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 مقدمه
و ديگـر تاريخ فلسفه و ارسـطو ي سياسي انديشمندان بسيار به خود ديده اسـت؛ افالطـون

و تومـاس آكو و حكماي يونان تـا سـنت آگوسـتين و الك و هـابز ينـاس در عـالم مـسيحيت

به جا نهاده،مونتسكيو در عصر روشنگري هر يك در اين سلسله  به زحمـت. اند نشاني از خود

و سـوي بـابي ايـشان جـست؛ در توان وجه اشتراكي ميان همه مي و سـمت  سرشـت انـسان

و حـدو د دخالـت گرايش طبيعي وي، مبناي تشكيل اجتماعات انساني، حكومت كمال مطلوب

و موضـوعات گونـاگون ديگـر هـر كـدام نظـري داده  بـا وجـود ايـن. انـد آن در زندگي مردم

ي آنهـا را همداسـتان دانـست؛ يعنـي سـعادتي بنيادين همـه توان در يك مسألهمي،هاتفاوت

و شهروندان هيچ يك ناگزير از ايثار بي اندازه و جامعه، قدرت عمومي كه فرد به نحوي  جويي

.به سود ديگري نباشند

هايي شده اسـت نمايد كه اين كوشش پيگير تا زمان ما بيشتر مصروف ابداع روش چنين مي

و نه با فشار شهروندان، محدود كند  شايد با اين پيش فـرض كـه اغلـب. كه قدرت را از درون

به قدرت نمايي دولت منفعل  ومنـدو حتي در صورت فعاليت نيـز ابـزار نير هستندمردم نسبت

كه قدرت را مهار كند  كه مثالً. ندارند  مونتسكيو چاره را در سرشـكن شـدن از همين رو است

سه گانهرقدرت بين قوا بر حسب كارك و قـضا(ي حكومـت دهاي بينـد تـا مـي) تقنـين، اجـرا

و بنيان گذاران قانون اساسي امريكا سيستم  و تعـادل"قدرت، قدرت را متوقف كند؛ "نظـارت
(Checks and Balances) به آن ابتكار ضميمه مي كنند تا هر يك از قـوا بـه طريقـي زيـاده را هم

.روي قواي ديگر را مهار كند

به نياكان خـود در سـده اما دولت هـاي عمـده تفـاوت هـاي گذشـته هاي قرن بيستم نسبت

به. داشتند و و تجارت رو آوردند و جمعي زندگي خاطر پيچيدگي روز افزون آنها به صنعت

 قبـول عـام يافتـه بـود، در (Welfar state)"دولـت رفـاه" نظـرات مبتنـي بـر بـه يمـن آن كـه

كه بيش از ساير قوا در مظـان اتهـام. هاي نوين بسيار وارد شدند عرصه ي مجريه در نتيجه قوه

به حقوق مردم بود بطور فزاينده گسترش يافت  هاي گذشتگان ديگـر چاره جويي. دست درازي

مي.به حد كافي كار ساز نبود  كه حقوق شـهروندان در مواجهـه بـا ايـن بايد تدبيري انديشيدند

به خوبي حفاظت شود؛ خـصوصاً   آن كـه افـراد در قالـب نهادهـاي خـود ديوان ساالري عظيم

و مشاركت فعـال در و خواستار شفافيت روند تصميم گيري جوش غيردولتي وارد صحنه شده

كه اكنـون در بـسياري كـشور هـا بـه گونو اين. آن بودند  ه بود بستر تاريخي پديد آمدن نهادي

و نام گرفتـه اسـت؛ يعنـي حلقـه1"آمبادزمن"تبعيت از خاستگاه آن، ي واسـطي ميـان دولـت

ميو تبعا واژه, به طوري كه خواهيم ديد اين نهاد.1 هر چند استفاده.ي مشابه در حقوق ما نداردنمونه, كنداي كه بر آن داللت

ممي"ميانجي"ي از كلمه  "ميانجي" آمبادزمن كاركردهاي ديگر هم دارد كه اما, ور را نشان دهدزبتوانست تا حدي ماهيت نهاد
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به نگاهبـاني به ضرورت امتيازات قدرت عمومي، خود را موظف كه در عين وقوف شهروندان

به ابزا(از حقوق افراد  . داندمي) رهاي فراقضائيبيشتر با توسل

كه پيش رو داريد كوشيده در مقاله و ايم ابتدا زمينهاي ي آشنايي بـا سـير تكـوين ايـن نهـاد

و كارك به بررسي چنـد تجربـه)گفتار اول(د آن را فراهم كنيمراهميت ي موفـق در ايـن، آنگاه

در) گفتار دوم(زمينه بپردازيم نظام حقوقي ايران بـا وظـايفيو سرانجام ببينيم كه آيا نهادهايي

كنـد يـا عمل مـي مزبورمشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آيا متناسب با شأن وجودي نهاد 

پي ريزي نمونه به دنبال ).گفتار سوم(ي ايراني آمبادزمن باشيم بايد

آن: گفتار اول و سير شكل گيري  آشنايي با آمبادزمن
 مفهوم آمبادزمن: مبحث اول
و فرهنگ هاي لغت اين واژه را با عباراتي مشابه معنا كـرده دانش نا در ويكيپـديا. انـد مه ها

مي": خوانيممي كه توسط دولت يا پارلمان منصوب شـود تـا راجـع بـه آمبادزمن مأموري است

و مأموران دولتي تحقيـق   هـم پيـشنهادهايي بـراي رفـع كـرد؛ شكايات شهروندان عليه ادارات

و هم خسارات وارده به شاكي را، معموالً معضالت اجرايي ارائه و جلـب كند  با ميانجي گـري

به اين ترتيب حقوق مردم را در برابر دولـت حفاظـت نمايـد و ".رضايت طرفين، جبران نمايد
مي لغت نامه و اضافه كهكي وبستر اين معنا را آورده و": ند در برخي كـشورها مثـل انگلـستان

ا  به جاي آمبادزمن دائـره المعـارف("شـود اسـتفاده مـي"كميسيونر پارلماني"ز عبارت استراليا

كه در بيـشتر مـوارد ايـن وجه تسميه.)ويكيپديا ذيل واژه آمبادزمن  ي عبارت ياد شده آن است

به نيابـت از آن شـكلي از نظـارت را بـر دسـتگاه اداري كميسيونر را پارلمان انتخاب مي كند تا

 المللي آمبادزمن تعريف نـسبتاًي بيندر كتابچه (Gerald Caiden)جرالد كيدن. دولت اعمال كند

به عنـوان صـاحب": كوتاهي ارائه كرده كه متضمن ويژگي هاي اصلي اين نهاد است آمبادزمن،

يكي از ارگان  كه از سوي و غير حزبي شـود، در هاي اصلي حكومت تعيـين مـي منصبي مستقل

كه مي  و كـرت رسـيده از جانـب مـردم تحقيـق تواند راجع بـه شـكايا موقعيتي است  ده نتـايج

حل. هاي اصالحي خود را علنا اعالم كند توصيه  عبـارت اسـت از هاي پيشنهادي او معموالً راه

او اختيـار صـدور فرمـان بـه. سازش ميان طرفين يا، حسب ضرورت، افـشاي علنـي تخلفـات

و تصميمات آن را نـدارد، بلكـه از  ابزارهـاي كـار آمـدي جهـت دستگاه اداري يا نقض احكام

و اثر گذاري بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي بهره مي ."بردتحقيق

به, را كه در بين بسياري از كشور ها نيز رايج است"آمبادزمن"لذا ترجيح داديم در بيشتر موارد همان. آنها را در بر نمي گيرد

و گاهي. كار بريم براي ناميدن نهادي كه زير به پيروي از ادبيات رايج در اين زمينه، اين لفظ را گاه در اشاره به متصدي سمت

. پذير استو البته تشخيص نوع كاربرد به كمك قراين موجود در متن به سادگي امكان. ايمنظر او است به كار گرفته
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كه بعداً به سالبه شرحي  پـا گرفـت امـا شـكل1809 خواهد آمد اين نهاد اول بار در سوئد

و1713ابتدايي آن يك سده پيشتر با فرمان چارلز دوازدهم در سال  در آن سرزمين تأسيس شد

براي نام گذاري آن پادشاه مدت ها با مـشاوران. درست باشد؛(Frank Arton)آرتوني اگر گفته

و تـا پـيش از ايـن آمبادزمن در بين مردم سوئد كلمه. خود رايزني كرده است   اي متـداول بـود

