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بررسی  مجلس  کرات  مذا مشروح  صــورت   در    -1

نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
بــحــث خــاصــی درخـــصـــوص مــفــهــوم احــیــای 
بند 2 اصل 156  کلی،  به طور  و  عامه  حقوق 
نــظــر مــی رســد  ــه  ب امـــا  ــت.  ــورت نگرفته اسـ صـ
برابری معنایی حقوق عامه و حقوق عمومی 
کرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز  در مذا
منعکس شده است. آقای مؤمن بیان می دارد 
عمومی  حــقــوق  اینکه  معنای  بــه  »احــیــا  کــه: 
بــر جــا بــشــود و ایــن در  مـــردم را زنـــده بکند و 
گر یک مسأله ای مربوط  ا که  صورتی می شود 
به حقوق عامه هست و به عامه مردم هست 
که رسیدگی می کند و نظر نهایی  دادگاه است 
کالم  که از صراحت  را می دهد...«. همان طور 
ایشان برمی آید، مفهوم حقوق عامه و حقوق 

عمومی یکسان فرض شده است.
2-  دلیل دیگر در فهم مفهوم »حقوق عمومی« 

اساسی  قانون  ح  مصر متن  عامه،  حقوق  از 
که  اســـت. مــطــابــق اصـــل 61 قــانــون اســاســی 
در  قضاییه  قــوه  اصلی  جایگاه  تبیین کننده 
قوه  »اعمال  اســت،  کشورمان  حقوقی  نظام 
دادگستری  دادگـــاه هـــای  وسیله  بــه  قضاییه 
تشکیل  اسالمی  موازین  طبق  باید  که  است 
شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق 
اقامه  و  عدالت  ــرای  اج و  گسترش  و  عمومی 
اصــل  در  همچنین  ــردازد«.  ــپـ بـ الــهــی  ــدود  حـ
که »نشریات  بیست و چهارم مقرر شده است 
آنکه  آزادنــد مگر  و مطبوعات در بیان مطالب 
ــالم یـــا حــقــوق عمومی  ــ مــخــل بـــه مــبــانــی اس
می کند«.  معین  قانون  را  آن  تفصیل  باشد. 
ــون اســاســی  ــان تــصــریــح حــقــوق عــمــومــی در ق
نشانگر توجه خاص قانون گذار قانون اساسی 
تقریر  و  اســت  ــراد  اف عمومی  حقوق  مقوله  به 
عبارت »احیای حقوق عامه« به همراه عبارت 
»گسترش عدل و آزادی هــای مشروع « در بند 
که مشابه تقریر »حفظ حقوق  دوم اصل 156 
عدالت«  اجرای  و  »گسترش  کنار  در  عمومی« 
معنای  نزدیکی  بیان گر  می باشد،   61 اصل  در 

حقوق عامه به حقوق عمومی است.
و  عمومی  منافع  بستر  کــه  عمومی  ــوزه  ح بــر    -3

حقوق عامه است، هنجارهای حقوق عمومی 
که درصدد حمایت از منفعت  کمیت دارد  حا
در  کــه  کسی  ــذا  ل مــی بــاشــد.  جامعه  عمومی 

حوزه عمومی ناقض هنجارهای مرسوم باشد، 
کلیه افراد جامعه را پایمال  در حقیقت، منافع 
این  از  چشم پوشی  امــکــان  رو  ایــن  از  و  ــرده  ک
تخلف و بخشش خاطی وجود ندارد -مگر به 
طور استثنا از سوی یک مقام عمومی که چنین 
از جامعه  نیابت  به  قانون  را مطابق  اختیاری 
یا  تروریستی  َاعمال  مانند   ،- باشد  عهده دار 
ایــن رو،  از  جامعه.  در  وحشت  و  رعــب  ایجاد 
حقوقی  هنجارهای  از  تخلف  محرومیت های 
که موجب تضییع حقوق عامه  حوزه عمومی 
گسترده تر و شدیدتر از حوزه  می شود می تواند 
خصوصی باشد و این مقتضای عدالت و الزمه 
اســت.  جامعه  افـــراد  عمومی  حقوق  احــیــای 
لذا ضمانت اجرای متفاوتی برای هنجارهای 
زیــرا  دارد  ــود  وج عمومی  و  خصوصی  حقوق 
منافع  فرد،  منافع  بر  عالوه  عمومی،  حوزه  در 
با  که  جایی  در  و  دارد  موضوعیت  نیز  جامعه 
هنجارهای حقوق خصوصی تقابل می یابند، 
از  مقنن  قصد  لــذا  دارنـــد.  کمیت  حا آن هــا  بــر 
 156 اصــل  دوم  بند  در  عامه«  »حقوق  بیان 
از  قضایی  مقام  عملی  پــاســداری  مــی تــوان  را 

