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شماره اول

حــقــوق عامه

تیر و مرداد 1399

دادرس فــعــال را ب ــازی میکند ،ش ــروع میکند به

بیش از آن است که در قانون اساسی خودمان به آن

نیست و اینها در اجرا دخالت میکنند .مثالهایی

جمعآوری ادله برای کشف حقیقت .نفر سوم ،طرف

تصریح شده است».

میآوردند در جایی میگفتند یکی از آقایان صحبت

فقدان نظارت؛ فقدان حاکمیت قانون

شکایت اســت .طــرف شکایت نماینده نفع بخش
ً
خاص دولت است نه لزوما نماینده نفع عمومی و
ً
نه لزوما نماینده نفع عام دولت ،ولی برای نمایندگی

وی در بیان ضــرورت نظارت بر دستگاههای

میخواستند به فوریت مسئولین اجرایی آن را باز

نفع عام دولــت مقام دیگری در دادرســی اداری در

اجــرایــی افـ ــزود« :بــه ق ــدری کــه مــوضــوع نــظــارت بر

کنند ،آقایان نظارت گفتند مناقصه برگزار نشده ،باید

فرانسه است ،آن کمیسیونر دولتی است .به مثابه

دســتــگــاههــای اجــرایــی مهم اســت کــه در بــرخــی از

مناقصه برگزار شود .بنابراین االن بحث مرز نظارت بر

نماینده دولت آنجا میآید منافع دولت ،پالیسیهای

اندیشهها ،نبود نظارت را به نبود حا کمیت قانون
ً
تعبیر میکنند .پس واقعا یک بعدی از ابعاد اصلی

اجرا را قانون نتوانسته خوب تبیین کند ،تشخیص
بدهد کسی که بخواهد این را اجرا کند ،تا کجا مرز

مطرح میکند (نقش پنجم مربوط به دادرس منفعل

حا کمیت قانون ،در بخش نظارت قضایی و قانونی

نظارت و تا کجا مرز اجرا هست».

اســت که پررنگ مـیشــود .ما جایی نــداریــم که بر

دولــت اســتــدالل عــام دولــت بــرای دادرس ــی اداری

میکرد حقوقدان هم بود نماینده هم بودند ،که
ریزش کوه موجب شده جاده ترانزیتی بسته شده،

اس ــت) .ا گــر بخواهیم بــه سمت دادســتــانــی اداری
ً
برویم باید اساسا دادرسی اداری را به سمت ماهیت
ً
واقعی خودش ببریم؛ حتما باید دادرسی ماهیت دو
ً
مرحلهای داشته باشد .حتما باید مرحله تحقیق

حقوق عامه بر اساس اصولی که در آن تعریف کردم

در ادام ـ ــه جــلــســه دبــیــر نــشــســت در تشریح

داشته باشیم .بهواسطه این خأل و کارکرد ذاتی که

داشته باشد».

دیوان عدالت اداری در احیای همان حقوق دارد ما

فــرضهــای ممکن تعبیه نــهــاد دادس ــت ــان اداری
ً
یــادآور شد« :یکی از پیشفرضها این است که کال

نیاز به مقام دادستان برای رصد مراقبت و نظارت

نهادی مستقل ایجاد شود .در کنار دادستانی کل

داریم».

یک دادستان اداری داشته باشیم و همه وظایف

در ادامــه جلسه حجتاالسالم دکتر امیررضا
دهقاننیا ،معاون قضایی محا کم عمومی و انقالب

مصوبات دولتی نظارت اداری بــرای تأمین منافع

فرضهای مختلف تعبیه دادستان اداری

تهران گفت« :وقتی ساختارهای متعددی از قوه

دکــتــر ملکشاهی قــاضــی دی ــوان عــالــی کشور

دادســتــان اداری کــه دع ـ ــاویای هست کــه علیه

قضاییه را بررسی میکردم میدیدم ساختارهای

سخن خــود را با طــرح یک ســؤال آغــاز کــرد و گفت:
ً
«آیا ما واقعا االن از جهت مقام پیگیر حقوق عامه
ً
مشکل داریم یعنی واقعا مقامی که به صورت قانونی

دولت مطرح میشود ،یعنی تخلفات اداری دولت

پرا کندگی بسیاری در این حوزه داریم».