به كسي اطالق مي و منـافع نام گذاري و بـه تعبيـري حـافظ حقـوق كه قائم مقـام قـانوني شد

 حتي پيشتر از آن در قرون وسطي قبايل ژرمن اروپا در نظـام كيفـري خـود1.دشخص ديگر بو 

و مجنـي عليـه ميـانجي  جايي هم به آمبادزمن اختصاص داده بودنـد؛ او بـين خويـشان مجـرم

ميمي ي دوم تحويل و به دسته  دادشد، مبالغي به عنوان جريمه از گروه اول مي گرفت

Caiden, 2004, p.17)(
 اشتباه است اگر آمبادزمن با كاركد امروزي اش را فقط بـه نبـوغ پادشـاه سـوئد اين، با وجود

و رم باسـتان آمبادزمن در واقع شكل تكامل يافته. نسبت دهيم ي نهادهايي بود كه حتـي در يونـان

و نظارت بر امـور اجرايـي بودنـد و مسوول بازرسي زمـان تـوان گفـت از مـي. هم وجود داشتند

تشكيل حكومت وقتي فرمانروايان دريافتند كه بهتر است قدرت خود را بـه جـاي اتكـا بـر نفـوذ 

. اي نظارت بر عملكرد اين نهادهـا الزم آمـده اسـت شخصي، از خالل نهادهايي اعمال كنند، گونه 

نـه ير كل دفتر آمبادزمن اتريش يك تحقيـق تـاريخي در ايـن زميبد  (pickle, 1990 p.45)دكتر پيكل

و به نتايج جالب رسيده است كه بخشي از آن را ذيالً ميانجام داده :كنيم نقل

و اسـپارت متحـد شـده بودنـد، بازرسـي در سده" و ششم پيش از ميالد كه آتن هاي هفتم

به  و مأمور (eflor) افلور"موسوم  ديگر تحت عنوانياقدامات كاركنان دولت را زير نظر داشت

، Gonzalez volio(. كـرد جريان امور در نهادهـاي محلـي را كنتـرل مـي (Euthynoi)"يودينوي"

2006،p.165(.
در. پيش از ميالد نهادي براي حفاظت از حقوق مردم تأسـيس شـد300در رم حدود سال

 گروه plebians)(ي مردمو عامه)Patricians(هاي بعد با شدت گرفتن كشمكش ميان اشراف سال

 يافتند دو نفر از ميان خود انتخاب كنند تا در برابر نجبا حافظ منـافع شـان دوم سر انجام اجازه

كه. باشند و شدند گونه ناميده مي(Tribuni plebis)"تريبون مردم"اين افراد اي حق وتـو داشـتند

و سناي رم مخالفت كنند توانستند با تصميمات كنسول مي كورش هخامنشي هم تـشكيالت. ها

در رأس ايـن.ب داده بود كه وظيفه داشت تخلفات را به او گـزارش كنـد بازرسي منسجم ترتي 

كه با اصطالحات امروزي مي  به تشكيالت مأموري قرار داشت و گـوش"توان نام او را چـشم

. ترجمه كرد) Olho De Rei(" پادشاه

و لزوماً Umbodhmadr اصل اين كلمه در زبان سوئدي قديم.1 قانون. داللتي در مرد بودن صاحب اين منصب ندارداست

و تا كنون چندين زن به اين مقام دست يافته كرد بر اين موضوع تأكيد 1941گذار سوئد در سال  كما اين كه اكنـون, انده است

.ي ويكيپديادانش نامه.ك.ر. نيز از چهار آمبادزمن اين كشور دو نفر زن هستند
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و نظارت در تاريخ اسالم اشاره مي به مواردي از بازرسي و مـي پيكل آنگاه  تـا:نويـسد كند

و بـه تبـع آن بـه) Administration("اداره"پيش از پيامبر اسالم در جزيرت العـرب حكومـت

به"اقتدارات اداري"آن حضرت با تشكيل حكومت مفهوم. معناي دقيق كلمه وجود نداشت   را

و مأموران جمـع.ي خود شناساند جامعه مكه براي شهرها فرماندار، قاضي آوري او پس از فتح

مي ماليات  ي دوم، عمر نهـاد خليفه. كرد؛ اين افراد مستقيما در برابر پيامبر پاسخ گو بودند تعيين

را"حسبه" كه مسوول آن گفتند؛ محتسب وظيفه داشت بـرمي"محتسب" را بنيان گذاري كرد

به شكايات مـردمي جامعه اجراي احكام شريعت در زندگي روزمره  و ي اسالمي نظارت نمايد

د آن. اين نهاد در مصر تا اواسط قرن نـوزدهم دوام آورد. ولت رسيدگي كند از مأموران جالـب

كه صليبيون هم در مدتي كه بر بيت المقدس تسلط داشتند با تقليد از حـسبه نهـاد مـشابهي در 

از آنجا مستقر  و حتي در نـام گـذاري آن نيـز ي ده واژه كـر گرتـه بـرداري"محتـسب"كردند

اب (Mathessep)"مدسپ" ي خلفـاي عباسـي رسـيدگي بـه1.داع كردنـد را همچنـين در دوره

اي"ديوان مظالم"شكايات مردم از مأموران دولت  كه تحت رياست مقام بلند پايـه  تشكيل شد

. اين سنت را سالطين عثماني همچنان حفظ كردنـد.دكربه نام قاضي القضات انجام وظيفه مي

ن در واقع همين ديوان مظالم بود كه براي تأ . آمبادزمن اروپايي الگـو قـرار گرفـت خستينسيس

بـه مـدت پـنج)1707(چارلز دوازدهم پادشاه سوئد وقتي از امپراتوري روسيه شكست خورد

در. ميهمان سلطان عثماني بـود)، در مولداوي كنوني)wernitsa(اي به نام ورنيتسا سال در منطقه 

ش اين فاصله او با نحوه و تصميم گرفت نهادي كار ديوان مظالم آشنا  مشابه در كشور خـوديد

و تا 1713در.به وجود آورد به فرمان شاه تشكيل شد كه او درگذشـت 1719 آمبادزمن سوئد

ي پادشـاهي محـسوبي مجريهبه عالوه آمبادزمن بخشي از قوه. فقط در برابر شاه مسوول بود

و وظيفه مي به شكايات مردم، بل شد نه رسيدگي ازي اصلي اش، كه دستياري شاه براي اطمينان

ها باعث شده است نهاد مذكور نتواند مقام پيش كـسوتي اين ويژگي. اجراي صحيح قوانين بود 

در.به دست آورد  و اين وضـعيت 1719به هر حال به دست گرفت  پارلمان اختيار آمبادزمن را

راد كـركه دستگاه سلطنت تجديد قـوا ادامه داشت 1760ي تا اواسط دهه و اختيـارات سـابق

به دست گرفت نه فقط آمبادزمن را از پارلمان پادشاه خود كامه. دوباره ي جديد، گوستاو سوم،

.تغيير داد .Chancellor of Justice)("ي داد گستريرئيس كل اداره"گرفت بلكه نام آن را به

. آمـد حـساب مـي در نظام حكومتي آن روز سوئد وجود آمبادزمن براي پارلمان غنيمتي به

و قضائيه در اختيار شاه بود، پديـده اي بـه عنـوان مـسووليت كابينـه در برابـر زيرا قواي مجريه

و خالصه نمايندگان مردم در اعمال نظارت بر ساير قوا با مشكل مواجـه  پارلمان وجود نداشت

 
و رسـيدگي بـه جالب راجع به سامان دادن بـهيفرمانرواي مصر نكات, به مالك اشتر)ع(ي علي در فرمان نامه.1 امـور اداري

.ي كالم در متن ذكر نشده استدادخواهي مردم وجود دارد كه براي جلوگيري از اطاله
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د. بودند و اداري در ميان نبود؛ و مرز مشخص بين محاكم قضائي ادگـاه هـا از سوي ديگر حد

و اداري را در خود جمـع داشـتند  و اختيارات قضائي رو. عالي ترين مقام محلي بودند از ايـن

كه بتواند به عنوان يـك مـدعي العمـوم بـا پارلمان به گونه  اي اختيارات آمبادزمن را تعيين كرد

كه پادشاه سوئد هـم رئـيس. اختيارات فوق العاده عمل كند   دولـت اين نكته را هم اضافه كنيم

و هم با دو حق رأي در رأس ديوان عالي كشور قرار داشـت)ي مجريه قوه( پـس طبيعـي. بود

.بود كه پارلمان در صدد گسترش اختيارات آمبادزمن بر آيد

به سال و فرصتي براي اصالح قانون اساسـي پـيش1809سر انجام  گوستاو سوم عزل شد

عم. آمد و هم مپارلمان كه هم از خود كامگي شاه ها اندوختـه بـود، ور تجربهزبلكرد موفق نهاد

