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:چكيده
و متعاقب آن وابستگي بيشتر با افزايش دخالت هاي دولت در شئونات مختلف جامعه

و حقوق شهروندان  و عمومي، هميشه اين بيم وجود دارد كه حق شهروندان به نهادهاي دولتي

از همين رو، سازوكارهاي مختلفي جهت دفاع. هاي قدرتمند دولتي تضييع شودنارگا در برابر
كارها ايجادواز حقوق شهروندان در برابر نهادهاي دولتي ايجاد شده است كه يكي از اين ساز

و ابتدايي.باشدمي نهاد آمبودزمان رسيدگي به شكايات نهاد آمبودزمان وظيفه كالسيك

و عمومي به شيوههايشهروندان عليه ارگان بي دولتي و و بنابراين اي غيرقضايي طرفانه است

و عمومي دارند نيازي مبرم به استقالل از ارگاناين نهاد در اين نگارش،. هاي مختلف دولتي

مي استقالل نهاد آمبودزمان سهو وجوه مختلف آن بررسي و رابطه اين نهاد با قواي گانه با شود

مينگاه تطبيقي مورد مداق . گيرده قرار

:واژگان كليدي
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و علوم سياسي دانشگاه تهران به وسيله نويسنده سوم مقاله حاضر1390مي باشد كه در سال  دفاع شده، در دانشكده حقوق
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 مقدمه
بهو صالحيت اختيارات امروزه دامنه و هاي ادارات عمومي طور وسيعي گسترش يافته

و اكتساب مسئوليت شنقش دولت در ارائه خدمات ويژه در زمينهبه هروندانهاي جديد براي

به. منافع عمومي، توسعه پيدا كرده است به دليل گسترش نظام اداري، اشخاص از همين رو

با.(kucsko, 2009, 6) اندشدت به ادارات عمومي وابسته گشته بنابراين كامالً بديهي است كه

و ادارات امكان بروز اختالفات بين آن نافزايش ارتباط بين اشخاص ميها از. يابديز افزايش

كه به اختالفات آن و در نظام،ها رسيدگي كنند همين رو نياز به مراجعي  احساس گرديد

شدحقوقي كشور و فصل اين امر انديشيده . ها راهكارهايي براي حل

به شهروندان حق دسترسي به نظارت قضائي بر اعمال اداري اعطاء در اغلب كشورها،

و رواني بسيار مشكل ولي در برخي دست شده، به محاكم در نتيجه موانع سياسي، اجتماعي رسي

 غيرقضايي در جهت تطبيق عمل ادارات عمومي با هاي جبران خسارتبنابراين، روش.بود

 اين تأمينبه منظور استفاده از ابزاري مناسب براي. نيازهاي شهروندان مد نظر قرار گرفت

و سياست نيازها، حقوق به نهاد آمبودزمان ايده ايجادمداراندانان و انتخابي  عنوان نهادي مستقل

كه با وجود آن شهروندان مي توانستند بدون ناظر در ابعاد عمومي را مورد توجه قرار دادند

به ذكر است كه اين نهادها، مثل. موانع موجود براي مراجع قضايي از آن استفاده كنند الزم

به وسيله قواعد حقوقدادگاه ميي احاطه نشدهها و راحلتوانند راهاند و مؤثري هاي بازدارنده

 (Kucsko,2009, 7).براي مسائل عرضه بدارند

و در نيمه دوم قرن بيستم در سراسر) 1809(اين نهاد نخستين بار در سوئد تشكيل شد

و حوزهبهاين نهاد روز. دنيا توسعه يافت  هاي مختلف در حال گسترشروز در سطوح
گونه اي كه امروزه چنين نهادهايي عالوه بر سطوح مليبه.)Soderman,2003, 5( باشدمي

و سازمان كشورها در اغلب مناطق، ميبه... هاي دولتي، آموزشي  ,Finker, 2005(شوندكار گرفته

p. 36(.بيمارستاني مثالً در كشورهاي پيشرفته آمبودزمان)Hospitals Ombudsman(آمبودزمان ،

، آمبودزمان)university Ombudsman(دانشگاهي، آمبودزمان)Children Ombudsman( ودكك

، آمبودزمان)Victims Ombudsman(ديدگان ،آمبودزمان بزه)Women Ombudsman( زنان

1.تأسيس شده است...و)Police Ombudsman(پليس

گي به شكاياتمعموالً داراي كاركردهاي مشتركي چون رسيد نهادهاي آمبودزمان

بهشهروندان عليه ارگان و حقوق شهروندان و پشتيباني از حاكميت قانون و عمومي  هاي دولتي
و انعطاف)Ultra-judicial(قضائيفرا روش مي، سريع  ,Kucsko, 2008, p. 2.Reif, 1999( باشندپذير

 
مي.1 .باشدالزم به ذكر است كه در اين نگارش منظور از نهاد آمبودزمان، آمبودزمان ملي كشورها



 219 بررسي استقالل نهاد آمبودزمان با نگاه تطبيقي

به يك شكل عمل نمي نظاماين نهادها در همه.)152  هم از حيث كنند؛ بلكههاي حقوقي

و كاركردها بسيار متنوع هستند و هم از لحاظ صالحيت و مباني . تشكيالت

آغازين نقطه". گرددارائه آمبودزماننمايد تعريفي از نهادبه منظور آشنايي بيشتر الزم مي

