عقل ،مذهب ،تاريخ و
تمدن ،خواستهاي اجتماعي و تحوالت سياسي و اقتصادي را
مبناي اصول دادرسي دانست( .صادقي00 :7009 ،؛ محمدي و
ديگران« )01 :7041 ،بيطرفي دادگاه با دادرسي عادالنه
رابطهاي مستقيم دارد .اين رابطه آنچنان وثيق است که گاه
عادالنه بودن دادرسي به بيطرفانه بودن آن تعريف و تفسير
ميشود( ».فضائلي )590 :7001 ،بيطرفي وصف رفتار و گفتار
و ذهن و فکر آن دسته از اجزاي سيستم دادرسي است که يا
تصميمگير بوده يا اقدام و اظهاري ميکنند که ميتواند مؤثر در
مفاد حکم باشد .بدينترتيب بيطرف بودن ،فقط تکليف قاضي
و وصف شخص قاضي نيست و بيطرفي او براي تحقق
دادرسي بيطرفانه شرط الزم هست ولي کافي نيست .عادالنه
بودن کيفر يا حکم صادره ،ازجمله در گرو عادالنه يا منصفانه
بودن رسيدگي است .ازاينرو از دادرسي ناعادالنه نميتوان
انتظار حکم و مجازات عادالنه داشت« .مجازات در صورتي
شايستة وصف عدالت است که عناصر تشکيلدهندة آن يعني
قانون ،رأي دادگاه و اجراي حکم نيز براساس عدالت باشد».
(ظفري)95 :7011 ،

است و مقام تحقيق بايد با بيطرفي کامل اقدام به انجام
تحقيقات همهسونگر کند و داليل را هم له و هم عليه متهم
جمعآوري کند .در رعايت اصل بيطرفي بايد درخصوص منافع
شخصي و دولتي و فشار عمومي و رسانههاي گروهي بياعتنا
باشد و منافع عمومي بايد بهعنوان هدف اوليه مورد توجه قرار
گيرد .شرايط و اوضاع و احوال مرتبط با نفع يا ضرر مظنون و
عينيگرايي در نظر گرفته شود و ضمن بررسي حقيقت و عدالت
در مورد جامعه ،بزهديده و متهم از اينکه همة تحقيقات منطقي
و ضروري انجاميافته اطمينانخاطر فراهم شود .حق محاکمه
شدن توسط يک دادگاه مستقل و بيطرف از اساسيترين حقوق
انسانها و يک اصل اساسي حکومت قانون محسوب ميشود.
(زاپاال)700 :5000 ،
استقالل قضائي الزمة بيطرفي دادرسي است و با مستقل
شناختن دادرس ،بيطرفي او تأمين ميشود .استقالل دادرس
تابعي از استقالل قوة قضائيه است که در قانون اساسي ايران
نيز به رسميت شناخته شده است .اصل  728قانون اساسي مقرر
ميدارد -7 :قوة قضائيه قوهاي است مستقل ،که پشتيبان حقوق
فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و
عهدهدار وظايف زير است -5 :احياي حقوق عامه و گسترش
عدل و آزاديهاي مشروع .تحقق بند دوم مستلزم وجود
بيطرفي در نظام قضائي است و نقض اصل بيطرفي در نظام
دادرسي برخالف وظيفة مزبور است چراکه نقض بيطرفي مانع
تحقق عدالت و آزاديهاي مشروع است.
در ترکيه اتهامهاي عمومي توسط دادستانها اقامه ميشود؛
عنوان کامل آنها دادستان جمهوري است و داراي تشکيالت
دادسرا هستند؛ دادستانها نيز همچون قضات در رابطه با حوزة
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قضائي خود به چند دسته تقسيم ميشوند .شواري عالي قضاوت

دادستان نيز اينجا احساس ميشود که در قانون ايران نيامده

و دادستانهاي کل به امور اداري مربوط به قضات دادگاههاي

است و ضرورتسنجي پيشبيني اصل بيطرفي دادستان در

اداري و قضائي ،دادستانهاي کل که عضو ديوانعالي استيناف

نظام دادرسي ايران با تأکيد بر نظام دادرسي ترکيه با توجه به

و يا شوراي کشور نباشد ميپردازند ،دادگاه عالي استيناف ترکيه

مطالبي که ارائه گشت در قانون ايران احساس نياز ميشود و

دادستان کل ارشد دارد که به ايفاي وظايف محولة قانوني

بهتر است در قانون ما نيز پيشبيني شود.

