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  چكيده

لحاظ اختيارات و قدرت فراوان اين منصب امري حـائز اهميـت   ي گزينش متصدي منصب دادستاني، به نحوه
است. همين اهميت باالي اين منصب در دستگاه قضايي، نظام حقوقي اياالت متحده را متقاعـد كـرده اسـت    

منصـبان  فـرد، يعنـي برگـزاري انتخابـات، جهـت گـزينش صـاحب       تنها كشور از روشي منحصربه عنوان بهكه 
آيد كه اگر در هيچ جـاي ديگـر هماننـد منصـب دادسـتان      حال اين سؤال پيش ميدادستاني استفاده نمايد. 

ياسـي مؤيـد   آمريكايي وجود ندارد، اين منصب چگونه شكل گرفته است؟ بررسي سير تاريخي و بسترهاي س
ي دعـوي از  حق اقامـه  اعطاي وبخشي مستقل (جداي از شهروندان) براي جامعه اين نكته است كه شخصيت

طلبي و ميل به تمركززدايـي و  ، استقاللحكومتيتر نمودن امور مقام تعقيب، جريان دموكراتيك جانب آن به
اي) منتخبِ مردم ساز تأسيس مقامِ تعقيبِ عموميِ محليِ (منطقهتدريج زمينهنارضايتي از مناصب انتصابي به

عنـوان مبـاني   ه مورد را بـه توان سبوده است. با نگاهي كلي به مجموع حوادث تاريخي و جريانات سياسي مي
كـاهش نفـوذ سـاير     يواسـطه نهاد دادستان انتخابي در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقالل مقامات دادسرا به

ي محلي از طريق اتكا و نياز به جلب مقامات مؤثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگويي بيشتر دادستان در مقابل حوزه
ظارت هر چه بيشتر مردم بـر حكومـت بـا راهكـار اعمـال نفـوذ از       رضايت و متعاقباً آراي شهروندان و سوم؛ ن
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  مقدمه
 دادرسـي  قـديم  رژيـم  از اقتبـاس  يـك  دادگـاه  و دادسرا آن و معيت امروزين به مفهوم دادسرا مهد

؛ يعنـي زمـاني كـه بسـياري از     )100: 1388است (آشـوري،   14 در قرن 1»پاركه«عنوان  با فرانسه
گيري مفهـوم  هاي مركزي و شكلكاملي خود به دليل قدرت يافتن دولتهاي حقوقي در سير ت نظام

ي دادگسـتري خصوصـي و   ي مجرمانه، پايان دورهمنافع عمومي و حقوق جامعه، در پاسخ به پديده
  كردند.تجربه مي ي تفتيشي راي دادگستري عمومي و در فرآيند رسيدگي، آغاز دورهآغاز دوره

 وكـالي : كردندمي دفاع دعوي اصحاب منافع از ها،دادگاه برابر در وكال از دسته دو دوران در آن
 انجـام  را مدافعـه  كتبـي  قسـمت  و داشـتند  بـر عهـده   را دعـوي  اصحاب نمايندگي كه كتبي ترافع
 .كردنـد مي دفاع دادرسان محضر در شفاهي طور به دعاوي از فقط كه زباني ترافع وكالي و دادند مي

 پديـدار شـدند  نيـز   وكالي مدافع كتبي و وكالي مدافع شفاهي پادشاه به ترتيبسيزدهم  ياز سده
پادشاه نيز براي دفاع از منافع خصوصي خود در دعاوي، ماننـد  به اين صورت كه  ).20: 1354(ژگو، 

  كرد.نفر وكيل مدافع شفاهي انتخاب مي نفر وكيل مدافع كتبي و يك ي يكيهر صاحب دعوا
هـا بـود،   منـافع شـاه در دادگـاه و نظـارت بـر اجـراي مجـازات       ها دفاع از ي مشخص آنوظيفه

ي سـلطنتي واريـز شـده، منبـع     ي مالي بودند و بـه خزانـه  ها جريمههايي كه بسياري از آن مجازات
حكومـت مركـزي    روزافزون قدرت ). با افزايش25: 1389شدند (خالقي،  درآمد پادشاه محسوب مي

 يسيزدهم و در آغـاز سـده   يويژه در پايان سده هب ،آنو تضعيف حكّام محلي در مقابل  (سلطنت)
موريـت  أم شـد. منافع عمومي تشبيه مـي دفاع از به  ازپيش يشباه نيز شدفاع از منافع پاد چهاردهم،

و صالحيت  صورت عمومي درآمده وكالي مدافع كتبي و وكالي مدافع شفاهي از صورت خصوصي ب
 عادت و حفظ نظم عمومي، ،عرف، اجراي حقوق كه با دندطرح رسمي شكايات در دادگاه را پيدا كر

ـ  منصـبان دادسـرا  ايـن ترتيـب صـاحب   ه ب ).20(ژگو، پيشين:  كردندآسايش مردم را تضمين مي ه ب
  .وجودآمدند

ي هـا، شـيوه  نمود و يا ميزان اختيـارات آن به هر روي جداي از مقامي كه اين افراد را تعيين مي
هاي گونـاگون، انتصـاب بـوده    ه اين منصب، در طول تاريخ و در كشورهميشگي برگزيدن دادستان ب

كرده است. بـا ايـن   است. به اين معني كه فردي از باال و مستقيماً اين فرد را براي تصدي تعيين مي
هاي حقوقي جهان وجود دارد و آن نظام قضـايي ايـاالت متحـده    حال تنها يك استثنا در تمام نظام

دهنـدگان  ي آمريكا تنها كشوري در جهان اسـت كـه در آن رأي  اياالت متحدهعبارت ديگر است. به
  كنند. صورت مستقيم انتخاب مي(شهروندان) دادستان را به

                                                            
1. parquet 
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هاي تاريخي نهاد دادسـتان انتخـابي، ايـن فرضـيه مطـرح      در اين پژوهه با در نظر گرفتن زمينه
نهاد مورد بحث در نظر گرفت؛ اما ايـن   توان مباني مستحكم و قابل اعتمادي را برايشود كه مي مي

عنوان مستلزم تجويز چنين نهادي براي نظام قضايي ايران نيسـت. بحـث كـارآيي يـا      هيچ عقيده به
عدم كارآيي هر نهادي در نظام حقوقي ايران نيازمند بحث مفصل در مورد ساختار قضـايي ايـران و   

  هاي آن خواهد بود.چالش
ها مطرح شده است، كوتاهي بر تمامي مباحثي كه در طي سال غير ممكن است در فصلي بدين

شـود:  رو تنها به قسمتي از نكات اصلي مـرتبط بـا موضـوع بسـنده مـي     به نحو وافي پرداخت؛ از اين
طور مختصر عنوان بسترهاي تاريخي نيز ياد كرد بهها بهتوان از آنهاي تاريخي كه مينخست زمينه

بـا در نظـر گفـتن همـان      نهادي از نظر نگارنده (كه اين مباني نيـز  بيان شده و سپس مباني چنين
هاي تاريخي، شرايط سياسي و فرهنگي و مذاكرات مطروحه از سوي نمايندگان مجلس قانون زمينه

اساسي در اياالت مختلف آمريكا طي ساليان مختلف، برداشت شده و موضع رسمي مقامات رسـمي  
د توجه قـرار  راي كه بايد موشوند. نكتهش نبوده است) معرفي ميآمريكايي يا حاميان اين نوع گزين

در اين نوشـته منصـب دادسـتان    » نهاد«هاي چنين نهادي است (از اين پس منظور از بگيرد چالش
شود. همچنين انتخابي است) كه به دليل گستردگي مطالب، صحبت از آن به فصلي ديگر واگذار مي

كار گرفته شده اسـت، مطالـب   نها در نظام قضايي اياالت متحده بهبا توجه به اينكه چنين منصبي ت
  اين نوشتار نيز با تمركز بر همين كشور ارائه خواهد شد.

