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 2/3/1011تاریخ پذیرش:       1/8/99تاریخ دریافت:   

 دهیچک
عنوان و به شودیم یبندچارچوب یحقوق عامه در قالب حقوق اساسشاکله  ،ینظام حقوق کیدر 
 انیدر مقام ب یقانون اساس 151اصل  2. بند ردیگینظر قرار ممطمح یحقوق عموم یمبنا

 ،یاصول قانون اساس یبر محتوا یحقوق عامه اشاره دارد. مبتن یایبه اح هییقوه قضا یهارسالت
 یو ادا ییمحوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسا فیوظا یفایمکلف به ا یتیمنظام حاک

 یینظام قضا یعمل هیآن است، اما در رو یایحقوق و اقامه و اح نیا یفایحقوق عامه، احقاق و ا
در  یسوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساس فهیکشور، وظ

آن در حال حاضر چندان مطلوب  یایعامه و احپاسداشت حقوق  تیوضع لوب،مط نیتحقق ا
نحو به هییقوه قضا یقانون فهیوظ نیپژوهش آن است که چرا ا نیا یمسئله اصل رونیازا ست؛ین

پاسخ  یمشکل اتخاذ کرد. برا نیرفع ا یبرا توانیم یو چه اقدامات مقتض شودیمطلوب محقق نم
اند از: ها عبارتآن نیترقوق عامه که مهمح یایموانع تحقق اح حاضر،پرسش، در پژوهش  نیبه ا

 ،ینظارت و دادرس کیبه مقوله تفک یتوجهیب ن،یدر قوان یینارسا ،یقانون ریابهام در مفهوم و تعاب
 لیتفصکل به یبودن دادستان یستاد ای یاتیو ابهام در عمل ییقوا، مشکالت اجرا فیتداخل وظا

   .شودیحقق مطلوب آن ارائه مت یو سپس راهکارها ردیگیمورد بحث قرار م
 

 یدادستان، قانون اساس ،یحقوق عموم ،یقانون اساس 151حقوق عامه، اصل  یایاح :واژگان کلیدی
 .رانیا یاسالم یجمهور
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 مقدمه
شود و ی میبندچارچوبشاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در قالب حقوق اساسی در 

. حقوق اساسی ریشه و اساس حقوق عامه ردیگیمقرار مبنای حقوق عمومی مطمح نظر  عنوانبه
( و منبع اصلی آن قانون اساسی است؛ هرچند حقوق عامه منحصر به حقوق 151: 13۳2)قاضی، 

ی دارد و اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، ترگستردهاساسی نیست و شمول 
 (. 21: 1388، کارنقره) شودیماقتصادی و قضایی است و در سایه عدالت تنظیم و تضمین 

 عامه حقوق احیای به قضاییه قوه یهارسالت بیان مقام در اساسی قانون 151 اصل 2 بند
، شب را به عبادت گذرانیدن، آباد کردن زمین ،زنده کردندارد. احیا در لغت با  اشاره
، ذیل واژه 1382آباد کردن و دایر کردن معنا شده است )معین،  زندگیو  کردن یدارزندهشب

 و آسیب معرض در چیزی که ابدییم معناجا آن و («اِحیاء»، ذیل واژه 1311، دهخدا؛ «اِحیاء»
شود،  انجام آن کردن برپا و کردن زنده جهت در واکنشی و کنش و باشد رفتن بین از و تهدید

به معنای  در اصطالح« احیای حقوق عامه» (.افتاده معطل زمین کردن زنده) موات احیای مثل
ایجاد موجبات حقوقی امکان استیفا و عینی شدن حقوق بالقوه در وضعیت حقوقی مشخص 

بر وظیفه احقاق معنا که دستگاه قضایی عالوهبرای شهروند از سوی مقام قضایی است؛ بدین
، رسالت احیای ردیگیمو حریمی مورد تعرض قرار  شودیمکه حقی زائل حق، در زمانی
 بر عهده دارد.حقوق عامه را 

ادعا کرد این  توانیمدلیل تعیین تکلیف قانونی برای دولت در این زمینه، از سوی دیگر، به
به معنای تضییع منافع عمومی است.  هاآنهمراه دارد و عدم احیای حقوق، منافع عمومی را به

و  3صل ساختار حاکمیت باید چنان طراحی شود که حقوق عمومی محفوظ بماند. از محتوای ا
که نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف  دیآیبرمفصل سوم قانون اساسی و سایر اصول آن 

محوله در خصوص حقوق ملت است و قانون اساسی در سه فاز نسبت به تثبیت حقوق 
عمومی ارائه طریق کرده است: نخست، شناسایی حقوق عمومی )توسط قوای مجریه، مقننه 

ای حقوق )توسط محاکم قضایی از جمله دیوان عدالت اداری( و سوم، و...(؛ دوم، احقاق و ایف
 (.2: 1388، کارنقرهاقامه و احیای این حقوق )

. تعیین نکرده است صراحتبهحقوق عامه را  اکنندهیاحقانون اساسی، نهاد  151اصل  2بند 
ویه و توسط مقنن، ر« احیای حقوق عامه»دلیل عدم تعیین سازوکار مشخص خاصی برای به

عمل نکرده است و تا حدود زیادی بار  مسئلهنحو یکسانی نسبت به این عرف عملی نیز به
اِعمال طرق و و منطبق بر  اندگذاردهمسئولیت چنین امر خطیری را بر دوش دادستان 

بهترین، کارامدترین و  در بسیاری از کشورها، مقام قضایی مذکور، راهکارهای مختلف
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به نیابت از جامعه و به نام  تواندیکه م شودیمبرای تکفل این مهم قلمداد نهاد  نیترمعقوالنه
اجرای قوانین، مطابق  برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر، حقوق عامه دفاع و صیانت از

 ینوعشاکی خصوصی نباشد و به د و در مواردی که جرم دارایکنمقررات قانونی انجام وظیفه 
 عموم جامعه و حق و نفع عمومی جامعه،به نمایندگی از  ،اشدبه خسارت جامعه منجر شده ب

 کند. ن جرم اقامه دعواامرتکب علیه
یی در مبحث حقوق عامه صورت گرفته هاپژوهشی اخیر هاسالحقوق عامه در  مسئلهدر 

در این خصوص، بررسی مسئولیت  شدهنیتدو هایاست، اما رویکرد اغلب مقاالت و کتاب
؛ لیکن پژوهش مستقل در این 1خاص دادستان، در ایفای حقوق عامه است ورطبهقوه قضاییه و 

حوزه که مفهوم نظری حقوق عامه را بررسی و مراد از حقوق عامه را بیان کند و موانع احیا را 
احصا و ارائه راهکار نماید، تنها یک پژوهشی است که توسط نویسندگان مقاله حاضر و برخی 

حقوق شهروندی؛ از حقوق » ه و در قالب یک کتاب با عنواننویسندگان دیگر تدوین شد
وزارت  المللنیبتوسط معاونت حقوق بشر و امور  راًیاخ ،«ملت تا احیای حقوق عامه

دادگستری و انتشارات حقوقی چاپ شده است؛ اما مقاله حاضر، رویکردی فراتر از کتاب 
خاص،  طوربهدر پی آن است تا  حاضر دارد و با توجه به ارائه مفهوم خاص از حقوق عامه

را بررسی کند که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه  مسئلهموانع احیای آن را بیان کند و این 
؟ چه موانعی مانع تحقق آن است و برای رفع آن چه اقدامی باید دشوینمنحو مطلوب محقق به

 -حبه و روش توصیفیی و مصااکتابخانهکرد. برای پاسخ به پرسش پژوهش، با مطالعه 
مفهوم و  در از: ابهام اندعبارت هاآن نیترمهمتحلیلی، موانع تحقق احیای حقوق عامه که 

 توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخلقوانین، بی در تعابیر قانونی، نارسایی
مورد  لیتفصبهاجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل،  قوا، مشکالت وظایف

 .شودیمگیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه بحث قرار می

 . ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی۱

قوه قضاییه برای تحقق هدف اصلی خوود یعنوی پشوتیبانی از حقووق اشوخاص و تحقوق       
ین تور یاصول . از اسوت هوا، احیوای حقووق عاموه     وظایفی است که یکی از آن دارعهدهعدالت، 

ی موجود در این زمینه، نبود قرینه یا ادبیات حقوقی مشخص در تبیین مفهومی حقوق هاشچال
 :شودیمعامه است که در ذیل موارد آن بررسی 

 «احیای حقوق عامه». اصطالح ۱-۱
. اگر در است« احیا»در کنار واژه « حقوق عامه»اولین اصطالح دارای ابهام، اصطالح اصلی 
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قانون اساسی در  قانونگذاریکی از معانی آن که مشخصاً مدنظر  تأمل کنیم،« حقوق»مفهوم 
اگر از دوگانه حق مصونیت و حق  2بوده است، جمع حق است. به تعبیر هوفلدی 151اصل 

آزادی -ادعاها. حق-و حق هایآزاد-حقی کنیم، حقوق عبارت است از پوشچشممقاومت 
 آنکهعی خود را به کار اندازند، مشروط بر ی طبیهاییتواناعبارت است از اینکه افراد بتوانند 

بوه آن دسوته ادعاها  -حق (.Hohfeld, 2012: 25ضرری به دیگران نرسانند، مانند آزادی بیان )
که پس از وضع قانون در مورد دو طرف یک قرارداد یا  شودیقانونی گفته م یهااز حق

و طرف دیگر را مکلوف  که یک طرف را مستحق یاگونه؛ بهکندیقرارداد صدق مشبه
متعلق یک حق قانونی،  کهیتر، درصورتبه بیان روشن(. Hohfeld, 2012: 73) گردانودیم

« حق ادعا»قرارداد( از طرف دیگر باشد، به چنین حقی، مطالبه یک طورف قورارداد )یوا شبه
(. یکی از Hohfeld, 2012: 36) . بنوابراین، حوق ادعوا همان حق مطالبه استشودیگفتوه م