این اختیار را داشته باشد که ا گر حقی از حقوق عامه

متعددی وظیفه احیای حقوق عامه را در نظام
ً
جــمــهــوری اســامــی را ع ــه ــدهدار هستند و اتــفــاقــا

که موجب تضییع حقوق عمومی میشود آن نهاد
انجام دهد .فرض دیگر ذیل دادستانی کل است،
حاال با یک عده ُعــدهای که پیشبینی میشود در

تضییع شد ،در کشورمان در قوانین ما پیشبینی

کنار دادستانیهای مرکز یا در شهرستانها با توجه

نشده و کسی نیست پیگیری کند .یا اینکه ما بعضی

به وظایفی که در آیین دادرســی کیفری پیشبینی

حجتاالسالم دهقاننیا پیرامون عبارات فقهی

از مــوضــوعــات مهمی مثل همین حــقــوق عــامــه و

شده ولی باز همان ایراد عدم علم دادستانی کل به

مرتبط با موضوع بیان داشت« :ما وقتی در عبارات

نظارت را تعریف نکردیم و قوانین مناسب و متناسب

مباحث حقوق اداری وجود دارد که به نوعی باید با

فقها در حوزه حقوق عامه نگاه میکنیم میتوانیم
ً
بگوییم حقوق عامه یک مفهوم کامال اصیل و جدی

با اینها را ننوشتیم .به نظرم ا گر بیشتر روی این

قانون پوشش داده شود .سومین نهادی که امکان

موضوع صحبت شود که ما به یک ضرورت برسیم که

پیشبینیاش است سازمان بازرسی است .ایرادی

فقه اسالم است .بسیاری از فقها بهعنوان یک نهاد

کدام یک از اینها ضرورت دارد و چه نقصی داریم که
ً
آن را برطرف کنیم .چه طبیعتا به دنبال این هستیم

که دارد این است که نهاد قضایی نیست و در کنار

مطرح کردند ،تحت حقوق عامه للمسلمین یکون

که االن یک نقصی که موجود هست آن را بتوانیم

علی الوالی المحافظه علیها و تفتیش عن حقیقه

برطرف کنیم».

عبارات فقهی مرتبط با حقوق عامه

مسلم فقهی بحث حقوق عامه را در کتب فقهیشان

الحال عند الشک فیها ...و مصادیق متعدد آن.
تعریفی که بخواهیم عرض کنیم ناظر بر مجموعه

دادگاه نیست».
دکتر پــیــرزاده مدیرکل حقوقی و امــور مجلس
دی ــوان عــدالــت اداری در ادام ــه ایــن جلسه گفت:
«چون عنوان بحث هم نشست دادستان اداری در

تفکیک نظارت از اجرا؛ یکی از چالشها

نظارت بر اداره ،حفظ و احیای حقوق عامه است،

حقوقی اســت که خــداونــد بــرای همه انسانها در

وی در ادامــه تأ کید کــرد« :بحث نظارت یک

در خصوص مسایل کیفری و این مسایل که بحث

جامعه در نظر گرفته و باید از طریق قواعد فقهی

مقوله بسیار پیچیده است که بیشتر در بحث نظارت

نقض قوانین و مقررات در حوزه حقوق عامه هست،

مانند قاعده تسلیط ،الضرر ،حریت ،احترام ،صحت

در عمل با موضوع اجرا تداخل پیدا میکند .یکی از

قوانین و مقررات ما آیین دادرسی ما قانون مجازات،

و نــهــادهــای متعدد دیــنــی مانند حسبه حفظ و

مشکالت اساسی همین است .چند سالی که ما در

دادستانی کل ،دادسراها ،محا کم کیفری ،سازمان

تضمین شود .هر چند در پیشنویس سیاستهای

مجلس بودیم بارها بحث قانون بازرسی کل کشور

بازرسی کل کشور ،به نظر میرسد اینها وظایف

کلی احیای حقوق عامه تشخیص مصلحت نظام

که مطرح میشد؛ در نهایت اصالحاتی که انجام

و اختیار یا مقررات خاص خود را بــرای رسیدن به

مصوب سال  88این حقوق عامه به برخی از حقوق

میدادیم در این اواخر دوره قبل ،یک عدهای دنبال

ایــن هــدف کــه احــیــای حقوق عامه تضمین اصل

مورد تصریح در قانون اساسی محدود شده است.

این بودند که اختیارات سازمان بازرسی را محدود

حا کمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان هست،

آنچه در مبانی فقهی در خصوص حقوق عامه داریم

کنند میگفتند کــه م ــرز نــظــارت و اج ــرا مشخص

به نظرم دارند».