و هر كدام از ايـن دو آمبـادزمن خـاص  و پارلمان تقسيم شود كه قدرت ميان شاه مقرر داشت

كه  به اين ترتيب  با حفظ عنـوان وظـايف"ي داد گستري رئيس كل اداره"خود را داشته باشند

و پارلمان نيز آمبادزمن دايـره المعـارف( ديگري تعيـين نمايـد آمبادزمن سلطنتي را انجام دهد

چه در پايه ريزي نهاد جديد از آمبادزمن.)، ذيل واژه آمبادزمن پارلماني Wikipediaانگليسي  گر

سلطنتي الگو برداري شد، اما اين بـار هـدف اصـلي پاسـداري از حقـوق شـهروندان در برابـر

."دستگاه هاي اجرايي بود
به نحوه به ويـژه. هاي اخير چند بار اصالح شده استزمن در سالي كار آمبادقانون مربوط

و و كارهـايي بـا تـشريفات كمتـر  آن كه پارلمان براي پاسـخ طلبـي از مقامـات عمـومي سـاز

و از اين رو ديگر لزومي نميكراثر گذاري بيشتر طراحي  بينـد كـه آمبـادزمن در نقـش يـك ده

 اي، كوشـد نقـش مـشاوره العاده انجـام وظيفـه كنـد، بلكـه مـي مدعي العموم با اختيارات فوق

و ميانجي گرايانه  هنوز هم آمبادزمن اختيـارات اين با وجود.ي آن را تقويت كند اصالح طلبانه

به ساير مدعي العموم ها عمل مي لـذا. كنـد تعقيبي دارد ولي در چارچوب مقررات كلي مربوط

حقيهمچنان ركن مي مهم در نظام . شودوقي سوئد محسوب

و تحكيم ارزش هاي ديگر: دوممبحث  آمبادزمن
 خـواهيم بـه اختـصار توضـيح دهـيم كـه آمبـادزمن چگونـه بـه تقويـت در اين مبحث مي

و حكومـت قـانون يـاري مـي ارزش  رسـاند؟ هاي ديگري مانند دموكراسي، حكمرانـي خـوب

والتي را در توسـعه يـافتگي كـشورها، دسـت كـم از نظـر دانيم كه در روزگار ما چنين مقـ مي

مي  به حساب آورند؛ پس اگر آمبادزمن بتواند جهـت ارتقـاي سياسي، در شمار معيارهاي اصلي

.هاي ديگر نيز اهميت خواهد يافتآنها موثر واقع شود، از جنبه
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و حكم راني خوب.1 ر از نظـ صـرف"حكمراني خوب"ي ايده: آمبادزمن، حاكميت قانون

تومـاس جفرسـون،. ها پيش مطرح بوده اسـت از مدت1كاربرد هاي سياسي آن در قرن بيستم،

مبناي داوري راجع بـه": هاي خود نوشته استيكي از رهبران استقالل امريكا در بخشي از نامه 

كنـد؛ ايـن هر دولت بايد اين باشد كه در تحقق اهداف مشروع خود تا چه حد موثر عمـل مـي 

و حفاظت از حاصل دست رنج آنها است تـا خوشـبختي هدف همانا   پاسداري از حقوق مردم

به ذكر اين نكتـه"حكمراني خوب"در بيان اهميت فرا ملي."شان فزوني يابد  در عصر حاضر

و صندوق بينشود كه نهادهاي مالي بينبسنده مي المللـي پـول، اكنـون المللي مثل بانك جهاني

و وام خاعطاي كمك ها .كنندمي منوطود را به انجام اصالحاتي جهت بهبود حكم راني هاي

حـال اگـر وصـف. شـودي آن تـصميمي گرفتـه مـي حكمراني روندي است كه در نتيجـه

و آن را در گـستره  كـشور در نظـر بگيـريم،-ي دولـت مطلوبيت را بر اين مفهوم اضافه نموده

ط": نتيجه چنين خواهد شد  كه ي حكمراني خوب فرايندي است ي آن اركـان تـشكيل دهنـده

به دست مـي و توسـعه جامعه اختياراتي را و راجـع بـه زنـدگي جمعـي و گيرنـد ي اجتمـاعي

 حكمرانـي،بـه ايـن ترتيـب."ده يا بر اين تصميمات اثر مي گذارندكراقتصادي تصميم گيري

خوب مبتني است بر مشاركت، شفاف سازي، تصميم گيـري جمعـي، پاسـخگويي، مـسووليت

و پيروي از حاكميت قانونپذير . ي، كارآمدي، جامعيت، انصاف

ي حكم راني عالوه بر دولـت، سـازمان هـاي مـردم نهـاد، آيد كه در عرصه از آنچه گفتيم بر مي

و در مواردي حتي گروه فعاالن جامعه ي تبهكـار نيـز سـهم دارنـدي مدني  امـا. هاي سـازمان يافتـه

با بي و از همين جا است كه پاي آمبادزمن به ميان مـي آيـدزيترديد دولت همچنان . گر اصلي است؛

شود جامعه در مسير حكـم رانـي خـوب بهتـر گـام هايي هست كه باعث مي در كار اين نهاد ويژگي

و چنان كه در برخي كشور هـا مثـل فرانـسه از نـامش. بردارد و شهروندان است او رابط ميان دولت

م   مـي توانـد از آن كند؛ منصوب حكومت است اما قانوناً يانجي گري مي هم پيدا است، بين آنها

به اين ترتيب دولت وادار به شفاف و ابهامات موجود در مقررات را گوش زد نمايد؛ انتقاد كند

و  از اين رهگذر يكي ديگر از اركان حكمرانـي خـوب يعنـي حكومـت. شود پاسخ گويي مي سازي

كند كه سلسله مراتـب نظـام آمبادزمن به همين اكتفا نمي. يابدميقانون در معناي ماهوي خود تحقق 

و مثالً  و حقوقي در تصويب مقررات رعايت شود  آئين نامه مغاير قانون نباشـد؛ حفاظـت از حقـوق

پس اگر الزم باشد كه به اين منظور اصـالحاتي. هاي اصلي او است آزادي هاي مردم يكي از دغدغه

و مقررات موجود  هـاي در بررسـي. دهـد صورت گيرد، موارد را به مراجع ذيربط تذكر مي در قوانين

دانند كـه حتـي اگـر از اعمـال صـحيح تطبيقي خواهيم ديد كه بعضي كشورها آمبادزمن را مجاز مي 

 
به.1  وكـال آنهـا كـه حجـيم شـدن دولـت را خطرنـاك  (great deal)"اقدام بـزرگ"مخالفان طرح هاي روزولت موسوم

از،دانستندمي ي براي تبيين عواقب منفي اين امور مي"حكم راني خوب"نظريه .گرفتند بهره
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اي ناعادالنه حاصل شود، به نفع شهروندان دخالت كرده عالوه بـر تـذكر مبنـي بـر مقررات نيز نتيجه

. هايي مورد توافق طرفين ارائه دهد تا زيان وارده حتي االمكان جبران گردداصالح مقررات، راه حل

مي،به اين ترتيب  شود كه رعايت موازين حقوق شهروندي محـور اصـلي حاكميـت قـانون مالحظه

و اطمينان از عدم جانب داري دولت بـه سـود. گيردمي قرار  به عالوه، تساوي افراد در پيشگاه قانون

 معين كه از نتايج تحقق حاكميت قانون است، تمايل نهادهـاي مردمـي را بـه مـشاركت در هايگروه

ميتصميم سازي و مشروعيت بيشتر دولت را به همـراه مـي ها افزايش  -Day, 1998, 3 July(آورددهد

September p.423 (.
و دموكراسي.2 ي مطلـب مطالبي كه در باال ذكـر شـد، مـا را از تفـصيل دوبـاره: آمبادزمن

مي. كندبي نياز مي به اختصار كه در ادبيـات مربـوط بـه دموكراسـي معمـوالً فقط  چنـد گوييم

پاسخ گويي حكومت در قبال مردم، مشاركت شـهروندان: كنندي مهم براي آن ذكر مي شاخصه

و كار ها خصوصاً و باالخره وجود ساز .ي نظـارتي در امور سياسي، برابري حقوقي شهروندان،

كه گفتيم آمبادزمن هر يك از اين ارزش به گونه چنان كند؛ به ويـژه نظـارت اي تقويت مي ها را