مبادرت ميکند .دادگاههاي نظامي و دادگاه عالي استيناف
نظامي داراي دادستانهاي جزء و دادستان ارشد هستند( .جايگاه
دادستان در کشورهاي جهان و عرف بينالملل )7048/2/0
اصل استقالل محاکم (دادگاهها) براساس اصل  700قانون
اساسي ترکيه قضات در قضاوت خود مستقل هستند و قضاوت
خود را براساس قانون اساسي و ساير قوانين جاري ترکيه و
همچنين قناعت وجداني خود و بدون تأثير از ساير مراجع و
مقامهاي دولتي و غيردولتي بايد انجام دهند و حکم صادره از
مراجع قضائي براي کليه مراجع رسمي و غيررسمي ترکيه نافذ
هستند و هيچکس نميتواند از انجام آن جلوگيري کند .بنابراين
براساس اين اصل با عنوان «استقالل دادگستريها» تنها
استقالل در وظايف قضات مشخص شده است و به استناد اصل
بيطرفي هرگونه حکمي به قضات و دادستانها در نظر گرفته
شده است.
براساس مادة  80قانون قضات و دادستانها به شمارة  5005که
کيفر انضباطي به قاضي و دادستان ميدهد ،براساس تثبيت
اعمال و فعلهايي که مناسب وظايف و صفات آنها نيست ،کيفر
جانشيني داده شده بهخاطر درجة چگونگي و سنگيني وضعيت ،در
شرايط ايجاد عدم انجام وظيفه بيطرفي و صحيح با نشان دادن
رفتار و کردار خود ممکن است .براساس قانون مؤسسة عالي
قضات و دادستانها به شمارة  8001قضات و دادستانهايي که با
هم اختالف دارند هرگونه حکمي که در ساية اصول بيطرفي و
استقالل ،آنها را از هم جدا کند وجود ندارد.
بنابراين اصول دادرسي سازندة قواعد دادرسي بهعنوان جزئي از
آئين دادرسي هستند و اصل بيطرفي نيز از اين امر مستثنا
نبوده و مطابق بند  0مادة  71قانون نظارت بر قضات ،کلية
مقامات قضائي ملزم به رعايت بيطرفي هستند .بيطرفي

نتيجهگيري
در راستاي رشد حمايت از حقوق بشر در حقوق مدرن ،حقوق
متهمان نيز بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است .نظامهاي
دادگستري در ايران و خارج از ايران مسؤول حفظ حقوق
شهروندي بهويژه حقوق متهم هستند .دادستان با توجه به
قدرتي که بهلحاظ قانوني در تعقيب متهمان دارد ،بايد نقش
مهمتري در اين زمينه ايفا کند .از آنجا که دادستان نمايندة
جامعه در تعقيب متهمان محسوب ميشود و بايد حامي حقوق
همگي افراد مرتبط در فرايند دادرسي کيفري و حتي براي
تضمين حقوق متهم و رعايت اصل بيطرفي باشد ،بايد کشف
حقيقت را بهمنظور اجراي عدالت وجهي همت خود قرار دهد.
دادستان نبايد به مثابه شاکي خصوصي فقط در پي پيروزي
عليه متهم به هر وسيلة ممکن باشد .وي در درجة اول بايد
قوانين را اجرا کند که بسياري از اين قوانين چهبسا به نفع متهم
باشد و ازاينرو مطابق وظايف اخالقي و قانوني خود در صورتي
که دليلي به نفع متهم کشف شود ،در کمال بيطرفي آن را
موردنظر قرار داده و آن را به دادگاه رسيدگيکننده اعالن دارد
تا بدينوسيله وظيفة خود را بهنحو احسن انجام داده باشد .براي
اين منظور پيشنهادهاي زير در حقوق ايران ارائه ميشود:
 -7تصريح در قانون به اينکه دادستان مکلف باشد داليل به
نفع متهم را در صورت وجود در اختيار دادگاه قرار داده يا حسب
مورد خود آن را در فرايند تعقيب دخالت دهد.
 -5تصريح در قانون به اينکه دادستان در صورت اطالع از
داليل فاسد عليه متهم ،مانع از تأثيرگذاري اين داليل شود.
پيشبيني اصل بيطرفي دادستان در نظام دادرسي ايران چون
که شأني انحصاري دارد و فقط در يک قسمت صالح است و
بايد بيطرفانه عمل کند ،نه اينکه در پي محکوميت متهم باشد

 /92مجله انديشه حقوقي ،دوره اول ،شماره سوم ،زمستان 9911

و هدف او بايد پيجويي عدالت بر پاية قانون باشد تا ساية
شاهين عدالت سايهگستر کلية احکام باشد.
مالحظات اخالقي
مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع
رعايت گرديد.
تقدير و تشکر
از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رساندهاند،
کمال تشکر را دارد.
سهم نويسندگان
نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در
تمامي مراحل تهيه پالن ،جمعآوري منابع و نگارش مشترکاً
توسط نويسندگان صورت گرفته است.
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.

Reasons against the Accused,
Principles of Budapest.
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