اصل  2که قانونگذار در بند  شودیمجا آشکار در این 151ابهامات مفهومی موجود در اصل 
ی مشروع عطف کرده و هایآزادقانون اساسی، احیای حقوق عامه را به گسترش عدل و  151
مشخص نیست علت  چراکهرا فزونی بخشیده است، « حقوق عامه»، ابهام مفهومی مسئلهاین 

به مفهوم جمع -حقوق  کهیدرحالچیست، « ی مشروعهایآزاد»به « حقوق عامه»عطف مفهوم 
گمان در نگارش قانون اساسی، حشو صورت نگرفته ؟ بیاستمفهوم آزادی  دربردارنده -حق

 قانونگذار؛ به این معنا که گرددیبازم« گسترش»به مفهومِ امریِ « آزادی مشروع»است و عبارت 
و « احیای حقوق»در یک بند قاعده حقوقی مقرر کرده است: گویی دو مرحله تکلیف را 

موجب شده است تا نتوان چندان از قرینه  مسئلهرو این ازاین«. گسترش عدل و آزادی»
مقرر در صدر این بند قانونی « حقوق عامه»برای تبیین مفهوم « گسترش عدل و آزادی مشروع»

 یاری جست.
که  است« حقوق عامه»در ترکیب « عامه»ح بخش دوم اصطالح که ابهام دارد، اصطال

. شودیمحقوق عامه به کدام دسته از حقوق اطالق  نکهیاو  اندکداممشخص نیست مصادیق آن 
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بحث  مشروح صورتدر 

صوورت  151ل اصو 2طور کلوی، بنود مفهوم احیای حقوق عامه و به در خصوصخاصی 
نگورفته اسوت. در تبیین مفهومی حقوق عامه ادبیات حقوقی چندان مشخصی وجود ندارد و از 

برداشت  ماندیمرو آنچه طرفی قرائن قانونی نیز در تبیین آن بسیار کم و مبهم است؛ ازاین
، حقوق ترمینولوژی حقوقی از حقوق عامه است. دکتر جعفری لنگرودی در اهیروعلمی و 

( و ناظر بر حقوق و منافع 311: 1392ی، لنگرودی جعفرمه را معادل مشترکات عمومی )عا
که میان افراد مختلف مشترک است. برخی نویسندگان نیز با تعریفی مشابه اما  انددانستهعمومی 
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 انددانسوته، حقوق عامه را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویوش ترخاص
حوقوق عامه اعم اسوت از حقوق اجتماعی،  اندداشوته(. برخی نیز بویان 13: 1391)هادی، 

ترین مصادیق آن. مصداق تا جزئی نیتریکلفرهنگی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، قضایی و ... از 
  (.23: 1388، کارنقرهاتم و اکمل حقوق عامه در حقوق اساسی نمود یافته است )

امعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویش نویسندگان نیز حقوق عامه را حق ج
، استدالل متقنی ارائه نشده است )تنگستانی، شدهانیب. گفتنی است در توجیه تعاریف انددانسته

آن  توانینمحقوق عامه، مفهومی است که  رسدیمنظر (. به82: 139۳مرادی برلیان و مهرآرام، 
شر دانست. حقوق عامه مفهومی است که صرفاً منحصر در مفهوم حقوق ملت یا حقوق ب را

 حقوق مصادیق هر دو مفهوم مزبور باشد. بسیاری از دربردارنده تواندیمگستردگی مصادیق آن 
امور  تا گرفته اجتماعی افراد در روابط حقوق ازاند. شده برشمرده اساسی قانون در عامه

 عنوان ذیل همه غیره، و فرهنگی آموزشی، اخالقی، دفاعی، امنیتی، قضایی، اقتصادی، اعتقادی،
 مصادیق احصای مقام در اساسی قانون البته ؛ردیگیم قرار عامه حقوق گسترده والشمول عام

از تمامی اسناد حقوقی حائز اعتبار در نظام حقوقی  تواندیمنبوده و این حقوق  عامه حقوق
را برشمرد که مربوط به قصد کرده حقوقی « عامه». قانونگذار اساسی با بیان واژه شودمنتج 

و منافع عموم افراد  شودیم؛ حقوقی که در عرصه عمومی روابط جامعه مطرح استعموم افراد 
باالطالق معادل حقوق شهروندی  توانینمدر آن دخیل است. همچنین حقوق عامه را 

پنداشت. چراکه حقوق شهروندی مفهومی است که در ادبیات حقوقی کشورمان چندان 
رو با تعمق بر آنچه مقصود ست و در فرهنگ حقوقی غرب ریشه دارد و ازاینمصطلح نی
دریافت که قانون اساسی چنین مفهومی از حقوق عامه  توانیمقانون اساسی است،  قانونگذار

 را قصد نکرده است.
از میان مفاهیم نزدیک به حقوق عامه، حقوق عمومی بیشترین قرابت  رسدیمنظر به

نیز همین « احیای حقوق عامه»وق عامه دارد و منظور از حقوق عامه در وظیفه معنایی را با حق
در حوزه عمومی که بستر منافع عمومی و حقوق عامه است، هنجارهای حقوق  3مفهوم است.

(. Hall, 1943: 757) استحمایت از منفعت عمومی جامعه  درصددعمومی حاکمیت دارد که 
ای مرسوم باشد، در حقیقت، منافع تمامی افراد جامعه کسی که در حوزه عمومی ناقض هنجاره

ی از این تخلف و بخشش خاطی وجود ندارد؛ پوشچشمامکان  رونیازاکند و را پایمال می
ی تخلف از هنجارهای حقوقی حوزه عمومی که موجب تضییع حقوق هاتیمحروم، رونیازا

-Linden, 1976: 834ی باشد )و شدیدتر از حوزه خصوص ترگسترده تواندیم، شودیمعامه 

 و این مقتضای عدالت و الزمه احیای حقوق عمومی افراد جامعه است. (835
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 در حیطه وظایف دادستانی« احیای حقوق عامه». عدم حصر قانونی تکلیف ۱-۲
قوانون اساسوی، رویوه جواری      مجموعه مذاکرات مجلس تودوین قانون اساسی، نگاهی به 

عنووان  کوه از آن بوه   ،«دادستان»، دهدیمنشان  کشورمان ییم قضاساله نظا 81و پیشینه  حقوقی
به نیابت از  تواندیی است که میقضا صالحیمقام ذ ،شودییاد م« وکیل عامه»یا « العمومیمدع»

در  چراکوه  0.دار ایون رسوالت خطیور باشود    حقوق عامه پرچم جامعه و به نام دفاع و صیانت از
 انتظوامی،  -امنیتوی  مقوام  یک یا ضابط یک نه پیشینه، دادستان دیدگاه عامه و در عرف مبتنی بر

 منتخوب  چه) در ارتباط با حقوق شهروندی است مردم حقوق مدعی و عمومی وکیل یک بلکه
 . (قضا قوه سیرئ یا دادگستری وزیر نقش در چه باشد، منتصب یا

حیای حقووق  نحو کلی و بدون قرینه مفهومی یا منطقی چندان مشخصی، اقانون اساسی به
عامه را در حیطه وظایف قوه قضاییه گذارده است و مسلماً ایفای این تعهد بسیار مهم، مستلزم 
سازوکاری مشخص است؛ اما شمول کلی و ابهام مقرر در حکم قانونی مذکور، ایون چوالش را   

 به رویه و نگرش مقنن نسبت به مقتضیات« احیای حقوق عامه»که تبیین مفهومی  کندیمایجاد 
آن اسوت کوه چوه     شودیمو دیگر سؤالی که در این زمینه مطرح  گرددیبازمروز نظام حقوقی 

اند؟ و در قوه قضاییه چه سازوکاری بایود نسوبت بوه    مقام یا مقاماتی ملزم به ایفای این تکلیف
، شوود یمو ها و مسائل متعدد دیگری که مطورح  ی شود؟ پاسخ به این پرسشنیبشیپ مسئلهاین 

مسوتلزم تبیوین حقووقی    « احیای حقوق عامه»ن موضوع است که کلیت و ابهام عبارت ای انگریب
عمل است تا از نبود حکم قانونی واحد، مشخص و ثابت و عدم انسجام عملیاتی آن ممانعت به

آید. این مهم در وهله نخست بر عهده مجلس شورای اسالمی به طریق وضع قوانون مشوخص   
این نظر را نیز مطرح کورد   توانیمدر قوانین، « حقوق عامه»تولی . نظر به عدم تبیین نهاد ماست

است، صیانت از  العمومیمدعکه اگرچه احیای حقوق عامه مستلزم اقامه دعوای عمومی توسط 
اصول   2در بنود   مسوئله و ذکر این  ردیپذیماین حقوق، از سوی تمامی مقامات دولتی صورت 

ی اسوت کوه در حووزه    افوه یوظوی دادسوتان، بیوانگر   بر لزوم رسیدگی قضایی از س، عالوه151
از احیوای حقووق عاموه     آنچوه . ردیو گیمو تکلیف نظارتی قوه قضاییه بر اَعمال اشوخاص قورار   

و هوم   شوود یمو تنیده است که هم نظارت بر اَعمال اشخاص را شامل هم، دو فرایند بهدیآیبرم
 رد.اقدامات دادستان در رسیدگی قضایی به موضوع را در بردا

 قانون اساسی ۱51و  1۱. نسبت منطقی میان اصول ۱-3
جایگاه اصلی قوه قضاییه در نظام حقوقی  کنندهنییتبقانون اساسی که  11مطابق اصل 
 نیطبق مواز باید است که یدادگستر یهادادگاه لهیوساعمال قوه قضاییه به»کشورمان است، 

 یاجرا وگسترش  ی وق عمومحقو حفظ و یوفصل دعاوبه حل و شود لیتشک یاسالم
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در قانون اساسی بیانگر توجه « حقوق عمومی»تصریح بر «. بپردازد یاله حدوداقامه  وعدالت 
احیای حقوق »اساسی به مقوله حقوق عمومی افراد است و تقریر عبارت  قانونگذارخاص 

ابه تقریر که مش 151اصل  2در بند « مشروع یهایآزاد وگسترش عدل » همراه عبارتبه« عامه
نزدیکی  انگریب، است 11در اصل « عدالت یاجرا وگسترش »در کنار « حفظ حقوق عمومی»

  معنای حقوق عامه به حقوق عمومی است.

