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کمی وجـــود داشـــت. بــه تــدریــج بــر مــأمــوریــت هــا و 
نهادهای  تــعــداد  بــه دنــبــال آن،  و  وظــایــف دولــت 
کــنــون 18 وزارتــخــانــه در  دولــتــی افـــزوده شــد. هــم ا
در  دولتی  نهاد  قابل توجهی  تعداد  و  مجریه  قــوه 
نهادهای  سایر  و  سه گانه  ــوای  )ق کمیت  حا بدنه 
وظایف  فهرست  اســت.  تشکیل  شــده  حکومتی( 
دادستان باید محدود باشد. برای مثال، حفاظت 
از جنگل ها قبل از آنکه به دادستانی مربوط بشود، 
ــه ســـازمـــان حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت و ســازمــان  ب

جنگل ها و مراتع ارتباط می یابد«.
قضایی  عــلــوم  دانــشــگــاه  هیئت  علمی  عضو 
ــه صــورت  ــد ب ــای ــشــور ب ک ــرد: »نــهــادهــای  ــ ک کــیــد  تــأ
عمل  وارد  خود  به  مربوط  حوزه های  در  تخصصی 
شوند. دادستان، زمان و تخصص الزم برای ورود 
ح دعــاوی  ــرای طــر بـ ــدارد.  ــ ن را  عــرصــه هــا  در همه 
گر  ا یافته اند.  مسئولیت  نهادها  برخی  عمومی، 
آن ها به وظایف خود عمل نمی کنند، بحث دیگری 
کنیم و آن را مسئول  است. نباید نهاد دیگری ایجاد 
دهیم.  قـــرار  نهادها  ســایــر  وظــایــف  انــجــام  )نــاظــر( 
و  مسئولیت ها  نادرست  َدَوران  به  منتهی  امر  این 
مدرن  دولــت  در  مــی شــود.  کــارآمــدی  نــا سرانجام، 
دولتی  دستگاه های  وظایف  و  جایگاه  باید  ابتدا 
پس  شناخت.  را  مختلف  حــوزه هــای  در  مسئول 

نقطه عزیمت ما، ساختارهای موجود است«.
گفت: »در نظام اداری  دکتر بهادری در ادامه 

برای  مختلفی  تکالیف  متعدد،  نهادهای  کشور، 
بر  دعـــوا،  ح  طــر جمله  از  عــامــه،  حقوق  از  صیانت 
عــهــده  دارنـــد. بــاوجــود نــهــادهــای مــذکــور و اقــدام 
البته  است؟  دادستانی  ورود  به  نیازی  چه  آن هــا، 
که نظارت بر مقام اداری الزم است، باید  همان طور 
بر دادستان ها هم نظارت شود و آن ها پاسخگوی 
گر از عملکردشان خسارتی  عملکرد خود باشند و ا
متوجه شخصی شود، باید جبران خسارت صورت 

گیرد«.
ــخ بـــه ســخــنــان دکــتــر  ــاس ــر نــقــره کــار در پ ــت دک
کــرد:  ــوق بــیــان  بــهــادری جــهــرمــی و دکــتــر آقــایــی ط
»اصل بر تخصصی بودن وظایف محوله به نهادها و 
سازمان های دولتی است. دلیل ورود دادستان ها 
باید  مذکور  نهادهای  که  اســت  آن  مــورد،  ایــن  در 
بــه عــنــوان ضــابــط دادگــســتــری، بــه مــرجــع قضایی 
باید  مسیر  این  در  دهند.  ارائه  را  الزم  گزارش های 
برای  کرد.  نیز استفاده  از ظرفیت نهادهای مدنی 
کودک  کنون 60 نهاد حمایت از حقوق  مثال، هم ا
به  گــزارشــگــری  وظیفه  می توانند  کــه  دارد  وجــود 

دادستان ها را انجام دهند«.

شــورای  توصیه نامه  از  مستخرج  ضــوابــط 
غیرکیفری  صالحیت های  خصوص  در  اروپــا 

دادستان
ــاوری بــا تــوجــه بــه بحث های  دکــتــر اســـداهلل یـ

کــرد:  ــه  ــ ارائ پیشنهادی  چــارچــوب  ح شــده،  مــطــر
فراتر  را  دادستان  خاص  صاحیت های  باید  »اواًل 
مضیق  به صورت  وی  کاسیک  صاحیت های  از 
مضیق  نحو  به  باید  را  استثنایی  امــر  کــرد.  تفسیر 
احیای  زمینه  در  دادســتــانــی  ورود  کنیم.  تفسیر 
کل ارکان  حقوق عامه، یک حوزه استثنایی است. 
دولت و نهادهای دولتی مکلف به تضمین حقوق 

عمومی هستند«.
بهشتی  شهید  دانــشــگــاه  هیئت علمی  عضو 
تــوصــیــه نــامــه مــصــوب  یـــــادآور شـــد: »در مــقــدمــه 
صاحیت های  خــصــوص  در  ــا  ــ اروپ شــــورای   ۲01۲
اصول  پیش بینی  لزوم  بر  دادستان ها،  غیرکیفری 
خصوص  در  کشور(   50( عضو  کشورهای  مشترک 
شده  کید  تأ دادســتــان  غیرکیفری  صاحیت های 
است. صاحیت دادستان در آن حوزه ها، تکمیلی 
ایفا نمی کند.  را  و تتمیمی است و نقش جایگزین 
مأموریت  که  است  داشته  مقرر  مذکور  توصیه نامه 
از منافع  ــاع  دفـ بــایــد  ــوزه  ایــن حـ در  دادســتــان هــا 
عمومی، حمایت از حقوق بشر، آزادی های عمومی 
کمیت قانون باشد. در قسمت اصول مشترک  و حا
گفته شده است  این قبیل صاحیت ها،  بر  کم  حا
روشن  قانون،  به  حکم  باید  یادشده  که صاحیت 
و مشخص باشد. اعمال صاحیت های غیرکیفری 
عینیت،  قانونیت،  اصول  رعایت  با  باید  دادستان 
لزوم پیش بینی بودجه،  انصاف و شفافیت باشد. 