كه در موقعيت  و تضمين رفتار برابر با افرادي هاي مشابه قرار دارنـد بر عملكرد نهادهاي دولتي

.باشددر ارتباط نزديك با فعاليت نهاد ياد شده مي

ي: گفتار دوم  موفق از نهاد آمبادزمنچند تجربه
 سوئد: مبحث اول

ي شـرايط خـاص نظـام حقـوقي در توضيح تاريخچه كه اين نهـاد زاده ي آمبادزمن گفتيم

و هجدهم بوده است سوئد در سده از آن زمان تاكنون اين كشور تغييـرات بـسيار. هاي هفدهم

و قوه  ه قـرار دارد، امـاي مجريـ به خود ديده است؛ پادشاه گرچه هنوز اسما در رأس حكومت

و هنـد نمـاد و مانند روساي جمهور كشورهايي همچـون آلمـان نقش او عمال تشريفاتي است

مي  در.ي پارلمـاني اسـت خالصه آن كه سوئد اكنون يك مـشروطه. شودحاكميت دولت تلقي

و هر كدام از ايـن دو دسـته،ي قضائيه نيز دادگاه قوه هاي اداري از محاكم عمومي تفكيك شده

و ديوان عالي مجزايي دارنددادگاه .هاي استيناف

و اختيارات آن در قياس با دو قـرن پـيش تغييـر اين با وجود  آمبادزمن همچنان بر پا است

و قضات همان نظـارتي را اعمـال مـي. اي نكرده است عمده  كنـد كـه بـر سـاير او بر دادگاه ها

و قـضائي انجـام دهـد؛ در راسـتاي تواند عليمي. نهادهاي اجرايي دارد ه آنها پي گـرد انتظـامي

و پرونـده نظارت بر جريان امور در دادگاه ها مي هـا را بـراي بررسـي در دسـترس تواند اسـناد

و مقامات قضائي مكلف اند حـسب درخواسـت او مـدارك را در اختيـارش قـرار  داشته باشد

و كـه محاكمـه نفوذ آمبادزمن بر دستگاه قضائي تا جايي اسـت. دهند ي اعـضاي ديـوان عـالي

ي او گذاشته شده اسـت آمبـادزمن هـر. دادگاه عالي اداري در امور جزايي طبق قانون بر عهده
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ولي البته به جهت رعايـت اسـتقالل قاضـي(كند زمان الزم بداند در جلسات دادگاه شركت مي

دا  به پرونده راجع بـه آن در )دگـاه اظهـار نظـر نمايـد در صدور رأي نبايد در جريان رسيدگي
.(Hatzi, 2003 pp.59-70) 

و حتي در خـود سـوئد به دستگاه قضائي يك مورد استثنائي است تسري نظارت آمبادزمن

ي قـضائيه سـازگار از نظر منتقدان، اين كار بـا اسـتقالل قـوه. هم انتقاداتي به دنبال داشته است 

به نظارتي كه اكنون ديـ به عالوه با توجه و  هـا دارد زايـد بـه نظـر وان عـالي بـر دادگـاه نيست

و به بيان ديگر آن ضرورت قرن هجـدهم را از دسـت داده اسـت مي در ايـن ارتبـاط بـه. رسد

و بـي طـرفي قضائيهقوه"تفسير دادگاه اروپايي حقوق بشر از عبارت  م"ي مـستقل ور در زبـ،

و آزادي كنوانسيون اروپايي حفاظت از حقوق6ي ماده هـاي بنيـادي كـه سـوئد عـضو آن بشر

ي قـضائيه. شوداست نيز استناد مي  و اسـتقالل قـوه از نظر اين نهاد عـالي قـضائي بـي طرفـي

و مقامات غير قـضائي نتواننـد  كه احكام صادره خصلت الزام آور داشته باشد مستلزم آن است

س. آن را نقض كنند   درخواسـت آمبـادزمن1997ال دادگاه حقوق بشر اروپا بر همين اساس در

و پرونـده اتحاديه هـاي ديـوان بـراي رسـيدگي بـه شـكاياتي اروپا مبني بر دسترسي به اسناد

و اعالم  و عدم بيطرفي آن را نپذيرفت د كه موضـوع در صـالحيتكرمربوط به كندي عملكرد

.خود دادگاه است

ي كننـد كـه وظيفـهل مـي در مقابل، هواداران نظارت آمبادزمن بر دسـتگاه قـضائي اسـتدال

و چـون قـضات هـم ماننـد سـاير آمبادزمن در وهله ي نخست تضمين حاكميت قـانون اسـت

گيرند، مانعي ندارد كه عالوه بر نظارت ديوان عالي، نوعي شهروندان مشمول اين اصل قرار مي

 وانگهـي چنـين نظـارتي سـبب. كنترل برون سازماني هم بر عملكرد آنها وجـود داشـته باشـد 

از شود كساني كه معتقد مي بي عدالتي شده است، مرجعـي خـارج اند در دادگاه نسبت به آنان

ي وجود چنين مرجعي دست كـم آن اسـت فايده. دستگاه قضائي جهت دادخواهي داشته باشند 

دركه مقامات قضائي مي و دقت در صـدور رأي مـانع از دخالـت آن كوشند با برخورد مناسب

به بيان ديگر اثر باز دارنـده دارد كار خود  و  كيفيـت خـدمات قـضائي،بـه ايـن ترتيـب. شوند

به آن اطمينان بيشتر مي و شهروندان  هنوز اين ديـدگاه در نظـام،به هر حال. يابندافزايش يافته

و دستگاه قضائي مشمول نظارت آمبادزمن مي .باشدحقوقي سوئد غلبه دارد

به نهاد آمبادزم و بخش مقررات ناظر هايي از آن را بايد در البـالين تا حدي پراكنده است

، قـانون پارلمـان"نهاد دولت"ي آن در قانون اما بخش عمده. جستجو كرد1مواد قانون اساسي 

ي پارلمان اسـت, قانون اساسي سوئد در يك سند واحد تدوين نشده.1 قـانون نهـاد دولـت.1: بلكه متشكل از چهار مصوبه

(the instrument of Government Act); 1974; 2.قـانون جانـشيني(the Act of Succession) .3.قـانون

 the Fundamental)قانون بنيادين راجع به آزادي بيان.1766;  4 (Freedom of the Press Act) آزادي مطبوعات 

Law on Freedom of Expression 1991.( 
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و دستور العمل كاري آمبادزمن تدوين شده است م. سوئد ر زبـو در ادامه مهم ترين مفاد قـوانين

:كنيمرا مرور مي

د: كليات به عنوان پارلمان سه نفر را را"آمبادزمن پارلماني"ر آغاز كار خود و نفـر چهـارم

مي"آمبادزمن ارشد"به عنوان ها مستقل از يكديگر عمل مـي كننـد؛ اين آمبادزمن. كند منصوب

و سلسله مراتبي بين آنها موجـود نيـست بلكـه  نه تنها بر كار هم نظارت ندارند كه به اين معنا

به تحقيق راجع به صالحيت هر يك از آنها از كمكيحتي پارلمان هم نم  تواند در صورت نياز

آمبادزمن ارشد فقـط).10ي ماده 1986دستور العمل مصوب(هاي ديگر استفاده كند آمبادزمن

و پرسنل آن را تعيـين مـي  و تشكيالت البتـه سـه. كنـد از لحاظ اداري بر اين نهاد رياست دارد

پي  و نيز هنگام توصـيه آمبادزمن ديگر مكلفند ش از تصميم به بازرسي يا انجام تحقيقات مشابه

و نقايص موجود در مقـررات ابتـدا بـا او مـشورت نماينـد (مبني بر رفع ابهامات 4و3مـواد.

كه در قانون پارلمان آمده است، بين همچنين او بر اساس چهار حوزه ). دستور العمل ي نظارتي

ميبر اين اساس پروندهدهكرها تقسيم كار آمبادزمن به آنها ارجاع ايـن چهـار حـوزه. دهدها را

و ساير موارد دادگاه: عبارتند از  و نيروهاي مسلح، (هاي اداري، محاكم قضائي، پليس 8ي مـاده.

