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تیر و مرداد 1399

حــقــوق عامه

ت مشروح مذا کرات مجلس بررسی
در صــور 

حوزه عمومی ناقض هنجارهای مرسوم باشد،

نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،

در حقیقت ،منافع کلیه افراد جامعه را پایمال

وج ــودی قــوه قضاییه و تکالیف آن ترسیم
ً
نماید .اساسا میدانیم که قوه قضاییه پاسدار

ب ـحــث خــاصــی درخ ــص ــوص مــفــهــوم احــیــای

کــرده و از ایــن رو امــکــان چشمپوشی از این

حقوق عامه و به طور کلی ،بند  2اصل 156

تخلف و بخشش خاطی وجود ندارد -مگر به

حقوقی است که قانون بهرسمیت شناخته
َ
اســت و عــاوه بر نظارت بر اعــمــال دولــتــی ،از

ص ــورت نگرفته اس ــت .ام ــا بــه نــظــر مـیرســد

طور استثنا از سوی یک مقام عمومی که چنین

حــقــوق کلیه اشــخــاص صــیــانــت مـینــمــایــد.

برابری معنایی حقوق عامه و حقوق عمومی

اختیاری را مطابق قانون به نیابت از جامعه
َ
عهدهدار باشد  ،-مانند اعمال تروریستی یا

هنگامی کــه قــانــونگــذار بــه تقریر اصــل 156
ً
اقدام نموده است ،مسلما قصد نموده تا این

منعکس شده است .آقای مؤمن بیان میدارد

ایجاد رعــب و وحشت در جامعه .از ای ـنرو،

تکلیف اخیرالذکر را به خوبی تعیین نماید.

کــه« :احــیــا بــه معنای اینکه حــقــوق عمومی

محرومیتهای تخلف از هنجارهای حقوقی

میدانیم که پاسداری از حقوق اشخاص در

م ــردم را زن ــده بکند و بــر جــا بــشــود و ایــن در

حوزه عمومی که موجب تضییع حقوق عامه

دو حــوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی

صورتی میشود که ا گر یک مسألهای مربوط

میشود میتواند گستردهتر و شدیدتر از حوزه

است و نیز میدانیم که تضییع حقوق عمومی

به حقوق عامه هست و به عامه مردم هست

خصوصی باشد و این مقتضای عدالت و الزمه

بــه دلــیــل پــایــمــال ش ــدن مــنــافــع کلیه اف ــراد

دادگاه است که رسیدگی میکند و نظر نهایی

احــیــای حقوق عمومی اف ــراد جامعه اســت.

جامعه ،نمیتواند شا کی خصوصی داشته

را میدهد .»...همانطور که از صراحت کالم

لذا ضمانت اجرای متفاوتی برای هنجارهای

باشد بلکه در حقیقت کلیه افــراد جامعه به

ایشان برمیآید ،مفهوم حقوق عامه و حقوق

حقوق خصوصی و عمومی وجــود دارد زیــرا

نوعی شا کی در قضیه میباشند -و نیازمند

در حوزه عمومی ،عالوه بر منافع فرد ،منافع

طــرح شکایت از ســوی یــک مــدعــی العموم

 -2دلیل دیگر در فهم مفهوم «حقوق عمومی»

جامعه نیز موضوعیت دارد و در جایی که با

اســت  -لــذا تکالیف قــوه قضاییه در ایــن دو

از حقوق عامه ،متن مصرح قانون اساسی

هنجارهای حقوق خصوصی تقابل مییابند،

حوزه حقوق را میبایست در دو بند جدا گانه

اس ــت .مــطــابــق اص ــل  61قــانــون اســاســی که

بــر آنهــا حا کمیت دارن ــد .لــذا قصد مقنن از

ذکر نمود که گاهی اقتضای دادرســی و آیین

تبیینکننده جایگاه اصلی قــوه قضاییه در

بیان «حقوق عامه» در بند دوم اصــل 156

رســیــدگــی قــضــایــی مــتــفــاوتــی دارد .از ایــنرو

نظام حقوقی کشورمان اســت« ،اعمال قوه

را مـیتــوان پــاســداری عملی مقام قضایی از

قانونگذار قانون اساسی در اصل  ،156تالش

قضاییه بــه وسیله دادگ ــاهه ــای دادگستری

حقوق عمومی افراد جامعه تلقی نمود.