 
و « حقوق عامه»و ارتباط منطقی میان اصول مذکور شاید بتوان دو مفهوم  نهیقربا این 

اً نوعی تفسیر لفظی مبتنی بر صرف مسئلهرا به یکدیگر نزدیک کرد؛ اما این « حقوق عمومی»
 اگر هم 151و  11ی قانونی است. نسبت منطقی میان اصول هاگزارهارتباط منطقی میان 

، اما مشکل دهدیمباشد، صرفاً قرابت معنایی حقوق عامه و حقوق عمومی را نشان  ریپذهیتوج
آن چندان  تبیین و احصای مصادیق آن همچنان محل مناقشه بوده و چالش حقوقی حاصل از

برطرف نشده است. اما به هر حال فارغ از مصادیق حقوق عامه، مشکل دیگری که با آن 
تاکنون رایج شده تأکید بر نظارت و اقامه  آنچهمواجهیم، فرایند و روند تضمین این امر است. 

؛ اما با توجه به تحدید شمول ردیگیمحقوق عمومی افراد است که از سوی دادستان صورت 
و تحقق این امر را با مشکالت اجرایی مواجه  ستینرویه چندان مناسبی  151اصل  2ند کلی ب

 ساخته است.

 . روند تضمین و تأمین حقوق عامه۱-۴
مستلزم طی فرایند قانونی و روند حقووقی خاصوی   « احیای حقوق عامه»شک انجام تکلیف بی

شود؛ تضومین حقووق عاموه خوود     ی نیبشیپاست که باید از سوی دولت و در دستگاه قوه قضاییه 
و خود احیای حقوق عامه نیز روند مختص به  استکه احیا، یکی از مراحل آن  طلبدیمفرایندی را 

کلی مشتمل بر نظارت و دادرسی است. در نگاه تحلیلی به مفاد قانون اساسوی   طوربهخود دارد که 
سه حوزه مکمل شامل شناسوایی و  قانونگذار در روند تضمین و تأمین حقوق عامه،  رسدیمنظر به

طولی در کنار یکدیگر ملحوظ نظر  صورتبهادای حقوق عامه، احقاق و استیفا و سوم احیای آن را 
  ( که بحث احیا سومین مرحله از این مراحل است.۳: 138۳، کارنقرهقرار داده است )
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توا زموان    وانود تینمو به رسالت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، دسوتگاه قضوا    با توجه
احقواق و اسوتیفای حقووق عاموه      درصددپایمال شدن حق، اقدامی نکند و پس از تضییع حق، 

برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احیاگری و اقامه حقوق مردم است؛ یعنی حتی پویش  
از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یوا تعطیول حقووق عاموه باشود،      

رای مثوال هور فورد حوق     بو ، کنود یمو ایون حقووق    اقاموه ی احیا و نوع بهقضا مبادرت  دستگاه
ی حق برخوورداری از محویط زیسوت    هارشاخهیزبرخورداری از هوای پاک را دارد که یکی از 

سالم است. قوه قضاییه قبل از تضییع این حق و آلودگی هوا باید حوق فورد را احیوا کنود و بوا      
عمل آورد. اغلب چنین مسائل اجتمواعی شواکی   لودگی هوا ممانعت بهاقدامات خود، از ایجاد آ

شواکی   نکوه یافراتر از احقاق و استیفاست، یعنی بدون  مسئلهکه  جاستنیاخصوصی ندارد و 
خصوصی در بین باشد، مقام و نهادهای صالحیتداری وجود داشته باشد تا بتواند بوه نیابوت از   

از  لکه به اقامه و احیوای حقووق ایشوان مبوادرت ورزد.    ها صیانت کند و بجامعه، از حقوق آن
به دادستان معطوف شوده اسوت،    هانگاه، در مقوله احیای حقوق عامه دیآیبرمقوانین موضوعه 

این در حالی است که قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیای حقوق عامه قورار داده اسوت،   
است. مطابق قانون آیین دادرسوی کیفوری    صراحت مشخص نشدهاما اهرم ایفای این رسالت به

 درخواست و دعوا اقامه و دادستان عهده بر عمومی حیثیت جهت از دعوا اقامه و متهم تعقیب»
 ...منظوور  بوه » و  5«اسوت  خصوصی مدعی یا شاکی با خصوصی حیثیت جهت از متهم تعقیب
چنوین   1«.شوود موی  شوکیل ت دادسرا... ... مورد، این در الزم دعوای اقامه و عمومی حقوق حفظ

صوحیح باشود، چراکوه اوالً     توانود ینمو چندان « احیای حقوق عامه»برداشت مضیقی از عبارت 
اساسی، وظیفه احیای حقوق عامه را در ید اختیارات دادستان محصور نکرده است و  قانونگذار

تنهوا در یود    ثانیاً اینکه اگر مفهوم حقوق عامه را حقوق عمومی تلقی کنیم، تضمین این امور را 
و  شوود یمو پنداشت؛ بلکه قوه قضاییه، اهرم قضایی این امر تلقی  توانینماستیالی قوه قضاییه 

در حدود اختیوارات قوانونی متکفول بخشوی از      ستیبایمصد البته که نهادهای غیرقضایی نیز 
 ی چنین امری باشند. هاتیمسئول

رسمیت شوناختن قاعوده اعوالم جورم     موضوع شایان توجه دیگر در این زمینه، اینکه با به 
ی جرم از جنبه خصوصوی آن در حقووق اسوالم، ایون تمییوز و      اللهحقعمومی و تفکیک جنبه 

از مطالبوه ضورر و    نظور صورف جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یابد و در مواردی که جرم 
باشود،   ی برخووردار اللهو حوق زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت بوده و از جنبه عمومی یوا  

 از بسویاری  باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقووق موردم برخیوزد. در    العمومیمدع
 خصوصوی،  شواکی  گذشوت  وجود با حتی دارند، الناسیحق و یاللهحق جنبهجرائم  که مواقع
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 جرمی، وقوع از آگاهی یا جرم کشف با دادستان. دارد وجود دادستان برای موضوع تعقیب حق
 او نظور  بوا  تحقیقات کند، نظارت تحقیقات اجرای حسن بر و کرده تعقیب را آن ستا موظف
 موافوق  را حکوم  اگر. کندمی کیفر تقاضای مختلف هایدادگاه از آن به نسبت و شودمی تکمیل
. کنود می اجراآن را  نهایت در و کندمی یدنظرخواهیتجد تقاضای و شکایت آن از نداند، قانون

 موردم،  از نماینودگی  به و است «اجتماع وکیل» مزبور وظایف انجام در دستاندا خالصه،طور به
 .کندمی اقدام قانون تجویز به

مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نظارت بر رفتارهوای اشوخاص    مسئلهدر این میان، 
د، متکفل تمام وظایف منتج از امر احیای حقوق عامه باشو  تواندینمدر جامعه است و دادستان 

زیرا اگر چنین امر مهم و حیاتی با گسترگی تکالیفی کوه در پوی دارد، تنهوا بور دوش دادسوتان      
زموان از هودف    مورور  بهدهد و در نهایت گذارده شود، کیفیت اِعمال این تکلیف را کاهش می

 آن را. حتی اگر احیای حقوق عامه را واجد شأن قضایی تلقی کنیم و میشویماصلی مقنن دور 
قرار دهیم، نباید وظایف تمامی ارکان جامعه از جمله نهادهای دولتی  هادادستانبر دوش  صرفاً

ابزارهای نظارتی و اعالنی برای یاری دادستان در ایفای  عنوانبهو مردمی را در تسهیل این امر 
را مشوتمل بور نظوارت و دادرسوی     « احیای حقوق عامه»این تکلیف، نادیده بگیریم. اگر فرایند 

اریم، در این صورت ایفای بخش اعظم امر نظارتی بر دوش نهادهای مردمی و دولتی اسوت  پند
تا وی مراحل دادرسوی را   سازندیمکننده حقوق عامه مطلع امر تضییع هرگونهکه دادستان را از 

 وکیل عموم مردم و در جهت حفظ منافع عمومی طی کند.  عنوانبهبرای احیای این حقوق 

 وانین. نارسایی در ق۲

چالش در احیای حقوق عامه را نارسایی در قوانین دانست. اساساً  نیترمهمشاید بتوان 
مقنن به این مسئله توجه خاصی مبذول نداشته و قواعد حقوقی مبهم و پراکنده در قوانین 
موضوعه وجود دارد که اغلب ناظر بر دادرسی دعاوی عمومی از سوی دادستان است. نبود 

و فرایند تحقق آن اعم از روند نظارتی و « احیای حقوق عامه»بیین امر مهم قانون خاص در ت
رو کرده و رویه قضایی نیز در ایفای این ی بسیاری روبههاچالشرا با  مسئلهدادرسی، این 

تکلیف قانونی، بیشتر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر دادرسی دعاوی عمومی توسط دادستان 
این حوزه صرفاً بر اقدامات قضایی دادستان اکتفا شده است. با متمرکز شده است و عمالً در 

 تحقیقات مجرمان، تعقیب جرم، کشف یعنی دادرسی پنجگانه مراحل توجه به قوانین، در
 و تعقیب مرحله دو در دادستان حکم، اجرای نهایت در و حکم صدور دادرسی، مقدماتی،