 شده انجامالملليبه وسيله اتحاديه كانون وكالي بين1974 در سال،آمبودزمانتعريف نهاد

م«: است به وسيله يك شودميركز كه به وسيله قانون اساسي يا مصوبه قوه مقننه تاسيس يك و

را؛شود مقام عمومي بلند پايه مستقل كه مقابل قوه مقننه پاسخگو است، مديريت مي  شكايات

و نمايندگي،ديده عليه مستخدمين از اشخاص خسارت به مقامات طور هاي دولت دريافت يا

وو داراي اختيار رسيدگي، صدور توصيهكندميخودجوش اقدام "» گزارش است ارائهنامه
(Kucsko, 2008, 4).1

و عمومي از آنجا كه وظيفه اين نهاد رسيدگي به شكايات شهروندان عليه ارگان هاي دولتي

و مؤلفه يك آمبودزمان،باشدمي و موثر، استقالل اين نهاد از قوه اولين ويژگي كه كارا اي است

آنليتبر فعا مي هاي مي استقالل نهاد آمبودزمان. كندقوه نظارت  ابعاد مختلفي مورددرتوان را

به آمبودزمان. بررسي قرار داد مي با عنايت نهملي كشورهاي مختلف سهتوان اين  قوهاد را به

كه ارتباط اين نهاد با هر كدام از اين قوا نتايج مختل و قضائيه مرتبط دانست في را مقننه، مجريه

و ميزان حفظ استقالل آمبودزمان پي دارد به. در پرتوي هر كدام متفاوت است در مقاله حاضر

كه مؤلفه به اين پرسش است و اين نهاد هاي استقالل نهاد آمبودزماندنبال پاسخگويي چيست

ميدر تعامل با چه قوه باي ر اين تواند بيشترين استقالل را داشته باشد؟ فرض ما در اين مقاله

كه نهاد آمبودزمان مي است و مؤلفه بايست دارايبراي حفظ استقالل خود هاي مختلفي باشد

كه در تعامل با آن مي ميبهترين قوه .باشدتوان استقالل نهاد مزبور را حفظ كرد قوه مقننه

و وجوه مختلف آن پرداخته مي به استقالل اين نهاد ار در گفت. شود در گفتار اول اين مقاله

و براي هر قوه، يك دوم تعامل نهاد مزبور با قواي سه گانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

ميكشور به كه بهترين قوهطور مختصر بررسي و در نهايت مشخص خواهد شد كه در شود اي

. كدام است،گرددميتأمين تعامل با آن استقالل نهاد آمبودزمان

 مان استقالل نهاد آمبودز: گفتار اول
و اهميت استقالل آمبودزمان)1-1  تعريف

طي اظهاري چهار)International ombudsman association(الملليهاي بينانجمن آمبودزمان

كه نهاد آمبودزمان ميرا از سازمان ويژگي، : كند به شرح زير بيان كرده استهاي ديگر متمايز

،)1389(ه، محمد جواد، عابدي، سعيد براي مالحظه تعريف ديگري از نهاد آمبودزمان مراجعه شود به رضايي زاد.1

، دوره»پاسدار حقوق شهروندان، مبتكر اصالحات اداري: آمبادزمن« .153.ص،40، فصلنامه حقوق
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و عدم جانببي-Independence(2(و كاركردي استقالل در ابعاد ساختاري-1  داري طرفي

)Impartiality(3-محرمانه بودن )شكايات ()Confidential(4-غير رسمي )بودن) غير قضايي

(informality(رسيدگي (Ziegenfuss, orourke, 2011, P. 130(.چنانكه مشهود است استقالل اين

و ضروري مي و فقدنهاد، براي اعمال وظايفش الزم و باشد ان اين ويژگي او را از ماهيت

و براي حفظ استقالل، الزم است آمبودزمان". كندفلسفه وجودي خود دور مي تحت انقياد

. سيطره هيچ مقامي قرار نگيرد

و نه بتوانند در امور آمبودزمان دخالت كنند كه مقامات به اين معنا است استقالل مصرحاً

به  و ديكته كنندنه قادر باشند نقطه نظرات خود را .)1389،147زاده، عميد زنجاني، موسي("آن القا

به تقرير) Joyner(جوينر كه در رابطه با نهاد آمبودزمان دست يكي از نويسندگاني نيز به عنوان

مي،زده است آنسه اصل اوليه را براي آمبودزمان پيشنهاد مي كند كه يكي از  باشدها استقالل

)Joyner, 2001, 9(.هوستيناكل ماي )Michael hostina (هاي آمريكارئيس سابق اتحاديه آمبودزمان 

)United states ombudsmen association(و يافته«: گويد در مورد استقالل نهاد آمبودزمان مي ها

و)هاآمبودزمان(ها تصميمات آن و تجزيه و قانون استتحليل داده بر اساس بازرسي هاآن.ها

مسمي و هميشه از قرار گرفتن در موقعيت حفاظت از منافع سازمانبايست هاي تقل باشند

به نهاد آمبودزمان. تحت نظارت خود اجتناب كنند در ميان اين استقالل باعث اعتبار بخشي