  
  هاي تاريخي ظهور دادستان انتخابيزمينه. 1

مانندي در جهان برخوردار اسـت.  ديد شخصي بيدادستان انتخابي از استقالل و قدرت اعمال صالح
هـا در تعريـف نقـش دادسـتان وجـود نـدارد       جهـان چنـين تركيبـي از ويژگـي    در هيچ جاي ديگر 

)Gordon, 2002: 335(. آيد كـه اگـر در هـيچ جـاي ديگـر هماننـد منصـب        حال سؤال پيش مي
فردي چگونه شكل گرفتـه  هاي منحصربهدادستان آمريكايي وجود ندارد، اين منصب با چنين ويژگي

  است؟
گيـري آن نظريـات متفـاوتي    هاي حقوقي مؤثر بر شـكل ي و نظامدر خصوص منشأ دادستان انتخاب
ي هاي گوناگون به يكي از سه كشوري كه تأثير مهمي بـر توسـعه  بيان شده و عمدتاً اين نهاد به شكل

شده است. برخي ايـن نهـاد را بـه سـادگي متـأثر از منصـب        اند، نسبت دادهآغازين ملت آمريكا داشته
(اين مقام و دادستان آمريكايي هر دو اختيار خاتمه دادن به تمام تعقيبـات   در انگلستان 1تعقيب ارشد

اي بر اين باورند كه اين نهاد از فرانسه (دادسـتان آمريكـايي و دادسـتان    كيفري را دارند) دانسته و عده
                                                            

1. Chief prosecuting officer 
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 :McCormack, 2004(فرانسوي قدرت آغاز تمام تعقيبات عمومي را دارند) وام گرفتـه شـده اسـت    

انگلستان نظام تعقيب عمومي  سو يكتوان خدشه وارد نمود. از ا اين وجود بر هر دو ديدگاه مي. ب)500
از  2گيري تعقيب عمومي در آمريكا، نپذيرفتـه بـود.  ها بعد از شكل، يعني سال1879را تا سال  1جرايم

سـال   ادوپنجهفتيعني  3مفهوم مأمور و تعقيب عمومي در آمريكا، پيش از انقالب استقالل؛ سوي ديگر
قبل از اينكه فرانسه، جمهوري نو پاي آمريكا را تحت تأثير قرار دهد نيز وجود داشته اسـت. همچنـين   

كه دادستان آمريكايي دادستان فرانسوي جزئي از يك سلسله مراتب سرويس مدني ملي است، درحالي
  كند.عنوان يك مقام محلي و مستقل، اختيارات خود را اعمال ميبه

اند. اين ي تأثيرات ساكنان هلندي دانستهبين برخي مقام تعقيب منتخب مردم را نتيجه در اين
گيري نخستين مسـتعمرات در سراسـر خـط    كنند مهاجران هلندي كه در زمان شكلافراد بيان مي

نمودنـد (ايـن   استفاده مـي  4»شات«محلي به نام ساحلي درياي آمريكا پخش شده بودند، از مقامي 
اي هسـتند) كـه الهـام    ستان انتخابي آمريكايي هر دو منصبي محلـي از دولـت منطقـه   منصب و داد

گرفته از منصبي با همين نام در كشور هلند بوده است. هر چند اين مقام از لحاظ استقالل محلي با 
ي صالحيت خود (عموماً شهر يا شهرستان) از استقالل كامـل  منصب دادستان انتخابي كه در حوزه

است، مشابهت دارد، اما با توجه به مدت زمان اندك حضور ساكنان هلندي در اين مناطق برخوردار 
بر دستگاه عدالت كيفري و مقـام تعقيـب    هاي اياالت متحده، تأثير و ارتباط مستقيم آنو در پيكره

هـاي منصـب   توان نتيجه گرفت كـه ريشـه  نمايد. با توجه به اظهارات بيان شده، ميدور از ذهن مي
هـاي  توان تنها به يك منشأ منسوب كرد و جهـت يـافتن نخسـتين زمينـه    دستان انتخابي را نميدا

هاي كه سبب شد برخـي  هاي تاريخي آن؛ يعني زمينهگيري اين مقام تعقيب بايد درون زمينهشكل
  هاي هر نهاد انتخاب و برخي كنار گذاشته شود را واكاوي كرد.از ويژگي

  
 ميگيري تعقيب عموشكل. 1.1

يكي از عوامل تمايز بنيادي حقوق كيفـري آمريكـا از نظـام حقـوقي انگلسـتان، پـذيرش دادسـتان        
مـيالدي از   1879عمومي است؛ زيرا نهاد دادستان عمومي براي نظام حقوقي انگليس كـه تـا سـال    

  كرده، ناشناخته بوده است.استفاده مي 5نظام تعقيب خصوصي
                                                            

1. Public prosecution of crimes 
ها نظام تعقيب حاكم بر دستگاه قضايي انگلستان تعقيب خصوصي يا شخصي بوده اسـت كـه در ادامـه توضـيح     ال. س2

  داده خواهد شد.
. پس از انقالب استقالل آمريكا و جنگ صورت گرفته بين اياالت متحده و انگلستان، نهادهاي حقوقي فرانسـوي نفـوذ   3

  ند.اهبيشتر و نهادهاي بريتانيايي غير محبوب بود
4. Schout 
5. Private prosecution 
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رو ا چه بوده است، با ابهامـات اجتمـاعي و تـاريخي روبـه    اينكه منشأ دادستاني عمومي در آمريك
واضح تعقيب خصوصي از ابتدا (همانند امروز) بـا مفهـوم آمريكـايي از يـك فرآينـد       طور بهاست، اما 

ي ، در حـوزه 1دموكراتيك متناقض بوده است. اگرچه هنگام اسـتقرار نخسـتين مسـتعمرات آمريكـا    
ه است، امـا هرگـز ايـن شـيوه در مسـتعمرات ريشـه       سلطنت انگلستان تعقيب خصوصي مسلط بود

نظـام تعقيـب عمـومي را پـذيرفت، سـاير       2كـه نخسـتين مسـتعمره    1704نگرفت؛ يعنـي از سـال   
و بدين ترتيب خود را از  )Worrall, 2008: 6(مستعمرات نيز خيلي زود از اين روش پيروي كردند 

  اه مستقلي در پيش گرفتند. نهاد تعقيب كيفري موجود در انگلستان متمايز نموده و ر
هاي بارزي بين نظام تعقيب خصوصي و تعقيب عمومي در مفهوم و اجـرا وجـود دارد. نظـام    تفاوت

 يجـا  بـه هـايش  انگليسيِ تعقيِب خصوصي از شرايط حكومتي و اجتماعي نشأت گرفته بود كـه ريشـه  
، طراحي شـده اسـت. ايـن    و نه مردم حفظ سلطنت منظور بهقرارداد اجتماعي نوين در قرون وسطي و 

داد؛ زيرا تفاوتي مهمي بين تخلفات مدني و تخلفات نظام قضايي اشخاص را در مقابل اشخاص قرار مي
شد كـه يـك   . تمام موارد نقض قانون، تخلفي محسوب مي)Langbein,1979: 266(جزايي قائل نبود 

اي فكري آمريكاي نـوين  هي تعقيب شخصي با بنيانشخص عليه شخص ديگر مرتكب شده است. ايده
ناسازگار بود؛ زيرا در تعقيب خصوصي تفكر بر اين بود كه جرم ضرورتاً يك امر شخصي بين متجـاوز و  

ديدگاه متفاوتي  ي كننده يانبقرباني است. در حالي كه مفهوم عدالت كيفري گسترش يافته در آمريكا، 
ر دولـت مقـام تعقيـب اسـت و     . در نظـام حقـوقي ايـن كشـو    )McCormack, op. cit: 498( 3است
ديـده نيـاز اسـت و نـه     ي جرم هيچ نقشي بيش از يك شاهد ندارد. براي تعقيب نه شكايت بزهديده بزه

  تواند مانند هر شاهد ديگري به حضور و اداي شهادت مجبور شود.ديده تنها ميموافقت او، بلكه بزه
گيـري  كردند، حوادث ديگري در شكلزماني كه مهاجران اوليه آمريكا اساس تعقيب شخصي را رد 

  منصبي محلي و انتخابي دخيل بود.
  

