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چکیده
آمبودزمــان بخــش عمومــی در نظــام حقــوق اداری انگلســتان شــامل چهــار نهــاد تحــت عناویــن 
ــی«،  ــت اجتماع ــی و مراقب ــت محّل ــان حکوم ــامت«، »آمبودزم ــات س ــی و خدم ــان پارلمان »آمبودزم
»آمبودزمــان مســکن« و »آمبودزمــان زندان هــا و آزادی مشــروط« اســت. عمــوم تقریــرات موجــود در 
خصــوص نهادهــای مــورد نظــر، بــه بحــث از آمبودزمــان پارلمانــی جــدای از واحــد خدمــات ســامت 
اختصــاص یافته انــد. از ایــن رو، الزم اســت کــه بــا بررســی وظایــف نهادهــای مــورد اشــاره، نگاهــی بــه 
تغییــرات حاصل شــده در خصــوص بازرســی های غیرقضایــی )آمبودزمــان( بــه عنــوان نهادهــای مدافــع 
حقــوق شــهروندان در ایــن کشــور داشــت. بــا اینکــه زعامــت ایــن نهادهــا بــا اشــخاصی اســت کــه از 
ســوی قــدرت مرکــزی بــه ایــن ســمت منصــوب می شــوند، امــا از اســتقال فراوانــی نســبت بــه ایــن 
قــدرت برخوردارنــد؛ تــا جایــی کــه برخــی از آنهــا می تواننــد شــخص عمومــِی منصوب کننــدۀ خویــش 
ــای  ــی صاحیت ه ــه از بررس ــردی ک ــن کارک ــال، مهم تری ــن ح ــا ای ــد. ب ــرار دهن ــی ق ــورد بازرس را م
ــر و  ــرای تغیی ــی ب ــش عموم ــه بخ ــا ب ــانِی آنه ــرد اطاع رس ــد، کارک ــم می آی ــه چش ــا ب ــن نهاده ای
ــای  ــه از صاحیت ه ــه اینک ــت؛ چ ــور اس ــن کش ــام اداری ای ــاختار نظ ــود در س ــت موج ــاح وضعی اص
ــد  ــا می توانن ــی از آنه ــر، برخ ــتند و حداکث ــوردار نیس ــود برخ ــات خ ــرای تصمیم ــرای اج ــری ب مؤث
ــام  ــه نظ ــا آنک ــن، ب ــد. همچنی ــزام کنن ــارت ال ــت خس ــه پرداخ ــی را ب ــورد بازرس ــاد م ــخص و نه ش
حقوقــی ایــران از نهــاد آمبودزمــان در معنــای اصلــِی آن برخــوردار نیســت، می تــوان وجــوه اشــتراکی 
را میــان آمبودزمان هــای بخــش عمومــی انگلســتان بــا نهادهــای بازرســِی موجــود در ایــران )همچــون 
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مقدمه
نهــاد آمبودزمــان بــه عنــوان تأسیســی کــه ریشــه در کشــور ســوئد دارد، در حــال حاضــر بــه عنــوان 
»مدافــع حق هــای شــهروندی«1 علیــه خودکامگــِی بوروکراتیــک، دیگــر نــه بــه عنــوان نهــادی افقــی در 
راســتای ســایر قــوا، بلکــه به مثابــۀ بخشــی از نظــارت عمــودی بــر دولــت توســط شــهروندان محســوب 
می شــود.2 یکــی از دالیــل اصلــِی تشــکیل چنیــن نهادهایــی در اغلــب نظام هــای حقوقــِی مــدرن بــه 
ــودن  منظــور دوری گزیــدن از فرآیندهــا و ناکارآمدی هــای نظــام قضایــی، غیررســمی بودن و کم هزینه ب
شــکایت بــه ایــن نهادهــا اســت کــه بــر خــاف رونــد معمــول در دادگاه هــا و دیوان هــای اداری راه حلــی 

بــه نســبت مناســبت تر بــرای پیگیــری و دفــاع از حقــوق شــهروندان اســت.3

ــرای  ــی ب ــًا از توانای ــش را ابتدائ ــِی خوی ــدرت اصل ــان ق ــاد آمبودزم ــد4 نه ــاد پروفســور وی ــه اعتق ب
ــر ســخن،  ــه دیگ ــون. ب ــه از قان ــی آورد ن ــه دســت م ــت ب ــر دول ــل آن ب ــی و تحمی ــکار عموم ــار اف مه
اختیاراتــی کــه قانــون بــه نهــاد آمبودزمــان اعطــاء می کنــد، اختیاراتــی ثانویه انــد کــه شــامل تحقیــق 
و بازرســی، تهیــه مــدارک و شــواهد و مســائلی از ایــن دســت اســت. بــرای فهــم بهتــر ایــن موضــوع، 
ویــد مثال هایــی عینــی ذکــر می کنــد؛ باألخــص در مــواردی کــه قانــون نتوانســته اســت راه حلــی را 
ــال، در  ــور مث ــد. به ط ــی کن ــام اداری پیش بین ــتباه مق ــۀ اش ــی از توصی ــِی ناش ــئلۀ بی عدالت ــرای مس ب
یــک پرونــده، شــرکتی تقاضــای خریــد زمیــن بــرای ســازندگان داشــت و مقــام اداری بــه ایــن شــرکت 
ــرای خریــد زمیــن، نیــازی بــه کســب مجــوز نیســت. پــس از آن فهمیــده شــد کــه  پاســخ داد کــه ب
شــرکت نیــاز بــه کســب مجــوز داشــته و از اعطــاء مجــوز امتنــاع شــده اســت. بــا ایــن حــال، شــرکت 
ــه  ــه آنچ ــوان ب ــی را نمی ت ــدرت عموم ــه ق ــتند؛ چراک ــون نداش ــق قان ــاره ای مطاب ــازندگان، راِه چ و س
ــت  ــود در دس ــارات موج ــی از اختی ــاس، یک ــرد. براین اس ــور ک ــت مجب ــح اس ــان دارد صحی ــه گم ک
ــه  ــام اداری صــورت پذیرفتــه و منجــر ب ــه اشــتباهاتی اســت کــه توســط مق آمبودزمــان، رســیدگی ب
تضییــع حقــوق افــراد شــده در زمانــی کــه هیــچ راه حــل قانونــی ای نیــز وجــود نــدارد. پروندهــای دیگــر 
در ســال 1969 نشــان می دهــد کــه نهــاد آمبودزمــان چگونــه توانســت ادارۀ گمــرک و امــور مالیــات را 
بــه بازپرداخــت 167 پونــد کــه بــه عنــوان مالیــات خریــد خودرویــی کــه از ایرلنــد بــه اســکاتلند انتقــال 
داده شــده بــود، متقاعــد ســازد؛ بــا آنکــه بــه دارنــدۀ خــودرو گفتــه شــده بــود کــه هیــچ مالیاتــی قابــل 

1-Defender of Civil Rights

 2-Magnette, P. “Between Parliamentary Control and The Rule of Law: The Political Role of Ombudsman in . 

The European Union”. Journal of European Public Policy. Vol. 10, 2003, p. 678

 3-Begiraj, J. et al. Ombudsman Schemes and Effective Access to Justice: A Study of International Practices and Trends.  .  

.Bingham Center for The Rule of Law, 2018, p. 7
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بازپرداخــت نیســت. در یــک مــورد دیگــر، آمبودزمــان توانســت خســارتی معــادل 950 پونــد از هیئــت 
تجــارت بــه نفــع یــک شــرکت کــه بــه اشــتباه مقــام ادارِی هیئــت موصــوف، شــرکِت یادشــده ملــزم بــه 
پرداخــت هزینــۀ ســرمایه گذاری شــده بــود، غرامــت بگیــرد.1 بنــا بــه تقریــر فــوق، صیانــت از حق هــای 
ــا قــدرت  ــق ب شــهروندی دلیــل عمــدۀ کارکــرد آمبودزمــان اســت؛ هرچنــد مقــام و نهــاد اداری مطاب

صاحدیــدِی خویــش و مطابــق صاحیت هــای قانونــی اش عمــل کــرده باشــد.

بــا ایــن همــه، دالیــل متعــددی بــرای تشــکیل آمبودزمان هــا در کشــورهای مختلــف مطــرح شــده 
اســت؛ بــه اعتقــاد برخــی، ازآنجاکــه فســاِد ناشــی از عمــل نادرســت مقام هــای عمومــی عامــل اصلــِی 
نقــض حق هــای بنیادیــن و امنیــت اســت و اینهــا بــه نوبــۀ خــود عامــل اصلــِی بــه محاق رفتــِن اصــل 
حاکمیــت قانون انــد، جلوگیــری از ایــن تخلفــات نیازمنــد نهــادی همچــون آمبودزمــان اســت.2 برخــی 
دیگــر آن را نهــادی قانونــی در حمایــت از شــهروندان بــه منظــور جلوگیــری در سوءاســتفاده از قــدرت 
ــق در  ــۀ تحقی ــرای انجــام دادِن وظیف ــد نهادهــای شــبه قضایی ب ــده ای دیگــر، آن را همانن دانســته و ع
خصــوص همــۀ شــکایات شــهروندان از بدنــۀ عمومــی دانســته اند.3 بــا ایــن حــال، نهادهــای آمبودزمــان 
بیــش از آنکــه دارای صاحیت هــای اجرایــی و ضمانت اجرایــِی قــوی در صیانــت از حقــوق شــهروندان 
ــای  ــوند. گزارش ه ــی می ش ــه تلق ــت حاکم ــهروندان و هیئ ــِی ش ــوان میانج ــه عن ــتر ب ــند، بیش باش
واصلــه بــه قــدرت عمومــی از ســوی آمبودزمــان در خصــوص شــکایات می توانــد راهنمایــی در دســت 
ــر،  ــن حقوق بش ــوب، تضمی ــی خ ــاخصه های حکمران ــای ش ــا، ارتق ــح رویه ه ــرای تصحی ــدرت ب ــن ق ای
جبــران نارســایی ها، کارآمــدِی بیشــتر و مســئولیت پذیری باشــد. بایــد خاطرنشــان ســاخت »اثربخشــی 
ــخاص  ــر اش ــی و دیگ ــازمان های دولت ــیت س ــه حساس ــادی ب ــزان زی ــه می ــان ب ــای آمبودزم فعالیت ه
حقــوق عمومــی نســبت بــه انتقادهایــی کــه در گزارش هــای آمبودزمــان بیــان شــده اند، بســتگی دارد؛ 
زیــرا آمبودزمــان معمــواًل بــه خــودِی خــود منابعــی بــرای اجــرای توصیه هایــش نــدارد. معمــواًل گفتــه 
ــزد دادگاه هــا پیشــگیری  ــوده و از طــرح بســیاری از دعــاوی ن می شــود تأســیس آمبودزمــان موفــق ب
می کنــد«.4 کوتــاه ســخن آنکــه، نظــارت از طریــق آمبودزمــان )مقــام ناظــر مســتقل( از اقســام نظــارت 

 1-Wade, W. “The British Ombudsman: A Lawyer’s View”. Administrative Law Review. Vol. 24. No. 2, 1972, pp.

139-40

به اعتقاد نویسنده، اصطاح سوءمدیریت بیشتر بر جنبه های صاحیت اختیاری )Discretionary Power( تکیه دارد؛ جایی 
که هنوز تصمیم اتخاذ شده خارج از دایرۀ قانون یا خارج از صاحیت )Ultra Vires( نیست، بلکه عملکرد آمبودزمان عمومًا 

.)143 .ibid, p( حول محور تصمیماتی است که به اشتباه اتخاذ شده اند یا به تعبیر نویسنده، تصمیْم بد اتخاذ شده است
 2-Patel, N. “Prosecution of Corrupt Officials in Light of Single Directive”. Social Science Research, 2013, pp. 1-15.