و به ميمردم .)Gottehrer and Hostina, 1998،2(»گرددويژه شاكيان

ب بايست تحت كنترل هيچ نهادير اينكه نميالبته شايان ذكر است كه آمبودزمان، عالوه

و حاميبلكه بايد به گونه"باشد،  كه طرفدار صرف شهروندان محسوب نگردد؛ اي عمل كند

ميدر عوض نقش رسيدگي به شكايات، ايجاب بهكننده آن كه بيكند و به طور مستقل طرف

 معاهده 195سوم ماده قسمت.)Buk, Thompson, kirham, 2011, 160("شكايات رسيدگي كند

آمبودزمان«: مؤسس اتحاديه اروپا نيز استقالل اين نهاد را مورد توجه صريح قرار داده است

 Official Journal of the European(1»بايست در اعمال وظايفش كامالً مستقل باشدمي

Union,2006,132(.مي و قوه قضائيه نياز مبرم رسد همانبه نظر به استقالل گونه كه قاضي

به همان داليل، اين نياز را  و شخصيتي دارد، آمبودزمان نيز به ويژه در برابر قوه(سازماني

مي) مجريه .كنداحساس

1- «The Ombudsman shall be completely independent in the performance of his duties.  »...  
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مي براي ارزيابي استقالل نهاد آمبودزمان از ارگان بايست چند هاي تحت نظارت خود

ا-1: مؤلفه را در ارتباط با آن دو مورد مالحظه قرار داد هاي تحت نظارت رگان اختيار

هاي تحت نظارت اختيار ارگان-2آمبودزمان مبني بر ايجاد محدوديت يا كنترل صالحيت آن 

آن-3آمبودزمان بر انحالل آن   اختيار كاهش-4ها اختيار بركناري رئيس آمبودزمان از طرف

توان چنينميدر واقع.)Joyner, 2001, 9(بودجه يا منابع آمبودزمان از سوي نهادهاي مذكور

به هر نحو ديگري مورد) يا انتصاب( مالي يا انتخابتأمينگفت وقتي آمبودزمان با  و يا

توان انتظار داشت كه اين نهاد از درجه استقالل حمايت نهاد اداري مورد نظارت باشد، نمي

 ,Buk, Thompson(مند باشد، حتي اگر در ظاهر به اين استقالل دست يابد مورد نياز بهره

kirkham, 2011, 161 .( 

 وجوه مختلف استقالل آمبودزمان)2-1
مي استقالل آمبودزمان كه در اين بند را توان از زواياي مختلفي مورد ارزيابي قرار داد

مي مهم .گيردترين ابعاد استقالل آمبودزمان مورد بررسي قرار

 تأسيس به موجب يك مصوبه قانوني)1-2-1
بهمينهاد آمبودزمان و حيات آن تضمين گردد تا بايست در يك مصوبه قانوني ايجاد

به واسطه تغيير گروه و و تحول نشود و كاركردها دچار تغيير و احزاب راحتي در تشكيالت ها

و صالحيت قرار نگيرد و كاهش اختيارات . سياسي در رأس قدرت در معرض تزلزل، نابودي

و يا در قوانين مصوب پارلمان از همين رو كشورهاي مختلف اين نهاد را يا در قانون اساسي

.اندتضمين كرده

 آمبودزمان در قانون اساسيبينيپيش)1-1-2-1
چه منطقه و چه در سطح ملي بيني اي در قانون اساسي پيش اين نهادها در برخي از كشورها

پ". اند شده در بودن احتمائينتضمين اين نهادها در قانون اساسي، به دليل و تغيير ال اصالح

بهمعموالً فرااين قانون است؛ زيرا  و اصالح قانون اساسي مياي پيشگونهيند تغيير كه بيني شود

بيدراز تغييرات پي و را. ثباتي جلوگيري شودپي برخي از قوانين اساسي، اختيار وضع مقرراتي

و  و گسترش اختيارات ميها به قوه مقننهيتمسئولبه منظور تقويت  Gottehrer and"كنند اعطاء

Hostina, 1998, 1)(.از هاي عموميو سازماننهادهاقانون اساسي ابتدا استقالل اين نهاد را

و مورد توجه قرار مي كه قانون اساسي در باالترين سپسدهد  بر اساس سلسله مراتب قانوني

و وظايف اين نها سطح قرار مي دها را با تغيير اكثريت در گيرد، اجازه تغييرات در ساختار

. داردآمبودزماناين موضوع نقش مهمي در استقالل نهادهاي. دهد پارلمان نمي
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و تضمينپيش)2-1-2-1  عاديقوانين در بيني
درتضمين نهاد به فرد محسوب نميآمبودزمان شود قوانين اساسي به عنوان امري منحصر

بهكشورهابرخي بلكه در ميعادي وانينقوسيله اين نهاد از.دشو پارلمان تشكيل به دور

 تصويبايباشد اگر گفته شود در برخي از كشورها، قانون اساسي در دوره زمانيواقعيت نمي

كه اهميت نقش درشده وآمبودزمان و بشر به هايآزادي رابطه با حقوق شهروندي شهروندان

ت و در ند دشوار اصالح كميل اين مسئله فرايگستردگي امروز مورد شناسايي واقع نشده است

 commission, Venice ,2010( دهدراحتي اجازه اصالح قانون اساسي را نميقوانين كشورها به