 یا دادستان نیز دیگر مرحله سه در. دارد اساسی نقش و موضوعیت و محوریت حکم، اجرای
 و کنترل و نظارت اصل دو بر مبتنی نقش این که دارد فعال و کنندهتعیین اثرگذار، نقش دادسرا
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 انقالب، و عمومی دادگاه تشکیل قانون 3 ماده« الف» بند در. است ریاست با توأم مواردی در
 دادستان مرحله این در. ستا شده بینیپیش دادسرا وظایف از یکیعنوان به «جرم کشف»

 اشخاص جلب و منازل بازرسی ؛۳دارد بر عهدهرا  مشهودجرائم  در ضابطان اقدامات بر نظارت
 بر ریاست و نظارت. پذیردمی صورت دادستان مخصوص اجازه با غیرمشهودجرائم  در نیز

 1۳ و 15 مواد در که است دادستان عهده بر جرم کشف مورد در هاآن تعلیمات و ضابطان
 یا انجام دستور تواندمی این مقام قضایی. است شده بینیپیش 1392 کیفری دادرسی آیین قانون

 «تعقیب» مرحله در وی 8بخواهد. ضابطان از را دالیل یآورجمع و مقدماتی تحقیقات تکمیل
 نقش ترینمهم پس. اوست عهده بر تعقیب نهاد شود و ریاستمی نامیده تعقیب مقامعنوان به

 مأموریت جزایی، امر تعقیب دیگر عبارتبه است،جرائم  تعقیب یا متهم تعقیب دادستان
 . است دادستان عمده و مخصوص

 مخل عوامل رودرروی که است آزادی از برخورداری یهاکنندهنیتضم از یکی دادستان
 به ورود وظایف متعددی مانند حق کشور کل دادستان موجود، قوانین در. ستدیایم آزادی
احاله پرونده ، 11ستاد مبارزه با مواد مخدر ، عضویت در9تربیتی و تأمین مؤسسات وها زندان

، 11دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات یتخلف دادستان یا اعضا
در  مانند عضویت مرتبط با حقوق عامه یهاونیسیها و عضویت در مجامع و کمنمایندگی

 خرید قانون کمیسیون در ، عضویت12تملیکی اموال فروش و آوریجمع زمانسا عمومی مجمع
و ... دارد که این وظایف و  10رقابت عالی شورای در ، عضویت13کشاورزی اراضی

 قبال در دادستان صیانتی نقش ایفای به نسبت مقنن که است کلی نگاه بیانگر ،15اختیارات
 ملت، حقوق به نگرانی نسبت ابراز با سیاسا حقوق نظام. است برگزیده شهروندی حقوق

 حسن» و «امور جریان حسن بر نظارت» وظیفه. است کرده ینیبشیپ را مؤثری یهانیتضم
 که کند مراقبت العمومیمدع که معناست این بر ناظر است،دار عهده دادستان که «قوانین اجرای

 تضییع به را که خودسرانه و عادالنهنا یهاهیرو و روندها اجرا، و تقنین حیطه در اقتدار ابزار
 . نکند طی ،شودیم منتهی شهروندان حقوق

جای بسی سؤال است که چرا تاکنون قوانین موضوعه با وجود اهمیت حقوق عامه، توجه 
؟ برای نمونه در اندنداشتهخاصی به این مفهوم، تبیین آن و ترسیم دقیق و مشخص فرایند آن 

کار نرفته و تنها در آیین دادرسی اصالً به« حقوق عامه» 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
 و خیریه امور دولت، به راجع دعاوی و عامه حقوق موارد در هرگاه»کیفری، مقرر شده است: 

 و شود صادر قطعی حکم سرپرستیب غایب مفقوداالثر و محجورین امور و عامه اوقاف
طور به دهد تشخیص قانونی یا و شرعی زینموا بیّن خالف را مذکور حکم کشور کل دادستان
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 صورت در کشور عالی دیوان. دینمایم را حکم نقض درخواست کشور دیوان عالی از مستدل
 همعرض شعبه به مجدد رسیدگی جهت را پرونده و نقض را صادره رأی تقاضا، پذیرش
درسی مدنی نیز به در قانون مدنی و آیین دا 11«.دینمایم ارجاع قطعی حکم صادرکننده دادگاه

توجهی به چنین مسئله مهمی قانونی و نیز بی خألی نشده است. این سطح از ااشارهاین مفهوم 
دلیل به هم آنموجب شده است تا صرفاً این تکلیف قانونی منحصر در دادستان تلقی شود که 

امر مهم در نظام ی یک جابهدر قوانین چندان روند مشخصی ندارد و عمالً  هایینارسا گونهنیا
ی در وظایف دادستان تعریف شده است. اهیروکلی و  صورتبهی و اهیحاش مسئلهحقوقی، به 

مضیق تفسیر کنیم، آنگاه اوالً شمول کلی حکم قانون  طوربه گونهنیااگر احیای حقوق عامه را 
؛ میادهراساسی را محصور و محدود بر اقدامات قضایی دادستان در امر احیای حقوق عامه ک

؛ ثالثاً از امر نظارتی نهادهای دولتی میادهمختصر و بسیار کلی، فرایند آن را احصا کر طوربهثانیاً 
که هر سه این موارد از اشکاالت  میاماندهو مردمی در تسهیل ایفای این وظیفه خطیر، غافل 

 دلیل نارسایی قوانین پدید آمده است.اساسی است که به

 قوله تفکیک نظارت و دادرسیتوجهی به م. بی3
چندگانه باشد و  تواندیماحیای حقوق عامه مستلزم امر نظارت و دادرسی است. نظارت 

بسیار هم امر مطلوبی است. تداخل  بساچهدر امر نظارت اشکالی ندارد و  هاتیصالحتداخل 
لزم به ی منوعبهوظایفی که میان نهادهای مختلف ایجاد شده این است که هریک خود را 

و از ابزارهای قانونی خویش نسبت به مقابله با اقدامات  دانندیماز حقوق عمومی افراد  انتیص
برخوردهای قانونی نهادهای دیگر در  کهیدرحال. کنندیمناقض حقوق شهروندی استفاده 

و موارد نقض حقوق عمومی  است، موجه هاآنحدود مجوزهای قانونی در حیطه صالحیت 
، باید از طریق دادستانی پیگیری و اقدامات استطرح شکایت و طی فرایند دادرسی که مستلزم 

دادستان باشند و  رسانیاری ینوعبهقانونی الزم صورت پذیرد. باید همه نهادها در امر نظارت 
وی را از موارد تضییع حقوق عامه باخبر سازند. اما متأسفانه امر نظارت بر اعمال اشخاص، 

. اندگذاردهو حتی بخش اعظم این امر را صرفاً بر عهده دادستان  ردیگینمرت چندان دقیق صو
با  هم آنبا توجه به حجم عظیم تکالیف دادستانی، محول کردن این امر تنها بر دوش یک مقام 

، عمالً موجب تضعیف تحقق استاین درجه از اهمیت که منافع عمومی جامعه در آن دخیل 
 . دشویمقانون اساسی  151ل اص 2خواست مقنن در بند 

 . تداخل وظایف قوا۴

، تداخل استی اِعمال آن هاچالشاز دیگر مسائلی که در امر احیای حقوق عامه از جمله  
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بر عهده قوه  151اصل  2در وظایف قواست. اگرچه قانون اساسی، این تکلیف را مطابق بند 
ان دولت در این مورد مواجهیم. قضاییه گذارده است؛ اما در عمل با تداخل اقدامات ارک

و همچنین نهادهای وابسته به قوای  18، نهاد ریاست جمهوری1۳بشردوستانهستادهای حقوق 
مجریه و مقننه که بعضاً متکفل امر صیانت از حقوق شهروندی هستند، در موارد بسیاری خود 

نحوی از و هریک به دانندیمرا صالح به رسیدگی نسبت به موارد تهدید یا تضییع حقوق عامه 
موجب شده که در عرصه تضمین حقوق  مسئله. این کنندیمانحا در این موضوعات دخالت 

و  داندیمرو باشیم که هریک به نوبه خود، خود را صالح در امر عامه با بازیگران مختلف روبه
 .دشوینمفرایند واحدی که باید از رهگذر دادستانی صورت پذیرد، متحقق 

ی هاتیصالحب تداخل وظایف در مورد صیانت از حقوق عامه، میان حوزه غال هرچند
ی صالحیت در درون ارکان قوه قضاییه نیز هاحوزه، اما این امر بعضاً متوجه شودیمقوا حادث 

 15 بند اجرایی به دستورالعمل توانیمی وظایف(. برای نمونه سازماندرون)تداخل  شودیم
اشاره کرد که  1383 مصوب شهروندی حقوق حفظ مشروع و یهایآزاد به احترام قانون

 حفظ و مشروع یهایآزاد به احترام قانون اجرای حسن بر نظارت برای آن، 1مطابق ماده 
 شورای اعضای از مرکب قانون این 15 بند موضوع «مرکزی نظارت هیأت» شهروندی، حقوق

با وظایف دادستانی در احیای  تواندیماقدامات این هیأت  .شودیم تشکیل قضاییه قوه معاونان
حقوق عامه تداخل بیابد و صالحیت موازی نسبت به موارد تضییع حقوق عمومی ایجاد کند؛ 

است « نظارتی»قانون مذکور، صالحیت این مرجع  2اما نباید فراموش کرد که مستنبط از ماده 
ل بر دادرسی و بر امر نظارت، مشتمو احیای حقوق عامه امری قضایی است که عالوه

رو نظارت این هیأت، در طول دادرسی عمومی از است. ازاین العمومیمدعدادخواهی از سوی 
در امر  تواندیممعنا که هیأت نظارت مرکزی و نه در عرض آن؛ بدین استسوی دادستان 

 نظارت، دادستان را یاری رساند و موارد تضییع حقوق عامه را به اطالع وی برساند تا مراحل
 دادرسی عمومی برای آن از سوی دادستان پیگیری شود و صورت پذیرد. 

