
مهر و آبان  1399      شماره دوم          91 حقوق عامه

آزادی هــای  و  حقوق  کردن  محدود  اقتضای  فقط 
نظم  ــوارد  م از  بسیاری  در  بلکه  نـــدارد؛  را  عمومی 
عمومی اقتضای حمایت از حقوق عمومی را دارد. 
که نظم  مصادیق حقوق عامه را برشمرد و مواردی 
عمومی را تشکیل می دهد از مصادیق حقوق عامه 
گفت هر جا بحث از اموال عمومی است  دانست و 
میکند  پــیــدا  اهمیت  محیط  زیــســت  از  حفاظت 
بر  در  را  وسیعی  حـــوزه  زیست محیطی  حــقــوق  و 

می گیرد.
ایشان در تبیین مفهوم نظم عمومی، عناصر 
ــش، ســامــت، اخــاق،  ــ اصــلــی آن را امــنــیــت، آرام
کید  کودکان دانست و تأ کرامت انسانی، حمایت از 
حقوق  از  معیارهایی  ــه  ارائ با  مــی تــوان  که  داشــت 

عامه، از تعریف آن بی نیاز شد.

و  عامه  حقوق  از  تعریف  ــه  ارائ لــزوم  عــدم 
منفعت عمومی

حقوق  اینکه  بیان  بــا  بهادری جهرمی  دکتر 
گذر زمان است، به ذکر  عامه یک مفهوم سیال در 
مثال  »به عنوان  پرداخت:  موضوع  این  مصادیق 
کاروانسراها یکی از مصادیق  گذشته صیانت از  در 
امــروزه چنین  اما  بوده است،  عامه  احیای حقوق 
ح نیست. حقوق عامه شامل حق های  بحثی مطر

ــای مشروع هم  آزادی ه و جمعی می شود.  فــردی 
 156 اصــل  صــدر  در  اســت.  عامه  حقوق  از  بخشی 
اجتماعی  و  فردی  حقوق  عبارت  از  اساسی  قانون 
نظر فوق  بر صحت  آمارها  که  استفاده شده است 
است.  افزایش  و  کاهش  قابل  عامه  حقوق  است. 
شفافیت  گذشته  ســال  یــک صــد  در  مــثــال،  بـــرای 
امــروزه  امــا  نبود،  حق  یک  عمومی،  عملکردهای 
در  جمله  از  عامه  حقوق  احیای  مصادیق  هست. 
اصل 3، فصل حقوق ملت و فصل سیاست خارجی 
ذکر شده است و در قوانین، حقوق مختلفی برای 
کار  آن ها  استخراج  که  است  شناسایی شده  مردم 
تمثیلی  مذکور  مصادیق  هرچند  نیست.  سختی 

است و نه حصری«.
چه  اینکه  خصوص  در  بهادری جهرمی  دکتر 
معتقد  نمی شوند،  محسوب  عامه  حقوق  اموری، 
مــضــیــق عمل  بـــه صـــورت  نــیــســت  »کـــه الزم  ــود:  ــ ب
را  نشسته  دادگـــاه  قاضی  صاحیت  هرچند  کنیم 
تعیین  خصوص  در  امــا  کــرد؛  تفسیر  مضیق  باید 
کی اقدام  صاحیت های دادستانی -که در مقام شا
کنیم.  می کند- الزم نیست به صورت مضیق عمل 
تفسیر موسع اختیارات دادستان در زمینه احیای 
حقوق عامه، بهتر است. برای مثال، دادستانی در 
حادثه  قضایی  و  حقوقی  ابعاد  پیگیری  خصوص 

منا باید از باب اینکه این موضوع یکی از مصادیق 
کردن  کند. برای وارد  حقوق عامه است، ورود پیدا 
اختیارات  باید  تعقیب،  و  تحقیق  دادستان جهت 
دادستان  کــرد.  تفسیر  موسع  نحو  به  را  مقام  آن 
یکی  بــه عــنــوان  کــان،  اقــتــصــادی  مفاسد  در  باید 
البته  کند.  ورود  عامه،  حقوق  نقض  مصادیق  از 
نزد  خود  ادعــای  برای  کافی  دالیل  باید  دادستان 

کند«. مرجع قضایی )دادگاه( ارائه 
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در این 
کرد: »حقوق عامه یا حقوق  نشست تخصصی بیان 

خصوص  در  بهادری جهرمی  دکتر    
ــه امـــــــــوری، حـــقـــوق عــامــه  ــ ایـــنـــکـــه چ
»که  ــود:  ب معتقد  نمی شوند،  محسوب 
کنیم  عمل  مضیق  به صورت  نیست  الزم 
هرچند صاحیت قاضی دادگاه نشسته 
را باید مضیق تفسیر کرد؛ اما در خصوص 
در  -که  دادستانی  صاحیت های  تعیین 
نیست  الزم  می کند-  اقــدام  شاکی  مقام 
کــنــیــم. تفسیر  بـــه صـــورت مــضــیــق عــمــل 
زمینه  در  ــتـــان  دادسـ ــارات  ــی ــت اخ مــوســع 

احیای حقوق عامه، بهتر است. 


