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کی  نیروی انسانی و آموزش آن ها در این زمینه، حا
صاحیت های  به  مذکور  صاحیت  که  است  آن  از 
بــرای  نتیجه،  اســت. در  اضــافــه  شــده  دادســتــانــی 
ایفای این وظیفه )احیای حقوق عامه( باید بخش 
دیــگــری بــه واحــدهــای دادســتــانــی اضــافــه شــود. 
چارچوب ها  تعیین  و  پیش بینی  لزوم  بر  همچنین 
دادستان ها  عملکرد  نحوه  کلی  محدوده های  و 

کید شده است«. کل تأ توسط دادستان 
کــیــد بـــر صــاحــیــت غــیــرکــیــفــری  ایـــشـــان بـــا تــأ
نباید  صاحیت  »ایــن  اســت:  معتقد  دادستان ها 
مانع از اعمال حق تظلم خواهی شهروندان و عامل 
اقــامــه دعــوا توسط اشخاص  مــحــدود شــدن حــق 

سایر  برای  جایگزینی  صاحیت،  این  و  شود  دیگر 
تصمیم گیری  نیست.  دادستانی  صاحیت های 
تــعــهــدات سایر  ــه حــقــوق و  ــی نــســبــت ب ــان ــت دادس
قــانــون  در  و  مشخص  و  مــحــدود  بــایــد  اشــخــاص 
پیش بینی  شده باشد. اقدامات دادستان در این 
اطــاع  بــه  و  باشد  مستدل  و  مستند  باید  زمینه 

اشخاص دیگر برسد«.
که  حالتی  »در  ــت:  داشـ ــان  اذعـ ــاوری  یـ دکــتــر 
دادستان خودش طرف دعوا باشد، اقدام وی نباید 
بر هم زننده اصل برابری ساح ها باشد. به عبارت 
این  در  خــود  اختیارات  از  نباید  دادســتــان   دیگر، 
دادستان ها  صاحیت  کند.  سوءاستفاده  زمینه 
پیش بینی   قــانــون  در  باید  دعــوا  اقــامــه  و  ح  طــر در 
باشد  باید متناسب  باشد. چنین صاحیتی  شده 
نباید در  تلقی نشود.  برای وی  امتیاز غیرقانونی  و 
امتیاز  تجدیدنظرخواهی  یــا  اعــتــراض  حــق  زمینه 
اشخاص  سایر  به  نسبت  دادستان  برای  بیشتری 

گرفته شود«. در نظر 
بهشتی  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت   عضو 
خصوصی،  اشخاص  خصوص  »در  اســت:  معتقد 
نــدارد؛  نظارت  صاحیت  به هیچ عنوان  دادستان 
نقض  بر  مبنی  منطقی  و  عینی  دالیــل  اینکه  مگر 
مــواردی  در  باشد.  داشته  وجــود  قانونی  تعهدات 
که حق یکی از اشخاص اعم از دولتی یا خصوصی 

ــا بــایــد حــق اعــتــراض به  ــاشــد، آن هـ نــقــض شـــده ب
باشند.  داشــتــه  دادگــــاه  در  را  ــی  دادســتــان ــدام  ــ اق
دادستانی  مأموریت های  اجــرای  حسن  به منظور 
با  همکاری  توسعه  و  ایجاد  غیرکیفری،  حــوزه  در 
اســت.  ضـــروری  مدنی  نهادهای  و  آمــبــودزمــان هــا 
دادستانی  وظیفه  انجام  ــرای  ب ابــزارهــایــی  این ها 
بر  کم  حا مشترک  اصــول  در  می شوند.  محسوب 
شده  کید  تأ دادستان،  کیفری  غیر  صاحیت های 
است برای اعمال این صاحیت حتمًا باید قانون 

خاصی به تصویب برسد«.
گفت: »در نظام حقوقی ایران برای انجام  وی 
وظایف قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه، 
الزم است قانون خاصی به تصویب برسد. در قانون 
مذکور  صاحیت  اعمال  چارچوب های  باید  مذکور 
تمثیلی  به صورت  عامه  حقوق  مصادیق  و  تعیین 
مشخص شود. در این زمینه الزم است ساختار و 
تشکیات الزم برای دادستانی ایجاد شود. احیای 
کنیم؛  تفسیر  حداقلی  نحو  به  باید  را  عامه  حقوق 
عملکرد  بــر  متعددی  نظارتی  دســتــگــاه هــای  زیـــرا 
می کنند.  نظارت  غیردولتی  و  دولتی  واحــدهــای 
وجود  اداری  پلیس  زیست محیطی،  حوزه های  در 
دارد. سازوکار اعمال وظیفه قوه قضائیه در زمینه 
با توجه به ساختار نظام  احیای حقوق عامه باید 

کشور ترسیم شود«. حقوقی و سیاسی 

انجام  برای  ایران   در نظام حقوقی 
احیای  زمینه  در  قضائیه  قــوه  وظایف 
خاصی  قانون  است  الزم  عامه،  حقوق 
بــه تــصــویــب بــرســد. در قــانــون مــذکــور 
اعــمــال صاحیت  بــایــد چــارچــوب هــای 
عامه  حقوق  مصادیق  و  تعیین  مذکور 
ــورت تــمــثــیــلــی مــشــخــص شـــود.  ــه صــ ــ ب
و  ــار  ســاخــت اســـت  الزم  زمــیــنــه  ایـــن  در 
ایجاد  دادســتــانــی  ــرای  ب الزم  تشکیات 
به  باید  را  عامه  حقوق  احــیــای  ــود.  ش

کنیم .  نحو حداقلی تفسیر 