).قانون پارلمان

و استثنا.2 آنئصالحيت آمبادزمن و:ات وارده بر يتمـام صالحيت آمبـادزمن عـام اسـت

و شهرداري نهادهاي اجرايي مي، قضائي به آنها را شامل و موسسات وابسته امـا برخـي. شودها

و مقررات خاص خود را دارنـد كـه هستني نظارتي آمبادزمن خارج از حوزه مقامات استثنائاً  د

و كارمندان آن، نهادهاي وابسته به پارلمان يعني هيئت نظارت بـر: عبارتند از نمايندگان پارلمان

هي  و و شوراي اجرايي بانـك مركـزي، انتخابات به شكايات، اعضاي هيئت مديره ئت رسيدگي

و بـاالخره اعـضاي شـوراهاي سياسـت گـذاري محلـي وزرا، رئيس اداره  ي آمبادزمن سلطنتي،

). دستور العمل3ي ماده(

 داشـتن تحـصيالت حقـوقي را بـراي آمبـادزمن شـرط،قـوانين موجـود: ساير مـوارد.3

ن اند، ولي عمالً ستهندان به استثناي  مورد، از ميان حقوق دانـان خستين تا كنون تمام آمبادزمن ها

مي. اند قضات سابق ديوان عالي انتخاب شدهو خصوصاً به آمبـادزمن شـكايت همه كس تواند

كه شاكي شهروند سوئد يا مقيم آن كشور يا حتي واجد سن قـانوني  كند، يعني ضرورتي ندارد

با  مي آمبادزمن اصوالً.شدخاصي از به شكاياتي ترتيب اثر كه حـد اكثـر تـا دو سـال پـس دهد

. تصميم يا اقدام مورد شكايت مطرح شده باشد، مگر در موارد استثنائي بنا بـه تـشخيص خـود 

اگر در نهاد طرف شكايت، مرجع صالحيت داري جهت رسيدگي بـه شـكايت وجـود داشـته(

مي دهد باشد آمبادزمن ابتدا شاكي را  در غيـر). دستور العمل19و18مواد(به آن مرجع احاله

ن  به آگـاهي شـاكي مـي خستيناين صورت در رسـاند كـه آيـا شـكايت را وارد فرصت ممكن
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مي تشخيص مي و در حالت نخست اعالم كه آيا پرونـده را از طريـق دسـتگاه دهد يا خير، كند

پي گيري مي ).21ي ماده(يما تحقيق خواهد كرد كند يا خود راجع به آن مستققضائي

هاي پارلمان را در انجام تحقيقات مقدماتي راجع بـه صـاحب ها مكلفند كميسيون آمبادزمن

كه كميسيون قانون اساسي بخواهد عليه يكـي. منصبان عمومي ياري دهند  همچنين در صورتي

پي گيري  و هـاي پارلمـان از كميتـه هاي قانوني انجام دهد يا اين كه هر يك از وزيران اقدامات

م  ر را عليه مستخدمين شاغل در نهاد هاي وابسته به پارلمان صورت زبوتصميم بگيرند اقدامات

).10ي ماده(ي آمبادزمن است دهند، انجام اين امور بر عهده

به حكم مقامات صـالحيت و يا نيروهاي مسلح در صورتي كه مستخدمان نهادهاي عمومي

مي موقتاًدار اداري اخراج يا  توانـد حكـم صـادره را جهـت از خدمت منفصل شوند، آمبادزمن

به دادگاه ).20ي ماده(هاي اداري بفرستد اصالح

ايـن. مارس هر سال به پارلمـان ارائـه دهنـد15ها مكلفند گزارش كار خود را تا آمبادزمن

).16ي ماده(ها بايد در دسترس عموم قرار گيرد گزارش

اي نكته ي مجريه هم چهار آمبادزمن دارد كه هـر كـدام در يـك زمينـهي پاياني كه قوه ين

و گزارش. نمايندخاص فعاليت مي ي خـود را بـه هاي ساالنه آنها هر يك قوانين مجزايي دارند

از. دهنددولت ارائه مي هـاي حفظ حقوق كودكان، مبـارزه بـا تبعـيض: اين چهار حوزه عبارتند

ح و دفاع از و جنسيتي . قوق معلوالنقومي

 فرانسه:مدومبحث
ي گوينـد كـه طبـق قـانون سـوم ژانويـهمي"ميانجي جمهوري"نهاد آمبادزمن را در فرانسه

كه آخـرين آن مربـوط بـه. ايجاد شده است 1973 در اين قانون چند بار تجديد نظرهايي شده

به اين مقررات نحـوه ذيالً. است 2000آوريل سال   را بـه اختـصار"ميـانجي"ي كـار با نگاهي

.دهيمتوضيح مي

به مدت شش سال منصوب مـي: كليات.1 . شـود ميانجي جمهوري با حكم شوراي وزيران

كه او جهت انجام وظايف خود ايجاد مـي. اين دوره قابل تجديد نيست كنـد از نظـر تشكيالتي

و اداري مستقل از قوه  مورد نياز را طبق نظـر خـودي مجريه است؛ يعني او نيروي انساني مالي

و سـازمان) البته با رعايت شرايط استخدام عمـومي(  همچنـين گرچـه. كنـد دهـي مـي انتخـاب

ي دفتر نخـست وزيـر درج مـي بودجه ي(شـودي اين نهاد در رديف بودجه از)15مـاده امـا

و ميانجي در برابر رئـيس جمهـ. شمول قانون كنترل مالي دستگاه هاي دولتي خارج است  وري

و گـزارش  ي خـود را بـه هـر دو مقـام ارائـه هـاي سـاالنه پارلمان ملزم به پاسخ گـويي اسـت

ي تصدي فقط با حكـم شـوراي وزيـران، ولي عزل او پيش از پايان دوره)14ي ماده(دهد مي
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 هاي مقـرر بـراي نماينـدگان پارلمـان بهـره منـد اسـت او از مصونيت).2ي ماده(ممكن است

ميو همچون آمبادزمن)3ي ماده( و يونان به تحقيق هاي سوئد به ابتكار خود نيز مبادرت تواند

).4ي ماده(و بازرسي نمايد 

و تمـام نهادهـاي عمـومي را در همـه: حدود صالحيت.2 ي صالحيت ميانجي عام اسـت

ي قضائيه است كه ميانجي تنها استثنائاتي كه در قانون ذكر شده يكي قوه. گيردسطوح در بر مي

و نه صحت احكام صادره را مي تواند زير سوالنه راجع به فرايند دادرسي آن حق تحقيق دارد

و ديگري دعاوي شغلي مستخدمين عمومي بر دولت مـي)9ي ماده(ببرد  و).8ي مـاده( باشـد؛

و مـداركي كـه ميـانج باالخره سومين مورد استثنائي مربوط مي ازي مـي شـود بـه اسـناد توانـد

ميقانون اصوالً. هاي دولتي بخواهد دستگاه كه به اين گونه درخواست مقامات را مكلف هـا كند

 محرمانـه راجـع بـه امنيـتيترتيب اثر دهند مگر آن كه مدارك خواسته شده حـاوي اطالعـات 

ي(كشور، دفاع ملي يا سياست خارجي باشد قـ)13ماده و نظر به اين كـه به همين دليل انون؛

مي  كه صالحيت ميـانجي جهـت تحقيـق در ايـن در اين مورد سوم صراحت ندارد، توان گفت

.امور، اگر به كلي سلب نشده باشد، دست كم محدود شده است

نه از مقامـات دولتـي: طرز كار ميانجي.3 و نه از شهروندان شكايت قبول مي كند . ميانجي

و سنا مي نزفقط نمايندگان مجلس ملي هـا ممكـند او طرح شكايت كنند؛ ايـن شـكايت توانند

به ابتكار خود آنها باشد يا اين كه روساي هر يك از مجلسين از طرف هـر يـك از شـش  است

از(ي شـكايات اشـخاصي دائمي نهاد متبوع خود شكايت كنند؛ حالت سوم ارائـه كميته اعـم

و حقوقي  نم).6ي ماده(است) حقيقي و آنهـا ايندگان مي اين اشخاص شكايت خود را به دهند

كه موضوع در صالحيت ميانجي  را اگر تشخيص دهند و دخالت وي الزم باشد، شكايت بوده

كه اشخاص مـي. فرستندبراي او مي  تواننـد البته ميانجي معاوناني در مناطق مختلف كشور دارد

و آنها نيز بـه عنـوان بخـشي از پرسـن  ل تحـت نظـر موضوع شكايت را با آنها در ميان گذارند

به مقام مافوق خود گزارش مي با اين ترفند سازماني هم اصـل دسـترس. كنندميانجي موارد را

مي  و هم آن اصل ديگر كه او را از دريافت مستقيم شكايات اشخاص پذيري ميانجي تحقق يابد

مي كند، خدشه دار نمي  مي. شودمنع توانـد راجـع بـه كنيم كه ميـانجي خـود نيـز مـي يادآوري