 گيري مقام تعقيب محليشكل. 2.1

ي اسـتقالل را بـين مهـاجران جديـدش پـرورش داد كـه       از همان آغاز، نظـام مسـتعمراتي روحيـه   
ي مستعمرات در طـول بـيش از دو هـزار مايـل در سـواحل      ي موقعيت جغرافيايي پراكندهوسيله به
هـاي بريتانيـايي و نظـام    هـا در هنجارهـا و سـنت   شد. اگر چه آنرقي آمريكاي شمالي تقويت ميش

                                                            
1. Jamestown and Plymouth  
2. Connecticut  

از  ي اسـتفاده تعقيب شخصي در اياالت متحده وجود دارد. تعداد كمي از ايـاالت اجـازه   از. امروزه بقاياي بسيار كمي 3
انـد،  كه ايـن شـكل را پذيرفتـه    ييها آن) و )newhampshire(دهند (همچون ايالت نيو همپشاير تعقيب شخصي را مي

 اند. ها محدود كردهاعمال آن را به نوع خاصي از پرونده
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گيـري از يكـديگر و همچنـين    حقوقي مبتني بر حقوق عرفي انگلـيس مشـترك بودنـد، امـا كنـاره     
ي وسيلهي نياز به نوعي حكومت محلي مستقل را زد. ميراث عقايد بريتانيايي كه بهانگلستان، جرقه

دهاي گوناگون به مستعمرات انتقال يافته، بسيار غني و متنوع بود. در نتيجه ساكنان جديد قادر نها
  ها بزنند و قسمتي ديگر را كنار بگذارند.ي برخي از آنبودند دست به گزينش و توسعه

قدرت سلطنتي انگلستان وسعت مستعمرات را در قرن هجده افزايش داد، امـا نتوانسـت ظهـور    
طلبي و ميـراث فرهنگـي غنـي ايجـاد      يط جغرافيايي، روحيه استقاللمتأثر از شرا محلي گراييمردم

گاه سعي نكرد كه نظام قضايي مستعمرات را شده توسط ساكنان اوليه را كنترل كند. انگلستان هيچ
توجهي سلطنت و حكومت بريتانيا به طبيعت مسـتقل مهـاجران عـاملي    پارچه كند و همين بييك

عالقگي بريتانيا، به مهاجران . بي)Jacoby, 2005: 37(ش استقالل محلي مستعمرات بود براي افزاي
  داد. ي طراحي يك نظام قضايي منطبق با عقايد خودشان را مياجازه

ـ  ي جامعـه ها ماهيت سـاده ميالدي نخستين دادگاه 1600ي در اوايل سده ا ي مسـتعمراتي را ب
رسمي دفاع و نظام رسمي بـراي ايـراد اتهامـات و همچنـين      نظام تعداد نفرات اندكشان، عدم وجود

حقوقي در اين مناطق  ؛ اما نظام)Surrency, 1967: 253( عدم تفكيك قوا يا عملكرد بازتاب دادند
نصـيب نمانـد و همگـام بـا افـزايش جمعيـت،       نيز از تغييرات سريع و مداوم سياسي و اجتماعي بي

سـوي يـك   ي هفده ميالدي، اياالت بهي پاياني سدهدند. در دههدهي دوباره شها نيز سازماندادگاه
هـا بـراي رسـيدگي نخسـتين و يـك      هايي در تمام شهرسـتان اي با دادگاهنظام رسيدگي دو مرحله

  دادگاه استيناف در مركز ايالت روي آوردند.
طور ي بههاي مستعمرات هلندي آوردهواسطهگفته شد به تر يشپطور كه اين نظام قضايي همان

خصوص در مورد مقـام تعقيـب، بـه    غير مستقيم از نظام قضايي هلند نيز تأثير پذيرفت. اين تأثير به
 يعنـوان مـأمور دادگـاه وظيفـه    خورد كـه بـه  نام شات در اين مستعمرات پيوند ميايجاد منصبي به

هـا مطـرح   آن ه عليـه ي اتهامات كيفري، طرح پرونده عليه متهم، آگاهي متهمان از اتهاماتي كـ  ارائه
آوري ادله را بر عهده داشت. هر چنـد نفـوذ مسـتعمرات    شده بود و اختياراتي براي بازداشت و جمع

اياالت ديري نپاييد، اما شايد نمود همين  بر تمامي استقرار نظام حقوقي انگلستان واسطههلندي به
ظهـور  در اياالت آمريكا به منصهي هفدهم، سمت دادستان شهرستان تأثيرات بود كه در اواخر سده

. با توجه به مجاورت جغرافيـايي نخسـتين منـاطق مؤسـس منصـب      )Jacoby, op.cit: 38(رسيد 
گفته بيشتر بر ذهن متبـادر  دادستان شهرستان به شهرهاي هلندي سابق، احتمال تأثيرگذاريِ پيش

  شود.مي
 ي تـاج ان وكيـل سـلطنت يـا نماينـده    به عنو (كه در ابتدا تنها با افزايش اختيارت دادستان كل

در جريـان تمـام محاكمـات كيفـري، ايـن       هـا  آنكردند) و لـزوم حضـور   ميمنصوب و انجام وظيفه 
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كـرد كـه هـر كـدام     هـاي شهرسـتان منتصـب مـي    دادگـاه  نمايندگاني درمنصب براي خود  صاحب
تـر  كـم اهميـت   چـه مسـائل   ر). اگIbid: 39( هاي محدودي براي تعقيب كيفري داشتندمسئوليت

براي نخستين بار دادگاه هـر  ، اما شدهمچنان توسط قاضي دادگاه و به صورت مختصر رسيدگي مي
داشـت. زمـاني   حضور ي منتصب از سوي دادستان كل شهرستان يك مقام تعقيب به عنوان نماينده

از انتظـار   هاي شهرستان منتصب شـدند، دور هاي كل به طور دائم در دادگاهي دادستانكه نماينده
  به عنوان يك مقام محلي در نظر گرفته شوند تا مقامي از سوي حكومت مركزي.  نبود كه بيشتر
گيري چنين توان بر بازتاب خواست ضمني جامعه بر شكلگفته ميگفتن مطالب پيش با در نظر

رد، رد طور مختصر در سه مـورد بيـان كـرد. نخسـتين مـو     توان بهها را ميمنصبي معتقد بود كه آن
ي مردم كه اين موضوع تعقيب عمومي ي ممتاز و پذيرش اصول حكومت نمايندهكردن مفهوم طبقه

را ايجاد كرد. دومين مورد، تغيير از اقتدار مركزي به نهادهاي دولتي محلي بود؛ اين امر تمركززدايي 
عمـومي بـراي اجـراي    انجام، مطالبـات  اد مأموران محلي را شتاب داد. سرهاي پايين و ايجاز دادگاه

اي جهت اقدام بـه عنـوان ميـانجي    حرفه اي يندهنماها به حضور قانون و امنيت عمومي و نياز دادگاه
ي عالي) و جدايي قدرت و وظـايف كالنتـر از   منصاب قضايي (مانند هيأت منصفه يرو ساها ميان آن

كننـده و  در ماهيت مقام تعيـين  هايي)؛ بنابراين با وجود تفاوت43: 1393پارسا، مقام تعقيب (متين
همگي در يك موضوع مشترك بودند و همين موضوع  ميزان اختيارات مأموران تعقيبِ شكل گرفته،

ي هـا زاييـده  كـه آن كـرد؛ ايـن  را از هر مقام قضايي ديگر در انگلستان و فرانسـه متفـاوت مـي    ها آن
  ي جديد بودند.خواست جامعه

  
 تخابيگيري مقام تعقيب انشكل. 3.1

يعنـي زمـان    1789ي آمريكا را از سال هاي دموكراتيك جامعهبراي بررسي اين موضوع بايد حركت
هايي از سوي يك دموكراسي محدود بـه سـمت   استقالل اياالت متحده، مورد توجه قرار داد. حركت

  يك دموكراسي گسترده؛ زماني كه جريان حركت حكومت به سوي تمركززدايي بود.
فراهم شـد،   1828در سال  1ي رئيس جمهور اندرو جكسونوسيلهو انتخاباتي كه بهبا حق رأي 

 سـو  يكشدند. با فراگير شدن دموكراسي جكسوني در كل سرزمين از  2هاي بيشتري انتخابيمنصب
طلبي در اياالت جديد از سـوي ديگـر، دو تغييـر مهـم اتفـاق افتـاد؛ اول       گيري روح استقاللو شكل

طـور مسـتقيم بـه    قاضي از حالت انتصابي به انتخابي تغيير كرد كه اين امـر خـود بـه   كه جايگاه  اين
ي قضـاييه  كه سبب شد منصب دادستان از قـوه انتخابي شدن منصب دادستان كمك كرد. ديگر اين

                                                            
1. Andrew Jackson  
2. Elective  
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. تبـديل شـدن   2. انتخابي شدن منصب قضاوت 1ي مجريه منتقل گردد. اين دو تغيير مهم (به قوه
هـا، روابـط و   اي از مسـئوليت ي مجريه) به دادسـتان آمريكـايي مجموعـه   از قوهدادستان به عضوي 

  اختيارت جديد اعطاء كرد.
، مسئوليت 1گيري مقام تعقيب محليي هجده، يعني حدود يك قرن پس از شكلدر اواخر سده

هـاي محلـي محـول شـده بـود و بيشـتر ايـاالت از نماينـدگان         ي تعقيب به اياالت و دادسـتان اوليه
كردند. اگرچه ظاهراً دادستان كل مسئول تعقيـب قـانوني   هاي كل براي تعقيب استفاده ميدادستان