Accessible on: SSRN 2216806

 3-Bukhari, S. & Muhammad Asif, “Institutional Analysis of Ombudsman: A Comparative Study of Pakistan, India, UK
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5. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: سمت، 1393، صص 512-13.
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ــع،  ــت. درواق ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــال های 1950 م ــس از س ــژه پ ــه به وی ــت ک ــی اس غیرقضای
ــا تــدارک آســاِن بررســی فراقضایــِی شــکایت های  ــه عنــوان شــاخص توســعۀ سیاســی ب آمبودزمــان ب
شــهروندان علیــه مقام هــا، ادارات و دســتگاه های اجرایــی و حمایــت از مــردم در برابــر نقــض حقــوق، 
سوءاســتفاده از اختیــارات، اشــتباه، فســاد، انحــراف و ســوءمدیریت بــه منظــور ارتقــاء مدیریــت عمومــی 

و پاســخگو کــردِن حکومــت و مقام هــای عمومــی بــه یــک پدیــدۀ جهانــی تبدیــل شــده اســت.1

در ارتبــاط بــا نظــام حقوقــی انگلســتان آنچــه مســئلۀ شــایان ذکــر اســت آنکــه عمــوم نوشــته ها و 
تقریــرات خارجی زبــان و داخلــی تنهــا بــه »آمبودزمــان پارلمانــی« در ایــن نظــام پرداخته انــد و تصــّور 
غالــب آن اســت کــه تنهــا نهــاد آمبودزمــان عمومــی در نظــام حقوقــی انگلســتان آمبودزمــان پارلمانــی 
ــن کشــور چهــار نهــاد آمبودزمــان عمومــی کــه شــرح آن در ادامــه خواهــد  اســت، درحالی کــه در ای
آمــد، تحــت عناویــن گوناگــون در حــال فعالیت انــد. در ایــن نظــام، آمبودزمان هــای متعــّددی در هــر 
دو حــوزۀ بخــش عمومــی2 و خصوصــی3 فعال انــد.4 اگــر شــخصی بخواهــد علیــه فعالیــت ســازمان های 
ــد  ــد بای ــد شــکایت کن ــا ســازمان هایی کــه ارائه دهنــدۀ خدمــات محلی ان ــی ی دولتــی، شــوراهای محل
شــکایت خــود را در آمبودزمان هــای بخــش عمومــی مطــرح کنــد. آمبودزمــان بخــش خصوصــی نیــز، 
ــا فعالیت هــای تجــارِی موجــود در  ــه شــکایاتی اســت کــه عمومــًا در ارتبــاط ب ــه رســیدگی ب صالــح ب
ــه  ــی ک ــش عموم ــای بخ ــه آمبودزمان ه ــه ب ــت. درادام ــده اس ــر ش ــا ذک ــان«5 از آنه ــرح آمبودزم »ط
نوشــتار حاضــر بــر آن متکــی اســت پرداختــه خواهــد شــد، امــا آنچــه کــه ذکــر آن اجمــااًل الزم اســت 
ایــن اســت کــه در ایــن کشــور آمبودزمــان بخــش خصوصــی نیــز، شــامل نهادهــای متعــّددی اســت 
ــی،7  ــات ارتباط ــان خدم ــرژی،6 آمبودزم ــان ان ــرح اند: آمبودزم ــن ش ــااًل بدی ــا اجم ــی از آنه ــه برخ ک

1. جالی، محمد و رضوان ضیایی، نقش آمبودزمان ها در توسعه و ارتقای مردم ساالری، پژوهش حقوق عمومی، دورۀ 15، 

شمارۀ 39، 1392، ص 132.

.2-Public Sector

3-Private Sector

4. وجود چنین نهادهایی در بخش خصوصی را می توان در کشورهایی همچون کانادا و ایاالت متحده نیز مشاهده کرد. برای مطالعۀ 

وظایف این نهادها نک.

Rowat, D. “The New Private-Sector Ombudsman”, 2003. Accessible on: <https://policyoptions.irpp.org/

magazines/corporate-governance/the-new-private-sector-ombudsmen/> (last visited: 2020/11/23

 5-Ombudsman Scheme

Energy Ombudsman .6: به شکایات علیه خدمات دهندگان گاز و برق رسیدگی می کند که اکثر این خدمات به وسیلۀ بخش 

خصوصی در نظام حقوقی انگلستان ارائه می شود.

Communications Ombudsman .7: به شکایات علیه خدمات دهندگان تلفن و اینترنت رسیدگی می کند.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
 با نگاهی به نهاد های ناظر در نظام حقوقی ایران
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Motor Ombudsman .1: به شکایات مربوط به ارائه خدماِت فروش، تعمیر و سرویس های مرتبط با وسایل نقلیه رسیدگی می کند.

Rail Ombudsman .2: به شکایات علیه شرکت های قطار رسیدگی می کند.

Property Ombudsman .3: به حل و فصل اختافات ایجادشده مابین خریداران و فروشندگان اماک می پردازد.

Legal Ombudsman .4: حل و فصل اختافات مربوط به ارائۀ خدمات حقوقی از سوی وکیان، مشاوران حقوقی، دفاتر اسناد 

رسمی و... در صاحیت این نهاد است. 

برای مطالعۀ بیشتر در خصوص آمبودزمان های بخش خصوصی بنگ.

Citizens Advice, “Complaining to an Ombudsman”, 2019. Accessible on: <https://www.citizensadvice.org.

uk/consumer/get-more-help/how-to-use-an-ombudsman-in-england/> (last visited: 2020/11/23); Legal Om-

budsman, “Scheme Rules”, 2019, pp. 2-29. Accessible on: <https://www.legalombudsman.org.uk/wp-con-

.)tent/uploads/2019/03/Scheme-Rules-1-April-2019.pdf> (last visited: 2020/11/23

آمبودزمــان وســایل نقلیــه،1 آمبودزمــان ریــل خط آهــن،2 آمبودزمــان امــاک،3 آمبودزمــان حقوقــی.4
 

در خصــوص موضــوع مــورد نظــر ایــن نوشــتار، تاکنــون هیــچ تحقیقــی بــه زبــان فارســی در مــورد 
ــن از  ــن مت ــت و ای ــه اس ــورت نپذیرفت ــتان ص ــی انگلس ــش عموم ــای بخ ــا آمبودزمان ه ــان ی آمبودزم
ایــن حیــث دارای وجــوه نوآورانــه اســت. اهمیــت ایــن بحــث از آن حیــث خواهــد بــود کــه بــا نگاهــی 
ــر در امــر نظــارت در نظــام  ــه الگویــی مطلوب ت ــه جوانــب و عملکردهــای ایــن نهادهــای مســتقل، ب ب
ــه پیشــینۀ تشــکیل و  ــن حاضــر، نخســت نگاهــی مختصــر ب ــران رهنمــون شــویم. در مت ــی ای حقوق
دالیــل ایجــاد نهــاد آمبودزمــان در نظــام حقوقــی انگلســتان خواهیــم داشــت )1( و ســپس بــه بررســی 
آمبودزمان هــای موجــود در بخــش عمومــی خواهیــم پرداخــت. در حــال حاضــر، آمبودزمــان پارلمانــی 
و خدمــات ســامت )2(، آمبودزمــان حکومــت محلــی و مراقبــت اجتماعــی )3(، آمبودزمــان مســکن 
)4( و آمبودزمــان زندان هــا و آزادی مشــروط )5( نهادهایــی هســتند کــه بازرســی بــر ارکان دولتــی را 
بــر عهــده دارنــد. در پایــان نیــز، نگاهــی بــه مشــترکات ایــن نهادهــا بــا ســازمان های بازرســی و ناظــر 

در نظــام حقوقــی ایــران خواهیــم داشــت )6(.

ــان در  ــاد آمبودزم ــل ایج ــی و عل ــینۀ تاریخ ــار اول. پیش گفت
ــتان انگلس

ــی  ــکار عموم ــی فشــار اف ــان در دهه هــای 1950 و 1960 در پ ــردِن مفهــوم آمبودزم ــدۀ وارد ک ای
ــرای  ــد. در انگلســتان ب ــه وجــود آم ــت ب ــه دول ــران علی ــت و جب ــودِن ســازوکارهای حمای ــه ناکافی ب ب
ــس  ــت، رئی ــرد وای ــه ریاســت ل ــان )ICJ( ب ــی حقوقدان ــه ای از کمیســیون بین الملل نخســتین بار کمیت
ســابق دیــوان عالــی هنــگ کنــگ، در پایــان دهــۀ 1950 پیشــنهاد کــرد کــه یــک کمیســر پارلمانــی 
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1. ساتیاناند، آناند، »اقدامات آمبودزمان بر اساس قوانین اساسی«، چهارمین اجاس بازرسان کل آسیا، تهران: سازمان بازرسی 
کل کشور، 1387، ص 113.

 2-Parliamentary Ombudsman

 3-Parliamentary Commissioner Act

4-Maladministration

 5. همان، ص 116.
6-Bias

7-Neglect

8-Inattention

9-Delay

10-Incompetence

11-Inaptitude

12-Perversity

13-Arbitrariness  

14. ایجاد چنین نهادی موافقان و مخالفان متعّددی داشت. به اعتقاد برخی، طرح پیشنهادشده برای تشکیل این نهاد چیزی بیش 
از یک مسّکن موقتی برای دولت نخواهد بود و این نهاد نوعی احساس رضایت دروغین به وجود می آورد که رخوت و سستی موجود 

را توجیه می کند. دولت محافظه کار به گونه ای دیگر مخالفت خود را نشان داد؛ این دولت طرح پیشنهادی را تهدیدی علیه نظام 
پارلمانی تلقی می کرد و مّدعی بود که این طرح با دخالت جدی در فرآیند اداره کردن، قدرت دولت را در حکمرانی مؤثر تضعیف 

می کند. در این نتیجه، این طرح تا زمانی که ویلسون از حزب کارگر »قانون کمیسر پارلمانی« را به مجلس تقدیم نکرد، مسکوت 
ماند.

یــا چیــزی شــبیه بــه آن تأســیس شــود.1 بــا ایــن حــال، ســابقۀ تأســیس ایــن نهــاد بــه ســال 1967 
ــا  ــه کار »آمبودزمــان پارلمانــی«2 گــره خــورده اســت. در ایــن ســال ب ــا شــروع ب ــاز می گــردد کــه ب ب
ــه  ــردم علی ــکایات م ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــادی عموم ــی«3 نه ــر پارلمان ــون کمیس ــب »قان تصوی
ــه  ــی را ب ــون، قــدرت فراوان ــه وســیلۀ مقام هــای عمومــی شــکل گرفــت. ایــن قان »ســوءمدیریت ها«4 ب
ــکایات مطروحــه  ــا در خصــوص ش ــع آورِی آنه ــات و جم ــه اطاع ــرای دسترســی ب ــر ب ــاد فوق الذک نه
مــی داد. قاضــی هــان ریچــارد کراســمن، رئیــس مجلــس عــوام انگلســتان در اکتبــر 1966 در زمــان 
معرفــی الیحــه کــه منجــر بــه ایجــاد کمیســر پارلمانــی یــا آمبودزمــان در آن کشــور شــد، بــه اقــام 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــه مطالب ــوده اســت. کراســمن ب ــاره نم ــاد اش ــن نه ــت ای ــِی مســئولیت و صاحی اصل
ــای  ــوءمدیریت های مقام ه ــد.5 س ــهور ش ــمن« مش ــوءمدیریتِی کراس ــت س ــه »فهرس ــا ب ــه بعده ک
ــه تعویــق انداختــن،9  ــا غــرض ورزی،6 اِهمــال،7 بی توجهــی،8 ب ــود کــه ب ــی ب عمومــی شــامل تصمیمات
ــد  ــت پیون ــن دس ــائلی از ای ــرانه بودن13 و مس ــراف،12 خودس ــته نبودن،11 انح ــب بودن،10 شایس نامناس
داشــتند. در زمــان طــرح، ایــن مفهــوم بــه عنــوان گونــه ای بدعــت کــه مخالــف بــا حقــوق اساســی ایــن 
کشــور بــود، مــورد مخالفــت قــرار گرفــت کــه هــم بــا پاســخگویی وزرا بــه پارلمــان ناســازگار بــود و هــم 
نقــِش ســنتِی نماینــدگان پارلمــان را در پیگیــری شــکایات انتخاب کننــدگاِن خــود غصــب می کــرد.14 

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
 با نگاهی به نهاد های ناظر در نظام حقوقی ایران
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1-The office of Health Service Ombudsman

2-NHS Reorganization Act . 

3-The Health Service Commissioner )Amendment( Act . 

4-Parliamentary and Health Services Ombudsman . 

 5-Parliamentary Commissioner Act 1967 . 

6-Health Service Commissioners Act 1993 . 

7-Maer, L. & Sarah Priddy. The Parliamentary Ombudsman: Role and Proposals for Reform. House of Com� .  