آنقوانين عاديدر.)1-2 و اختيارات به وظايف، سازمان ميها در گردد ولي طور كامل ذكر

كه اينت بااليي را پيش اكثري،ت در اين مصوباتااين مورد بايد براي اعمال تغيير بيني كنند

بي،نهاد با تغيير اكثريت پارلمان و و تحول . نشودثباتي دچار تغيير

 استقالل سازماني)2-2-1
و عزل رئيس آمبودزمان و استقالليكي از ابعاد مهم استقالل نهاد آمبودزمان، نحوه نصب

و سازماني آن مي ميكه چه ارگان يا نهادي اين.باشداداري كند اقدام به انتخاب يا انتصاب

به دور از شائبه دخالت اين  و و كاركرد منصفانه جنبه بسيار مهمي از استقالل اين نهاد است

و رسيدگي به شكايات واصله از سوي شهروندان در گروي اين امر ارگان ها در انجام وظيفه

يا. است به وسيله نهاد ارگاني انتخاب شود كه خود تحت در اين زمينه، رئيس اين نهاد نبايد

و نظارت آمبودزمان باشد زيرا در اين صورت امكان دخالت نهاد انتخاب كننده در امور كنترل

.)Soderman, 2004,  5(يابدآمبودزمان افزايش مي

يكي از شاخص مي هاي استقاللمدت دوره خدمت آمبودزمان نيز . باشدسازماني اين نهاد

ميدوره خدمت طوالني و تغييرات مداومشود اين نهاد از طوفانتر، باعث سياسي مصون ها

و در هر حال استقالل خود را حفظ كند مدت دوره خدمت رؤساي.)Reif, 1999, 180(بماند

و تانزانيا  و سوئد3آمبودزمان نيز در هر كشوري متفاوت است مثالً در نيجريه سال، دانمارك

ا سال، هنگ4 و و هلند5سپانيا كنگ، نيوزلند مي6 سال، فرانسه كه. باشد سال قابل ذكر است

و رؤساي آمبودزمان تا  در برخي از كشورها، دوره خدمت آمبودزمان داراي محدوديت نيست

به انجام وظايف خود ادامه مي به سن خاصي و رسيدن دهند مثالً در كشورهاي ولز، زامبيا

سر65ناميبيا تا رسيدن به سن  و در تا سال مي70يالنكا  مانند سالگي در سمت خود باقي

)ibid, 216(.به منظور اجراي وظايف معاونت، شعبات در ساختار نهاد آمبودزمان ممكن است

و. يا كارمنداني وجود داشته باشند و نياز ماهيت حساس اين شغل گستردگي حيطه صالحيت

كهبه اعتماد كامل به كاركنان آمبودزمان ايجاب مي و عزل كاركنان كند  اين نهاد در انتخاب

و اعمال فشار آزاد باشد خود از هرگونه محدوديت .)Amirarjmand,2008, 23(سياسي
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مي«:1996 قانون آمبودزمان دانمارك، مصوب26طبق ماده و آمبودزمان بايست اعضاء

و نصب كند) خود(كاركنان خود را  مي.»عزل كه نهاداين موضوع بسيار مهم هاي باشد

و غيره به كار بگيرند به عنوان كارمند كه بهترين افراد را . آمبودزمان اين اختيار را داشته باشند

و كافي باشد كه براي جذب افراد با توانايي نه.هاي باال كفايت كنددستمزد بايد در حدي باال

آنبايست كاركنان خود را انتخاب كند بلكه بايد اختيار ترفيتنها آمبودزمان مي هرع به ها،

كه تشخيص مي انتخاب اعضاء به)Agana,Thomas,Reif, 2000, 140(.دهد را داشته باشدشكلي

تواند افراد وسيله خود آمبودزمان امري بسيار مفيد است؛ زيرا در اين صورت آمبودزمان مي

بهمتبحر در و به كار بگيرد آن اين زمينه را  هاي انسها را در كنفر منظور افزايش تخصص،

.)ibid, 139(هاي تخصصي آموزش دهد دورهو الملليبين

به مانند نصب آن به سازوكار عزل رؤسا ميها در هر كشوري مثالً. گيردگونه خاصي انجام

مي عزل رئيس آمبودزمان سه نفره انجام و در سوئد اين امر در فرانسه توسط يك هيئت گيرد

آن.ودشتوسط پارلمان اعمال مي برخي كشورها. ها نيز در هر كشور متفاوت است داليل عزل

چك( محكوميت كيفري  Public Defender of( قانون مدافع عمومي حقوق6ماده«جمهوري

Rights(برخي)»2003 قانون آمبودزمان مصوب12ماده«، بلغارستان»1999 مصوب ،

ا،)اسپانيا، اكراين( عملكردسوء را...و) دانمارك، فنالند(ز دست دادن اعتماد پارلمانبرخي

. دانندعامل عزل اعضاء مي

بهولي در مجموع مي كه كمترين اعمال نفوذ گونهبايست طريق عزل اي صورت گيرد

آن توسط نهادهاي ذي عزل رئيس آمبودزمان ممكن است در نتيجه. ها منتفي گردد نفع در عزل