در اياالت بود، اما در واقع مقامات تعقيب محلي به آرامي به سـوي بـه دسـت گـرفتن اختيـارات او      
  كردند.حركت مي

يف و مـيالدي)، تغييـرات كمـي در وظـا     1828تا  1789در سي سال نخست جمهوري جديد (
وضعيت انتصـابي دليـل اصـلي ايـن شـرايط بـود. دادسـتان         2هاي مقام تعقيب ايجاد شد.مسئوليت

كنـد تصـميم بگيـرد.    هاي كسي كـه او را منصـوب مـي   توانست بدون توجه به عقايد و سياست نمي
كرد، از ايالتي به ايالت ديگر متفـاوت بـود. ممكـن بـود در     مقامي كه دادستان بخش را منتصب مي

ي مقننه، فرماندار با كمك هيأت مشاوران خود، فرمانـدار  هاي مختلف قاضي دادگاه بخش، قوهلتايا
 :Jacoby, part2, 2005( با پيشنهاد و موافقت مجلس سناي ايالتي، دادسـتان را منتصـب كننـد   

، ولي در هر صورت دادستان تابع مناصب ديگر، درون يك فرآيند سياسي بود. وضعيت انتصابي )28
طي اين دوره استثنايي نبود؛ تعداد كمي از مناصب انتخابي بودنـد و تعـداد كمـي از شـهروندان     در 

وجـود داشـت و كشـور بـر اسـاس       3هاي بسياري بر حـق رأي عمـومي  حق رأي داشتند. محدوديت
ي سن، جـنس، نـژاد و   وسيلهگيري بههاي امروزي، يك دموكراسي بسيار محدود بود. رأياستاندارد
كه واقعاً حق رأي دادن در يك انتخابات عمومي را داشـتند، قسـمت    ييها آنشد. ظيم ميدارايي تن

شـد،  دادند. تنها منصبي كه در تمـام ايـاالت انتخـاب مـي    بسيار محدودي از جمعيت را تشكيل مي
  گذار بود.قانون

ي هـه اي بود كه در دهاي سياسي گستردهي جنبشتغييرات حاصله در دوران بعد بيشتر نتيجه
، دموكراتيك كـردن فرآينـد سياسـي آمريكـا سـرعت      4ي دموكراسي جكسونيآغاز شد. دوره 1820

                                                            
1. Local prosecution  

آمد. اين سمت اصوالً يك مقام قضايي و شـبه  هاي نخستين، دادستان يك مقام خرد در دادگاه به حساب مي. در سال2
هاي محلي در اياالت متحده شد. امروزه دادستاني قدرت قضات فرض ميه به عنوان تابع دادگاه و ضميمهاجرايي بود ك
  شوند.اجراي قانون در بخش خود محسوب مي ي مجريه و مأمور اوليهمقامي از قوه

3. General franchise 
 مـيالدي  1837تـا   1829است. بـين سـالهاي    حزب دموكراتاز  فتمين رئيس جمهور تاريخ آمريكاهاندرو جكسون . 4
  مريكا را بر عهده داشت.آرياست جمهوري ) خورشيدي1215تا  1207با  زمان هم(
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 :Schotland, 2002(ي ماهيت سياسي مقامات سراسر كشور بود گرفت كه تأثير آن تعريف دوباره

ها سبب شد تعداد بيشتري از مناصب عمومي با انتخابات مردمي برگزيده شـوند،  . اين جنبش)661
خابات محلي براي انتخاب مأموران محلي ايجاد شود و تمركز زدايي از دولت تقويت شود، اما هيچ انت

به دسـت آوردنـد (ايالـت     قوانين اساسي تا زماني كه قضات موقعيت انتخابي كدام از اصالحات اوليه
دمي قضات ) بر تعقيب قانوني تأثير نداشت. انتخابات مر1789جورجيا به عنوان اولين ايالت در سال 

كـه طـي اصـالحات قـانون     هاي منتخب مردم بـود. پـس از آن  گيري دادستانركن كليدي در شكل
هـاي  شـدند، مقاومـت  ي انتخابات و با رأي مسـتقيم شـهروندان تعيـين مـي    واسطهاساسي قضات به

هـا تـاب نيـاورد و نهايتـاً ايالـت      صورت گرفته جهت استفاده از همين روش براي گزينش دادسـتان 
كه نخستين اقدامات را براي انتخاب كردن مقامات قضايي انجام داده بود، بار ديگر قانون  »ورجياج«

هـا در هـر   به منظور فراهم شدن شرايط برگزاري انتخابات دادسـتان  1839اساسي خود را در سال 
و همـين امـر سـرآغاز     )Hemmense, 2012: 131( اصالح كرد 1شهرستان از طريق تجمع عمومي

-نحوي كه تا اوايل سدهشان در اين راستا بود؛ بهذيري ساير اياالت از اين روش و اصالح قوانينالگوپ

هشت ايالت در قانون اساسي و ده ايالت از طريق قوانين عادي ايـن روش را  وي بيستم ميالدي سي
ي جنـگ  هـا هاي دادستان عمومي كه از پيامدبا تغيير تصور عمومي از نقش و مسئوليت 2پذيرفتند.

ي مجريـه  عنوان عضوي از قـوه بود، براي نخستين بار برخي از قوانين اساسي دادستان را به 3داخلي
ي قضاييه به مجريه و . انتقال منصب دادستاني از قوه)Jacoby, part2, op.cit: 31(معرفي كردند 

                                                            
1. General assembly  

، 2ردآيلنـد  ،2هـاي محلـي انتخـابي را فـراهم نكـرده بودنـد: دالور      تنها پنج ايالـت شـرايط دادسـتان    1912. تا سال 2
هـا را  كات، نيوجرسي و فلوريدا اين نكته جالب توجه است كه چهار ايالتي كه تا كنون انتخابات محلي دادسـتان  تيككان

نپذيرفتند (اياالت فوق به غير از فلوريدا)، همگي از اعضاي اصلي اتحاديه و در پـي حفـظ حالـت تعقيـب قـانوني اوليـه       
د و دالور، از نظر جغرافيايي به قدري كوچك هستند كـه احتمـاالً اعمـال يـك نظـام      مستعمرات بودند. دو ايالت ردآيلن

در ايالـت نيوجرسـي   پذير نيست. در هر دو ايالت دادستان كلِ انتخابي، مأمور اصلي تعقيـب اسـت.   محلي تعقيب امكان
و نظارت دادستان كل منتصب  كند، اما از سوي فرماندار و با رضايت سناي قضايي محلي را نمايندگي ميدادستان حوزه

شدند. از اين زمان به بعد، با توسط دادگاه محلي منصوب مي 1984هاي محلي تا سال كات دادستانتيكشود. در كانمي
ي قضاييه خارج و زير نظر يك نهاد مستقل تازه تأسيس به نـام كميسـيون عـدالت    اصالح قانون اساسي دادستان از قوه

  .)Jacoby, part2, op.cit: 31(قرار داده شد  2كيفري
 
3. Civil War 

ترين جنگ در  نيننفر زخمي، خو 500،000تلفات و  600،000بود كه با  شاهد جنگ داخلي 1861سال اين كشور در 
مربـوط   ايـاالت مؤتلفـه آمريكـا   ايالت جنوبي مشهور بـه   11در  داري بردهعلت اين جنگ به . است بوده تاريخ اين كشور

(زيـن،   هـا پايـان گرفـت    پيروزي شماليبا  1865خواهان براندازي آن بود. اين جنگ در سال  آبراهام لينكلنشد كه  مي
1389 :163  .( 
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مربوط بـه تعقيـب   عنوان بازوي اجرايي عدالت عامل نيرومندي در تعريف وظايف در نظرگرفتن او به
 فرد كامل شد.او داشت و بدين تريب پازلِ خلقِ منصبي منحصربه

ي ذيحق دانسته شدن جامعه و حكومت طور خالصه در فرگشت اين منصب، نخست در نتيجهبه
مقام تعقيب عمومي هستيم. سپس جدايي مسـتعمرات از   يريگ شكلدر پي ارتكاب هر جرم، شاهد 

سـاز ظهـور مناصـب محلـي و     ها از نظـر جغرافيـايي زمينـه   راكندگي آنحكومت مركزي بريتانيا و پ
تر شـدن فضـاي   دموكراتيك يسو بهانجام حركت كشور اي قضايي مستقل و جداگانه شد. سره نظام

ي رياســت جمهــوري انــدرو جكســون و نيــز نارضــايتي از  سياســي و گســترش حــق رأي در دوره
صبي با اختيارت تأثيرگـذار، زمينـه را بـراي تولـد     هاي نظام انتصابي براي گزينش صاحب من كاستي

توان چند مورد فرد دادستان انتخابي فراهم نمود. حال با توجه به اين سير تاريخي مينهاد منحصربه
  را به عنوان مباني چنين نهادي معرفي كرد.