.mons Library, 2018, p. 3

در پاســخ بــه چنیــن انتقاداتــی، طــرح جدیــد مســتلزم پیش بینــِی ســازوکار ارائــۀ شــکایات از طریــق 
ــات  ــان خدم ــاد، »آمبودزم ــن نه ــس از تشــکیل ای ــود. پ ــان ب ــاد آمبودزم ــه نه ــان ب ــدگان پارلم نماین
ــال تأثیرگــذاری  ــه دنب ــی«2 در ســال 1973 و ب ــون »خدمــات بهداشــت مّل ــر اســاس قان ســامت«1 ب
ــدرت  ــون اصاح شــده ای در ســال 1996 3 ق ــر اســاس قان ــاد ب ــن نه بیشــتِر شــکایات ایجــاد شــد. ای
ــه تحقیقــات در خصــوص تمــام  درخــور ماحظــه ای در گســتردگی حــوزۀ بازرســی های خــود، ازجمل

ــه دســت آورد. ــان( ب ــان )شــامل دادرســی ها در حــوزۀ درم ــت و درم ــب مراقب جوان

گفتار دوم. آمبودزمان پارلمانی و خدمات سالمت4

»آمبودزمــان پارلمانــی و خدمــات ســامت« کــه از ادغــام دو نهــاد آمبودزمــاِن پیش بینی شــده در 
»قانــون کمیســر پارلمانــی«5 و »قانــون کمیســر خدمــات ســامت«6 تشــکیل یافتــه اســت، هم اکنــون 
بــه وســیلۀ یــک شــخص واحــد و در دو واحــد ســازمانِی مجــّزا فعالیــت می کنــد. یــک واحــد ســازمانی 
ــات ســامت موســوم اســت.  ــان خدم ــه واحــد آمبودزم ــری ب ــی و دیگ ــان پارلمان ــه واحــد آمبودزم ب
بــا ایــن حــال، هــر دو واحــد ســازمانی بــه عنــوان آمبودزمــان پارلمانــی و خدمــات ســامت شــناخته 
ــر قوانیــن خــاِص خــود، بــه فعالیت هایــی در  می شــوند7 کــه تحــت نظــر یــک شــخص واحــد و بنــا ب
دو حــوزۀ مجــزا از یکدیگــر مشــغول اند. شــرایط انتصــاب مقــام عالی رتبــۀ ایــن آمبودزمــان در قانــون 
کمیســر پارلمانــی آمــده اســت کــه ایــن شــخص توســط پادشــاه منصــوب می شــود و چــون پادشــاه 
ــه یــک شــخص مســئول منتســب  ــد ب ــن مقــام بای ــذا َاعمــال ناشــی از ای دارای مســئولیت نیســت، ل
گــردد. بــر ایــن اســاس، انتصــاب کمیســر متعاقــب پیشــنهاد نخســت وزیر خواهــد بــود کــه در ظاهــر 
داللــت بــر انتصــاب ایــن مقــام از ناحیــۀ مقامــات عالیــه قــوۀ مجریــه دارد. بــا ایــن حــال، بــر اســاس 
ــه اســت، پیشــنهاد شــخص واجــد  ــت صــورت گرفت توافقــی کــه از ســال 1977 بیــن پارلمــان و دول
ــه کمیســر  ــوط ب ــۀ منتخــب مرب ــا کمیت ــس از مشــورت ب ــن منصــب پ ــت تصــدی ای ــت جه صاحی
پارلمانــی صــورت می گیــرد؛ بنابرایــن، علی رغــم آنکــه کمیســر بــا حکــم پادشــاهی منصــوب می شــود، 
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اســتقال ایــن نهــاد در برابــر اداره، بــا تلطیــف عرفــی مقــررات مربوطــه تضمیــن شــده اســت.1 قانــون 
ــاد  ــۀ نه ــت. بودج ــرده اس ــی ک ــدی پیش بین ــام متص ــرای مق ــاله را ب ــک دورۀ هفت س ــر ی فوق الذک
ــر ســخن،  ــه دیگ ــود.2 ب ــن می ش ــی تأمی ــع دولت ــه مناب ــان و باتوجه ب ــق رأی پارلم ــان از طری آمبودزم
ــرر  ــه مق ــوی خزان ــه از س ــی ک ــا میزان ــی ت ــر پارلمان ــه کمیس ــوط ب ــای مرب ــون هزینه ه ــق قان مطاب
می شــود، از ســوی مجلــس پرداخــت خواهــد شــد. درنتیجــه، ایــن نهــاد از حیــث مالــی نیــز مســتقل 
ــن آمبودزمــان منتشــر می شــود، از ســال  ــت می باشــد.3 گزارش هایــی کــه هرســاله از ســوی ای از دول
2015 بــه »کمیتــۀ امــور قانــون اساســی و ادارۀ امــور عمومــی«4 کــه در مجلــس عــوام دائــر اســت بــرای 
ــه بررســِی قوانینــی  بررســی ارجــاع می شــود.5 شناســایِی حوزه هــای ایــن دو فعالیــت مجــزا منــوط ب
ــی« و  ــر پارلمان ــون کمیس ــی »قان ــت؛ یعن ــوق اس ــد ف ــک از دو واح ــکیل هر ی ــای تش ــه مبن ــت ک اس

»قانــون کمیســر خدمــات ســامت«. در ادامــه بــه بررســی ایــن قوانیــن خواهیــم پرداخــت.

بند اول. قانون کمیسر پارلمانی

ــرر  ــۀ خــود مق ــه اســت،6 در مقدم ــرار گرفت ــورد اصــاح ق ــا م ــی کــه باره ــون کمیســر پارلمان قان
ــرای بازرســِی اقدامــات اداری تشــکیل  ــت از ملکــه ب ــه نیاب ــی ب داشــته اســت کــه آمبودزمــان پارلمان
ــدت  ــرای م ــاد، ب ــن نه ــی در رأس ای ــر پارلمان ــر، کمیس ــون فوق الذک ــاد قان ــق مف ــت. مطاب ــده اس ش
هفت ســال انجــام وظیفــه می کنــد و غیرقابــل انتصــاب مجــدد اســت. عــزل ایــن مقــام، بــه دو صــورت 
ممکــن اســت؛ یــا بــه درخواســت وی یــا بــه دلیــل ســوءرفتار کــه بنــا بــه تشــخیص مجلســین خواهــد 
ــا ملکــه اســت.7 حقــوق و دســتمزد کمیســر  بــود؛ بــه هــر حــال تصمیــم نهایــی در هــر دو صــورت ب

1. گرجی ازندریانی، علی اکبر و مهدی بابایی، آمبودزمان؛ هم سنجِی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان، مجلۀ تحقیقات حقوقی، 

شمارۀ 57، 1391، ص 147.

2-Gay, O. The Ombudsman: The Developing Role in the UK. House of Commons Library. 2012, pp. 3-4 . 

3-گرجی ازندریانی و بابایی، پیشین، ص 147.

4-Public Administration and Constitutional Affairs Committee . 

5-Gay, op. cit. p. 3 

برای بررسی وظایف این کمیته بنگ.

:PASC )Public Administration Select Committee(. )nd.(. Accessible on

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-administration-select-commit<

/tee

6. برای دریافت نسخۀ اصاح شدۀ قانون فوق، رک.

:UK Public General Acts. “Parliamentary Commissioner Act 1967”. Accessible on

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/13/crossheading/the-parliamentary-commissioner-for-administration< )last<

.)visited: 2020/11/23

7-Section 1

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
 با نگاهی به نهاد های ناظر در نظام حقوقی ایران
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1. عددهای ذکرشده، کدهای قانون مورد اشاره اند.

2-Cabinet Office . 

3-Civil Aviation Authority . 

4-Commission for Equality and Human Right . 

5-Ministry of Housing 

6-Ministry of Justice . 

7-Office for Nuclear Regulation . 

8-Gay, op. cit. p. 3 . 

پارلمانــی بــه وســیلۀ مجلــس عــوام مشــخص می شــود )بخــش 2 قانــون کمیســر پارلمانــی(. کمیســر 
ــا تصویــب خزانــه داری منصــوب کنــد. همچنیــن،  می توانــد مأمورانــی را بــرای انجــام وظایــِف خــود ب
ــرای  ــزوم ب ــارد و در صــورت ل ــه کار گم ــود ب ــات خ ــت تحقیق ــرای هدای ــرادی را ب ــًا اف ــد رأس می توان
تحقیقــات مشــترک، کمیســرهای محلــی در صــورت تفویــض اختیــار از ســوی کمیســر پارلمانــی، قــادر 

ــش 3(.  ــی اند )بخ ــق و بازرس ــه تحقی ب

ــون، نهــاد کفالــت نیــز پیش بینــی شــده اســت؛ بدین معناکــه در صــورت عــدم انجــام  در ایــن قان
ــدت  ــه م ــر ب ــخص را حداکث ــک ش ــد ی ــه می توان ــی، ملک ــر پارلمان ــوی کمیس ــف از س ــت وظای موق
دوازده مــاه بــه عنــوان سرپرســت ایــن نهــاد منصــوب کنــد. بــه محــض پایان یافتــِن ایــن مــدت زمانــی 
یــا انتصــاب جدیــد، وی از کار برکنــار خواهــد شــد و بیــش از دوازده مــاه، فعالیــت وی ممکــن نخواهــد 

1.))2&1 A-3 ــود ب

ســازمان های تحــت بازرســِی ایــن نهــاد، اکثــر شــرکت ها و نهادهــای دولتــی را شــامل می شــوند. 
ــری  ــی کشــوری،3 کمیســیون براب ــه،2 ســازمان هواپیمای ــد از: کابین ــا عبارت ان ــِن آنه برخــی از مهم تری
ــماِر  ــای پرش ــته ای7 و نهاده ــررات هس ــتری،6 ادارۀ مق ــکن،5 وزارت دادگس ــر،4 وزارت مس و حقوق بش
دیگــری کــه در فهرســت شــمارۀ 2، الحاقیــه بــه قانــون فــوق از آنهــا یادشــده اســت. قبــض و بســط 
نهادهــای تحــت بازرســی و افــزودن یــا کاســتن از فهرســت فــوق، بنــا بــه دســتور ملکــه انجــام خواهــد 
ــا مقامــات  ــی کــه توســط دپارتمان هــای دولتــی ی ــد تمامــی اقدامات شــد. همچنیــن، کمیســر می توان
ــاد  ــری، نه ــه تعبی ــد. ب ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــود را م ــام می ش ــا انج ــی از آنه ــا به نمایندگ ــه ی مربوط
آمبودزمــان پارلمانــی قــادر بــه بازرســی در مــورد تمــام ســوءمدیریت ها در تمــام بخش هــای حکومتــی، 
ــن  ــاده چنی ــن م ــف ای ــوم مخال ــد از مفه ــز، هرچن ــا نی ــت.8 »دراینج ــی اس ــۀ عموم ــا و بدن آژانس ه
اســتنباط می گــردد کــه اقدامــات اشــخاص یــا نهادهــای غیردولتــی خــارج از نظــارت آمبودزمــان قــرار 
ــه نمایندگــی از دپارتمان هــا  ــی کــه ب ــن مــاده، اقدامات ــر اســاس قیــد اخیــر ای ــا ایــن حــال، ب دارد، ب
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1-Parliamentary Commissioner for Administration: Annual Report, 1992

به نقل از: گرجی ازندریانی و بابایی، 1391: ص 144.

2. با این حال مطابق بخش ششم این قانون، مقام های محلی، مقام ها و سازمان هایی که تأمین کنندۀ خدمات عمومی اند، یا یک حکومت 

محلی یا مقام هایی که به وسیلۀ ملکه، وزیر، یا یک سازمان حکومتی منصوب شده اند و نهادهایی که بودجۀ آنها از طریق قانون پارلمان 

تعیین می شود نمی توانند نزد نهاد شکایت کنند.

3. شفیعی، جعفر، الگوی مطلوب نظام بازرسی کشوری از منظر تطبیقی با تأکید بر مورد ایران، رسالۀ دکتری حقوق عمومی، 

دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1394، ص 168.

قابل توضیح است که این مسئله در انگلستان به فیلتر اعضای پارلمان )MP Filter( معروف است.

4-SCHEDULE

انجــام می شــود در حــوزۀ صاحیــت آن قــرار می گیــرد. درنتیجــه چــون شــرکت های طــرف قــرارداد 
بــا دپارتمان هــا درواقــع بــه نمایندگــی از آنهــا اقــدام می کننــد، بنابرایــن در حــوزۀ صاحیــت کمیســر 
ــه اســت«1  ــرار گرفت ــح ق ــورد تصری ــز م ــزارش 1992 کمیســر نی ــن موضــوع در گ ــد. ای ــرار می گیرن ق
ــه  ــا شــرکت ها و ســازمان هایی کــه ب ــه هــر روی، رســیدگی و بازرســی در ســازمان های حکومتــی ی ب
نمایندگــی از ملکــه انجــام وظیفــه می کننــد نیــز، متصــّور اســت؛ ایــن شــرکت ها و ســازمان ها یــا بایــد 
بــه وســیلۀ ملکــه، یــا از طریــق قانــون مصــوِب پارلمــان یــا به وســیلۀ یکــی از وزراء ایجــاد شــده باشــند 

و حداقــل نیمــی از ســرمایۀ آنهــا متعّلــق بــه بخــش عمومــی باشــد )بخــش 4(.