.جريان امور در نهادهاي عمومي تحقيق نمايد

و داخل در صـالحيت خـود بدانـد، دو پس از وصول شكايت چنانچه ميانجي آن را موجه

و: حالت قابل تصور است  به شاكي ناشي از سوء رفتار مأمور دولتي اول اين كه خسارت وارده

تخ. سرپيچي او از مقررات باشد  لـف، عليـه متخلـف در اين صورت ميانجي، بر حسب شدت

 دهـد كند يا پرونده را براي رسيدگي قـضائي بـه دادگـاه ارجـاع مـي اقدام به پيگرد انتظامي مي 

و نارسـايي مقـررات باشـد؛ بـه).10ي ماده( حالت دوم وقتي است كه مشكل ناشي از نقـص
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ي مقررات منجـر اجراعبارت ديگر در اين فرض تخلفي از مقررات صورت نگرفته، بلكه اتفاقاً

ي در اين صورت ميانجي ضمن تالش جهت ارائـه. براي شاكي شده است ناعادالنهيبه وضعيت

و حتي االمكان باعث جبران خسارت شـاكي باشـد، مـوارد راه حل هايي كه مورد قبول طرفين

هايي براي تصويب مقررات الزم جهت حـل معـضل بـه مراجـع نقص را همراه با پيش نويس 

و نهاد هاي محلـي عم از مجلسين يا دستگاها-ذيربط و مهلتـي مقـرر مـي-هاي دولتي  فرسـتد

كه اين اقـدام بـه نتيجـه نرسـد،. ها ترتيب اثر داده شود كند تا به اين درخواست مي در صورتي

مي  و پيشنهادهاي اصالحي خود را براي قضاوت افكـار عمـومي ميانجي تواند موضوع شكايت

ي(منتشر نمايد  همچنين است زماني كه موضوع شكايت عدم اجـراي آراي قطعيـت).9ماده

ي دادگاه از سوي دستگاه  هاي دولتي باشد؛ ميانجي در اين مورد نيز مهلتـي بـراي اجـراي يافته

مي  و اگر در پايـان مهلـت همچنـان حكـم اجـرا نـشده باشـد، موضـوع را در حكم تعيين  كند

به عالوه گزارش ويژهي رسمي منتشر نموده روزنامه "عدم اجراي حكم دادگـاه"اي با عنوانو
مي و پارلمان ).11ي ماده(فرستد براي رئيس جمهور

هاي پيشنهادي خود، پس از انتشار گـزارش سـاالنه، در ميانجي براي به اجرا در آمدن طرح

ميي ذي مورد هر يك از طرح ها با وزارتخانه   مـأموري بـراي هر وزارتخانـه. كندربط مكاتبه

اگر طرحي مربوط به چند وزارتخانه باشـد ميـانجي وزراي مربوطـه يـا. ارتباط با ميانجي دارد

مي  ي كار اگر نتيجه. كند تا با تشكيل كميسيوني موضوع را بررسي كنند نمايندگانشان را دعوت

رضايت بخش نباشد، آخرين امكان پيش روي ميانجي ارجاع قـضيه بـه نخـست وزيـر جهـت

. ميم گيري نهايي خواهد بودتص

در نظام حقوقي ايران: گفتار سوم  بررسي موضوع
 آيا در ايران نهادي شبيه به آمبادزمن وجود دارد؟

امـا آيـا همـين مقدمـه. توانيم در ايران نهادي تحت اين عنوان بيابيم مسلم است كه ما نمي

ن دهيم؟ ظـاهرا بايـد انـدكي درنگ حكم به بيگانگي حقوق داخلي با آمبادزم كافي است تا بي 

به نقش به نام آن، بلكه نه كه ايفا مـي تامل كنيم؛ اهميت نهاد مورد بحث، و بـه هايي است كنـد

كه دارد هاي متمايز كننده خاطر ويژگي  پس بهتر است ابتدا مطالب پـيش گفتـه را مـرور. است

به دست آور .يمكنيم تا براي قضاوت در اين مورد پيش نيازهاي الزم را

مي و كار فراقضايي به مثابه يك ساز كه آمبادزمن كوشـد تـا در گفتار نخست توضيح داديم

و شهروندان، به گونه اي كه منافع هر دو تـامين شـود؛ بـه حلقه ي واسطي باشد ميان حكومت

و اين منظور نهاد آمبادزمن از يك سو در كـسوت حـامي حقـوق شـهروندان ظـاهر مـي  شـود

دهد كه اختالفات آنها با دستگاه هاي اداري، بدون گرفتار شدن در فراينـدهاي ارائه مي هاييراه
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و كـار داشـتن هـر روزه بـا. طوالني دادرسي، با رضايت طرفين فيصله يابد از ديگـر سـو سـر

مي  و شود او نارسايي شكايت ها باعث و علت يـابي كنـد به خوبي درك هاي مقررات اداري را

كه جهت اصالح كاستي بر اين اساس با  دهـد، دسـتگاه اداري را در هـا ارائـه مـي پيشنهاد هايي

و سازگار شدن با نيازهاي متحول جامعه ياري كند  حتي در صورتي هم كـه اداره. بهبود كارايي

ي به پيشنهاد آمبادزمن ترتيب اثر ندهد، دست كم ناگزير خواهد بود براي تـصميم خـود ارائـه 

و توجيـه پـذيري تـصميمات اداري تحقـق دليل كند، به اين ترتيـ ب حـداقل اصـل عقالنيـت

.يابدمي

مي با تبيين نقش آمبادزمن شاخصه و سازماني: شودهاي آن نيز مشخص يعني استقالل مالي

و تالش براي اصالح مقررات،  از نظام اداري، حمايت از حقوق شهروندي از طريق ميانجيگري

ا به كيفيت ورائهحق تحقيق راجع  ...ي خدمات
و كه پيدا است در كشور ما نهادي وجود ندارد كه برخوردار از تمـامي كاركردهـا همچنان

هـايي از آن نهـاد را بـا اما در عين حال موارد معدود هست كـه نـشانه. باشد مزبورهاي ويژگي

و باال90كميسيون اصل. خود دارد  خره قانون اساسي، هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي

.هستندي اين موارد سازمان بازرسي كل كشور از جمله

 قانون اساسي90كميسيون اصل. مبحث اول
به مجلس شوراي اسالمي راجـع كه متضمن حق مردم جهت شكايت  در اجراي اين اصل

و اعـالم نتيجـه مـي و تكليف مجلس به رسيدگي باشـد، كميـسيوني به طرز كار هر يك از قوا

ب  كه يكي از اركان فعـال مجلـس بـه شـمار"كميسيون اصل نود"ه تشكيل شده و  شهرت يافته

. آيدمي

از. كميسيون تركيب  از هر كميـسيون تخصـصي مجلـس-الف: اين كميسيون مركب است

ب و به معرفي كميسيون مربوط؛ و-يك نفر كه توسط روساي شـعب  هشت نفر از نمايندگان

به عنوان اعضاي ثابت انت مي هيئت رئيسه رئيس كميسيون هم طبق پيشنهاد هيئـت. شوندخاب

ميرئيسه . شودي مجلس از ميان اعضاي ثابت با رأي مجلس انتخاب

و تفاوت از منطوق اصل نودم قـانون اساسـي. هاي آن با نهاد آمبادزمن صالحيت كميسيون

مي  به شكاياتي كه به طرفيت شـخص يـا اشـخاص معينـي چنين بر كه اين كميسيون  اقامـه آيد

به طرز كار قـوا شود رسيدگي نمي كند، بلكه فقط به صورت كلي حق پيگيري شكايات مربوط

ي اجراي اصل نود قانون اساسي بيان شده قانون نحوه5ي در ماده اين موضوع صراحتاً. را دارد 

ميو يكي از تفاوت  وانگهـي چنـان كـه مالحظـه. دهـد هاي بارز اين نهاد با آمبادزمن را نشان

و از ايـن رو شود، برخالف آمبادزمن، كميسيون مزبور از ميان نمايندگان انتخـاب مـي مي شـود
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مي. دست كم در برابر مجلس از استقالل عمل كافي برخوردار نيست توان ميان تفاوت ديگر كه

به ماهيت فعاليتشان مربوط مي  به طـرز كـار90شود؛ هر چند كميسيون اصل آنها تشخيص داد

و از اين جهت مانند آمبادزمن رسيدگي مي قوا آن-كند به مراتب كمتر از  به استقرار-ولي البته