ا و تغييرات سياسي به وسيله؛نجام شودمسائل  بنابراين در قوانين برخي از كشورها كه عزل

حدپارلمان صورت مي آن گيرد براي عزل آمبودزمان در نصاب باالتري را نسبت به نصب ها

در. اندنظر گرفته و هلند  ,Kucsko(جرگه اين كشورها قرار دارندفنالند، ايسلند، مولداوي، نروژ

عزبه.)481 ,2008 سه پنجم اعضاي پارلمان بايددر لهستانل آمبودزمانطور مثال به تصويب

.)Finker, 2005, 16( برسد

 استقالل مالي)3-2-1
و آمبودزمان. باشدبدون شك حفظ استقالل هر نهادي منوط به استقالل مالي آن نيز مي

بنهادهاي ملي با كاركردي نظير اين نهاد، مي و قادر به بايست بر بودجه خود كنترل داشته اشند

به تصويب مي كه به وسيله پارلمان رعايت اين اصل. رسدپيشنهاد بودجه سازمان خود باشند

مي مهم، استقالل آن ميها را تضمين و باعث نتواند تأثير ناروايي بر شود هيچ نهاد دولتي كند

و تصميم آنروند رسيدگي مي".ها بگذارد گيري نهسازمان ملل اظهار ادهاي حقوق دارد كه
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مي( بشري ملي بايست بودجه خود را خودمي) تواند جزو اين نهادها باشدكه آمبودزمان نيز

و نبايد بودجه آن در. ها باشد خانهنهادهاي دولتي يا وزارت ها جزيي از بودجه كنترل كنند

ب تأثير مخر نهادهايي به دليل فقدان اين اصل، تحتبرخي از كشورهاي آفريقايي، چنين

كه اين نهادها دست به افشاي اجحافات ارگان. اندمداخالت دولت واقع شده هاي زيرا هنگامي

آن، دولتزدنددولتي عليه شهروندان مي مي ها در تالفي اين كار بودجه "دادندها را كاهش
)Reif, 2004, 108-109(.

و بازرسي را كه نهادهاي آمبودزمان بيشترين صالحيت نظارت و از آنجا  نسبت به نهادها

آنادارات قوه مجريه دارند مي و شايان ذكر بايست استقالل مالي ها از اين قوه تضمين گردد،

كه در كشورهاي و قواي غير از مجريهكه صالحيت آمبودزمان ديگر نهادها، سازمانياست ها

ميرا در برمي شوگيرد  بدين منظور.دبايست استقالل مالي از آن نهادها نيز در نظر گرفته

بهتأمينبايست مي و اعتبار هر نهادي كه كاركرد آن تحتگونه بودجه الشعاع اي صورت گيرد

آن تأميننهادهاي  به تأمين". ها، قرار نگيرد كننده اعتبار عنوان بودجه نهادهاي آمبودزمان نبايد

ي در اختصاص منابع، منجر به يك ابزار كنترل عليه آن مورد استفاده قرار بگيرد زيرا چنين ابزار

.)Volio,2003, 18("شودمي) در انجام وظايف(ضعف اين نهادها

مي در جهت دستيابي به اين منظور، كشورها از روش بودجه. كنندهاي مختلفي استفاده

بهآمبوزمان به وسيله دولت ها در كشورهاي مختلف آنميتأمينطور كلي در شود اما شيوه ها

مثالً در برخي كشورها مثل دانمارك، آمبودزمان. حقوقي هر كشور متفاوت استچهارچوب

به پارلمان پيشنهاد مي و ميزان بودجه درخواستي را مستقيماً و در برخي ديگر مانند بوسني دهد

ميهرزگوين بودجه اين نهاد به رئيس در اغلب كشورها، نهاد مزبور سهم. شودجمهور تسليم

ميبودجه خود را جد و دولت دريافت كند مثل بلژيك، جمهوري چك،ا از اعتبارات پارلمان

و  قانون اساسي آلباني تصريح شده است60 در ماده).kuchesko,2008, 16(... اسپانيا، گرجستان

مي) آمبودزمان(مدافع مردم«كه و آن را خود مديريت وبودجه خود را دارد اش را بودجه كند

ميمطابق قانون پيشنها ، مقرر)1999( قانون راجع به آمبودزمان اين كشور36و ماده» دهدد

مي«دارد مي  شود كه داراي رديفي مجزا تأمينبايست از بودجه دولت منابع مالي نهاد آمبودزمان

.»است

 اشاره دارد1999 دسامبر18 قانون مربوط به آمبودزمان جمهوري چك، مصوب26 ماده

و سازمان آن، به وسيله يك رديف جداگانه) آمبودزمان( عمومي حقوقهاي مدافع هزينه«كه

و.»گرددميتأميندر بودجه دولت حتي برخي از كشورها پا را از اين حد نيز فراتر گذاشته

به پارلمان پيشنهاد مي مثال براي اين. كندآمبودزمان، جداگانه بودجه خود را براي تصويب

 سپتامبر10 قانون مربوط به آمبودزمان اين كشور، مصوب48در ماده.مورد مقدونيه است
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كه پيش2003 مي«:بيني شده است ) كلي( بايست به بودجه آمبودزمان، جدا از بودجهپارلمان