 و جامعه نیاز اشاره کرد که براساس« ستاد حقوق بشر قوه قضاییه»به  توانیم نیهمچن
 در شهروندی حقوق و مردم حقوق از قانونمند دفاع و بشری حقوق مسائل تبیین ضرورت

 ضمن ملی، امنیت شورای عالی مصوبه براساس 19یافته است. سامان یالمللنیب مجامع و داخل
 شده، معرفی بشر حقوق مسائل تمام در کشور رسمی و ملی مرجععنوان به ستاد اینکه

. است شده تأکید و تعریف ستاد این با ربطیذ یهاارگان تمام هماهنگی و ارتباط ضرورت
 151 اصل براساس و ملی یتامن شورای عالی 035 مصوبه از برگرفته بشر حقوق ستاد نامهنییآ

 و اجتماعی فردی، حقوق پشتیبان قضاییه قوه» :ندکیم تأکید است که شده تنظیم اساسی قانون
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 و عدل گسترش و عامه حقوق احیای به موظف نیهمچن و عدالت به بخشیدن تحققمسئول 
 امور کلیه پیگیری و هدایت طراحی، ستاد، یهاتیولئمس و . وظایف«است مشروع یهایآزاد

 هماهنگی و همکاری با یالمللنیب و خارجی داخلی، سطح در بشر حقوق ستاد به مربوط
در امر  تواندیمفعالیت این ستاد نیز مانند هیأت نظارت مرکزی  21.است ربطیذ یهادستگاه

نظارت برای ایفای احیای حقوق عامه از سوی دادستان کمک کند، اما در عمل، تداخل وظایف 
 .داندیمآید و ستاد، خود را صالح بر احیای حقوق بشر یوجود مبه

قانون  1۳1. مطابق اصل هاستدادستانمصداق دیگر، تداخل وظایف نظارتی قضات با 
 باکه مخالف  یدولت یهانامهنییآ و هانامهبیتصو یاجرا ازاند ها مکلفقضات دادگاه»اساسی: 

 و کنند یاست خوددار هیقوه مجر اراتیتاخ حدود ازخارج  یا یمقررات اسالم و نیقوان
رو چنانچه ازاین«. کند تقاضا یعدالت ادار وانید از رامقررات  گونهنیابطال ا تواندیهرکس م

مقرره دولت با یکی از موارد حقوق عامه مقرر در فصل سوم قانون اساسی )حقوق ملت( مغایر 
که در صراحت طورهمانو  کندینمتناد داند و بدان اسباشد، قاضی، مقرره را فاقد اعتبار می

را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.  آنابطال  تواندیمق.ا مقرر شده است،  1۳1اصل 
این نظارت قضایی کلی قضات در تداخل با نظارت قضایی دادستانی در این حوزه است: 

دولت، ی سراسر کشور تشخیص دهند که مصوبات هیأت هادادستانچنانچه هریک از »
ی اجرایی مقرر در هادستگاهی که از سوی امصوبهی هر طور کلبهو  هانامهبخشیا  هانامهنییآ

قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده، موجبات نقض حقوق عامه را فراهم  5ماده 
مستدل جهت اقدام مقتضی  طوربهی مستندات قانونی، مراتب را آورجمعنموده است، پس از 

ی اصلی که در این نظارت هاتفاوتاز جمله  21«.دینمایمستان کل کشور منعکس به داد
دادستان با نظارت کلی قضات وجود دارد، این است که اوالً، نظارت قضات موردی است، اما 

؛ ثانیاً، فعالیت اصلی قضات، اصدار حکم نسبت به دعاوی استنظارت دادستان کلی و فراگیر 
 هاآنچنین نظارتی را در گستره فعالیت اصلی قضات، به  توانینم مطروحه در دادگاه است و

نسبت داد. همچنین قضات در طرح مستقیم شکایت نسبت به مقرره در دیوان عدالت اداری، 
و نه در مقام قاضی )به همین منظور است که قانون اساسی  کنندیمدر مقام یک شهروند عمل 

 ستفاده کرده است(.ا« هر کس»، از واژه 1۳1در ادامه اصل 

 . مشکالت اجرایی5
 مورد در الزم اطالعات معموالً اما است، مردم حقوق اجتماع و مدافع حقوق حامی دادسرا

با نگاهی گوذرا بوه وضوعیت    . گیردمی قرار شهروندان اختیار در کمتر قضایی، نظام از رکن این
نحوو  را بوه  العمووم یمودع قوه که ما ظرفیت بال شودیممصادیق حقوق عامه در جامعه، استنباط 
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ی سراسور کشوور )   هادادستانکار نبرده و از شأن و جایگاه دادستان کل و مناسب و مطلوبی به
دادستان نظامی و ...( در جهت صیانت از حقووق عاموه    31دادستان شهرستان و  351قریب به 

بوا   وهووا آبت و خواک،  مثال در زمینه حفظ محیط زیس طوربه(. 1389 ،کارنقره) میانبردهبهره 
، اموا از  شوندیماینکه افراد در طول روز با موارد متعددی از نقض حق بر محیط زیست مواجه 

بوا   دانندینموظایف دادستان در این زمینه و امکان احیای این حق توسط وی اطالعی ندارند و 
ی خوود و سوایر   مانع تضییع ایون حوق اساسو    توانندیمبه نهاد مذکور،  مسئلهاعالم صرف این 
 شهروندان شوند.

قانون اساسی و وظوایف و اختیوارات دادسوتان کول در قووانین       111با امعان نظر به اصل 
نسوبت بوه ایفوای نقوش      توانود یمو قوانون آیوین دادرسوی کیفوری، ایون نهواد        ژهیوبهمختلف 

 یهوا اهورم  کوه یدرصوورت ی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه کند و العمومیمدع
ی سراسر کشور( از انجام امور محوله توسط دادسوتان کول اسوتنکاف    هادادستانعملیاتی وی )

ورزیدند، از ضمانت اجرای خاص خویش )تعقیب انتظامی، تغییور سومت یوا مأموریوت و ...(     
 کشوور  کول  دادسوتان »، 1392قانون آیین دادرسی کیفوری مصووب    291اقدام کند. مطابق ماده 

 عموومی  حقوق به وارده خسارت و ملی مصالح و منافع اموال، به جعراجرائم  در است مکلف
 و پیگیوری  المللیبین یا و خارجی داخلی، صالحذی مراجع طریق از دارد دعوا طرح به نیاز که

 «. نماید نظارت
و مقاومت آن در  هیقوه مجرچالش اجرایی دیگر در نظارت دادستان بر حقوق عامه، تقابل 

دادستانی است. برای نمونه در حوزه اقدامات عمرانی شهرداری که در ایون   برابر نفوذ و کنترل
ی هاپروژههرگاه »مثال  طوربه. شودیمحوزه، بسیاری از مسائل متعارض با حقوق عامه حادث 

 هوا بوسوتان و اماکن عمومی هماننود   هاپل، معابر عمومی، هاابانیخ، هاجادهزیرساختی از قبیل 
پوس از بررسوی    اندمکلف هادادستانباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، نحوی باشد که اسبه

ی آورجموع الزم و عنداالقتضا جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طریق قرارداد، نسوبت بوه   
اگور در اجورای   »و  22«مدارک و مستندات اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نماینود 

صورت گرفته باشد و نقض قوانین و مقررات مطرح  المالتیبی مزبور، تضییع حقوق هاپروژه
شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آیوین  

و در مورد نقض مقوررات اداری موضووع بوه مراجوع      ردیگیمدادرسی کیفری، تعقیب صورت 
می مراتب جهوت طورح   . در صورت تضییع اموال دولتی و عموشودیممنعکس  ربطیذاداری 

مشوکلی کوه در ایون     23«.گرددیممنعکس  مسئولی هاسازمانمستدل به  طوربهدعوای حقوقی 
ی دولتی حائز پیچیدگی خاصی است و در موارد هاپروژهموارد وجود دارد این است که اغلب 
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ک و نیز تا به هر نحو ممکن از ارائه اسناد و مدار ندکیمتضییع حقوق عامه، بعضاً دولت تالش 
توضیحات روشن و مشخص سر باز زند و از این طریق عموالً نظوارت دادسوتانی بور اجورای      

کوه حتوی بوا وجوود      نود کیمایجاد   معضلی دولت را ناکارامد کند. این امر در جایی هاپروژه
 یامسوئله پیگیری زیاد دادستانی )با اینکه مشغله بسویاری دارد و در بسویاری از مووارد، چنوین     

تا موضووع را بوا طفوره رفوتن از ارائوه توضویحات و        ندکیمعمالً میسور نیست( دولت تالش 
مدارک و نیز ایجاد پیچیدگی، فرایند نظارت را اطالوه ببخشود و دادسوتانی را عموالً از نظوارت      

به ابزار امعان نظر کارشناس مجهوز شوود،    تواندیمحسب مورد دادستانی  هرچندمؤثر بازدارد، 
کوارایی الزم را داشوته باشود، خوود      تواندیمتا چه حد مداخله کارشناس در موضوع  هنکیااما 

محل تأمل است. با این حال در قانون برای ارائه اسناد و مدارک به دادگاه توسوط مقوام دولتوی    
بورای تقویوت نظوارت     توانود یمو است و این امر  شده نییتع، ضمانت اجرا و مجازات ربطیذ

قوانون آیوین دادرسوی مودنی، اسوتنکاف       212مناسبی باشد؛ به موجب ماده  دادستان اهرم فشار
موجوب   ،دارد بر عهدهآن را ارائه  تیولئکه مس یکساز تسلیم سند به دادگاه از سوی  رموجهیغ

همچنوین مطوابق بوا ذیول      خواهد شد. سال کیماه تا  شش از یانفصال موقت از خدمات دولت
موتهم از   یخالص یبرا استنکاف مقام مسئول، گونهنیانچه آیین دادرسی کیفری، چنا 153ماده 