كنـد، امـا بـرخالف آن نهـاد، حراسـت از حقـوق اصل حاكميت قـانون در دولـت كمـك مـي

كه اساساً  و ديگر آن ال اقل بطور مستقيم مد نظر ندارد  نقش ميانجيگري بين افراد شهروندي را

مي. آن محول نشده استو ادارات به كه كميـسيون كما اين كه با دقت در مقررات كنوني بينيم

و قضائيه ارائـه دهـد نامه هايي جهت اصالح آئينتواند پيش نويس نمي البتـه. هاي قواي مجريه

به نظر نمي  رسد، زيرا اعضاي كميسيون خـود در مورد رفع نواقص قانوني مشكلي از اين حيث

و لذا اگر الزم بدانند پيشنهادهاي اصالحي را در قالب طـرح بـه مجلـسي مجلس اند نماينده

.دهندارائه مي

، برخالف آمبادزمن سوئد، اجازه ندارد متخلفـان را رأسـا تحـت پيگـرد90كميسيون اصل

 قضائي قرار دهد؛ بلكه در صورت احراز تخلـف موضـوع را بـه دادگـاه صـالحيت دار اعـالم

پ مي و دادگاه مي نمايد به آگاهي و صدور حكم، نتيجه را رسـاندس از رسيدگي خارج از نوبت

به شـاكي اعـالم). قانون اصل نود قانون اساسي5ي ماده1ي تبصره( سپس كميسيون نتيجه را

به هيئت رئيسه كرده ميو اگر مربوط به عموم مردم باشد، گزارش امر را دري مجلس دهـد تـا

شاولين جلسه .ودي علني قرائت

ذي با دستگاهكميسيون حق دارد مستقيماً و از آنها پاسـخ بخواهـد هاي در. ربط مكاتبه كند

به دادگاه ارجـاع و صدور حكم عليه مستنكف صورت عدم همكاري، موضوع جهت رسيدگي

.شودمي

از90هـاي كميـسيون اصـل تـوان گفـت تفـاوت در مجموع مي  بـا نهـاد آمبـادزمن بـيش

و بنا بر اين اگر معتقد به ضرورت وجود نهاد آمبادزمن باشـيم نبايـد بـه هاي شباهت آنها است

.نياز از ايجاد آن نهاد بدانيم استناد وجود كميسيون اصل نود خود را بي

 هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي:مبحث دوم
و در نتيجه يكـي از پـيش نيازهـ هاي قوه اين نهاد جزو معاونت اي اصـليي قضائيه است

كه همان استقالل از دستگاه قضائي است ندارد  اما به لحاظ نوع وظايفي كه انجـام. آمبادزمن را

ممي .ر داردزبودهد مختصر شباهتي با نهاد

ي قضائيه بخشنامه 1383در فروردين ماه و رئيس قوه اي خطـاب بـه روسـاي دادگـستري

ــوان  ــا عن ــرد ب ــشور صــادر ك ــضات ك ــه آزادي"ق ــرام ب ــوق احت ــظ حق و حف ــشروع ــاي م  ه

ــهروندي ــماره(.ش ــشنامه ش ــورخ 2040483-8341-716بخ ــروردين20 م ــوان.)1383 ف عن
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ازكربخشنامه چنين القا مي و چگونگي حفاظـت د كه بايد محتوي تعريفي از حقوق شهروندي

و فرهنگي(انواع متنوع آن . دان باشـد در مورد عموم شـهرون) حقوق مدني، اجتماعي، اقتصادي

كه بخشنامه ي قضائيه نه تعريفي از اين حقوق ارائـه مـي داد ولي واقعيت آن بود ي رئيس قوه

نه معيارهايي براي شناختن آن تعيين مي ي آن كرد؛ مع الوصف مطالعهو ي بندهاي شانزده گانه

كه برخالف عنوان، هـدف بخـشنامه ارائـه مي داد  جـامع از حقـوقيي تعريفـ دست كم نشان

و محكومان"حقوق قضائي"شهروندي نبوده بلكه صرفا به  گروهي از شهروندان، يعني متهمان

به عبارت روشنتر تنها ابداع آن بخشنامه تأسيس معاونت و نظارت بـر"پرداخته است؛ بازرسي

و مابقي آن صرفاً: حفظ حقوق شهروندي  و ديگـر بود،  بر حقـوق مـصرحه در قـانون اساسـي

و بي اعتباري اقرار ناشـي از آن، رعايـت حـريمكركيد مي قوانين جزايي تأ د؛ مانند منع شكنجه

و بـازجويي از آنهـا، و مطلعـان در هنگـام تفتـيش منـازل و كرامـت انـساني متهمـان شخصي

و درج اظهارات  خودداري از صدور قرارهاي نامتناسب، رعايت موازين قضائي هنگام بازجويي

و  ... افراد

و متـأثر از التهابـات كمتر از يك ماه بع د مجلس شوراي اسالمي در يك اقـدام شـتاب زده

و حفـظ قانون احترام بـه آزادي" را با عنوان مزبوري سياسي آن دوران، بخشنامه هـاي مـشروع

در.ي قـضائيه نـشان دهـدد تا همگامي خود را با خط مشي قوهكرتصويب: حقوق شهروندي 

كه جا داشت مجلس فرصت را غنيمت و با يك كار تكميلي حقوق شـهرونديميحالي شمرد

مي  ي مجلس مقرر شـد كـه مصوبه15به هر حال در بند1.بخشيدرا از آن قالب محدود رهايي

تشكيل شـود؛: هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي"براي نظارت بر حسن اجراي مفاد آن

 بـه اسـتناد ايـن ذيـالً. كـرددري قضائيه در اجراي اين بند دستور العملي صـا رئيس قوه متعاقباً

به هيئت نظارتي ياد شده ارائه مي : دهيممقررات توضيحاتي راجع

به رياست رئـيس قـوه ي تركيب هيئت، هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در تهران

و با عضويت معاونان وي تشكيل مي اي از اين هيئـت در مركز هر استان نيز شعبه. شودقضائيه

ر  و با عضويت حداكثر پنج قاضي باتجربه از سـازمان قـضائيبه رياست ئيس دادگستري استان

و دادسراي انتظامي قضات فعاليت خواهد كرد . نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور

 وظايف هيئت موظف است ضمن بازرسـي از اركـان مختلـف دسـتگاه قـضائي، از جملـه

و داد سـراها، مر زندان و بازداشت گاه ها و آزادي ها و اقبـت نمايـد كـه حقـوق هـاي متهمـان

 
ي حفاظت از حقوق شهروندان نظام حقوقي ما با خأل مقررات مواجه است كه اگر دولت خـود را پايبنـد بـه برنامـه بارهدر.1

ي چهارم توسعه مقرر شده اسـت كـه بـه قانون برنامه100ي در ماده.ن اميدوار بود كه مرتفع گردد توامي, چهارم توسعه بداند

و اجتمـاعي مـردم دولـت بايـد اقـدام بـه استقرار زمينه, منظور ارتقاي حقوق انساني و احياي امنيت فردي و تعالي  هاي رشد

ي قضائيه را مكلف به تهيه130ي همچنين ماده.ي منشور حقوق شهروندي نمايد تهيه و ارتقـاي حقـوقي اليحه قوه ي حفظ

و حمايت از حريم خصوصي افراد .ده استكرشهروندي
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و هويـت ناقـضان ايـن. محكومان رعايت شود همچنين هيئت پيگيري خواهد كرد تـا عكـس

). دسـتور العمـل4ي مـاده(حقوق پس از قطعيت حكم محكوميت آنان در جرايد منتشر گردد 

سه ماه گزارشي از عملكرد خود به هيئت مركزي و ايـن هيئت هاي استاني بايد هر  ارائه دهنـد

ها را براي اطـالع عمـومي خود بايد هر شش ماه گزارش عملكرد كلي هيئت هيئت نيز به نوبه

ي(منتشر نمايد  ). دستور العمل6ماده

و اكنون كه حدود چهار سال از فعاليت هيئت مي گذرد هنوز چنـين گزارشـي ارائـه نـشده

پ 1.اند اطالع رساني كردهچنينراكنده در اين صرفا روساي دادگستري برخي استان ها به شكل

 سازمان بازرسي كل كشور:مبحث سوم
ي قـضائيه نـسبت بـه بر اساس حق نظارت قـوه" قانون اساسي 174اين سازمان طبق اصل

و اجراي صحيح قـوانين در دسـتگاه ي زيـر نظـر رئـيس قـوه... هـاي اداري حسن جريان امور