ــا به واســطۀ  ــد شــد ی ــد کمیســر انجــام خواه ــه تشــخیص و صاحدی ــًا و ب ــا رأس ــز ی بازرســی نی
ــه ایــن نهــاد تســلیم می شــود؛ در یــک فــرض، یــک مقــام  شــکایاتی اســت کــه از طریــق پارلمــان ب
عمومــی شــکایت کتبــِی خــود را بــه یکــی از اعضــای مجلــس عــوام داده و ایــن عضــو شــکایت موصــوف 
را بــه نهــاد آمبودزمــان احالــه خواهــد داد2  و فــرض دوم زمانــی اســت کــه یــک شــخص عــادی شــکایت 
خــود را بــه دســت یکــی از اعضــای مجلــس رســانده و ایــن شــکایت بایــد بــا رضایــِت شــاکی بــه نهــاد 
آمبودزمــان فرســتاده شــود )5-1(. بــه دیگــر ســخن، در انگلســتان شــاکی نمی توانــد بــه طــور مســتقیم 
شــکایت خــود را بــه کمیســر پارلمانــی دهــد، بلکــه ابتدائــًا بایــد تســلیم نماینــده پارلمــان کنــد و در 
صــورت صاحدیــد وی بــه کمیســر پارلمانــی ارجــاع خواهــد شــد؛ لــذا اختیــار تصمیم گیــری پیرامــون 

تســلیم یــا عــدم تســلیم شــکایت بــه نماینــدۀ پارلمــان واگــذار شــده اســت.3

ایــن نهــاد صاحیــت بازرســی در برخــی از حوزه هــا را نــدارد؛ بــرای مثــال، اقدامــات مربــوط بــه 
واخواهــی، بازنگــری یــا مراجعــه بــه دادگاه از ســوی اشــخاص غیرقابــل بازرســی اند، یــا اقداماتــی کــه 
ــه(  ــه گذرنام ــوط ب ــور مرب ــًا ام ــرد )مث ــرای حفــظ امنیــت کشــور انجــام می پذی ــت ب ــه وســیلۀ دول ب
)4A & 1C-5(. برخــی دیگــر از مســتثنیات ایــن بازرســی ها در ضمیمــۀ ســوم4 ایــن قانــون آمده انــد؛ 
ــی،  ــازمان های بین الملل ــورها و س ــر کش ــا دیگ ــتان ب ــِی انگلس ــط بین الملل ــه رواب ــوط ب ــال مرب َاعم

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
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1. شفیعی، همان، ص 169.

2. همان، ص 68.

ــت  ــیلۀ دول ــه وس ــه ب ــات صورت گرفت ــور، اقدام ــن کش ــای ای ــارج از مرزه ــده در خ ــات انجام ش اقدام
ــرزمین های  ــا س ــه ب ــده در رابط ــات اتخاذش ــی، اقدام ــت مل ــم و امنی ــورد جرائ ــق در م ــرای تحقی ب
ــی،  ــای بین الملل ــا دادگاه ه ــری ی ــی و کیف ــای مدن ــه دادگاه ه ــوط ب ــاوراء بحــری، دادرســی های مرب م
ــه عنــوان اعضــای دادگاه هــا  اقدامــات صورت گرفتــه توســط اشــخاِص منصــوب از ســوی لردچنســلر ب
ــاط  ــت در ارتب ــات دول ــی اســت، تصمیم ــه دارای شــأن قضای ــر شــخصی ک ــای اداری و ه ــا دیوان ه ی
ــاد  ــیلۀ نه ــه وس ــی ب ــتثنیات بازرس ــن مس ــه مهم تری ــی و... ازجمل ــه دادگاه عال ــراد ب ــۀ اف ــا مراجع ب
ــه ســازماِن مــورد بازرســی، پــس از شــروع تحقیقــات از ســوی کمیســر،  ــد. همچنیــن، ب آمبودزمان ان

ــرای ادای توضیحــات داده خواهــد شــد. مهلتــی ب

اصــواًل در انگلســتان، کمیســر پارلمانــی فقــط شــکایات اشــخاص متضــرر یــا زیان دیــده را 
ــمول  ــوع مش ــکایت، موض ــورد ش ــوع م ــوع موض ــخ وق ــاه از تاری ــس از دوازده م ــرد )6-2(1 و پ می پذی
مــرور زمــان شــده و دیگــر قابــل شــکایت نخواهــد بــود )مگــر اینکــه کمیســر رســیدگی بــه شــکایت 
را حتــی فراتــر از ایــن موعــد صــاح بدانــد( )6-3(. شــاکی بایــد شــخصی باشــد کــه مقیــم انگلســتان 
ــا طــرِف  ــن کشــور اقامــت داشــته ی ــوع اختــاف در ای ــا تحــت شــرایطی دیگــر، در زمــان وق ــوده ی ب
حقــوق و تعهــدات بــا انگلســتان بــوده باشــد )6-4(. تحقیقــات نیــز اصــواًل بــه صــورت محرمانــه انجــام 
می شــوند. امــا، اگــر کمیســر خــاف ایــن مســئله را صــاح بدانــد، رونــد تحقیقــات به گونــه ای دیگــر 
ــل آورد  ــه عم ــه را ب ــات الزم ــوع، تحقیق ــوص موض ــخصی در خص ــر ش ــد از ه ــود و می توان ــد ب خواه
ــا نماینــدگاِن  ــه وســیلۀ کمیســر ی )7(. در صورتــی کــه ســازماِن بازرسی شــونده از انجــام تحقیقــات ب
ــن  ــد ای ــر می توان ــد، کمیس ــا باش ــت دادگاه ه ــوع در صاحی ــر موض ــل آورد، اگ ــه عم ــت ب وی ممانع
تخلــف را بــه دادگاه ذی ربــط بــرای رســیدگی ارجــاع دهــد )9(. کمیســر پارلمانــی هرچنــد می توانــد 
از وزیــر، اداره یــا عضــوی کــه تحــت بازرســی اســت درخواســت ارائــۀ مــدارک و اســناد الزم را داشــته 
ــد ادای  ــا )همانن ــهود و بازرســی از آنه ــا در احضــار ش ــی مشــابه دادگاه ه ــد قدرت ــا نمی توان ــد، ام باش
ســوگند( بــه منظــور تهیــۀ اطاعــات داشــته باشــد )8-1 & 2(. پــس از اتمــام تحقیقــات، کمیســر بایــد 
ــًا تقاضــای رســیدگی  نســخه ای از تحقیقــات بــه عمــل آمــده را بــرای عضــو مجلــس عــوام کــه ابتدائ
کــرده اســت یــا اگــر وی دیگــر عضــو مجلــس نیســت، بــه یکــی از اعضــای مجلــس کــه خــوْد مناســب 
تشــخیص می دهــد تقدیــم کنــد. همچنیــن، نســخه ای از گزارش هــا را بایــد بــه شــخص یــا اشــخاصی 
ــرد  ــزارش کل عملک ــد گ ــز، بای ــد. هرســاله نی ــوده اســت ارســال کن ــا ب ــه آنه ــوط ب ــه شــکایت مرب ک
ایــن نهــاد از ســوی کمیســر بــه پارلمــان ارســال شــود )10(. همچنیــن، در ایــن کشــور پیشــنهادهای 
ــن  ــه ای ــت ک ــح اس ــل توضی ــان قاب ــده اند.2 در پای ــی ش ــری قضای ــمول بازنگ ــی مش ــر پارلمان کمیس
آمبودزمــان، جــز تهیــه و جمــع آورِی گــزارش، هیــچ صاحیتــی بــه منظــور ارائــۀ راهکارهــای جبرانــی 
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ــوان  ــه عن ــًا ب ــی مرســوم اســت( نداشــته و صرف ــای قضای ــه در رویه ه ــده )چنانک در خصــوص زیان دی
بــازوی حکومــت در جمــع آوری اطاعــات از ســوءمدیریت ها صاحــب صاحیــت اســت. مضافــًا، اعضــای 
ــوع ضابطــۀ  ــق اعضــای پارلمــان( در ایــن کشــور می تواننــد خــارج از هــر ن پارلمــان و مــردم )از طری

شــکلِی خــاص و بــدون هزینــه، شــکایات خــود را بــه ایــن نهــاد تقدیــم کننــد.1

بند دوم. قانون کمیسر خدمات سالمت

کمیســر خدمــات ســامت یــا آمبودزمــان خدمــات ســامت، نهــادی اســت کــه قــدرت اصلــی اش 
ــط  ــار توس ــرای اولین ب ــاد ب ــن نه ــد، ای ــه ش ــتر گفت ــه پیش ــد. چنان ک ــذ می کن ــون 1993 اخ را از قان
ــن  ــا ای ــد. ب ــی ش ــال 1973 پیش بین ــت«2 در س ــی بهداش ــات مل ــدد خدم ــازمان دهِی مج ــون س »قان
حــال، مبنــای اصلــِی حــوزۀ صاحیــت و اختیــارات ایــن نهــاد همــان قانــون 1993 اســت کــه بارهــا 
نیــز اصــاح شــده اســت. الزم بــه توضیــح مجــدد اســت کــه کمیســر )یــا عالی تریــن مقــام ایــن نهــاد( 
ــن ســمت نصــب می شــود و  ــه ای ــی ب ــون کمیســر پارلمان ــر اســاس قان ــه ب همــان شــخصی اســت ک
طبــق همــان شــرایط )کــه مجــدداً در ضمیمــۀ شــمارۀ 1 پیوســت قانــون خدمــات ســامت آمــده( از 

کار برکنــار خواهــد شــد. 

مطابــق ایــن قانــون، مشــمولیِن بازرســِی ایــن نهــاد، همگــی مختــص بــه حــوزۀ درمــان و بهداشــت 
ــات  ــۀ خدم ــه به منظــور ارائ ــا و ســازمان هایی ک ــن، اشــخاص، نهاده ــر ای ــاوه ب ــد. ع در ســطح مّلی ان
ــی طــرف قــرارداد هســتند )حتــی اگــر اشــخاص حقیقــی  ــا ایــن نهادهــای مّل ــی ب بهداشــتی و درمان
ــن، در  ــتان و همچنی ــه در انگلس ــرادی ک ــی، اف ــات داروی ــدۀ خدم ــخاص ارائه دهن ــند )2B((، اش باش
ــرار  ــان ق ــات پزشــکی و دندان پزشــکی اند، تحــت بازرســی آمبودزم ــدۀ خدم ــی ارائه دهن مناطــق محّل
دارنــد )2(. موضوعــات قابــل پیگیــری به وســیلۀ کمیســر اصــواًل عــدم ارائــۀ خدمــات ســامت بــه وســیلۀ 
ســازماِن فعــال در حــوزۀ خدمات رســانی و ســوءمدیریت ها3 از ســوی نهــاد، اشــخاصی کــه در ایــن نهــاد 

1-Magnetta, op. cit. p. 679
علی رغم آنچه گفته شد، انتقاداتی نیز به فعالیت های آمبودزمان پارلمانی وارد شده است؛ به عنوان مثال، رد شدِن خیل 

عظیمی از شکایات به دلیل ابهام در نحوۀ فعالیت این نهاد )یکی از این دالیل نیز، رد شدِن شکایات از فیلتر اعضای پارلمان 
مطرح شده است(، عدم وجود راهکارهای جبرانِی مناسب، چندگانگی نهادهای آمبودزمان، گستردگِی نظامات درونِی حل 
 و فصل اختافات در ادارات که دامن زنندۀ ابهام برای شهروندان شده است، جلوگیری از طرح شکایت به نهاد آمبودزمان 

در جایی که شخص باید ابتدائًا به دادگاه مراجعه کند، برخی از چالش های عدم کارکرد مناسب آمبودزمان پارلمانی معرفی 
.)Gay, op.cit: 7, 8( .شده اند

.2-The National Health Service Reorganization Act
 3. سوءمدیریت زمانی است که خارج از اصول و استانداردهای درمانِی موجود در »قانون استانداردها و بهداشت جمعی 

Community Health and Standards Act 2003« باشد. 
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مشــغول بــه کار هســتند، کســی کــه بــه نمایندگــی از ایــن نهــاد فعالّیــت می کنــد یــا شــخصی کــه 
ــه وی تفویــض شــده باشــد، اســت )3(. مهم تریــن اســتثناء  وظایفــی از ســوی نهــاِد مــورد شــکایت ب
ــه شــخِص متضــرر دارای حــق  ــا شــکایاتی اســت ک ــان در رابطــه ب ــدم بازرســی از ســوی آمبودزم ع
مراجعــه بــه دادگاه، واخواهــی یــا بازنگــری اســت و مســائل اســتخدامی از قبیــل دســتمزدها، عــزل و 
نصب هــا، بازنشســتگی و... از حــوزۀ بازرســی ایــن نهــاد خارج انــد )4 & 7(.1 بــا ایــن همــه، در مــواردی 
کــه شــخص از حــق تجدیدنظرخواهــی بــه موجــب قانونــی خــاص منــع شــده اســت، نهــاد آمبودزمــان 

قــادر بــه بازرســی در خصــوص شــکایت از ســلب حــق تجدیدنظرخواهــی اســت )4-6(. 