  
 مباني دادستان انتخابي. 2

اتيك، توجه كمي به اثرِ برگزاري انتخابات هاي دموكرحاميان انتخابي بودن دادستان، در ميان انگيزه
جهت گزينش مناصب قضايي، از جمله دادستان، بر نظام عـدالت كيفـري داشـتند. بـا ايـن حـال و       

تـوان،  ، دو رونـد سـاختاري را مـي   1رغم آثار سياسي نامطلوب انتخابات براي گـزينش دادسـتان   علي
دهندگان از فرآيند انتصـابي ناراضـي   ول؛ رأيها دانست. اساز انتخاباتي شدنِ گزينش دادستانزمينه

طرف فرمانداران كه اختيارات جديدي به دسـت آورده بودنـد قـدرت را بـه يـك مقـام       بودند. از يك
ها را ي مقننه دادستانكردند و از سوي ديگر، در اياالتي كه قوهشد اعطا ميانتصابي كه نظارت نمي

                                                            
به همراه دارد و منجـر بـه    »آثار سياسي نامطلوبي«ودند كه موضوع انتخابات دادستان . پژوهشگران بعدي مشاهده نم1

د اي مطلوب را به نفع خوتا از اين طريق پوشش رسانه شودها برجسته ميها بر تحقيقات بر روي پروندهتمركز دادستان
هاي فاسد در انتخابـات شـركت كننـد. حتـي برخـي      كند كه دادستانفراهم مي راداشته باشند و همين امر اين امكان 
هـا بـراي حاميـان    اين نگراني ها به دنبال نرخ باالتر محكوميت باشند.شود، دادستاناظهار كردند كه انتخابات، سبب مي

گو در مورد كنترل مردمي دولت، حفاظت از حقـوق  وه نبود؛ زيرا گفتبرجست ها در قرن نوزدهانتخابات مردمي دادستان
 تر بودن نظام انتصابي در مقايسه با شيوهعالوه پرهزينهبه فردي و گسترش حق رأي، بر مجامع قانون اساسي مسلط بود.

مجمع عمومي ايالـت   توسط شده يهتهيك گزارش  عنوان مثالشود. بهايراداتي است كه مطرح مي انتخابي يكي ديگر از
دالر  41500، 1840كند) در سال ها استفاده ميمريلند بيان كرد كه اين ايالت (از شيوه انتصابي براي گزينش دادستان

براي نظام قضايي خود خرج كرده است، چيزي نزديك به دو برابر مقدار هزينـه شـده در ايالـت ماساچوسـت (از شـيوه      
با جمعيتي حدود دو برابر ايالت مريلند. بسياري از نمايندگان مريلند  كند)استفاده ميها انتخابي براي گزينش دادستان

وده است. (بـراي مطالعـه بيشـتر    حاصل انجام امور بر اساس روابط ب ها آنهاي باالي نظام قضايي معتقد بودند كه هزينه
رشناسي ارشد، دانشگاه تهران، پرديس فارابي، ي كانامهي دادستان انتخابي، پايان)، نظريه1393پارسا (محمد متين رك:

  )14و  11صص 
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انتصاب به منظور حمايت از متحدان و سركوب مخالفـان  كردند، احزاب سياسي از فرآيند تعيين مي
ها وظايف بيشـتري را در نظـام كيفـري بـر عهـده گرفتنـد و       كردند. دوم: دادستانخود استفاده مي

هاي محلي شروع به اتخاذ اختياراتي بيش از تعقيب كيفري به دست آوردند. در طول زمان دادستان
يك پرونـده مـورد تعقيـب كيفـري قـرار گيـرد يـا خيـر          كردهاي اداري كرند كه تعيين ميتصميم

)Minser:1996: 1538(دهندگان به يك فرآيند انتصـاب نـاقص بـراي تعيـين يـك      ؛ بنابراين رأي
  كردند. منصب با اهميت، اعتماد نمي

  
  . استقالل قضايي1.2
اروپـا و   دهمهجـ  قـرن  يفالسـفه  از ارمغـاني  را هـا آن اسـتقالل  و قـوا  يكتفك مفهوم نظر، عالَم در

 بـه  قايل بايد عدالت، اجراي وقوا  تفكيك ينظريه نظم، رعايت براي .دانندمي 1منتسكيو هشدارهاي
 بـا  مواردي در استقالل اين ؛)Klerman & Mahoney, 2005: 2-3(بود  قضايي استقالل دستگاه

 اجـراي  و 2يقضـاي  اسـتقالل  بـر  ايموارد، مقدمه همه در و منطبق مقامات قضايي شخصي استقالل
  .است عدالت

 يعنـي  شخصـي،  دادرس است. اسـتقالل  3شخصيِ استقالل قضايي، استقالل مهم شروط از يكي
 آن منبـع  از جـدا  بيروني، از فشارهاي دادرس فشار، آزادي از فشار. منظور هرگونه از دادرس آزادي
 عمـومي،  افكـار  قـدرت،  دعـوا، صـاحبان   هايطرف دوستان، خويشان، برابر در استقالل يعني است؛

 التـزام  منبـع  و مرشد مقامات قضايي دارند. دست در را قضايي نظام مديريت كه كساني و همكاران
-مـي  تهديد مقامات قضايي استقالل وقتي ندارند. پس ديگري فوق ها ماآن است؛ قانون تنها ها،آن

 را ناديـده  مقـررات  ينديشند،ب مقررات تفسير از فراتر به كند وادار را هاآن بيروني فشارهاي كه شود
كلي  طور ). به96: 1386شود (بيتهام،  تبديل آن در محدوديت به شانگيريتصميم آزادي و انگارند
 نفـوذ  و دسـتورات  بـه  و دهـد  قـرار  رأي صدور مالك را قانون مقام قضايي كه است اين اصل، هدف

ساير نهادهاي  همانند اصل، اين كه است روشن باشد. همچنين نداشته توجهي خود اشخاص مافوق
 صـحنه درگيـري   نيز و كندمي پيروي نظم پايه بر عدالت اجراي يعني حقوق، كلي هدف از حقوقي،

 و جامعه هستند نظم كنندگان تأمين اصل، اين ناقضان از ايعمده بخش چراكه است؛ عدالت و نظم
  تازند.مي قضايي استقالل بر آن، يبهانه به

                                                            
1. Montesquieu 

 يا دارد جريان آن در دعوا كه دادگاهي و توان به استقالل دستگاه دادگستريموضوع مي اعتبار به قضايي را . استقالل2
  تقسيم نمود. دادرس شخص

3. Personal Independence 
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 و مقامـات  اسـت و  حكومـت قـانون   سـبب  مـوارد،  بسياري در قضايي اللاستق اصل از پاسداري
كننـد.  نمـي  عمـل  قـانون  از خـارج  و يابنـد مـي  در را قضايي نظارت خود، اعمال در رسمي مأموران

. باشـند  هـم  بـا  بايـد  و تواننـد مي كه هستند مكملي مفاهيم قضايي، مسئوليت و همچنين استقالل
و  اسـت  نـاتوان  و ضعيف باشد، نداشته استقالل كه مسؤولي قضاييمقام : انديك سكه دو روي ها آن

  .)Burbank, 2003, 325(است  خطرناك بسيار باشد، نداشته مسؤوليتي كه مستقلي مقام قضايي
 خطيـر  دادگاه قاضي اندازه به مقامات دادسرا، استقالل از حمايت«اي كه معتقدند بر خالف عده

 تجديد موارد، برخي در گرچه رأي قاضي، اما ؛شود يم بازبيني يقاض جانب از او رأي كه چرا نيست؛
)؛ تمـام مقامـات   87: 1389(رجبي و كريميـان،  » است مرحله در همان دعوا قاطع اما شود،مي نظر

از  چـه  باشـند؛  امـان  در ناصـالح  نيروهاي و قوا نارواي دخالت و نفوذ از گيري بايدتصميم در قضايي
هـاي  رسانه و عمومي افكار مستقيم غير دخالت چه و كشور اجرايي و سياسي قواي مستقيم دخالت

تـرين  ترين و شايد مهمرعايت اين اصل در خصوص دادستان كه يكي از مهم ضرورتگروهي. حتي 
گونـه كـه قاضـي رابـرت     همان«شود. آيد، بيشتر احساس ميعضو گروه كاري محكمه به حساب مي