در دهنده استقالل مالي باالي نهاد آمبودزماناين موضوع نشان.»جمهوري مقدونيه راي دهد

. مقدونيه است

 مصونيت)4-2-1
به حمايت از اعضاي آمبودزمان مانند مصونيت اعضاي پارلمان، در مقابل مصوني ت،

و آزادي آن عملكرد قوه مجريه ها را براي افشاي عمومي سوء خودرائي قوه مجريه كمك

در اكثر كشورها، اعضاء پارلمان به منظور اطمينان خاطر.)kuchesko,  2008, 16( كندتضمين مي

و. ها هستندو صحيح خود داراي برخي مصونيتاز نتايج عملكرد قانوني  به دليل اهميت

و  حساسيت سمت نمايندگي، نماينده بايد امنيت خاطري داشته باشد كه بتواند مسائل

و در زمينه و موكلين خود را مطرح .)199، 1385قاضي،( هاي مختلف اظهارنظر كندمشكالت مردم

مي از آنجا كه مجلس داراي وظايفي همچون قانون و نظارت با منافع باشد ممكن است گذاري

و گروه و تعارض داشته باشدبسياري از افراد كه منافع مردم اقتضاء. ها برخورد در اينجاست

و پاسداري از حقوق مردم، نهاد مي كند نمايندگان براي اجراي وظايف خود يعني حفظ

آن» مصونيت پارلماني«حقوقي به عنوان  و بدون مالحظه كاريدكننها برقرار براي  تا با آزادي

به وظايف خويش بپردازند .)1387،241راجي،( بتوانند

و در قوانين اساسي اغلب كشورها تمهيداتي براي اين اطمينان خاطر انديشيده شده است

و ابراز راي  و بيان عقيده و تاكيد بر اين امر است كه نماينده در اظهارنظر حداقل، تصريح

و از اين حيث نميخود، در مق اين. توان او را مورد تعقيب قرار دادام نمايندگي آزاد است

و اطمينان خاطر نماينده و تضمين انجام صحيح آن  مصونيت در نتيجه وظايف نمايندگان

ها نيز وظايف خطيري را در مقابل قوه مجريه آمبودزمان.)1389،174مهرپور،( بيني شده استپيش

د آنو بعضاً قواي و اوليه و وظيفه كالسيك و تظلم يگر دارند -خواهيها رسيدگي به شكايات
مي مصونيت آمبودزمان. هاي شهروندان عليه دولت است كه بازرسي كاملي را به او اجازه دهد

و تعقيب انجام دهد .)Amirarjemand, 2008, 10( بدون بيم از محاكمه

و بنابراين مي و وجود مصونيت براي آمبودزمانتوان يك وحدت مالك قائل شد ها را الزم

مي2003مي23 قانون آمبودزمان بلغارستان مصوب16ماده. ضروري فرض كرد :دارد مقرر

مي« و در قسمت دوم ماده آمده» بايست مانند اعضاي پارلمان داراي مصونيت باشدآمبودزمان

و رويه«: است كه براي اعضاي پارلمان مقررايمصونيت آمبودزمان ممكن است طبق شرايط

به اندازه اعضاي كنگره.»گرديده است از بين برود  در نظام حقوقي اكوادور نيز مصونيتي
همچنين در لهستان اعضاي.)Volio, 2003, 18( شده استاعطابه آمبودزمان) پارلمان(
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 ,Finker(هستندمندكه اعضاي پارلمان از آن بهره آمبودزمان از همان مصونيتي برخوردارند

2005, 16(.

و حتي بعد از آن از تعقيب كيفري از همين رو اعضاي آمبودزمان ها در دوره عضويت

هايي براي اين مورد جمهوري چك، آلباني، آذربايجان، بريتانيا، لهستان، مثال. مصون هستند

و اسلووني مي آم. (Kucsko, 2008, 3) باشدروسيه، اسپانيا بودزمان فقط در برخي اوقات اعضاي

و تجسس منزل مصون هستند مثالً ماده  2003 قانون آمبودزمان مصوب28مقابل بازداشت

آن) رئيس آمبودزمان( در خالل اجراي وظايف، مدافع مردم«: داردروماني مقرر مي و نمايندگان

و احضار شوند و دستگيري قرار گيرند و جنحه كيفري نبايست مورد تجسس به دليل جنايت

مي27ماده.» كندتأييدمگر اينكه مجلس سنا  و توان آمبودزماننمي«:دارد اين قانون نيز مقرر

كه در جهت اجراي وظايفش انجام داده به دليل ابراز عقيده، عملكرد يا اعمالي كاركنان آن را

.» مورد مؤاخذه قرار داد،است

سه) گفتار دوم  گانهبررسي تعامل آمبودزمان با قواي
 تعامل با قوه مقننه)1-2

كه به وسيله سازمان و علماي حقوق از نهاد آمبودزمان ارائه هاي بينطبق تعاريفي المللي

به قوه مقننه مي و بديهي است كه انتساب به قوه مقننه گرديده است معموالً آن را مربوط دانند

و دوري از شائبه اعمال نفوذ قوه  و حمايت از استقالل غالباً نهاد. مجريه استدر جهت حفظ