ــای  ــا و نهاده ــه جــز برخــی مقام ه ــا ب ــراد و گروه ه ــام اف ــه تم ــز، اختصــاص ب ــگاه شــاکی نی جای
عمومــی دارد؛ ایــن بخــش عمومــی شــامل هــر مقــام عمومــِی محلــی و نهادهایــی کــه بــرای اهــداف 
ــا شــرکت،  ــر هــر صنعــت ی ــک ب ــا ارگان دولتــِی مال خدمــات عمومــی ایجــاد شــده اند، هــر مرجــع ی
ــا ایجــاد شــده اند  ــر منصــوب شــده ی ــا وزی ــه وســیلۀ ملکــه ی ــه اعضــای آن ب ــادی ک ــام و نه ــر مق ه
ــان  ــگاه خواه ــد در جای ــا نمی توانن ــن می شــود، اســت و اینه ــی تأمی ــا از بخــش عموم ــد آنه ــا درآم ی
ــِی  ــه ادارۀ پارلمان ــن بخــش نســبت ب ــراق ای ــن وجــه افت ــاید مهم تری ــد)8(. ش ــرار بگیرن ــا شــاکی ق ی
ــق اعضــای  ــزوم وصــول شــکایات از طری ــدم ل ــد، ع ــه شــرح آن در بخــش پیشــین آم ــان ک آمبودزم
پارلمــان باشــد. در ایــن قانــون، هیــچ ضابطــۀ خاصــی در ایــن خصــوص ماحظــه نمی شــود و حتــی 
ــد  ــه می توانن ــر ســایر کســانی ک ــاوه ب ــی )ع ــات بهداشــتی و درمان ــی خدم ــای متوّل برخــی از نهاده
ــه از  ــا شــخصی ک ــاد ی ــت از نه ــه نیاب ــد شــکایات خــود را ب ــد(، می توانن ــرار بگیرن ــام شــاکی ق در مق
ســوءمدیریت ها متحمــل زیانــی شــده اســت، بــه دســت کمیســر مربوطــه برســانند. در ایــن خصــوص، 
تصمیم گیــری دربــارۀ شــکایات ارجاعــی منــوط بــه صاحدیــد کمیســر اســت )10(. همچنیــن، صــورِت 
ــاکْی  ــد ش ــان می کن ــه گم ــت ک ــی اس ــت هزینه های ــرای پرداخ ــر ب ــت کمیس ــراق، صاحی ــر افت دیگ
زیان دیــده اســت یــا کســانی کــه در تهیــه و تــدارِک مــدارک و اطاعــات بــه کمیســر کمــک کرده انــد 
)11-4(. برخــاف دفتــر پارلمانــی نیــز، کمیســر از طریــق ایــن دفتــر اختیاراتــی هماننــد قاضــِی دادگاه 
.)2a & b-12( ــان دارد در جمــع آورِی اطاعــات، احضــار شــهود و تقاضــای ادای ســوگند از ســوی آن

شــکایات نیــز بایــد بــه صــورت کتبــی باشــند و شــخص، هماننــد دفتــر پارلمانــی زمانــی محــق بــه 
شــکایت اســت کــه متحّمــل ضــرری شــده باشــد )3a & b-9(؛ بنابرایــن، مبرهــن اســت کــه آمبودزمــان 
ــدۀ  ــخص زیان دی ــه در آن ش ــتند ک ــتقیمی هس ــِی غیرمس ــع عموم ــن نف ــه متضم ــکایات ک ــه ش ب
مســتقیمی وجــود نــدارد و نفــع مســتقیمی بــه محــاق نرفتــه اســت، رســیدگی نخواهــد کــرد. مهلــت 

1. در این بین، برخی از نهادهای تخصصِی دیگر در حوزۀ درمان از شمول بازرسی آمبودزمان خارج اند )برای بررسی این 

نهادها نک. بخش ششم قانون(.
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1-Local Government and Social Care Ombudsman

2-The Commission for Local Administration . 

3-The Local Government Act . 

4-Poor Communications . 

5-Giving Out Misleading Information . 

6-Sandford, M. The Local Government Ombudsman. House of Commons Library, 2017, pp. 4-5 . 

تظّلم خواهــی نیــز، یک ســال از زمــان وقــوع ضــرر اســت و پــس از آن شــامل مــرور زمــان خواهــد شــد 
)مگــر آنکــه کمیســر تحــت شــرایطی، رســیدگی را خــارج از ایــن زمــان الزم ببینــد( )9-4(. تحقیقــات 
بــه صــورت محرمانــه انجــام می شــوند )1b-11(، نســخه ای از نتایــج تحقیقــات یــا دالیــل عــدم انجــام 
آن بایــد بــه یکــی از اعضــای مجلــس عــوام کــه کمیســر را از موضــوع شــکایت مّطلــع ســاخته اســت 
ــد  ــر اینهــا، کمیســر می توان ــا ذی نفع هــای شــکایت ارســال شــود )14(. عــاوه ب و طرفیــن شــکایت ی

شــخص متخّلــف یــا مجــرم را بــه دادگاه صالــح بــرای رســیدگی های بعــدی ارجــاع دهــد )13(.

گفتار سوم. آمبودزمان حکومت محلی و مراقبت اجتماعی1

ــای  ــی و مراقبت ه ــت محل ــان حکوم ــوان »آمبودزم ــت عن ــه تح ــی«2 ک ــیون ادارۀ محل »کمیس
اجتماعــی« شــناخته می شــود، بــه وســیلۀ »قانــون حکومــت محلــی«3 در ســال 1974 تأســیس شــده 
اســت. متصــدی ایــن نهــاد بــه وســیلۀ ملکــه و بــه توصیــۀ نخســت وزیــر منصــوب می شــود و نهــادی 
اســت کــه هــم از دولــت و هــم از پارلمــان مســتقل اســت. ایــن نهــاد بــه پارلمــان و نــه بــه نخســت وزیر 
پاســخگو نیســت و دارای اســتقال اســت. حداکثــر مــدت زمــان تصــدی زعامــت ایــن نهــاد بــه صــورت 
ــن  ــود. ای ــه ش ــان ارائ ــه پارلم ــد ب ــاله بای ــز، هرس ــاالنۀ آن نی ــزارش س ــت. گ ــال اس ــت س دوره ای هف
نهــاد، صرفــًا مقامــات محلــی و ســایر ارگان هــای عمومــِی خــاص را در حــوزۀ صاحیــت دارد )برخــاف 
نهــاد آمبودزمــان پیشــین کــه صاحیــت رســیدگی بــه شــکایات مقامــات و نهادهــای دولــت مرکــزی و 
خدمــات ســامت عمومــی را داراســت(. بــا ایــن حــال، شــوراهای بخــش و شــهر در حــوزۀ صاحیت این 
نهــاد قــرار نمی گیرنــد. شــکایات مطروحــه نیــز، بایــد ناشــی از ســوءمدیریت ها باشــند. مصادیقــی کــه 
ــدارِی  ــن، نگه ــه تعویق انداخت ــت اند: ب ــن دس ــائلی از ای ــد مس ــده آمده ان ــای رسیدگی ش در پرونده ه
ضعیــف ســوابق، عــدم اقــدام، عــدم پیــروی از رویه هــا و قوانیــن، ارتباطــات ضعیــف،4 ارائــۀ اطاعــات 

ــق و بازرســی و... .6 ــدم تحقی ــده،5 ع گمراه کنن

ــارۀ چگونگــِی بازرســی و موضوعــات  ــه ایــن نهــاد درب هرچنــد قانــون 1974 اختیــارات وســیعی ب
تحــت بازرســی داده اســت امــا، ایــن نهــاد در مــواردی اســتثنایی قــادر بــه بازرســی نخواهــد بــود: بــرای 

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
 با نگاهی به نهاد های ناظر در نظام حقوقی ایران
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مثــال، هنگامــی کــه بیــش از دوازده مــاه از زمــاِن اطــاع از مســئلۀ قابــل شــکایت گذشــته باشــد، یــا 
شــکایت مطروحــه تأثیــر مســتقیمی بــر شــاکی نداشــته و منجــر بــه اجحافــی در حــق شــخِص شــاکی 
ــا  ــر گذاشــته باشــد ی ــی تأثی ــراد محل ــر گســترۀ وســیعی از اف ــا موضــوع مطروحــه ب نشــده باشــد، ی
زمانــی کــه نهــاد آمبودزمــان تلقــی اش بــر آن اســت کــه شــاکی منطقــًا بهتــر اســت از ُطــرق قضایــی 
پیگیــِر موضــوع خــود شــود و در آخــر نیــز، زمانــی کــه موضــوع مربــوط بــه مســائل شــغلی و کارگزینــی 
ــل ذکــِر دیگــر آن اســت کــه  ــۀ قاب ــا امــور انضباطــی(.1 نکت ــی همچــون اســتخدام ی باشــد )موضوعات
پیش شــرط شــکایت در ایــن نهــاد، شــکایت اولیــه از طریــق فرآیندهــای تظلم خواهــِی موجــود در اداره 
اســت. همچنیــن، اگــر بازرســی یــا حتــی عــدم بازرســی از ســوی ایــن نهــاد، تصمیــِم نهایــی باشــد، 

دالیــل آن بایــد بــه شــاکی اعــام شــود.2

بــه هــر روی، جبران هایــی کــه از طریــق ایــن نهــاد پیش بینــی شــده ، بدیــن قرارنــد: عذرخواهــی 
ــوده اســت، اتخــاذ تصمیمــی  ــه انجــام آن ب ــه طــرف شــکایت موظــف ب ــی ک ــۀ خدمت از شــاکی، ارائ
ــدا  ــد صــورت می گرفــت، بازنگــری در تصمیمــی کــه از همــان ابت مناســب کــه پیــش از شــکایت بای
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــکایت ب ــرف ش ــازوکارهای ط ــود س ــت، بهب ــده اس ــاذ نش ــتی اتخ به درس
پیش آمــدِن مشــکات مشــابه یــا پرداخــت وجهــی3 بــه شــاکی. ایــن نهــاد در ارتبــاط بــا مراقبت هــای 
ــات الزم  ــه اقدام ــورد مراجع ــِت م ــدۀ مراقب ــه تأمین کنن ــس از آنک ــه را پ ــکایات مطروح ــی، ش اجتماع
ــا ایــن حــال بــاز هــم شــکایتی وجــود داشــت ورود می کنــد و برخــاف »کمیســیون  را انجــام داد و ب
ــه طــور  ــا خدمــات ثبت شــده ب ــاط ب ــه شــکایات در ارتب کیفیــت مراقبــت«4 کــه وظیفــۀ رســیدگی ب

ــد.  ــوردی رســیدگی می کن ــردی و م ــات ف ــور و موضوع ــه ام ــًا ب ــن نهــاد صرف ــی را دارا اســت، ای کل

چنانکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، ایــن نهــاد بــه دلیــل برخــورداری از اســتقال نــه بــه پارلمــان و 
نــه بــه نخســت وزیــر پاســخگو اســت و نــه آمبودزمــاِن دیگــری می توانــد تصمیمــات ایــن نهــاد را زیــر 
ســؤال ببــرد )هرچنــد خــوِد آمبودزمــان محلــی قــادر اســت در صــورت صاحدیــد، تصمیم گیــری در 
یــک موضــوع خــاص را بــه آمبودزمــاِن دیگــری احالــه دهــد( و اصــواًل، تصمیمــات و فرآینــد کاِر ایــن 
نهــاد غیرقابــل تجدیدنظــر اســت. بــا ایــن حــال، در مــواردی بازنگری هــاِی درونــی و بــه وســیلۀ خــوِد 
نهــاد پیش بینــی شــده اســت. بــرای مثــال، هنگامــی کــه در زمــان بازرســی و تصمیم گیــری، شــواهد 

 1-Local Government & Social Care Ombudsman. “What we can and cannot look at” )nd.(. Accessible on:

.)<https://www.lgo.org.uk/make-a-complaint/what-we-can-and-cannot-look-at< )last visited: 2020/11/23

2-Sandford, op. cit. p. 6 . 