» از ساير افراد بر مال، آزادي و آبـروي شـهروندان احاطـه دارد.   جكسون اشاره نمود: دادستاني بيش 
)Worrall; Nugent-Borakove, 2008: 51(        ؛ يعنـي دادسـتاني بـه صـورت روزمـره بـا تمـامي

بازيگران نظام عدالت كيفري در تماس و همكاري است. دادستان داراي نقش حياتي است؛ چرا كـه  
اختيار دارد. پليس، وكالي مدافع، قضـات و مـأموران    اين منصب مركزيت نظام عدالت كيفري را در

هاي خود داراي تخصص بوده، اما اين دادستاني است كه بين ناظر بر تعليق مجازات همگي در حوزه
توان با اعطـاي حـق گـزينش دادسـتان بـه      بنابراين مي؛ كندي اين افراد پل ارتباطي ايجاد ميهمه

كننـده را فـراهم نمـود تـا     استقالل از مقام مافوق منتصب شهروندان براي اين منصب حائز اهميت،
ها و خطي مشـي  ي از دست دادن منصب، ملزم به برآورده كردن خواستهبدين روش با حذف واهمه

  مقام مافوق خود نباشد.
كه دادستاني منصبي انتصابي و دايمي است، با وجود استقالل قوا احتمال نفـوذ و تـأثير   مادامي

ي اين افراد در سطح بـااليي وجـود دارد؛ زيـرا ممكـن اسـت فشـار از سـوي        بر ارادهعوامل خارجي 
شخصي وارد شود كه دادستان در سلسله مراتب اداري بايد در مقابل او پاسخگو باشد، امـا هنگـامي   
كه اين منصب توسط مردم انتخاب شود دادستان تنها مكلف به پاسخگويي در مقابل مـردم خواهـد   

  نفوذ وجود ندارد.ها و تمايالت مقامات و اشخاص ذيبرآورده نمودن خواست بود و نيازي به
منظور حفظ استقالل مقامات دادسرا اين افراد بايـد  البته گروهي بر اين باور هستند كه دقيقاً به

ي مجريـه  عنـوان عضـو از اعضـاي قـوه    ي قضاييه قرار بگيرند و در نظر گرفتن اين افراد بـه ذيل قوه
). از سوي ديگر به 593: 1389ها از جريانات سياسي خواهد شد (كوشكي، تأثيرپذيري آن ساززمينه
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از  قضـايي  هـاي برنامـه  دادسرا، نهاد در مجريه يقوه و دولت نقش ايفاي صورت ي گروهي درعقيده
 بـا  را همگـام  جنـايي  سياسـت  تواندشود و اين موضوع ميمي برخوردار بيشتري سرعت و كارآمدي
ي مجريـه در  ابزار الزمِ قـوه  .كند پذيرانعطاف و زمان مقتضيات با متناسب كارآمد، مومي،ع سياست

عنـوان  اين راستا نيز دادسـتان خواهـد بـود. عـالوه بـر ايـن اساسـاً ماهيـت وظـايف دادسـتان، بـه           
ي همـين  ي مجريـه اسـت. غلبـه   جامعه، از سنخ اختيارات قوه يالعموم، وكيل ملت و نماينده مدعي

توان در نظام حقوقي آمريكا و فرانسه مشاهده نمود؛ زيرا برخالف ايران كه اعضاي سنخ داليل را مي
ي قضاييه هستند، در نظام قضايي فرانسه (در هر دو كشور اعضاي دادسرا مقام دادسرا وابسته به قوه
ه هسـتند (همـان،   ي مجريـ شوند) اين افراد وابسته به وزيـر دادگسـتري و قـوه   قضايي محسوب مي

قـرن   30ي ). در خصوص نظام حقوقي اياالت متحده نيز پيشتر توضيح داده شـد كـه از دهـه   603
  ي مجريه قرار گرفت.نوزده ميالدي، به مرور دادستان منصبي در قوه

ي مجريه همچنان احتمـال تأثيرپـذيري از   با اين حال در صورت انتقال منصب دادستاني به قوه
شود. همين عامل نيز ضرورت برگزاري انتخابات مردمي جهت گزينش حساس ميجريانات سياسي ا

انتخابـات مردمـي، صـاحب     معتقدند كههاي انتخابي، نمايد. حاميان دادستاندادستان را تقويت مي
، شده منصوبهاي دارد. اين افراد باور دارند كه دادستانهاي سياسي دور نگه ميمنصب را از حمايت

هـا را در آن منصـب قـرار    قامات دولتي انتصابي متعهد به منافع جرياني هستند كه آنمانند ديگر م
دهنـدگان هسـتند.   هـاي رأي هاي انتخابي بيشتر پاسـخگوي نگرانـي  كه دادستانداده است درحالي

به سمت نظام دادسـتان   تواند عامل اصلي حركتعبارتي تمايل به محدود كردن نفوذ سياسي، مي به
  د. انتخابي باش

ها بايد مستقيماً توسط مردم انتخاب شـوند؛  توان استدالل نمود كه دادستاندر همين راستا مي
ترين افراد براي اين وظيفـه هسـتند، نـه    دانند كدام وكال مناسبزيرا تنها شهروندان هستند كه مي

ار دارند و همـين  دهندگان قرمقامات دولتيِ دور از محل. در نظام انتخابي افراد شايسته در كنار رأي
افراد نسبت به هر فردي كه ممكن است قدرت به صورت انتصابي به او واگذار شود، به شرايط محل 

ها به عدم پيگيري اتهامات متحدان سياسي خود را ترند. همچنين متهم نمودن دادستانو مردم آگاه
توان انتظار داشت كه انتصاب ي؛ بنابراين م)Ellis, op.cit: 1554(نيز بايد به استدالالت فوق افزود 

هـاي بسـياري   ها آسيب وارد كرده و منشـأ نارضـايتي  هاي گوناگون بر استقالل آنها از راهدادستان
ي انتصـابي و قـرار دادن ايـن    شود. بر اين اساس ممكن است لزوم حركت بـه سـمت حـذف شـيوه    

دار آن هسـتند،  ل امانـت مناصب در دست مردم، يعني كساني كه شكي وجود ندارد به بهترين شـك 
  احساس شود.
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  ي محليپاسخگويي بيشتر دادستان در برابر حوزه .2.2
ي اصلي دارد: نخست، پاسخگويي حقوقي كه به معني مسـئول بـودن   پاسخگويي حكومت سه جنبه

 يشـكن  قـانون ها در صورت وجـود  ي مقامات دولتي، اعم از انتخابي و انتصابي، در مقابل دادگاههمه
جا نهفته است و به اين معني است كـه كسـاني كـه    نيز اساساً همين» حكومت قانون«مفهوم است. 

كنند، خود بايد بر اساس قـدرتي كـه قـانون، آن را معـين و     ها را اجرا ميقوانين را اعمال و سياست
ي دومِ پاسـخگويي دولـت،   محدود كرده است و همچنين بر طبق قانون اساسي عمل كننـد. جنبـه  

ي سياسي است، به اين معني كه دولت يا مسئولين اجرايي كشور بايد در مقابل مجلس يـا  پاسخگوي
ها پاسخگو باشـند. بـر خـالف    هايشان، همچنين اولويت و چگونگي اجراي آنمردم در مورد سياست

اي برخوردار است و فقط ارتباطي بين مقامات دولتي پاسخگويي حقوقي كه از ارتباطات نسبتاً ساده
تـري دارد. در ايـن نـوع پاسـخگويي، نهادهـاي      هاست، پاسخگويي سياسي ساختار پيچيـده گاهو داد

ي پاسخگويي مالي است و به ي سوم، مسئلهانتخابي مستقيماً در مقابل مردم پاسخگو هستند. جنبه
ي مجلـس بـه بـا    هاي مالياتي در جهت مقاصد مصوبهمعني مسئوليت دولت در هزينه كردن درآمد

ن و كارآمدترين شكل است. در اينجا نيز جهت پيكـان پاسـخگويي، درسـت ماننـد جهـت      تريصرفه
ي حسابرسي اي نيز به نام ادارهپاسخگويي سياسي است، با اين تفاوت كه در پاسخگويي مالي، اداره

  بودجه مسؤول است. ي كننده يينتعوجود دارد كه خود در مقابل نهاد 
منصبان در چـارچوبي قابـل پـذيرش بـراي     ه داشتن صاحبهاي گوناگون براي ملزم نگدر نظام

ها توسط مردم نيـز  شود. برگزاري انتخابات و گزينش مستقيم دادستانمردم، بر انتخابات تأكيد مي
ها را كنترل كنـد  تواند اقدامات دادستاندر راستاي همين ديدگاه است. از لحاظ نظري انتخابات مي