و نصب، آمبودزمان و عزل و تأميندر كشورهاي مختلف با پارلمان در تعامل است ... بودجه

كشورهاي سوئد، دانمارك، آذربايجان، بلژيك، مجارستان،. گيردتوسط پارلمان صورت مي

و . جمله اين كشورها هستنداز... جمهوري چك

ع به واين رابطه با پارلمان محدود و نصب، بودجه باشد، بلكه ديگر امور نمي زل

به پارلمان) ساالنههايمعموالً گزارش(ش كاركردهاي خود ها با صالحيت ارائه گزارآمبودزمان

به اين نهاد مردمي ارائه مي مياطالعات دقيقي را و حتي گذاري تأثيرگذار توانند بر قانوندهند

مي. باشند توانند به پارلمان گوشزد نمايند كه از ابزارهاي كنترل عالوه بر اين، نهادهاي مذكور

و هر جا كه نياز است  و نظارت خود در جهت اصالح معايب موجود در قوه مجريه بهره بگيرد

به اصالح قوانين بزند يا قوانين ضروري را به تصويب  در ادامه نهاد آمبودزمان. برسانددست

كه متعامل با قوه مقننه است ميبه،در كشور اسپانيا . شود طور مختصر بررسي

به تأسيس نهاد مدافع مردم54 در ماده1978 دسامبر27قانون اساسي اسپانيا مصوب

))Defender of people(( Defensor del Pueblo) (ميبه عنوان آمبودزمان اين كشور اش در. كنداره

 Organic Act concerning the Defender of(، قانون ارگانيك مربوط به مدافع مردم1981آوريل
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the People(مي2ماده.به تصويب پارلمان اين كشور رسيد مدافع مردم«: كند اين قانون مقرر

و سنا) رئيس آمبودزمان( با اكثريت)ردو ركن قوه مقننه اين كشو(در نشست مشترك كنگره

مي5سه پنجم، براي مدت  .»شود سال انتخاب

مي13در مورد شرايط انتخاب شوندگان ماده كه«:كند اين قانون بيان هر شهروند اسپانيايي

و مدني بهره و از حقوق سياسي مند است براي انتخاب به عنوان مدافع به سن قانوني رسيده

مي) آمبودزمان( مردم  متضمن اين5مون خاتمه دوره خدمت مدافع مردم، ماده پيرا».باشدصالح

مي«: امر است كه به داليل زير خاتمه پايان دوره-2استعفا-1:يابددوره خدمت مدافع مردم

و تعهدات ناشي از وظايف-4 مرگ يا عدم كفايت-3خدمت   غفلت آشكار در انجام وظايف

به دليل ارتكا-5آن .)fraudulent offence( برداريب جرم كاله محكوميت بر اساس حكم قطعي

و پايان دوره خدمت پست مدافع مردم به وسيله سخنگوي كنگره اعالن موارد مرگ، استعفا

ميمي و در بقيه موارد، بركناري سه پنجم هر دو ركن پارلمان تأييدبايست به شود  اكثريت

ا37در ماده استقالل مالي آمبودزمان.»برسد الزم) مالي( اختصاص منابع«:ست گنجانده شده

».بيني شودبايست در يك رديف از بودجه پارلمان اسپانيا پيشبراي اين نهاد مي

مي«: اين قانون تضمين شده است6مصونيت مدافع مردم در ماده بايست از مدافع مردم

حونمي. مصونيت برخوردار باشد كه در و اعمالي به دليل اعالم نظرات زه انجام توان او را

وظايفش انجام داده است، دستگير كرد، تحت بازجويي قرار داد، حبس كرد، مورد تعقيب 

به34همچنين در ماده».قضايي قرار داد يا محكوم كرد كارگيري قانون اخيرالذكر استقالل در

و كارمندان بدين مي«: گونه آمده استكاركنان ق تواند آزادانه كاركناني را مطابمدافع مردم

و در چارچوب بودجه منصوب كندمقر .»رات

 تعامل با قوه مجريه)2-2
برعلي آ رغم اينكه و معيارهاي نهاد ازاساس تعاريف يكي  مبودزمان، پارلماني بودن

ميمشخصه ميباشد، در برخي از نظامهاي مهم اين نهادها كه آمبودزمانهاي حقوقي ديده  شود

ب و نصب رئيس آن توسط قوه مجريه انجام ملي وابسته به قوه مجريه است، كه عزل دين معني

و بودجه اين نهاد از بودجه كلي قوه مجريه مي به قوهو حتي گزارشتأمينگيرد هاي ساالنه نيز

كه. شودمجريه ارائه مي مي"اين در حالي است شود آمبودزمان معموالً توسط مجلس انتخاب

و ديده به اعماو حق نظارت ،1389عباسي،("را دارد) اعمال اداري(ل قوه مجريه باني نسبت

268(.

