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قضایی،  از  اعم  عمومی  اعمال  برای  جامعه ای  هر 
می داند.  ضــروری  را  آن  رعایت  تقنینی،  و  اجرایی 
منفعت عمومی قابل  تعریف نیست و از یک جامعه 
اســت.  متفاوت  دیــگــر  زمـــان  و  جامعه  بــه  زمـــان  و 
نیست؛  چــارچــوب پــذیــر  اســاســًا  عمومی  منفعت 
مکان  و  یک  زمان  در  مشخصی  مادی  عناصر  زیرا 
مشخص ندارد. در نتیجه نمی توان تعریف جامعی 

کرد«. از منفعت عمومی ارائه 
که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  تــوازنــیــزاده  دکتر 
تعیین  را  عمومی  منفعت  مقامی  یــا  مــرجــع  چــه 
گفت: »در هر نظام حقوقی، سلسله مراتب  می کند، 
اول،  مرحله  در  و  دارد  وجــود  حقوقی  هنجارهای 
تعیین کننده  نقش  اصلی،  کم  حا به عنوان  مــردم 
اساسی،  قانون گذار  سپس  دارند.  زمینه   این  در  را 
منفعت  )دولتی(.  مقررات گذار  و  عادی  قانون گذار 
ــا  عــمــومــی، یــک مــقــولــه جـــدا از حــقــوق و آزادی هــ
که  اســت  ــوری  امـ هــمــان  عمومی  حــقــوق  نیست. 
آن  برای  جامعه(  از  نمایندگی  )به  دولت  و  جامعه 
عمومی  منفعت  کرده اند.  تعیین  چارچوب هایی 
کلیه اعمال عمومی اعم از قضایی، اجرایی  ناظر به 

و تقنینی است«.
ــژوهــشــکــده حــقــوق عــمــومــی و  ــت پ ــرس ــرپ س
بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه در 
الهی  جنبه  که  عمومی«  »خیر  اصطاح  از  گذشته 
داشته استفاده می شده است؛ اما در دوره جدید، 
اصطاح  از  و  می شود  سکوالریزه  مذکور  اصطاح 

جنبه  کــه  مــی گــردد  اســتــفــاده  عمومی«  »منفعت 
رنسانس  دوره  »در  گفت:  دارد،  انسانی  و  زمینی 
اصطاح خیر عمومی، زمینی شد و به این صورت 
که مردم خودشان  که همان چیزی  گردید  تعریف 

می خواهند خیر عمومی است«.
قانون  در  که  موضوع  این  ــادآوری  ی با  ایشان 
ــردن اصــطــاحــات، از  کـ ــه عــلــت بــومــی  اســاســی، ب
اصطاح »حقوق بشر« استفاده  نشده است، اظهار 
مصلحت  صاحب نظران،  برخی  نظر  »از  داشـــت: 
را  عـــادی  وضعیت  استثنایی  بــه صــورت  عمومی 
شرایطی  در  عمومی  مصلحت  میزند.  تخصیص 
که نمی توان در آن شرایط جامعه  ح می شود  مطر
کرد؛ اما به نظر می رسد ما  را به نحو عادی مدیریت 

کرده ایم. مصلحت  این دو اصطاح را با هم خلط 
منفعت  اســـت.  عمومی  منفعت  هــمــان  عمومی 
عمومی در نظام حقوقی ایران توسط مجموعه ای 
اسامی،  شورای  مجلس  اساسی،  قانون  از  مرکب 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با  عمومی  منفعت  سطوح  البته  می شود.  تعیین 

یکدیگر تفاوت دارد«.
ــژوهــشــکــده حــقــوق عــمــومــی و  ــت پ ــرس ــرپ س
بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه با هدف 
»منظور  داشت:  بیان  عامه  حقوق  مفهوم  بررسی 
شخص  کــه  هستند  حــق هــایــی  عــامــه،  حــقــوق  از 
این حقوق ممکن  کند. دارنده  از آن ها دفاع  باید 
نشده  شناسایی  یــا  باشد  شــده  شناسایی  اســت 
یا  باشد  داشــتــه  آن هــا  پیگیری  بــه  تمایلی  بــاشــد؛ 
یا  باشد  داشته  را  پیگیری  امکان  باشد؛  نداشته 
ــن حــقــوق فــردی  ــت ای نــداشــتــه بــاشــد؛ ممکن اس
باشد یا جمعی. در تعیین مفهوم حقوق عامه باید 
داشته  توجه  خــود  سیاسی  و  حقوقی  ساختار  به 
شود  تعیین  به گونه ای  باید  صاحیت ها  و  باشیم 
نشود.  نهادها  سایر  وظایف  در  تداخل  موجب  که 
است  حق هایی  از  حمایت  واقــع  در  عامه  حقوق 
ذی نفع  نــدارد؛  متصدی  اســت؛  مانده  معطل  که 
در  است.  مانده  معطل  دارد،  ذینفع  گر  ا یا  نــدارد؛ 
این موارد، دادستانی به اعتبار مدعی العموم بودن 

وارد می شود«.
دکتر توازنی زاده با اشاره به اینکه نظم عمومی 

عامه  حــقــوق  مــفــهــوم  تعیین  »در    
باید به ساختار حقوقی و سیاسی خود 
باید  باشیم و صاحیت ها  توجه داشته 
به گونه ای تعیین شود که موجب تداخل 
حقوق  نشود.  نهادها  سایر  وظایف  در 
عامه در واقع حمایت از حق هایی است 
نــدارد؛  متصدی  اســت؛  مانده  معطل  که 
معطل  دارد،  ذینفع  اگر  یا  نــدارد؛  ذی نفع 
دادستانی  مـــوارد،  ایــن  در  اســت.  مانده 
بــــودن وارد  ــبــار مــدعــی الــعــمــوم  بـــه اعــت

می شود«.  