  هاي عموم حفظ كند.نگر، مطابق با ارزشحقوقي دقيق و آيندهها را بدون توسل به قواعد و آن
تـرين شـكل يعنـي كنتـرل     ها به قـوي ي قابل توجه، تأكيد بر كنترل دموكراتيك دادستاننكته

تـرين  شود قـوي ماند كه تصور ميهاي محلي به جامعه محلي نزديك باقي ميمحلي است. دادستان
ات دادستان به شكل محلي يك نظام قضايي به شدت غير گويي دموكراتيك است. انتخابشكل پاسخ

  دهندگان پاسخگو است.متمركز را ايجاد خواهد كرد كه تنها به رأي
ي وسـيله هـاي عمـومي بـه   ها نسبت به ارزشداليلي براي اميدواري به پاسخگو نمودن دادستان

ها بـه تعـداد محـدودي از    اننظام پاسخگويي انتخاباتي (در مقابلِ كنترل قانوني) وجود دارد. دادست
گذاران كه كنند. نخست؛ بر خالف رؤساي جمهور، فرمانداران، شهرداران و قانونمسائل رسيدگي مي

دهندگان كارشان را بـر اسـاس   دانند كه رأيها ميبا طيف وسيعي از مسائل سروكار دارند، دادستان
-كنند كه رأير روي مسائلي كار ميها بكنند. دوم؛ اين دادستاني مشخص ارزيابي مييك شاخصه

دهـد.  ها را تحت تأثير قرار ميرو هستند و امنيت فيزيكي آنبهها رودهندگان به طور برجسته با آن
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توانند تصور كننـد كـه مـردم حـداقل بـه      ها ميبر خالف رؤساي منتخب نهادهاي دولتي، دادستان
ي محلي ي كوچك يعني حوزهبه يك ناحيه كنند. سوم؛ دادستان بايدميبرخي تصميماتشان توجه 
-هاي اخبار محلي حضور يابد و در سازمانتواند به طور منظم در گزارشپاسخگو باشد. دادستان مي

. آشنايي با يك شهر كامالً براي پايبندي )Wright, 2009: 590(هاي سياسي محلي فعاليت نمايد 
ي قضـايي گسـترده را   ستاني كه كل يك حوزهو ايفاي مؤثر وظايف يك دادستان، ضروري است. داد

-تواند آشنايي الزم با مردم، اخالقياتشان، چگونگي جامعه و شخصيت طـرف كند، نمينمايندگي مي

عنوان مثال ممكن اسـت بـه دليـل ناآشـنا بـودن      ي خاص داشته باشد. بههاي مرتبط با يك پرونده
 ,Ellis( يا موقوفي تعقيب نادرستي صادر شـود هايي قرار منع با حوادث محلي، در پرونده دادستان

op.cit: 1561( كـار  شد و بـزه كه اگر دادستان با محيط و افرادش آشنا بود، اين مسير پيموده نمي
-دهندگان و رهبران فكري در جامعهشد. بدين ترتيب رأيي رسيدگي به دادگاه برده ميبراي ادامه

منصـبِ دادسـتاني را دارنـد.    ر مورد كيفيت كارِ صاحبي محلي انگيزه و فرصت الزم براي آگاهي د
  دهندگان ايجاد كند.تواند شرايط را براي پاسخگويي حقيقي به رأياين تركيب مي

  
  نظارت بيشتر مردم بر حكومت .3.2
 انتخـاب  را برخـي از مقامـات   سـال  چنـد  هـر  مـردم  انتخابـات،  برگزاري با دموكراتيك هاي نظام در
شـود  قلمـداد مـي  » ي مـردم و بـراي مـردم   وسـيله از مردم، به«ساالري  عنا، مردمدر اين م. كنند مي

). دموكراسي در عمل دو ويژگي دارد: نمايندگي و حكومـت قـانون. در حالـت    39: 1385(گانينگ، 
هاي هر شهروندي در وضع و اجـراي قـانون نمـود    آل، نمايندگي به اين مفهوم است كه رجحانايده

  1هاي بزرگ، اين كار بايد از طريق رأي دادن صورت گيرد.وكراسيكند. در دمپيدا مي
هـا قابليـت بـرآوردن نيازهـاي مـردم      هاي دموكراتيك بيش از ساير انواع حكومتاصوالً حكومت

ها داشته باشند، احتمال انعكـاس  گزاريعادي را دارند. هر قدر كه مردم اختيار بيشتري در سياست
هـاي  شود. اين مردم عادي هسـتند كـه نتـايج سياسـت    نيز بيشتر مي ها آنهاي ها و آرمانخواست

كنند و تنها اگر مجراهايي كارآمد و منسجم براي فشار آوردن و تأثيرگذاري دولت را عمالً لمس مي
-كنـد. صـاحب  از پايين وجود داشته باشد، دولت نيز نتايج واقعي عملكردهاي خود را مـنعكس مـي  

تـرين  بينانـه نيت، اگر از نفوذ و كنترل مردم ايمـن باشـند، در خـوش   نِمنصبان ولو برخوردار از حس
كنند كه با نيازهاي مـردم سـازگاري ندارنـد و در بـدترين حالـت،      هايي را اعمال ميحالت، سياست

                                                            
ي اند يا نه و نيز نحـوه گيري در مورد اينكه آيا افراد قانون را نقض كردهكه تصميم . حكومت قانون هم به اين معناست1

شان بر اساس اصول عمومي صورت گيرد. اصول عمومي، اصولي هستند كه به طور يكسـان در مـورد هـر فـرد،     مجازات
 شوند.بدون در نظر گرفتن ظاهر يا مرام او اعمال مي
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بـا   انـد  موظـف ي خـود  ها به نوبـه ). حكومت20شوند (بيتهام، پيشين: دچار فساد و خودپرستي مي
ي افـراد  اي از مردم به عنـوان نمونـه  گذارد يا با عدهها تأثير مي لت بر آنهاي دوكساني كه سياست

دهنده مشورت كنند، اما كارآيي تمامي مجراهاي مردميِ اعمـال نفـوذ، دسـت آخـر منـوط بـه       رأي
  كارآيي فرآيند انتخابات است.

م توجه بـه  كنند كه بدانند در صورت عدها تنها زماني با جديت به افكار عمومي توجه ميدولت
هايشان محتمل اسـت؛ بنـابراين در چنـين نظـامي تـداوم نظـارت       ها از پستاين افكار، بركناري آن

هاي دولت و اعضاي همگاني از طريق تأثيرگذاري مستقيمي كه مردم در هنگام انتخابات بر سياست
كـه   -اي مختلفافكار عمومي از مجراه يافتهكنند و همچنين از طريق انعكاس سازمانآن اعمال مي

  شود.حفظ و تضمين مي -هاست آندولت ناچار به جدي تلقي كردن 
ضـرورت توسـل بـه نظـارت مردمـي از طريـق برگـزاري         در خصوص مقام دادستاني چند نكته

ي بسيار زياد وظايف و اختيـارات  كه با توجه به گسترهكند. نخست؛ اينانتخابات را بيشتر آشكار مي
بيني سـازوكار  عدم پيش 1حقوقي ايران و هم در نظام حقوقي اياالت متحده)دادستان (هم در نظام 

صـورت حتـي اگـر متصـدي منصـب      هد داشـت. در ايـن  اهمراه خونظارتي مناسب نتايج ناگواري به
دادستاني در عدم اجرا يا اجراي نادرست وظايف خود داراي سوءنيت نباشد نيز، شايد حجـم بـاالي   

هاي متنوعِ محول باشد. در نتيجه عدم نظارت كامل بر چنين منصبي قشها مخلّ ايفاي نمسئوليت
ي دادگري جنايي (نظام عدالت كيفري) در تضاد است. دوم؛ جداي از احقـاق  اساساً با اهداف سامانه

عنوان يك كليـت و  هاي شهروندان بهحقوق افراد مشخص از طريق تعقيب بزهكاران، حمايت از حق
طرفيت از فردي خاص قوق عامه (كه در اين موارد عموماً اقدامات دادستان بهعبارتي حمايت از حبه

ي مشخصي نيز وجود نداشته باشـد؛ ماننـد آلـودگي يـا تخريـب      ديدهنيست و حتي ممكن است بزه
يني كـه در  اومحيط زيست) نيز از وظايف بسيار مهم دادستان است. بـه همـين جهـت يكـي از عنـ     

حال بايد پرسيد كه چه كسي  2العموم يا وكيل مردم است.ود مدعيشخصوص دادستان استفاده مي
گـرِ  بيشتر از موكل توانايي و حق نظارت بر وكيل خود را دارد؟ چه كسي بيش از شـهروندان نظـاره  

و متأثر از اين عملكرد است؟ ناگفته آشكار است كه هيچ مقـامي   ها آننتايج عملكرد وكيلِ مردم بر 
توانـد گزينشـي صـرفاً بـر     بازخورد رفتارهاي دادستان را لمس نكرده و نميبيش از خود شهروندان 

                                                            
 ن در حقوق ايران رجوع كنيد به:. براي آشنايي با وظايف دادستا1

). دادسرا و دادستان؛ وظايف قانوني و آيين رسيدگي، تهـران: معاونـت   1382ي قضاييه (معاونت آموزش و تحقيقات قوه
  ي قضاييه.آموزش و تحقيقات قوه

) در Genaral attorneyرود، همچـون وكيـل عمـومي (   كـار مـي  . در ادبيات كشورهاي ديگر نيز عناوين مشـابهي بـه  2
  انگلستان و برخي اياالت آمريكا.