نموده تا در ابتدا مسأله تکلیف قوه قضاییه را

است که باید طبق موازین اسالمی تشکیل

 -۴مسأله دیگری که بر نزدیکی دو مفهوم حقوق

در رسیدگی به دعاوی تضییع حقوق اشخاص

شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق

عامه و حقوق عمومی صحه میگذارد ،فلسفه

که مستلزم طــرح شکایت میباشد را تبیین

عمومی و گسترش و اجــرای عدالت و اقامه

وج ــودی قــوه قضاییه اســت .هــمــانطــور که

نموده و مقرر دارد که « -1رسیدگی و صدور

ح ــدود الــهــی بـ ـپ ــردازد» .همچنین در اصــل

از کالم قانونگذار اساسی برمیآید ،مقنن در

حکم در مــورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات،

بیست و چهارم مقرر شده است که «نشریات

اصل  156قصد نموده تا شمای کلی از فلسفه

حل و فصل دعــاوی و رفــع خصومات و اخذ

در مذا کرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز

عمومی یکسان فرض شده است.

و مطبوعات در بیان مطالب آزادنــد مگر آنکه
مــخــل ب ــه مــبــانــی اسـ ــام ی ــا حــقــوق عمومی
باشد .تفصیل آن را قانون معین میکند».
تــصــریــح حــقــوق عــمــومــی در قــانــون اســاســی
نشانگر توجه خاص قانونگذار قانون اساسی
به مقوله حقوق عمومی افــراد اســت و تقریر
عبارت «احیای حقوق عامه» به همراه عبارت
«گسترش عدل و آزادیهــای مشروع» در بند
دوم اصل  156که مشابه تقریر «حفظ حقوق
عمومی» در کنار «گسترش و اجرای عدالت»
در اصل  61میباشد ،بیانگر نزدیکی معنای
حقوق عامه به حقوق عمومی است.
 -3بــر حــوزه عمومی کــه بستر منافع عمومی و
حقوق عامه است ،هنجارهای حقوق عمومی
حا کمیت دارد که درصدد حمایت از منفعت
عمومی جامعه مـیبــاشــد .لــذا کسی کــه در

تصمیم و اق ــدام الزم در آن قسمت از امــور

نگــذار قــانــون اســاســی از بیان
قــانــو 
مفهوم «عامه» قصد نموده تا حقوقی
را برشمرد که مربوط به عموم افراد اعم
از حقهای فردی باشد .حقوقی که در
عــرصــه عمومی رواب ــط جامعه مطرح
میشود و منافع عموم افراد در آن دخیل
است و میتواند مشتمل بر حقوقی باشد
که در قلمرو مفهوم حقوق ملت یا حقوق
بشر قرار میگیرد.
مفهوم عامه میتواند در بــردارنــده
حـقــوق شـهــرونــدی در گستره مفاهیم
حـقــوق ملت و حـقــوق بشر جــای گیرد
و اش ـتــراکــات مـصــداقــی آن ممکن اســت
مفهوم حقوق عامه را به حقوق ملت یا
حقوق بشر نزدیک نماید؛

حسبیه ،که قانون معین میکند »...و سپس
در بند دوم به تعیین تکلیف قوه قضاییه در
رسیدگی بــه دع ــاوی تضییع حقوق عمومی
بــپــردازد کــه نیازمند طــرح شکایت از سوی
مدعیالعموم است ،از اینرو در بند دوم بیان
مـیدارد -2« :احیای حقوق عامه و گسترش
عدل و آزادیهای مشروع» .بنابراین میتوان
دریافت نمود که حقوق عامه مدنظر مقنن،
همان حقوق عمومی اســت کــه دع ــاوی آن
مستلزم آیــیــن دادرسـ ــی خ ــاص م ـیبــاشــد و
ً
مسلما مــجــازاتهــای تخلفات تضییع این
حقوق نیز متفاوت خواهد بــود .لذا حقوقی
که به موجب بند دوم اصل  156میبایست
از سوی قوه قضاییه تضمین گــردد ،حقوقی
است که تضییع آن موجب تضییع منافع کلیه

