نقش نماینده
دادستان
•منایندگان دادستان حقوقدانهایی هستند که از طرف عموم جامعه در نقش  مدعی العموم عمل میکنند  .دادستان
ها از قربانیان جنایت (بزهدیدگان) به صورت انفرادی منایندگی  منی کنند .
•منایندگان دادستان به منایندگی از دادستان کل بریتیش کلمبیا در دادگاه حاضر میشوند .دادستان کل عهدهدار نظارت
کلی بر متامی  مراحل پیگرد (تعقیب کیفری) است که در چهارچوب مسئولیتهای قانون اساسی بریتیش کلمبیا اجنام
میشوند.
•در بریتیش کلمبیا ،بازپرسها تصمیم میگیرند که اتهام کیفری وارد کنند یا نه.
•پلیس اتهامهای جنایت را بررسی و مدارک را گردآوری میکند.
•سپس پلیس گزارش به منایندهی دادستان ( )Report to Crown Counsel - RCCتدوین و ارسال میکند.
•آنگاه منایندهی دادستان بررسی میکند که آیا باید اتهامی مطرح شود یا نه ،و اگر چنین است ،چه نوع اتهامی و
علیه چه کسی وارد شود.
•منایندهی دادستان استان وظیفهی  پیگرد کیفری همهی بزهها و درخواستهای جتدید نظر مشمول قانون کیفری کانادا
که در بریتیش کلمبیا واقع میشوند و نیز جرائم مدنی استانی را بر عهده دارد .سرویس  پیگرد فدرال مسئول  پیگرد
های  معین مشمول قانونهای فدرال است ،از جمله اتهامهای مربوط به مواد مخدر و تخلفهای مالیاتی.
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•منایندهی دادستان مسئول دفاع از موضع  پیگرد در دعوی مطروحه است .آنها شاهدان را به جایگاه شهود فرا
میخوانند تا بتوانند در دادگاه شهادت دهند ،مدارک و مستندات را ارائه میدهند ،و جزئیات جرم اتهامی را برای قاضی
و هیئت منصفه توضیح میدهند.
•وظیفهی منایندهی دادستان این نیست که متهم را به هر قیمت ممکن محکوم مناید ،بلکه این است که اطمینان
حاصل شود که روند دادرسی برای همهی طرفهای دعوی منصفانه است ،و اینکه مستندات به طور
کامل و صحیح ارائه شوند ،و درستی روند قضایی حفظ شود.
•یک آزمون دو بخشی مورد استفاده واقع میشود تا تعیین شود که اتهامهای
جزائی باید پذیرفته شوند یا نه :نخست ،بر اساس مستندهایی که پلیس گرد
آورده است ،باید احتمال معتبر و عینی برای محکومیت وجود داشته باشد؛ و
دوم اینکه منفعت عمومی پیگرد قضایی را ایجاب مناید.
•منایندهی دادستان در بارهی جرائم حتقیق منیکند .آنها در مورد حتقیقات
انفرادی نیز بر کار پلیس نظارتی ندارند.
•هر گاه فردی به جرمی متهم شود ،منایندهی دادستان الیحهای را به
دادگاه تقدیم و حکم مورد نظرش را درخواست میکند ،اما بر عهدهی
قاضی است که حکم مناسب را برای جرم فرد متهم صادر مناید.
•دستیار معاون دادستان کل (– Assistant Deputy Attorney General
 )ADAGریاست سرویس پیگردکیفری را بر عهده دارد .دستیار معاون دادستان
کل  مسئول مدیریت و نظارت بر متامی دادرسیهای جزایی است.
•اگر چه شعبهی جزایی دادگستری بخشی از وزارت دادگستری است ،اما
دستگاه پیگردکیفری  ،مستقل از دولت عمل میکند ،تا از هر گونه اعمال
نفوذ غیر قانونی عملی ،یا شائبهی آن  پیشگیری شود.
:نگرش شعبهی جزایی دادگستری
شجاع ،عادل و کارآمد – سرویس پیگردکیفری برخوردار از اعتماد همگانی
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