ه ی و ز با ی؛  خا تان ا یداد ر ی /  ی  وق  نا  مارهمسال  ژپو ز و ز ، دوم ،    179  )١٦، (ایپپی ١٣٩٦ان تپا

 

 

ي حفظ حقوق شهروندان) داشته باشد. سوم؛ سازوكارهاي نظارت قـانوني  اساس صالحيت (در حوزه
بر اَعمال دادستاني عموماً (در ايران، آمريكا و بسياري از كشـورهاي ديگـر) مـؤثر و شـفاف نبـوده و      

گفتـه (گسـتردگي وظـايف و اينكـه     كند. جداي از موارد پيشار را برآورده نميهاي مورد انتظهدف
ارزيابي درست عملكـرد دادسـتان نيسـت) مقـام يـا جايگـاه        هيچ مقامي بيش از شهروندان قادر به

متعرضان به حقوق مردم نيز نبايد فراموش شود؛ زيرا در مواردي (كـه معـدود نبـوده و نتـايجي بـا      
در چنـين   1همراه دارد) تجاوزگران به حقـوق شـهروندان خـود مقامـات هسـتند.     وسيع به يگستره

گـويي ايـن منصـب در برابـر     منظور نظارت بر دادستان و پاسخشرايطي حتي اگر ساختار مناسبي به
منصبان و بيني شده باشد نيز به دليل تأثيرات سياسي صاحبي قوانين پيشعملكردش در مجموعه

تي (كه معموالً حتي بـا وجـود تفكيـك قـوا در بـين متصـديان مناصـب        دادوستدهاي درون حكوم
  رو خواهد بود.هاي جدي روبهگوناگون امري رايج است) اجراي مقررات مورد نظر با ترديد

تقيمِ دادسـتان از سـوي مـردم،    وع استفاده از راهكار برگزاري انتخابـات و گـزينش مسـ   مدر مج
توانـد مبنـايي جهـت نظـارت     مي 2رود،كار ميت ديگر بهگونه كه در خصوص بسياري از مقاما همان

  هرچه بيشتر مردم بر اين منصب و پاسخگو نمودن او به موكلين حقيقي خود شود.
 
  گيرينتيجه
ي گزينش متصدي منصب دادستاني به دليل وظايف و اختيارات گسترده و نقـش كليـدي آن   نحوه

سـاز ايجـاد   . توجه به همـين امـر بـود كـه زمينـه     تواند منشأ اثرات مهمي باشددر نظام حقوقي، مي
ي نـوزدهم شـد. در   گذاران آمريكايي در اويل سدهاي جديد توسط قانوندگرگوني و توسل به تجربه

طور مستقيم و هاي مختلف حق گزينش دادستان هر منطقه را بهطي يك فرآيند نسبتاً سريع ايالت
  .از طريق صندوق رأي به شهروندان منتقل كردند

هـاي منصـب دادسـتاني    هايي تاريخي و ريشهدانان در راستاي شناسايي زمينهمورخان و حقوق
هاي گوناگون به يكي از سه كشوري كه تأثير اند كه اين نهاد را به شكلانتخابي، عموماً تالش نموده

منصـب   هـاي اند، نسبت دهند، اما ريشـه ي آغازين نظام حقوقي ملت آمريكا داشتهمهمي بر توسعه
توان تنها به يك منشأ منسوب كرد. بلكه جهت نيل به دركي صـحيح بايـد   دادستان انتخابي را نمي

                                                            
  شود يا نافي حقوق شهروندي است.هاي دولتي كه باعث تخريب محيط زيست مي. مانند اجراي برخي پروژه1
همراه خواهد داشت. تري به. در صورتي كه ماهيت وظايف يك منصب، اجرايي باشد (در مقابل قضايي) نتايج محسوس2

عبـارت ديگـر دادسـتاني در حقيقـت     ايي، در خصوص منصب دادستاني نيز صادق است. بههمين امر؛ يعني ماهيت اجر
ي مردم است. اين امر در حقوق آمريكا با ذكـر نـام   ي مجريه در راستاي احقاق حقوق عامهمنصبي اجرايي و بازوي قوه

 اي وجود دارد.چنين تجريه زعنوان عضوي از وزرات دادگستري تأمين شده است. در نظام قضايي ايران نياين منصب به



یان       180 یدا ھدی  ن پارسا و  ی / سال   مد وق  نا  ماره مژپو تان،دوم،  ز و ز  )١٦، (ایپپی  ١٣٩٦ پا
 

ي فضاي فكري دهندهاي از عوامل سياسي، جغرافيايي و فرهنگي را در نظر گرفت كه شكلمجموعه
ـ  ل شـدنِ بعـد   حاكم بر بستر مكانيِ مولد اين نهاد است. مفاهيمي مانند قرارداد اجتماعي نوين و قائ

ي بعـد تـأثير پراكنـدگي    سـاز مقـام تعقيـب عمـومي شـد. در مرحلـه      اجتماعي براي جرايم، زمينه
همراه داشـته  گيري مقامات محلي را بهجغرافيايي و روح استقالل طلبي، تمركززدايي دولتي و شكل

دادستان انتخابي را فرد و در نهايت نارضايتي از عملكرد مقام تعقيب انتصابي، تأسيس نهاد منحصربه
  به همراه داشته است.

توان به مباني چنين گيري است كه ميهاي شكلنظر گرفتن ابعاد گوناگون و همين زمينه با در
تر شـدن سـاختار سياسـي و حكـومتي در معنـاي عـام يكـي از        منصبي پِي برد. فرآيند دموكراتيك

ان از سوي مردم بوده است. همواره ايـن  جريانات حامي برگزاري انتخابات و گزينشِ مستقيم دادست
استدالل از سوي حاميان دادستان انتخابي مطرح شده است كـه انتخابـات مردمـي، بـه شـهروندان      

شـود و پاسـخگويي   هاي سياسي ميدهد، باعث حذف انتصابقدرت كنترل بيشتري بر دولت را مي
كند. همچنين اين گروه اند بيشتر ميها سهيم بودهها را در قبال مناطقي كه در انتخاب آندادستان
ي مقننـه، فرمانـداران يـا سـاير     انتخابي بودن دادستان، سبب كاهش قـدرت قـوه   اند كه بودهمعتقد 

ي ديگـر اينكـه   شـود. نكتـه  نفوذ براي انتصاب متحدان سياسي به عنوان دادسـتان مـي  مناصب ذي
هاي نظام كيفري جوامع محلـي بـيش   ويتها در قبال اولشود تا دادستانانتخابات مردمي عاملي مي

توسط مقامي سياسي يا قضايي ديگر، پاسخگو باشند؛ بنـابراين بـه طـور     شده يينتعهاي از دادستان
بـه عنـوان مبـاني چنـين نهـادي ذكـر كـرد. حفـظ          توان سه مورد راصورت تيتروار ميخالصه و به

ر اعمـال تصـميمات بـر ايـن منصـب.      استقالل قضايي، از طريق كاهش نفوذ و فشار ساير مقامات د
ي اتكاي به آراي مردم و ضـرورت در  واسطهي انتخاباتي؛ بهپاسخگويي بيشتر دادستان در برابر حوزه

ها. نظارت بيشتر مردم بر حكومت؛ با ابزار رصد جزئيات اقدامات ها و نيازهاي آننظر گرفتن خواسته
فع عموم شهروندان و سرانجام ابقاء يا بركناري دادستاني، لحاظ نمودن يا ننمودن منا منصب صاحب

  هاي رأي.متصدي از مجراي صندوق
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