3-Make Payment . 

4-The Care Quality Commission . 
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1-Ibid, 8-9

2-Housing Ombudsman

3-Social Housing . 

4-Social Landlord . 

5-The Housing Ombudsman Scheme . 
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و مــدارِک مؤثــر در دســترس نبــوده و در صــورت دسترســی بــه آنهــا و مؤثربــودن در کشــف حقیقــت، 
تصمیــم مجــدداً بازنگــری خواهــد شــد.1

گفتار چهارم. آمبودزمان مسکن2

ــه  ــه اشــخاص داده می شــود ک ــوان »مســکن های اجتماعــی«3 ب ــی تحــت عن در انگلســتان، اماکن
ــه  ــن مالکان ــه بخــش خصوصــی تحــت عناوی ــر از مســکن هایی اســت ک ــه نحــو چشــمگیری ارزان ت ب
ــان  ــرح آمبودزم ــه در »ط ــی«4 ک ــکن های اجتماع ــکان مس ــور، »مال ــن کش ــد. در ای ــذار می کن واگ
مســکن«5 قــرار داده شــده اند، تحــت بازرســِی ایــن نهــاد قــرار دارنــد. ایــن فهرســت بــه وســیلۀ دولــت 
ــن  ــه ای ــت را ب ــن صاحی ــال 1996 ای ــون مســکن«6 س ــم »قان ــه بخــش پنجاه ویک ــه می شــود ک تهی
قــدرت مرکــزی بــرای صورت بنــدِی فهرســت موصــوف اعطــاء کــرده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن طــرح 
ــار به وســیلۀ خــوِد  )کــه مبنــای عملکــرد و صاحیــت آمبودزمــان مســکن اســت( هــر پنج ســال یک ب
ایــن نهــاد و بــا تأییــد دولــت، اصــاح می شــود7 کــه آخریــن اصاحیــه نیــز، مربــوط بــه ســال 2018 
ــت  ــده اس ــوق آم ــون ف ــا در قان ــام آنه ــه ن ــی ک ــکن اجتماع ــدگاِن مس ــم ارائه دهن ــت. ه ــادی اس می
ماننــد مقامــات محلــِی تأمین کننــدۀ چنیــن مســکن هایی کــه عضویــت آنهــا اجبــاری اســت،8 و هــم 
افــرادی کــه بــه صــورت داوطلبانــه بخشــی از ایــن طــرح می شــوند، تحــت نظــارت آمبودزمــان مســکن 
ــات و  ــۀ اطاع ــه تهی ــد ب ــن طــرح، بای ــن در ای ــراد متقاضــِی قرارگرفت ــد )4,5,6,7 & 8(. اف ــرار دارن ق
در اختیــار قــرار دادِن آنهــا بــه نهــاد آمبودزمــان پایبنــد باشــند. هــدف از تهیــۀ ایــن طــرح آن اســت 
کــه مســتأجران و افــراد را قــادر بــه تهیــۀ شــکایت نــزد نهــاد آمبودزمــان کنــد. ایــن نهــاد قــادر اســت 
بــه حــل و فصــل اختافــات افــراِد شناسایی شــده در ایــن طــرح از طریــق جبــران خســارت یــا ســایر 

ــد.9 ــدام کن ــد، اق ــب می دان ــه مناس ــی ک جبران های

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
 با نگاهی به نهاد های ناظر در نظام حقوقی ایران
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ــت منصــوب  ــه وســیلۀ دول ــن نهــاد شــخصی اســت کــه ب ــام متصــدی ای ــن طــرح، مق ــق ای مطاب
ــرای  ــری ب ــاد دیگ ــا نه ــام ی ــچ مق ــوی هی ــری از س ــۀ دیگ ــه تأییدی ــازی ب ــچ نی ــود )2b( و هی می ش
ــوان شــاکی شــناخته شــوند، کســانی اند  ــه عن ــد ب ــه می توانن ــرادی ک ــدارد. اف ــن انتصــاب وجــود ن ای
ــن رابطــه  ــر باشــند )ای ــا عضــوی از طــرح فوق الذک ــک رابطــۀ مؤجــر و مســتأجری ب ــا دارای ی ــه ی ک
ــک  ــتفاده از ی ــان اس ــا خواه ــت( ی ــل اس ــک مح ــکونت در ی ــوز س ــا مج ــه ی ــق اجاره نام ــا از طری ی
ــا حــوزۀ مســکن  ــِی مرتبــط ب مســکن باشــند )19(. همچنیــن، اعضــای مجلــس عــوام، مقامــات محل
ــد از  ــه می توانن ــد ک ــه افرادی ان ــع شــده اســت از جمل ــه واق ــورد شــکایت در آن منطق ــه مســکن م ک
اشــخاص ثبت شــده در فهرســِت نــزد ایــن نهــاد، شــکایات خــود را مطــرح کننــد )20(. شــکایاتی قابــل 
بررســی اند کــه ناشــی از فعالیــت نامناســب یــا عــدم فعالیــت مناســب در رابطــه بــا تأمیــن، مدیریــت 
مســکن و بــه طــور کل کلیــۀ فعالیت هــای مربــوط بــه مســکن از ســوی اعضــا باشــد )22(. شــکایات 
در رابطــه بــا اعضایــی کــه عضویــت آنهــا بــه پایــان رســیده، امــور سیاســی، نــرخ اجاره هــا و خدماتــی 
ــا  ــه دادگاه ه ــوط ب ــور مرب ــی اســت، ام ــوری کــه مســتلزم طــی مراحــل قانون ــد، ام ــه افزایش یافته ان ک
ــر در آن خصــوص  ــان دیگ ــک آمبودزم ــا ی ــان مســکن ی ــه آمبودزم ــی ک ــای اداری، موضوع و دیوان ه
ــل  ــان غیرقاب ــد آمبودزم ــه صاحدی ــه ب ــی ک ــرده اســت، موضوعات ــم مقتضــی را اتخــاذ ک ــًا تصمی قب
ــه از  ــال نتایجــی اســت ک ــه دنب ــه شــاکی ب ــاری( و مســائلی ک ــت اختی ــه ای صاحی شــکایت اند )گون
توانایــِی قانونــِی آمبودزمــان بــرای مرتفع ســاختِن آن خــارج اســت و برخــی دیگــر از مســائل، غیرقابــل 

ــکن اند )23(. ــان مس ــیلۀ آمبودزم ــه وس ــی ب بازرس

ــل و مســتندات  ــه دالی ــِی دسترســی ب ــط قانون ــه ضواب ــان محــدود ب ــن طــرح، آمبودزم ــق ای مطاب
ــت گســترده تری اســت.  ــا دارای صاحی ــایر آمبودزمان ه ــه س ــث، نســبت ب ــن حی نیســت)30( و از ای
ــت )31(  ــد اس ــۀ جدی ــۀ ادّل ــورت ارائ ــود در ص ــات خ ــدد تصمیم ــرِی مج ــه بازنگ ــادر ب ــاد ق ــن نه ای
و درصورتی کــه ماحظــه کنــد: )1( طرفیــن دارای اختافــی مشــابه در دســتگاه قضایی انــد، )2( 
ــد  ــورد تأیی ــز، م ــاد نی ــگاه نه ــه از ن ــد ک ــا شــاکی اِعمــال کن ــی را در رابطــه ب عضــو طــرح جبران های
باشــند، )3( بــا تأییــد نهــاد شــاکی شــکایت خــود را مســترد دارد و )4( نهــاد آمبودزمــان شــکایت را 
ــا توقــف بازرســی ها مبــادرت  ــه تعلیــق ی ــد، ب ــل طــرح بدان ــر اســاس مســتثنیات پیش گفتــه غیرقاب ب
ــن  ــه طرفی ــات خــود ب ــج تحقیق ــۀ نتای ــه ارائ ــزم ب ــاد مل ــن نه ــر روی، ای ــه ه ــد )32(. ب ــد ورزی خواه
ــای  ــد. جبران ه ــه کن ــی احال ــای محل ــه آمبودزمان ه ــف خــود را ب ــد وظای ــواردی می توان ــوده و در م ب
پیش بینی شــده نیــز، بــه صــورت عذرخواهــی، پرداخــت خســارت بــه شــاکی، الــزام بــه انجــام یــا عــدم 
ــی در حــد  ــای تأمین ــن و انجــام ســایر جبران ه ــن طرفی ــراردادِی فی مابی ــوق ق ــدات و حق انجــام تعه
ــۀ  ــه ارائ ــد عضــو محکوم شــده را ملــزم ب ــِی عضــو طــرح، هســتند )43(. ایــن نهــاد می توان ــواِن قانون ت
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گــزارش از اقدامــات جبرانــِی پیش بینــی شــده نمایــد و در صــورت تخلــف از آن، متخلــف را بــه مراجــع 
قانونــی بــرای برخــورد مقتضــی معرفــی کنــد )44 & 45(. آمبودزمــان مســکن موظــف اســت هرســاله 
گزارش هــای خــود را بــه دولــت دهــد و مرجــع اخیرالذکــر، گزارش هــای واصلــه را بــرای بررســی بــه 
پارلمــان خواهــد فرســتاد )51(. نکتــۀ آخــر آنکــه، تعییــن حــدود وظایــف نهــاد آمبودزمــان بــا دولــت 
ــد  ــاد نمی توان ــن نه ــد( و ای ــدوش کن ــدودی مخ ــا ح ــاد را ت ــن نه ــتقال ای ــد اس ــه می توان ــت )ک اس
نماینــده، ســهامدار یــا مأمــور اعضــای طــرح فوق االشــعار بــوده، طــرف قــرارداد بــا ایــن اعضــا باشــد و 

بــه آنهــا مشــاوره دهــد )58,59 & 60(.

گفتار پنجم. آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط1

بــه دنبــال شــورش 25روزه در زنــدان Strangeways در ســال 1990 در شــهر منچســتر انگلســتان 
ــل تحمــل موجــود در زندان هــا ایجــاد شــد، گزارشــی در همــان  ــه شــرایط غیرقاب کــه در اعتــراض ب
ســال منتشــر شــد کــه ایجــاد یــک نهــاد دادخواهــِی مســتقل را بــرای شــکایات زندانیــان الزم دیــد. 
در ایــن گــزارش آمــده بــود کــه عــدم وجــود یــک نهــاد مســتقل بــرای تظّلم خواهــی زندانیــان یکــی 
از دالیــل بــروز ایــن آشــفتگی بــوده و توصیــه شــده بــود کــه یــک داور2 مســتقل بــرای کســانی کــه از 
طریــق نظام هــای داخلــِی شــکایات راضــی نیســتند، منصــوب شــود. بــر ایــن اســاس، ادارۀ آمبودزمــان 
ــه  ــاد ب ــن نه ــارات ای ــال 2001 اختی ــد. در س ــاد ش ــال 1994 ایج ــمی در س ــور رس ــه ط ــا3 ب زندان ه
ــن  ــام ای ــد، بســط داده شــد و ن ــه تحــت نظــارت آزادِی مشــروط بودن ــرادی ک ــه از اف شــکایات واصل
ــال  ــت. در س ــر یاف ــای مشــروط تغیی ــا و آزادی ه ــان زندان ه ــی آمبودزم ــی یعن ــوان فعل ــه عن ــاد ب نه
2004، تحقیــق در رابطــه بــا مــرگ افــراد در زندان هــا، محل هــای مجــاز بــرای گذرانــدِن دورۀ آزادی 
مشــروط، مراکــز بازداشــت مهاجــران و مراکــز تربیتــی بــه حــوزۀ فعالیت هــای ایــن نهــاد افــزوده شــد 
ــه شــکایت  ــر تحقیــق در مــورد مــرگ بازداشــتی های مهاجــر، هرگون و در ســال 2006 نیــز، عــاوه ب

ــد.  ــه گردی ــاد اضاف ــن نه ــای ای ــه صاحیت ه ــه مهاجــران ب ــوط ب ــه از بازداشــت های مرب واصل

ــر و  ــا مرگ ومی ــاط ب ــات و بازرســی های مســتقلی را در ارتب ــاد تحقیق ــن نه ــور خاصــه، ای ــه ط ب
ــه شــد، دارای دو  ــد، انجــام می دهــد و چنان کــه گفت ــان بازداشــت وجــود دارن شــکایاتی کــه در جری
وظیفــۀ اصلــی اســت: )1( تحقیقــات در مــورد شــکایات ثبت شــدۀ زندانیــان، جوانانــی کــه در بازداشــت 
ــارت آزادی  ــت نظ ــِن تح ــی(، مجرمی ــز تربیت ــه در مراک ــا و چ ــه در زندان ه ــد )چ ــر می برن ــه س ب

1-Prisons and Probation Ombudsman

2-Arbiter

3-The office of the Prisons Ombudsman

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
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1-see: Prison & Probation Ombudsman (A), “How are we doing?”, (nd.). Accessible on: <https://

.)www.ppo.gov.uk/> (last visited: 2020/11/23

2-The House of Commons Justice Select Committee . 