حقوق عمومی افراد جامعه تلقی نمود.
که بر نزدیکی دو مفهوم حقوق  4-  مسأله دیگری 

عامه و حقوق عمومی صحه می گذارد، فلسفه 
که  قــوه قضاییه اســت. هــمــان طــور  وجـــودی 
در  مقنن  برمی آید،  اساسی  قانون گذار  کالم  از 
کلی از فلسفه  اصل 156 قصد نموده تا شمای 

ترسیم  آن  تکالیف  و  قضاییه  ــوه  ق ــودی  وجـ
که قوه قضاییه پاسدار  نماید. اساسًا می دانیم 
شناخته  به رسمیت  قانون  که  است  حقوقی 
از  َاعــمــال دولــتــی،  بر  اســت و عــالوه بر نظارت 
مــی نــمــایــد.  اشــخــاص صــیــانــت  کلیه  حــقــوق 
 156 اصــل  تقریر  بــه  قــانــون گــذار  کــه  هنگامی 
اقدام نموده است، مسلمًا قصد نموده تا این 
نماید.  تعیین  خوبی  به  را  اخیرالذکر  تکلیف 
در  اشخاص  حقوق  از  پاسداری  که  می دانیم 
خصوصی  حقوق  و  عمومی  حقوق  حــوزه  دو 
که تضییع حقوق عمومی  است و نیز می دانیم 
کلیه افـــراد  ــیــل پــایــمــال شـــدن مــنــافــع  ــه دل ب
داشته  خصوصی  کی  شا نمی تواند  جامعه، 
به  جامعه  افــراد  کلیه  حقیقت  در  بلکه  باشد 
نیازمند  -و  می باشند  قضیه  در  کی  شا نوعی 
العموم  مــدعــی  یــک  ســوی  از  شکایت  ح  طــر
دو  ایــن  در  قضاییه  قــوه  تکالیف  لــذا   - اســت 
گانه  حوزه حقوق را می بایست در دو بند جدا
آیین  و  اقتضای دادرســی  گاهی  که  نمود  ذکر 
ایـــن رو  از  دارد.  مــتــفــاوتــی  قــضــایــی  رســیــدگــی 
قانون گذار قانون اساسی در اصل 156، تالش 
نموده تا در ابتدا مسأله تکلیف قوه قضاییه را 
در رسیدگی به دعاوی تضییع حقوق اشخاص 
تبیین  را  می باشد  شکایت  ح  طــر مستلزم  که 
صدور  و  رسیدگی   -1« که  دارد  مقرر  و  نموده 
شکایات ،  تعدیات ،  تظلمات ،  مــورد  در  حکم 
اخذ  و  خصومات  رفــع  و  دعــاوی  فصل  و  حل 
امــور  از  قسمت  آن  در  الزم  ــدام  اقـ و  تصمیم 
که قانون معین می کند...« و سپس  حسبیه ، 
قوه قضاییه در  تکلیف  تعیین  به  بند دوم  در 
عمومی  حقوق  تضییع  دعـــاوی  بــه  رسیدگی 
سوی  از  شکایت  ح  طــر نیازمند  کــه  ــپــردازد  ب
مدعی العموم است، از این رو در بند دوم بیان 
گسترش  مــی دارد: »2- احیای حقوق عامه و 
عدل و آزادی های مشروع «. بنابراین می توان 
مقنن،  مدنظر  عامه  حقوق  که  نمود  دریافت 
آن  دعـــاوی  کــه  اســت  عمومی  حقوق  همان 
و  مــی بــاشــد  خـــاص  دادرســــی  آیــیــن  مستلزم 
این  تضییع  تخلفات  مــجــازات هــای  مسلمًا 
حقوقی  لذا  بــود.  خواهد  متفاوت  نیز  حقوق 
می بایست   156 اصل  دوم  بند  موجب  به  که 
حقوقی  گــردد،  تضمین  قضاییه  قوه  سوی  از 
کلیه  که تضییع آن موجب تضییع منافع  است 

   قــانــون گــذار قــانــون اســاســی از بیان 
حقوقی  تا  نموده  قصد  »عامه«  مفهوم 
که مربوط به عموم افراد اعم  را برشمرد 
در  که  حقوقی  باشد.  فردی  حق های  از 
مطرح  جامعه  روابـــط  عمومی  عــرصــه 
می شود و منافع عموم افراد در آن دخیل 
است و می تواند مشتمل بر حقوقی باشد 
که در قلمرو مفهوم حقوق ملت یا حقوق 

بشر قرار می گیرد.

دربــردارنــده  می تواند  عامه  مفهوم    
مفاهیم  گستره  در  شــهــرونــدی  حــقــوق 
گیرد  جــای  بشر  حــقــوق  و  ملت  حــقــوق 
اســت  ممکن  آن  مــصــداقــی  اشــتــراکــات  و 
مفهوم حقوق عامه را به حقوق ملت یا 

حقوق بشر نزدیک نماید؛