 از سوه  یعموم ای ینباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولت تیمحاکمه و محکوم
 .شودیسال محکوم م کیماه تا 

اتخواذ کورد، الوزام دولوت بوه       توانیمیی که در مقابله با مشکل مذکور هااستیسیکی از 
ی تمامی تصمیمات، اقدامات و فرایندهای اتخاذی خود سازروشنو  20«اصل شفافیت»رعایت 

 ,Curtin & Wessel, 2005: 39; Hofmann,  Rowe & Türk)تا امر نظارت تسهیل شود  25است

 اسورار ی افشوا  عودم  ،نیز مطورح اسوت   الکامنیی قضا هیرودر  آنچههمانند  البته. (170 :2011
 کهی اطالعاتی عموم مصلحت اصل مطابق که شودمی محسوب اصل نیا بر ییاستثنا محرمانه،

اصول  »، توجه ویژه بوه  نیابر عالوه 21.دنشو افشا دینبا شود،یم منجری عموم نظم در اخالل به
نیز راهکار بسویار مهوم دیگوری اسوت کوه در صویانت از حقووق عاموه بسویار           2۳«پاسخگویی

 ارائوه  جهوت  در بایود  شود،یم ذارواگی دولت مقام به قانون موجب به کهی اریاختراهگشاست. 
 میتصوم  ایو  اقدامهرگونه  به نسبتی مقام نیچن روازاین شود؛ اِعمال جامعه بهی عموم خدمت

 & Bamforth ) باشد پاسخگو باید و است مسئول ،یو به شدهمحول فیتکال به نسبتی مقتض

Leyland: 2013, 30-31) .یعمووم  قووق حی کلو  اصوول  از منتجی ادار مقامیی پاسخگو اصل، 
 تحقوق  بوه  توانود یم تیمسئول تصور با تنها قانون ازی ناش اقتدارهرگونه  که است این بر مبتنی
 ) آوردیمو  دیو پد را قودرت  اسوتبداد  موجبات صورت نیا ریغ در ؛شودمنجر  قانون تیحاکم
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Matei, Vašiček & Kaštelan-Mrak, 2011: 215 .)تیشوفاف  اصل امتداد در ینوعبه اصل نیا 
یی فضوا  در را خود ماتیتصم باید نکهیا برعالوهی دولت مقام که ترتیب نیا به رد؛یگیم قرار زین

 پاسخگو ،مردمی تقاضا صورت در خود عمل هرگونه به نسبت تا است ملزم کند، اتخاذ شفاف
 . دکنی قانون نیفرام به مستدل و مستند را آن و اشدب

 انی کل . ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادست1
نهاد دادستانی کل از جمله نهادهای صیانت از حقوق مردم است که چند وظیفه اساسی را 

. مراقبوت از  3. محافظت از آزادی و حقووق افوراد؛   2. تضمین حاکمیت قانون؛ 1دارد:  بر عهده
 بوه  توجوه  بوا  (. اموروزه 93: 1395. دفاع از نظم عموومی )مهورآرام،   0دارایی و منافع دولت؛ و 

 آیوا  کوه  اسوت  مطورح  سوؤال  ایون  دارنود،  کول  دادستانی آن درون در و قضاییه قوه که تیاهمی
 ایوران  اسالمی جمهوری اساسی قانون 112 اصل عملیاتی؟ یا است ستادی نهادی کل دادستانی

 اشوخاص  از بایود  کول  دادسوتان  و کشوور  عالی دیوان رئیس که داردمی مقرر خصوص این در
 از پیش زمان در که باشند قضایی مسائل در خصوص آگاهی و اطالعات دارای و عادل مجتهد

 و بوود  شورایی ما قضایی نظام جا کهشدند. ازآنمی تعیین رهبر سوی از اساسی قانون بازنگری
 مسوتقل  نهادی کل دادستان زمان آن در قرار داشت، قضایی نظام رأس در قضایی عالی شورای

 جایگواه  در. شد ایجادمسئله  این در تغییراتی اساسی قانون بازنگری از پس. بود مایشاء فعال و
 بوه  داشوت،  کوه  ایویوژه  جایگواه  از کول  دادسوتانی  رئیس اما نشد، ایجاد تغییری کل دادستانی

 بوه  فعال و مستقل حالت از یعنی شد، قضاییه قوه رئیس منصوب یعنی شد، تبدیل زیرمجموعه
  .گرفت قرارمرئوس  و زیرمجموعه شکل

شینه و عقبه جایگاه دادستانی کل کشوور در طوول   یپ، قانون اساسی 151اصل با نگاهی به 
حقوقی دنیا و نیوز توجوه بوه مشوروح      یهاجایگاه این نهاد در دیگر نظام ،تاریخ تطور خویش

نهاد دادستان کول   یتجانس و همخوان رسدینظر مهمذاکرات خبرگان بازنگری قانون اساسی، ب
مشوروع و نیوز پیشوگیری از     یهایمه و گسترش عدل و آزادحقوق عا یکشور با رسالت احیا

 موورد  55 به قریب در قوانین موجود، . اما در حال حاضروقوع جرم بیشتر از دیگر نهادها باشد
تووانیم جمیوع   که می 28ی شده استنیبشیپ کل برای دادستان مصرح قانونی اختیار و مسئولیت

 نظوارتی  وظوایف . 2 کول،  دادسوتان  قضایی وظایف .1: کنیم تقسیم دسته سه در را این وظایف
 حقووق  احیوای ( الف شامل کشور کل دادستان عمومی مدعی جایگاه وظایف. 3 و کل دادستان

 دسوته  سوه  این از هریک که (؛1388قوانین )علیزاده،  اجرای حسن بر نظارت( ب و مردم عامه
 اعتبوار  بوه  را قوانونی  وظایف و تکالیف مورد 12 در مقنن نیهمچن .دارند هم هاییزیرمجموعه

 اعتبوار،  و پول شورای در عضویت مثل است، سپرده کل دادستان به کل دادستانی خود جایگاه
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 شوورای  در شورای عالی استاندارد، عضوویت  اسکناس، اندوخته بر نظارت هیأت در عضویت
نظور  بوه  و ... ؛ هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی و سوتاد موواد مخودر   ملی،  اسناد سازمان

 با توجوه این نظریه . دارد هم قضایی اختیارات ستادی، بر اختیاراتدادستان کل، عالوه رسدیم
 طوور بوه و  1392شده به دادستان کل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب به اختیارات محول

 (. اما این سؤال وجوود دارد ۳9: 139۳)ر.ک: غمامی،  ردیگیماین قانون قوت  291خاص ماده 
در است و طرح دعوا توسط دادسوتان را  « پیگیری و نظارت»که چرا این ماده محدود به وظیفه 

دربواره دعواوی    کورد: اول،  وجوو جسوت ؟ پاسخ به این پرسوش را بایود در دو گوزاره    برندارد
در مراجع مربوط به طرح دعوا مبادرت کنود،   تواندینمکه خود مستقیماً  کلی دادستان المللنیب

بنوابراین، در ایون بواره، دادسوتان تنهوا       امر اغلب وظیفه وزارت امور خارجوه اسوت؛  بلکه این 
از وزارت خارجه درخواست طرح دعوا کرده و آن را پیگیوری کنود؛ دوم، بسویاری از     تواندیم

 ستیز طیمحموارد حقوق عامه خود دارای متولی مشخص است )برای نمونه سازمان حفاظت 
ه همان نهادهاست و اگور هوم   بر عهدبه همین دلیل طرح دعوا  ی( وطیمحستیزدرباره حقوق 

 طرح دعواسوت و چنوین اموری نیوازی بوه      هادادستانطور کلی جرمی رخ داده باشد، وظیفه به
ندارد. شایان ذکر است که توجه به نظریه اداره کل حقووقی قووه قضواییه در     قانونگذارتصریح 

منظور از پیگیری ذیل  -3و  2: »...291باره ماده در 121۳/90/۳این زمینه ضروری است: نظریه 
و  ربوط یذجرم بوه مراجوع   ، تعقیب کیفری جرائم مذکور مانند اعالم 1392ق.آ.د.ک  291ماده 

. منظوور از نظوارت ایون    استتعقیب حقوقی مانند تقدیم دادخواست در موارد ورود خسارت 
خسارت نموده نظارت داشته باشد، نه  است که بر روند مواردی که اعالم جرم کرده و یا مطالبه

؛ تنگسوتانی، مورادی   5: 1391)مرادی برلیوان،  « نظارت نماید کنندهیدگیرسبر کار مراجع  نکهیا
 (.1۳1: 139۳برلیان و مهرآرام، 

 ی نوین در احیای حقوق عامههاروشو  راهکارها. ۷

قوه  فیوظادر مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی بیان شده است که بعضی از 
مشخصاً کارهای  ...هم  هایو کارهای فکری است و بعض یاستگذاریکارهای س »...قضاییه 

مثالً همان بند اول که فصل  ؛ییی قضایی اداری، بلکه اجراینه اجرا ]البته[... ی است یاجرا
احیای حقوق عامه، یک مقدار  در ...یک کار عملی است. ولی  ...است  ...خصومات 

ی، شاید بد یبه هر حال با توجه به گستردگی وظایف دستگاه قضا... الزم است هایاستگذاریس
لزوم وجود سازوکار ویژه مبتنی  29..«..داشته باشد ... وجود، یاستگذارینبود که یک شورای س

ی خاص برای احیای حقوق عامه بدین دلیل است که این وظیفه، در نهایت به استگذاریسبر 
که در  رودیمو تا قبل از مرحله اصدار حکم، تحت فرایندی پیش  شودیمعمل قضایی منتهی 
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آن، از مرحله نظارت آغاز شده و رهگذر از گزارش موضوع به دادستانی و طی دادرسی 
؛ شودیمموضوع از سوی مقام مزبور، در نهایت به دادگاه، برای صدور حکم مقتضی واگذار 