م"قضائيه و مقررات به طرز كار آن تا كنون چند بار مورد تجديد نظـر قـرار تشكيل شده ربوط

در(گرفته است  آنچـه راجـع بـه). صورت گرفته اسـت25/4/1387آخرين اصالحات مذكور

هاي هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با نهاد آمبادزمن گفته شد، در اين مورد نيز تفاوت

مي  مي. كندصدق هاي قابل توجه توان از حيث كاركردي شباهت با اين حال در قوانين ياد شده

و نهاد مزبور يافت كه مهم ازميان سازمان بازرسي كل كشور : ترين آنها عبارتند

از: صالحيت عام بازرسي.1 و تماماين سازمان صالحيت دارد ي وزارتخانه ها، شركت هـا

و مـ و فوق العاده بازرسي نمايـد وارد تخلـف را بـه موسسات عمومي غير دولتي بطور مستمر

به درخواست مقام رهبري،. باالترين مقام هر دستگاه اطالع دهد  اين بازرسي ها ممكن است بنا

به ابتكار رئيس اين سازمان انجـام شـود90ي قضائيه، كميسيون اصل رئيس قوه  بنـدهاي(و يا

ب از ماده  و الل البتـه جهـت حفـظ اسـتق( قانون تشكيل سازمان بازرسي كـل كـشور2ي الف

و اداري دادگستري است قضات، بازرسي در مورد قوه  بـه نظـر.ي قضائيه محدود به امور مالي

رسد تشكيل هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با اختياراتي كه شـرح آن گذشـت، در مي

كه سلب صالحيت از سازمان بازرسـيكرراستاي مرتفع  دن نارسايي هايي صورت گرفته است

ق مي توانست ايجاد نمايددر خصوص روندهاي . ضائي

د ماده: ربط ها در مراجع قضائي يا انتظامي ذي پيگيري پرونده.2 در مواردي"2ي طبق بند

كه گزارش بازرسي متضمن اعالم وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، 

ر... رئيس سازمان  و مدارك مربوط بـراي و مجـازات يك نسخه از گزارش را با داليل سـيدگي

 
ي قـضائيه ارائـه داد, رئيس وقت دادگستري استان تهران, به عنوان نمونه عباس علي عليزاده.1 در گزارشي كه به رئيس قـوه

ت رموارد متعدد از بد رفتاري با زندانيان را .ي سياسي صفحه1384 مرداد3,ي ايرانروزنامه.ك.وضيح داده است؛
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و موضـوع را تـا حـصول نتيجـه ي نهـايي پيگيـري مرتكب بـه مرجـع صـالح قـضائي ارسـال

و انتظامي مستقيماً مي و در مورد تخلفات اداري، انضباطي  مراتـب را بـه مراجـع ذيـربط نمايد؛

مي آورد به عمل و پيگيري الزم را هـ6ي طبق ماده".منعكس نموده ا اصـالحي ايـن گـزارش

و رأي مقتضي صادر شود سه ماه مورد رسيدگي قرار گيرد . بايد حداكثر تا

ي1ي همچنين در تبيـين ارتبـاط سـازمان بـا ديـوان عـدالت اداري تبـصره  مقـرر2 مـاده

ــين گــزارش": داردمــي ــا آئ و هــاي بازرســي در ارتبــاط ب و بخــشنامه و تــصويب نامــه  نامــه

ص دستورالعمل د اين ماده(ادره هاي جهت رسـيدگي) توسط مقامات مندرج در بندهاي الف تا

به ديوان عدالت اداري ارسال مي  به اين گونه مـوارد بطـور. گرددو صدور رأي رسيدگي ديوان

و خارج از نوبت خواهد بود ".فوق العاده
و در موارد مندرج در مقررات اضافه مي سازمان، شود كه هيئت هاي بازرسي، تحت شرايط

اختيار صدور قرارهاي تأمين مورد نياز را دارند؛ البته قرار بازداشـت موقـت طبـق درخواسـت 

م هيئت ميزبوهاي و اجرا و به دستور رئيس دادگستري محل صادر ).5ي ماده2تبصره(شودر

و مدارك.3 به اسناد را8يبه حكم ماده: دسترسي  اين سازمان حق دسترسـي بـه مـداركي

و دستگاه هـا موظفنـد مـدارك درخواسـتي را ارائـه كه مي داند دارد براي انجام كار خود الزم

در. نمايند ي قـضائيه بايـد و موافقـت رئـيس قـوه حتي اسناد سري هم با تأييد رئيس سازمان

در تضمين اجراي اين مـاده، مجـازات حـبس يـا انفـصال. هاي بازرسي قرار گيرد اختيار هيئت 

د . ولتي براي متخلفان تعيين گرديده استموقت از خدمات

به قوه مزبورهاي با وجود مشابهت و عـدم ايفـاي مـستقيم، وابستگي تشكيالتي ي قـضائيه

و تضمين كننده بنـدي سـازماني جبران خسارات اشخاص، همچنان مانع از طبقه نقش ميانجي

. رسد بازرسي كل كشور در ميان نهاد هاي آمبادزمن به نظر مي

 جه نتي
و سـير در گفتارهايي كه از نظرتان گذشت كوشـيديم زمينـه ي آشـنايي بـا نهـاد آمبـادزمن

و گسترش آن را فراهم نماييم را. شكل گيري به اين منظور تجارب موفقيت آميز چنـد كـشور

با عنايت به مطالبي كه ارائه شد اكنون بايد پاسخي براي سوال اصـلي خـود. نيز بررسي كرديم

 آيا كشور ما هم به اين نهاد احتياج دارد؟:مبيابي

و هيئت نظارت بر حفـظ حقـوق90همچنان كه مالحظه شد كميسيون اصل  قانون اساسي

و نيز سازمان بازرسي كل كشور، بـه عنـوان تنهـا مـواردي كـه مـشابهت هـايي بـا شهروندي،

لـذا بـا. بهره مند نيـستند هاي عمومي نهاد ياد شده آمبادزمن دارند، هيچ كدام از تمامي ويژگي 

و مقتضيات زندگي در عصر جديد در كشور مـا نيـز بـه  كه تحول تشكيالت اداري نظر به اين
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 بايـست ضـرورت موازات بسياري ديگر از كشورهاي برخوردار از آمبـادزمن بـوده اسـت، مـي

و دولت هر دو از ثمرات آن بهره . شوندمندپي ريزي آن را بپذيريم تا شهروندان

و صالحيت هاي سازمان بازرسـي كـشور، بطـوري كـه گذشـت، بين كاركردهاي آمبادزمن

مي همانندي به جاي تأسيس يك نمونه. شودهاي بسيار ديده ي بومي از آمبادزمن، بهتر بـود لذا

به حدود صالحيت اين سازمان اصالحاتي صـورت گيـرد تـا مـابقي كاركردهـاي كه هم راجع

و آمبادزمن، و تضمين حراست از حقوق شهروندان را نيز شـامل شـود؛  از جمله ميانجي گري

هم مسووليت سازمان در مقابل مجلس شوراي اسالمي مورد پـذيرش قـرار گيـرد تـا يكـي از

در. مشكالت ديرپاي مجالس ايران، يعني نظارت بر اجراي مصوبات، مرتفع گردد  اما ايـن كـار

كه اصـول  160و)ي وجـودي سـازمان بازرسـي راجـع بـه فلـسفه(173صورتي ممكن است

باز نگري شوند؛ چون در شرايط كنـوني موضـوع)ي حدود مسووليت وزير دادگستري درباره(

مي  به نظر رسد دست كم تا آن زمان بايـد همچنـان از بازنگري در قانون اساسي مطرح نيست،

و از همه مه  و مسوول در برابر مجلس آنمايجاد يك نهاد مستقل تر، پاسبان حقوق شهروندي،

.دكرهم در معناي موسع خود، دفاع 

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

.1383 فروردين20 رياست محترم قوه قضائيه، مورخ 2040483-8341-716بخشنامه شماره.1
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: همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در

و بررسي شوراهاي حـل اخـتالف تخصـصي«.2، شماره 1387، سال»ويژگي قراردادهاي اداري« نقد

و«.4، شـماره 1387سال.»ديوان عدالت اداري با تأكيد بر مباني نظارت قضايي بر اداره  جايگـاه نقـش

عدنظارتو شوراي عالي مالياتي در نظام مالياتي كشور .2، شماره 1388، سال»آنبرالت اداريديوان

و اطالعات دولتي« .4، شماره 1388سال» مباني حق دسترسي شهروندان به اسناد