3-The Secretary of State for Justice . 

4-see: Prisons & Probation Ombudsman (B), “Brief History”, (nd.). Accessible on: <https://www. . 

.)ppo.gov.uk/about/vision-and-values/brief-history/> (last visited: 2020/11/23

5-POP Terms of Reference, Published: 20/04/2017 . 

6-Articles 2 & 3 . 

ــتی  ــان بازداش ــان، جوان ــر زندانی ــورد مرگ ومی ــق در م ــده؛ )2( تحقی ــران بازداشت ش مشــروط و مهاج
ــه دالیــل طبیعــی  ــه هــر عّلتــی باشــد؛ چــه بنــا ب ــد ب و بازداشت شــدگاِن مهاجــر. ایــن مــرگ می توان
ــه آن چیــزی  ــردن ب ــر اســاس خودکشــی. هــدف اساســِی تحقیقــات توســط ایــن نهــاد، پی ب و چــه ب
ــوزش دادن  ــا و آم ــح بی عدالتی ه ــعی در تصحی ــت و س ــوق رخ داده اس ــای ف ــه در حوزه ه ــت ک اس
بــه ســازمان های تحــت نظــارت اســت. بــه گونــه ای کــه ایــن آمبودزمــان ســهمی در ایجــاد امنیــت و 

ــان داشــته باشــد.1 ــا بازداشت شــدگان و مجرم ــاط ب ــه در ارتب ــات منصفان اقدام

مقــام متصــدی ایــن نهــاد بــه عنــوان یــک مقــام اداری، بعــد از تأییــد »کمیتــۀ منتخــب عدالــِت 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــود.4 ب ــوب می ش ــمت منص ــن س ــه ای ــتری3  ب ــر دادگس ــیلۀ وزی ــوام«2 به وس ــس ع مجل
صاحیت هــای تعیین شــده بــرای ایــن نهــاد،5 ایــن نهــاد دارای اســتقال کامــل از تمــام ســازمان های 
دولتــی و همچنیــن، وزارت دادگســتری بــوده6 و باالتریــن مقام هــای متصــّدی در ســازمان های 
دولتــی )حتــی وزیــر دادگســتری( ملــزم بــه ارائــۀ مــدارک و اطاعــات کافــی و تهیــۀ مقدمــات هرگونــه 
ماقــات حضــوری بــا زندانیــان، مســئوالِن مربوطــه و هــر شــخصی کــه نیــاز باشــد، هســتند )5,6 & 
ــود  ــال می ش ــان ارس ــه پارلم ــت ب ــق دول ــات از طری ــه تحقیق ــوط ب ــدۀ مرب ــای تهیه ش 7(. گزارش ه
کــه شــامل نمونه هایــی از اتفاقــات وخیــم حاصل شــده در تحقیقــات، توصیه هــای انجام شــده و 
ــواع شــکایات دریافتــی،  ــه تعــداد و ان پاســخ های دریافتــی، خاصــه ای از حجــم کار ایــن نهــاد ازجمل
تحقیقــات و تعــداد خبرهــای مربــوط بــه مرگ هــای حادث شــده، میــزان موفقیــت نهــاد در دســتیابی 

ــت )8(. ــاد اس ــن نه ــای ای ــه ای از صورت هزینه ه ــود و خاص ــداِف خ ــه اه ب

بازرســی ها شــامل مــواردی ازجملــه اقدامــات و تصمیمــات )همچنیــن امتنــاع از اقــدام مقتضــی( 
ــاِن ســاکن در  ــا جوان ــه مدیریــت، نظــارت، مراقبــت و معالجــۀ زندانیــان، بازداشت شــدگان ی ــوط ب مرب
مراکــز تربیتــی، مجرمیــِن تحــت نظــارت آزادی مشــروط و زندانیــان مهاجــر و همچنیــن، تحقیقــات 
مربــوط بــه مرگ ومیــر آنهــا اســت )10 & 29(. ایــن نهــاد نوعــی  میانجــی در رفــع مصائــب ایجادشــده 
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 1-Coyle, A. Understanding Prisons: Key Issues in Policy and Practice. Glasgow: Bell & Bain Ltd,
.2005, p. 128
طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی این نهاد در سال های 19-2018، 4968 شکایت به این نهاد ارسال شده است که از این تعداد 2584 

شکایت پذیرفته شده است. همچنین، 334 مورد تحقیق در مورد علل مرگ مشمولیِن تحقیق گزارش شده است که از این تعداد 180 

مورد به صورت طبیعی، 91 مورد به دلیل خودسوزی، 36 مورد بنابه دالیل غیر طبیعی )مصرف دارو، حوادث و سم های موجود در بدن 

شخص کشته شده که گزارش های سم شناسی نتوانسته اند علت مرگ را پیدا کنند(، 4 مورد به دلیل قتل عمدی و 23 مورد دیگر نیز، در 

سایر طبقه بندی ها گنجانده شده اند. در این خصوص بنگرید به: 

 Prison & Probation Ombudsman, “Annual Report 2018-19”, London, 2019. pp. 69, 78. Accessible on:
.)<www.ppo.gov.uk> (last visited: 2020/11/23
2-R v Parliamentary Commissioner for Administration ex p Dyer (1994) All ER 375 . 
3-Gay, op. cit. p. 4 . 
5-Miller & Anor v The Health Service Commissioner for England [2018] EWCA Civ 144 . 
A Study into Ombudsman Judicial Review”. (nd.). p. 31. Accessible on: <https://www.sheffield.”
.)ac.uk/polopoly_fs/1.792260!/file/researchstudy2018.pdf> (last visited: 2020/11/23

بــرای زندانیــان اســت )13( و شــکات نیــز، منحصــر بــه همــان اشــخاصی اســت کــه در بــاال بــه آنهــا 
ــای  ــایر راه ه ــردن س ــان، طی ک ــزد آمبودزم ــکایت ن ــرط ش ــه، پیش ش ــن هم ــا ای ــد )16(. ب ــاره ش اش
جبرانــی اســت )18( و بنــا بــه شــرایطی، پــس از دوازده مــاه از تاریــخ آگاهــی بــه وقایع از ســوی شــاکی 
تــا ثبــت شــکایت نــزد آمبودزمــان، موضــوع مــورد نظــِر شــاکی مشــمول مــرور زمــان شــده و غیرقابــل 
طــرح نــزد ایــن نهــاد اســت )26(. برخــی از موضوعــات هماننــد تصمیمــات سیاســی وزیــر و توصیــۀ 
ــارج از  ــه خ ــی ک ــد و موضوعات ــاذ کنن ــی اتخ ــه تصمیم ــه چ ــرای اینک ــه وزراء ب ــمی ب ــای رس مقام ه
تصمیمــات و اقدامــات بنــد دهــم )کــه در بــاال ذکــر شــد( هســتند و نیــز موضوعاتــی کــه در فرآینــد 
ــن نهــاد  ــه هــر روی، ای ــد )28(. ب ــن نهادن ــزد ای ــد، غیرقابل شــکایت ن دادرســی های کیفــری و مدنی ان
ــه دارای  ــای پیش گفت ــد آمبودزمان ه ــت، همانن ــترده ای اس ــِی گس ــت تحقیقات ــه دارای صاحی ــا آنک ب
قــدرت اجرایــِی چندانــی نیســت و صرفــًا می توانــد مقام هــا و نهادهــای عمومــی را از نتایــج تحقیقــات 

خــود باخبــر ســازد کــه در آن صــورت، اصاحاتــی در رویــه و تصمیمــات آنهــا صــورت بگیــرد.1

ــان  ــد خاطرنش ــا بای ــات آمبودزمان ه ــِی تصمیم ــری قضای ــکان بازنگ ــوص ام ــان و در خص در پای
ــد؛ در  ــری قضایی ان ــل بازنگ ــان قاب ــای آمبودزم ــای نهاده ــات و توصیه ه ــًا تصمیم ــه عموم ــاخت ک س
ســال 1994 در طــی بازنگــری قضایــِی یــک پرونــده، دادگاه اعــام کــرد ایــن اســتدالل کــه تصمیمــات 
آمبودزمــان فقــط قابــل نظــارت بــه وســیلۀ پارلمــان بــوده و غیرقابل بازنگــری قضایی باشــند، مســئله ای 
غیرقابــل پذیــرش اســت.2 بیــن ســال های 1994 تــا 2002 نیــز، ســه مــورد گــزارش بازنگــری قضایــی 
آمبودزمــان وجــود دارد3 و یکــی از آخریــن مــوارد آن، پرونــدۀ مربــوط بــه ســال 2018 میــادی اســت 

کــه تصمیــم کمیســر خدمــات ســامت انگلســتان مــورد بازنگــری قضایــی قــرار گرفــت.4

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوقی انگلستان
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گفتــار ششــم. ویژگی هــای مشــترک آمبودزمان هــای انگلســتان 
ــا نهادهــای بازرســی در ایران ب

در پــاره ای از نوشــته های موجــود، ســعی و تــاش غالــب نویســندگان بــر آن بــوده اســت کــه بــه 
مشــابهت یابِی نهادهــای آمبودزمــان در نظام هــای مختلــف حقوقــی بــا »ســازمان بازرســی کل کشــور« 
یــا »کمیســیون اصــل نــود« داشــته باشــند. هرچنــد هیچکــدام از ایــن دو نهــاد، از تمــام ویژگی هــای 
حداقلــِی آمبودزمان هــای مــدرن برخــوردار نیســتند، امــا بــه اعتقــاد مــا کمیســیون اصــل نــود دارای 
ــه  ــئله را ب ــن مس ــِی ای ــل تفصیل ــت. دالی ــروزی اس ــای ام ــا آمبودزمان ه ــتری ب ــتراک بیش ــوه اش وج
نوشــتار دیگــری بــه همیــن قلــم احالــه می دهیــم،1 و در اینجــا بــه ذکــر ایــن نکتــه بســنده می کنیــم 
ــن  ــان و ســازمان بازرســی کل کشــور، از ای ــان آمبودزم ــِن وجــوه اشــتراک می ــرای یافت ــاش ب کــه ت
فهــم نادرســت نشــأت می گیــرد کــه بــه ِصــرف اشــتراک در انجــام یــک وظیفــه یعنــی بازرســی، کــه 
ــتباه  ــی را به اش ــت، برخ ــترک اس ــی مش ــی مفهوم ــازمان بازرس ــا و س ــان آمبودزمان ه ــر می علی الظاه
دچــار ایــن تصــور کــرده کــه ســازمان بازرســی دارای همــان کارکردهــای آمبودزمان اســت. مجــدداً الزم 
بــه یــادآوری اســت کــه ســازمان بازرســی نــه مشــابه آمبودزمان هــای مــدرن اســت و نــه حتــی قالــب 
ــا آمبودزمان هــای  ــن امــر را کــه در ارتبــاط ب ــل ای ــه آنهــا دارد. برخــی از دالی و کارکــردی نزدیــک ب

ــد: ــا اســتناد کــرد، چنین ان ــه آنه ــوان ب ــز می ت بخــش عمومــی انگلســتان نی

ــی ای )هماننــد  ــه از ســوی نویســندگان، در هیــچ نظــام حقوق ــق بررســی های صورت گرفت 1. مطاب
ــدارد و دارای ارتبــاط  ــه قــوۀ قضاییــه ن ــه وابســتگی ای ب الگــوی انگلیســی(، نهــاد آمبودزمــان هیچگون
بــا ایــن قــوه نیســت.2 دلیــل ایــن امــر نیــز خصلــت غیرقضایــِی رســیدگی های آمبودزمــان اســت کــه 
ربــط و نســبت منطقــی ای بــا کارکردهــای قــوۀ قضاییــه نــدارد. همچنیــن، در اکثــر نظام هــای حقوقــی، 
ایــن نهــاد وابســته بــه پارلمــان اســت؛3 الگویــی کــه در آمبودزمان هــای بخــش عمومــی انگلســتان، بــه 
جــز آمبودزمــان مســکن کــه آن هــم زیــر نظــر دولــت و وابســته بــه دولــت اســت، شــاهد آن بودیــم و 

قابلیــت صــدِق بیشــتری بــا کمیســیون اصــل نــود دارد.
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حقوقی، دورۀ 23، شمارۀ 91، صص 401-428.