اجرایی و مستلزم وجود ارکان متعدد و مرتبط با رو این فرایند، فرایندی با ماهیت ازاین
سازوکار ویژه است که تمامی این موارد باید با خط و مشی مشخصی ترسیم شود و هدفمند 

 پیش برود:
 
 

 
 
 
 
 
 فرایند صیانت از حقوق عامه )عمل اجرایی(          احیای حقوق عامه )عمل قضایی(  

عامه صرفاً در مرحله آخر این فرایند صورت ، احیای حقوق شودیمکه مالحظه طورهمان
قضایی امر صیانت از حقوق  اجرایقضایی است؛ اما تا قبل از آن، فرایند  عملکه یک  ردیگیم

عامه است که در این مرحله نیازمند سازوکار معین و کارویژه مقررشده برای تمامی ارکان 
سنجیده عمل شود. چنانکه دخیل در موضوع است که باید مبتنی بر خط و مشی مشخص و 

نیز در مذاکرات بازنگری قانون اساسی تکلیف صیانت از حقوق عامه )اعم از  31آقای نوری
 آن رانیز  31و آقای بیات اندپنداشتهو قضاییه  هیقوه مجرفرایند و احیا( را وظیفه مشترک 

: داردیمبیان اند. آقای مؤمن نیز مستلزم تفکیک عمل قضایی آن و عمل اجرایی آن دانسته
 آمده تازه نشده حق احیای که دادگاه... در دعوا طرح ... صرف و بودن العمومیمسئله مدع»

 برای نیست دادستان به نیازی هیچ هم جهت این برای و کرده طرح دادگاه در ادعایی را یک
 هر لمسائ این و است المالتیب و مردم عموم به مربوطمثالً  که مطالبی و عامه امورآنکه 

 کندیم دعوا طرح دیآیم خودشمسئول  آن دارد مسئولیتی و شده سپرده کسی به قسمتی
 حقوقی مشاور یکها دستگاه اینکه کما بگیرد هم وکیلی که هست نیاز که دییفرمایم فوقش
 مشروع، هایآزادی از حمایت. دهدیم انجام را کارهایشان که قسمت این در وکیل یا و دارند

 آزادی این اینکه به بشود قضایی حکم که شودیم وقتی مشروع یهایآزاد از دقیق حمایت
فارغ از مجادله بر سر ضرورت وجود دادستان یا  32«.است... دادگاه کار این و بشود انجام باید

، وی احیا را در مرحله صدور دیآیبرمکه از صراحت بیان آقای مؤمن طورهمانعدم لزوم آن، 

 نظارت
 
 

 گزارش
 
 

 دادرسی
 
 

رسیدگی 
 در دادگاه
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کلی راهکارهایی  طوربه. پنداردیمفرایند نیل بدان  آن راکند و پیش از می حکم دادگاه قلمداد
اند از: کنترل قضایی دقیق در تسهیل امر احیای حقوق عامه یاری برسانند عبارت توانندیمکه 

 شوند.بر اَعمال دولتی، کنترل متکثر درون جامعه و وضع قانون خاص که در ذیل بررسی می

 دقیق بر اَعمال اشخاص. کنترل قضایی ۷-۱
 قضایی نظارت امر پوشاند،یم عمل جامه احیای حقوق عامه به که هاییسازوکاریکی از 

یی قضا کنترل واقع، در.  (Beckett, 2010: 6-7) است دولت خصوصبهاشخاص،  اَعمال بر
 سوء به نسبت افراد و نهادها برابر در شهروندان سالح عنوانبه قانون، از انتیص منظوربه

 مسئله نیا. شودمی محسوب اشخاص اَعمال بر مضاعف کنترلی نوع و است قدرت از استفاده
 در را 33«ییقضای دموکراس»ی نحوبه شهروندان، مشارکت و ییگراکثرت به احترام بر تأکید با

نظارت قضات بر . ((Manfrediand Rush, 2013: 35 است آورده دیپدی حقوق نینو نسل
ی شهروند حقوق تضمین و 30«عادالنه و حیصحی ادار نظام» جادیا وجباَعمال دولتی م

 و خوب اداره یهاارزش با توجه بهی کشور خدمات تیریمد قانون کنندگاننیتدو. شودیم
 ،یبرابر اصل همچون ،یادار حقوق دیجد و مهم اصول ازی اریبس ،یادار حقوق مدرن اصول
: 1391 )هداوند، اندداده قرار توجه مورد نونقا نیا در رایی پاسخگو اصل و تیشفاف اصل
 نیا .اندداده( و قضات در دادرسی اداری، بعضاً چنین اصولی را مستدل آرای خود قرار 238

 تعامل نحوه و اداره به خیتار طول در که است ییکردهایرو و هاشهیاند تحول ازی ناش مسئله
  .(00: 1391 )هداوند، است داشته وجود شهروندان با آن

، در صورتی از شوندیمقضات که با شکایت افراد نسبت به عملکرد دولت مواجه 
که منافع عمومی نیز در  کنندیمی جبران قضایی برای دفاع از حقوق شهروند استفاده هاروش

معنا که دادستان، عمل دولتی را ناقض حقوق اقدام یا تصمیم دولتی لحاظ نشده باشد. بدین
 نیا به شهروندان منافع از دفاعقاضی نیز تشخیص دادستان را صحیح بداند.  عمومی بیان کند و

 ش،یخو حقوق به نسبتی دولت متعرضانه اقدام به معترض شهروند منافع همواره که ستین معنا
حقوق  دارد؛ قرار قضات کردیرو تیاولو دری عموم حقوق مالحظه بلکه باشد، دادگاه مدنظر

 (Cane, 2009: 212-218) باشد داشته تقدمی فرد منافع بر جامعه فعمنا که کندیم جابیاعمومی 
 هاآن به عدالتی راستا در واقع در که) افراد حق بساچه و است عدالتی مقتضا مسئله نیا که

 در. ستین حق نقض منزلهبه نیا و شود سلب هاآن ازی عموم منفعت حفظسبب به( شده اعطا
ی عموم منافع حفظی راستا در جامعه، افراد حقوق به نسبت دولتی سلب اقدامات موارد،ی بعض

 یامسئله نیچن نکهیا به توجه با ؛(Goldrick, 2004: 388) است بشر حقوق مؤثرتری اجرا و
 از بلکه نیست،ی دموکراس با تعارض در تنهانه حق سلب است، بشر حقوق مؤثرتری اجرا
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 (Kahler, 2000: 661-683) شودیمی تلق یدموکراس تیرعا حوزه در مطروحه مسائل نیترمهم
رو احیای حقوق ازاین .کندینم قلمدادی شهروند حقوق ناقض رای دولت عمل نیچنی قاض و

 هادادگاهتوجه خاص دادستان به امر حقوق عمومی است. در دعاوی مطروحه نزد  منزلهبهعامه 
موارد نقض را در یک دادرسی ، وی این رسدیمکه موارد نقض حقوق عمومی به اطالع دادستان 

 .کندیمعمومی نزد قاضی دادگاه مطرح 

 . کنترل متکثر درون جامعه ۷-۲
و شاید مؤثرترین راهکارها برای تسهیل امر احیای حقوق عامه، تضمین نظام  نیترمهماز 

مراتبی بر مدل کنترل سلسلهی حقوقی مدرن عالوههانظامکنترلی چندپارچه یا متکثر است. 
، نظام ترکیبی نظارتی دولتی و مردمی را در فرایند کنترل رفتارهای اشخاص هاسازمانی بر دولت

)مردمی و دولتی( هستند و از طریق در جامعه پذیرفته است که دارای سازوکار کنترلی چندگانه 
ی حکمرانی مطلوب هاارزشارزیابی با  نیبذرهدر زیر  دقتبهآن، رفتارهای تمامی اشخاص را 

 :Offe, 2000) اندرفتهیپذو ترکیبی از دولت و جامعه را در فرایند کنترل جامعه  اندداده قرار

(؛ تقویت سازوکارهای اِعمال اصول حکمرانی مطلوب مانند اصل شفافیت و نیز 71-93
 تواندیم هاانجمنو  هاگروهکنهادهای مردمی همچون نهادهای خودجوش مردمی، احزاب، 

عینیت یافتن نظارت مردمی باشد، که در این زمینه، رسانه نقش مهمی  ی در راستایمؤثرگام 
 نیترمهم. همواره، شفافیت عملکردها و جریان آزاد اطالعات و افشاگری از کندیمایفا 

)ذاکر صالحی،  استی و فساد زدگاستیسراهبردهای کالن اصالح نظام اداری و مبارزه با 
ناسب برای نظارت عموم مردم بر اقدامات نهادهای اداره دلیل ایجاد بستر م( که به193: 1391

امور کشور بسیار مؤثر و حائز اهمیت است. اساساً نظارت همگانی امری است که در نظام 
رو از طریق این (. ازاین۳9-۳1: 1381اسالمی هم بسیار بر آن تأکید شده است )عمید زنجانی، 

ضییع حقوق عامه را به اطالع دادستان برای احیای موارد ت توانیمی راحتبهنوع نظارت متکثر، 
 موردیبالبته باید توجه داشت که وجود نظام نظارتی چندگانه نباید باب دخالت آن رسانید. 