2. زارعی، الهه، »بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و آمبودزمن«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه 

مازندران، 1393، ص 26؛ موسوی، سیدفضل الله و همکاران، بررسی استقالل نهاد آمبودزمان با نگاهی تطبیقی، 

مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 42، شمارۀ 4، 1391، ص 229.

3. زارعی، پیشین، ص 26؛ موسوی و همکاران، پیشین، ص 223؛ شفیعی، پیشین، ص 23، 29.
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ــه  ــان ارائ ــه پارلم ــود را ب ــیدگی های خ ــت و رس ــزارش فعالی ــًا گ ــان عموم ــای آمبودزم 2. نهاده
ــم،  ــا چنانکــه دیدی می کننــد. ایــن مســئله در اکثــر نظام هــای حقوقــی همچــون ســوئد، لهســتان،1 ی
ــزارش  ــتقیم، گ ــورت غیرمس ــه ص ــا ب ــتقیمًا ی ــا مس ــی ی ــش عموم ــای بخ ــتان آمبودزمان ه در انگلس
ــا  ــود ب ــز، کمیســیون اصــل ن ــن منظــر نی ــد. از ای ــه پارلمــان ارســال می کنن رســیدگی های خــود را ب
ارائــۀ گزارش هــای عمومــِی خــود در صحــن علنــی، برخــاف ســازمان بازرســی کــه هیــچ تکلیفــی در 
ــا  ــی مشــابه ب ــدارد، دارای ماهیت ــردم ن ــدگان م ــه نماین ــزارش رســیدگی های خــود ب ــزوم ارســال گ ل

ــت. ــدرن اس ــای م آمبودزمان ه
3. حیطــۀ گســتردۀ نظارتــی، حتــی بــر مقــام یــا نهــاد نصب کننــدۀ آمبودزمــان نیــز امــری متــداول 
ــر  ــن ام ــه ای ــروط ب ــا و آزادی مش ــان زندان ه ــوص آمبودزم ــال، در خص ــرای مث ــت. ب ــوم اس و مرس
اشــاره شــد کــه ایــن آمبودزمــان حتــی بــر وزیــر دادگســتری کــه مقــام پیشــنهادکنندۀ متصــّدی ایــن 
آمبودزمــان اســت هــم، نظــارت دارد. ایــن امــر بــه صراحــت در ذیــل صاحیت هــای کمیســیون اصــل 
نــود قــرار دارد کــه مطابــق اصــل نــود قانــون اساســی، کمیســیون بــر نهــادی کــه از ســوی آن انتخــاب 
می شــود )یعنــی مجلــس شــورای اســامی(، نظــارت می کنــد. درمقابــل، ســازمان بازرســی کل کشــور 
نه تنهــا بــر رئیــس قــوۀ قضاییــه کــه رئیــس ایــن ســازمان را منصــوب می کنــد هیــچ نظارتــی نــدارد، 
ــازمان  ــکیل س ــون تش ــی قان ــۀ اجرای ــادۀ )8( »آیین نام ــرۀ )4( م ــادۀ )4( و تبص ــب م ــه موج ــه ب بلک
ــوۀ  ــس ق ــه اســتحضار رئی ــد ب ــاله بای ــازمان هرس ــن س ــی ای ــۀ نظارت بازرســی کل کشــور«،3 اواًل برنام
قضاییــه برســد و ثانیــًا و جالب تــر آنکــه، نظــارت بــر امــور اداری و مالــی دســتگاه های قضایــی کشــور، 

مســتلزم کســب مجــوز از رئیــس قــوۀ قضاییــه گردیــده اســت!

4. آخریــن نکتــه ای کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، دورۀ تصــّدی طوالنــی مقــام متصــدی ایــن 
ــن  ــراً هفت ســاله اســت. در ای ــن دورۀ فعالیــت، اکث ــی انگلســتان اســت کــه ای نهادهــا در نظــام حقوق
ارتبــاط نیــز، رئیــس و اعضــای کمیســیون اصــل نــود قانــون اساســی دارای اطمینان خاطــِر بیشــتری 
بــرای مانــدن در مقــام خــود و همچنیــن، حفــظ اســتقاِل خویش انــد؛ چراکــه طــول دورۀ فعالیــت آنهــا 
هماننــد دورۀ نمایندگــی یعنــی چهــار ســال اســت، درحالی کــه طــول دورۀ ریاســت ســازمان بازرســی 
کل کشــور، متکــی بــه ارادۀ رئیــس قــوۀ قضاییــه اســت و هــر زمــان کــه رئیــس قــوۀ قضاییــه اراده کنــد 
می توانــد ایــن مقــام را برکنــار یــا تــا هــر زمــان کــه بخواهــد بــر منصــب خــود ابقــاء کنــد. ایــن مســئله 
عــاوه بــر اینکــه بــا الگوهــای متــداول آمبودزمــان یکســان و مشــابه نیســت، اســتقال شــخصِی رئیــس 
ســازمان و بــه تبــِع آن، اســتقال کارکــردِی ایــن نهــاد را زیــر ســؤال خواهــد ُبــرد. از منظــر ُرتبــی نیــز، 

1. شفیعی، پیشین، ص 96؛ زارعی، محمدحسین ، نقش کمیسیون های داخلی در نظارت پارلمانی، چاپ اول، تهران: 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، 1389، صص 112-13.

2. مصوب 1398/3/21 رئیس قوۀ قضاییه.
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تعییــن صاحیت هــای ایــن ســازمان بــا قــوۀ مقننــه ای اســت کــه اعضــای کمیســیون اصــل نــود عضــو 
آن هســتند و از جایــگاه قوی تــر و باالتــری نســبت بــه ســازمان برخوردارنــد.

نتیجه

ویژگــی تکاملــِی نظــام حقوقــی انگلســتان متضمــن ایــن معناســت کــه کارکردهــای ادارِی دولــت 
ــری  ــمار کثی ــت، ش ــن جه ــه اســت. بدی ــترش یافت ــده گس ــه نحــوی بی قاع ــن کشــور ب ــدرن در ای م
ــی و  ــش عموم ــان( در بخ ــی )آمبودزم ــای بازرس ــیون ها و نهاده ــای اداری، کمیس از ادارات، هیئت ه
ــروزِی  ــدرن ام ــت م ــۀ دول ــا در دامن ــه بعضــًا تشــخیص آنه ــن کشــور ایجــاد شــده اند ک خصوصــِی ای
ــی در  ــردرگمِی حقوق ــی س ــروز نوع ــب ب ــت موج ــن واقعی ــد. همی ــوار می نمای ــری دش ــتان، ام انگلس
انگلســتان نیــز شــده اســت. مشــکل تاریخــی ایــن بــوده اســت کــه دادگاه هــا از آن جهــت کــه موظــف 
بــه رســیدگِی پرونده هــا بــر اســاس »نــص صریــح قانونــی« بودنــد، شایســتگِی »مدیریــت امــور بســیار 
گســتردۀ عمومــی« را کــه بــا توســعۀ ناشــی از اســتقرار دولــت مــدرن همــراه شــده بــود، دارا نبودنــد. 
بدیــن ســبب، زمانــی کــه دســتگاه های عریــض و طویــل اداری بــه موجــب قانــون دارای طیــف وســیعی 
ــری جــدی  ــازات شــهروندان تأثی ــع و امتی ــوق و مناف ــر حق ــه می توانســت ب ــد ک ــارات گردیدن از اختی
بــر جــای بگــذارد، دادگاه هــا چــه از حیــث رویــۀ رســیدگی و چــه از منظــر نــوِع نگــرش، تــوان اِعمــال 

نظــارت قضایــی مناســب بــر آنهــا را نداشــتند.

تغییــر رویــه و نــوِع نگــرش در دســتگاه قضــاء و البتــه، توســعۀ نظــارت غیرقضایــی در پرتــو بســط 
ــه آن  ــه بعــد منجــر ب مفهــوم آمبودزمــان در دو بخــش عمومــی و خصوصــی، از اوایــل دهــۀ 1960 ب
ــال و  ــر َاعم ــارت ب ــتای نظ ــری در راس ــی و منطقی ت ــول عقان ــر و اص ــازوکارهایی کارآت ــه س ــد ک ش
ــاد بازرســی  ــار نه ــتا، تأســیس و کاربســت چه ــن راس ــوند. در همی ــه ش ــه کار گرفت ــات اداری ب اقدام
ــای  ــت. آمبودزمان ه ــت اس ــز اهمی ــتان حائ ــی انگلس ــام حقوق ــِی نظ ــش عموم ــان( در بخ )آمبودزم
پارلمانــی و خدمــات ســامت، حکومــت محلــی و مراقبــت اجتماعــی، مســکن و آمبودزمــان زندان هــا 
و آزادی مشــروط بــا آنکــه بــه عنــوان نهادهــای بخــش عمومــی و طــی تشــریفات انتصابــات عمومــی 
ــه  ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــش عموم ــه بخ ــبت ب ــی نس ــتقال کامل ــا از اس ــد، ام ــال فعالیت ان در ح
ــد.  ــاء می کنن ــی ایف ــوءمدیریت ها در ادارات دولت ــان س ــم از جری ــی مه ــی، نقش ــازوِی نظارت ــوان ب عن
ــح بخــش  ــای صال ــا و مقام ه ــه نهاده ــا ب ــۀ آنه ــا و ارائ ــن نهاده ــای به دســت آمده توســط ای گزارش ه
عمومــی، یقینــًا نقــش مؤثــری در اثربخشــِی فعالیت هــای بخــش عمومــی داشــته و زمینه هــای اصــاح 
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ــا آنکــه از قدرت هــای  ــا ب ــن نهاده ــر می ســازند. ای ــوب، هموارت ــه وضعیــت مطل وضعیــت موجــود را ب
ــی از  ــوان یک ــا به عن ــوردار نیســتند، ام ــود برخ ــات خ ــاختِن تصمیم ــرای اجرایی س ــری ب ــِی مؤث جبران
ابزارهــای موجــود در دســت مــردم بــرای نظارت پذیــرِی بیشــتر در ســاختار اداری ایــن کشــور، نقشــی 
ــی دارای  ــن نهادهــا برخــاف رویه هــای قضای ــاء می کننــد. رویه هــای موجــود در ای ــت ایف ــز اهمّی حائ
ــی  ــای بخــش عموم ــد از فعالیت ه ــهروندان می توانن ــر ش ــراوان نیســت و اکث ــت ف ــی و صعوب پیچیدگ
ــد.  ــم کنن ــا شــکایت خــود را تقدی ــه آنه ــای مورداشــاره اســت، ب ــای نهاده ــه در حــوزۀ صاحیت ه ک
بــا ایــن حــال، نگاهــی بــه فعالیــت آمبودزمان هــای بخــش خصوصــی کــه پژوهــش دیگــری را طلــب 
می کنــد، نشــان دهندۀ آن اســت کــه بخــش اخیرالذکــر نســبت بــه بخــش عمومــی از قــدرت بیشــتری 
ــد مشــتکی ٌعنه  ــر آنهــا می توانن در اجرایی ســاختِن تصمیمــات خــود برخــوردار اســت و باألخــص، اکث
ــر  ــه ه ــده می شــود. ب ــر دی ــی کمت ــه در بخــش عموم ــد؛ آنچــه ک ــزام کنن ــران خســارت ال ــه جب را ب
تقدیــر، پژوهــش در بــاب آمبودزمان هــای بخــش خصوصــی نیــز، می توانــد بــه غنــای ادبیــات حقوقــی 
ــی را در  ــات جمع ــۀ حی ــری در عرص ــی و نظارت پذی ــرای بازرس ــد ب ــی جدی ــد و الگوی ــود بیافزای موج

ایــران معرفــی نمایــد.
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