ی که در اجرای امور نحوبهخصوص دادستان را در امور اجرایی دولتی باز کند، ناظران به
متعدد با چالش کشیدن  سؤاالتدد و طرح ی متعهاواخواستاخالل ایجاد کند و با نظارت یا 

مقام اجرایی، فرایند اداره امور را با کندی مواجه سازد. باید توجه داشت که نظارت نباید با 
نحوی باشد که بستر ند و نباید نظارت بها، دو امر جداگانهدو نیادخالت اشتباه گرفته شود؛ 

 13د. این امر نسبت به دادستانی در ماده بیاور وجودبهدخالت و برهم زدن اصل تفکیک قوا را 
عامه تصریح شده است که اقدامات نظارتی دادستان در  حقوق پیگیری و دستورالعمل نظارت
 فراهمو نهادهای مربوط را  هاسازمانموجبات تداخل در وظایف »... امر حقوق عامه: 
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 «.طریق متعارف باشدقانونی و از  صورتبهو کسب اطالعات دادستان نیز باید  دینماینم

 . وضع قانون خاص۷-3
 عامه حقوق احیای به قضاییه قوه یهارسالت بیان مقام در اساسی قانون 151 اصل 2 بند

از  .شود تعیین سیاست این اعمالسازوکار  قوانین، تصویب طریق از باید و دارد اشاره
است. آنچه محل  ی اساسی موجود در قانون اساسی، ابهام در مفهوم حقوق عامههاچالش

در حیطه وظایف دادستانی است. « احیای حقوق عامه»مناقشه است، عدم حصر تکلیف 
رو تبیین این مفهوم و تعیین فرایند اِعمال آن، توسط مقنن در قالب قانون امری بسیار مهم ازاین

قانون اساسی، چه فرایندها و  151اصل  2است. اینکه در اِعمال تکلیف مقرر در بند 
کار گرفته شود و همچنین چه سازوکار خاصی برای آن باید یی باید توسط دولت بههاروش

اند و کدام مراجع در فرایند کلی ایفای این وظیفه مهم ی شود، مصادیق حقوق عامه کدامنیبشیپ
قرار گیرد و قواعد حقوقی  قانونگذارصالح هستند، همه از مواردی است که باید مورد توجه 

 طوربه« احیای حقوق عامه»ی شود. در زمینه قواعد مدون امر نیبشیپی برای آن مشخص و دقیق
وجود دارد که اوالً مقرره « دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه»خاص فقط 

ماده است که بسیار مجمل  21ی است و اعتبار قانون را ندارد؛ ثانیاً مشتمل تنها سازماندرون
ه از دستورالعملی بودن آن نیز محرز است، صرفاً ناظر بر فرایند شکلی کطورهمان؛ ثالثاً است

رو لزوم وجود قانون جامع و خاصی برای احصای نحوه اجرای این تکلیف قانونی است. ازاین
و مراجع صالح احیای حقوق عامه و نیز مصادیق این حقوق، در  هاروشسازوکارها، فرایندها، 

 .شودیمحساس ا شدتبهنظام حقوقی کشورمان 
توسط قوه قضاییه در حال  راًیاخالیحه صیانت از حقوق عامه در راستای رفع این ایراد 

تدوین و نهایی شدن است که این الیحه نیز با وجود محاسن و فتح باب در این زمینه که 
، همچنان واجد برخی اشکاالت ماهوی و شکلی است که برای کندیمبرخی ایرادات را رفع 

 35لوب احیای حقوق عامه قبل از تبدیل آن به قانون باید رفع شود.تحقق مط

 یریگجهینت
یی با موانعی برای تحقق هاچالشوجود  لیدلبهاحیای حقوق عامه امری است که  مسئله

 قوانین، تداخل در مفهوم، نارسایی در از: ابهام اندعبارت هاآن نیترمهمروست. از جمله روبه
ی اساسی موجود در قانون اساسی، ابهام در هاچالشاجرایی. یکی از  قوا و مشکالت وظایف
است و اینکه قانونگذار قانون اساسی، این وظیفه را محصور در « احیای حقوق عامه»مفهوم 

تبیین نکرده است.  آن راحدود اختیارات مقام قضایی خاصی نکرده و قواعد حقوقی مشخصی 
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حقوق عامه را نارسایی در قوانین دانست. اساساً مقنن به چالش در احیای  نیترمهمشاید بتوان 
این امر توجه خاصی مبذول نداشته است و قواعد حقوقی مبهم و پراکنده در قوانین موضوعه 
وجود دارد که اغلب ناظر بر دادرسی دعاوی عمومی از سوی دادستان است. نبود قانون خاص 

د تحقق آن اعم از روند نظارتی و دادرسی این و فراین« احیای حقوق عامه»در تبیین امر مهم 
رو کرده و رویه قضایی نیز در ایفای این تکلیف قانونی، بیشتر بر مسئله را با چالش بسیاری روبه

هنجارهای حقوقی حاکم بر دادرسی دعاوی عمومی توسط دادستان متمرکز شده است و عمالً در 
رو ما با نقص قانونی مواجهیم، فا شده است. ازایناین حوزه صرفاً بر اقدامات قضایی دادستان اکت

 .استوظایف قوه قضاییه  نیتریاصلاز « احیای حقوق عامه»ی است که در حالاین 
چالشی دیگر در امر احیای حقوق عامه، تداخل در وظایف قواست. اگرچه قانون  مسئله

رده است و با توجه به بر عهده قوه قضاییه گذا 151اصل  2اساسی، این تکلیف را مطابق بند 
ی که اتخاذ شده، دادستان متکفل این امر است اما در عمل با تداخل اقدامات ارکان دولت اهیرو

، نهاد ریاست جمهوری و همچنین نهادهای بشردوستانهدر این مورد مواجهیم. ستادهای حقوق 
دی هستند، در وابسته به قوای مجریه و مقننه که بعضاً متکفل امر صیانت از حقوق شهرون

موارد بسیاری خود را صالح به رسیدگی نسبت به موارد تهدید یا تضییع حقوق عمومی 
ی که در این میان امسئله. کنندیمنحوی از انحا در این موضوعات دخالت و هریک به دانندیم

تا بر  کنندیماست، تداخل وظایف این نهادهای دولتی است که هریک تالش  زیبرانگچالش
ه صالحیت خود و اتکا بر ضمانت اجراهایی که قانوناً در اختیار دارند، از موارد تضییع پای

حقوق عمومی جلوگیری کنند و نسبت به موارد متخلفانه در ارتباط با حقوق شهروندی 
موجب شده است که در عرصه تضمین حقوق عامه با بازیگران  مسئلهبرخورد کنند. این 

و فرایند واحدی که  داندیمیک به نوبه خود، خود را صالح در امر رو باشیم که هرمختلف روبه
. آنچه در این مورد مغفول مانده است، دشوینمباید از رهگذر دادستانی صورت پذیرد، متحقق 

توجه ناکافی به مقوله فرایند احیای حقوق عامه است. در حقیقت، احیای حقوق عامه مستلزم 
ی که پذیرفته شده است، دادرسی این امر از اهیروجه به امر نظارت و دادرسی است. با تو

در امر  هاتیصالحچندگانه باشد و تداخل  تواندیم، اما نظارت ردیگیمسوی دادستان صورت 
مشکالت اجرایی همچون  هانیابر بسیار هم خوب است. عالوه بساچهنظارت اشکالی ندارد و 

 .استحیح مقوله نظارت و دادرسی در این حوزه ی مردمی و نیز عدم تمییز صرساناطالععدم 
کلی سه راهکار مهم مبتنی بر  طوربهبرای رویارویی با این مشکالت در امر احیای حقوق عامه، 

یاری رساند که  تواندیمی حقوقی پیشرفته و مقوالت چالشی نظام حقوقی کشورمان، هانظامتجربه 
عمال دولتی، ب( کنترل متکثر درون جامعه و ج( وضع از: الف( کنترل قضایی دقیق بر اَ اندعبارت
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. در ایفای امر ورزندیم دیتأکی حقوقی بر امر نظارت قضایی بسیار هانظامقانون خاص. امروزه 
حسب اختیارات قضایی خود، بر  تواندیم العمومیمدع عنوانبهاحیای حقوق عامه، اگرچه دادستان 

نباید فراموش کرد که ایفای امر نظارت تنها بر دوش  رفتارهای اشخاص در جامعه نظارت کند،
روند. یکی از  کاربهدادستان نباید قرار گیرد و تمامی ارکان در جامعه برای این امر باید 

اشخاص،  اَعمال بر قضایی نظارت امر پوشاند،یم عمل جامه مهم این به که یهایسازوکار
ین راهکارها برای تسهیل امر احیای حقوق و شاید مؤثرتر نیترمهماز  .است دولتخصوص به

ی مدرن حقوقی، امروزه به این نتیجه هانظامعامه، تضمین نظام کنترلی چندپارچه یا متکثر است. 
موجب تضمین حقوق عمومی افراد شود.  تواندینمکه نظام کنترلی واحد دولتی تنها  اندافتهدست ی

ی هانظامی شده است. نیبشیپحقوق شهروندان  ی کنترلی برای تضمینهارو تنوع سازوکارازاین
، نظام ترکیبی نظارتی دولتی و هاسازمانمراتبی دولتی بر بر مدل کنترل سلسلهحقوقی مدرن عالوه

مردمی را در فرایند کنترل رفتارهای اشخاص در جامعه پذیرفته است. بنابراین دارای سازوکار 
ی نظام چندپارچه نظارتی )مردمی و دولتی( رفتارهای تمامی نیبشیپبا رو . ازایننداکنترلی چندگانه

و ترکیبی از  دادهی حکمرانی مطلوب قرار هاارزشارزیابی با  نیبذرهدر زیر  دقتبهاشخاص را 
دیگر وضع قانون خاص است.  مؤثر. راهکار اندرفتهیپذدولت و جامعه را در فرایند کنترل جامعه 

و تعیین فرایند اِعمال آن، توسط مقنن در قالب قانون امری بسیار  تبیین مفهوم احیای حقوق عامه
یی هاروشقانون اساسی، چه فرایندها و  151اصل  2مهم است. اینکه در اِعمال تکلیف مقرر در بند 

ی شود، نیبشیپکار گرفته شود و همچنین چه سازوکار خاصی برای آن باید باید توسط دولت به
مورد توجه قرار گیرد و قواعد حقوقی مشخص و  قانونگذارباید از سوی همه از مواردی است که 

 .ی شودنیبشیپدقیقی برای آن 
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