هاي يك بر اساس برخي مشاهدات، آمبودزمان وابسته به قوه مجريه داراي ويژگي

و داراي استقالل كامل از نهادهاي تاسيسآمبودزمان متعارف نمي كه تحت( كننده خودباشد
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 نهادها نقش بسيار مهمي را در حمايت از نيست؛ اگرچه اين) باشندنظارت آمبودزمان نيز مي

در.)Reif,1999, 16(كنندحقوق بشر ايفاء مي به وسيله ملكه، براي مثال اين نقش در انگلستان

به وسيله رئيس كلايرلند به وسيله فرماندار و در نيوزلند  ايفا(governor-general)جمهور

هاي تاريخي، اين موضوع در نتيجه ريشه. (Buck, Thompson, Kirkham, 2011, 162)شود مي

و پشت سر نهادن  و گذر زمان كه با تغييرات و حقوقي هر جامعه سياسي است سياسي

و رخدادها، اين نوع سازوكار شكل گرفته است كه از اين سازوكار استفاده. حوادث كشورهايي

و قرقيزستان كنند فرانسه، ليختنمي شدچنا. هستنداشتاين، قزاقستان  ممكن است،نكه گفته

و گونه به شكل  در ادامه به نهاد آمبودزمان. اي متفاوت تضمين شوداستقالل نسبي اين نهادها

كه با قوه مجريه در تعامل است اشاره مي . شوددر كشور فرانسه

به وسيله پارلمان گماشته شود وجود ندارد، با وجود اين داور كه در فرانسه آمبودزماني

ف مي آمبودزمان رانسه،جمهوري و داراي اختيارات گستردهملي اين كشور محسوب اي شود

كه در سال نهاد آمبودزمان. است به وسيله قانوني به تصويب رسيد تاسيس1973ملي فرانسه

. شده است

به وسيله شوراي وزيران براي يك دوره شش ساله منصوب آمبودزمان ملي اين كشور

و قابليت انتصمي ).1973 قانون داور جمهوري مصوب2ماده( اب مجدد نداردشود

در. اند همه رؤسا در گذشته از اعضاي دولت يا مقامات بلندپايه بوده عزل داور فقط

و ممنوع  كه او از انجام وظايفش عاجز و شوراي)empechement(صورتي ممكن است  شود

كه تصميم ممدولتي مقرر داشته است به اين ميگيري راجع به وسيله يك هيئت نوعيت تواند

، رئيس)Vice-President of the council state( رئيس شوراي دولتي سه نفره متشكل از نائب

 First(و باالترين مقام دفتر حسابرسي دولتي)President of the Court of Cassation(ديوان عالي

President of State Audit Office(جمهور به منظورت تنها توسط رئيساين هيئ. انجام شود

ميتصميم آنگيري بر عزل داور تشكيل و تصميم مي شود بهها . طور اجماعي اتخاذ شودبايست

به دليل اظهارنظر يا و محكوميت و بازداشت اعضا از مصونيت از تعقيب كيفري، دستگيري

به منظور اجراي وظايفش است برخوردار هستند كه آنميزان حقو. اقدامي به وسيلهق ها نيز

 The Minister(و وزير بخش عمومي)Minister of Finances( نخست وزير همراه با وزير دارائي

for the Public Sector(گردد تعيين مي )kucsko, 2008,192(.بر اساس ماده)اين قانون)15 
مي) نهاد(كاركنان«  خدمت منصوب بايست به وسيله خودش در دورهداور جمهوري فرانسه

.»شوند
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 تعامل آمبودزمان با قوه قضائيه)3-2
سهبا انجام بررسي گانه هيچ هاي صورت گرفته پيرامون تعامل نهاد آمبودزمان با قواي

شايد بتوان دليل عدم.1موردي مشاهده نگرديد كه نهاد مذكور با قوه قضائيه در تعامل باشد

در هيچ آمبودزمان. اين نهاد دانستقضائي قضائيه را كاركرد غيروجود آمبودزمان مرتبط با قوه

به صدور حكم نمي و دولت را از موردي اقدام و اختالفات بين شهروندان كند بلكه شكايات

و صرفهطرقي انعطاف ميپذير، سريع و فصل به جويانه حل و قبل از ارجاع موضوع نمايد

مينهادهاي قضايي ذي دعصالح تالش بهكند اين نهاد". طور كدخدامنشانه برطرف كندوي را

و از راه و تأثير است مينوعي دستگاه نفوذ به افكار هاي غير قضايي حل اختالفات بهره و گيرد

ميعمومي به .)268، 1389عباسي،("كندويژه از طريق انتشار گزارش فعاليت خود تكيه

آن اهداف كالسيك اين نهادها نظارت بر اعمال ادا و بهبود و افزايش رات دولتي ها

آنهاي گفتها در برابر عموم شهروندان از راهمسئوليت ارگان و پاسخگويي وشنود بين ها

به آنان است  و جبران خسارات وارده ادارات، مشاركت شهروندان در رسيدگي

)pegram, 2007, 13(.مي بر دزمانتوان فلسفه وجودي آمبودر همين راستا را ايجاد روشي

و اعمال حاكميت قانون دانست كه در جهت رهايي از قوانين  رسيدگي به شكايات شهروندان

ميدست طي فرايند بوروكراسي انجام و مي. گيردوپاگير كند كه با كمترين اين نهاد سعي

و مالي براي شهروندان و كمترين هزينه زماني به اختالفات رسيدگي كند به همراه تشريفات را

.داشته باشد

و بنابراين نهاد آمبودزمان روش و فصل دعاوي مذكور دارد هاي خاص خود را براي حل

به خوبي وظايف خود را انجام دهدمي . بايست ابزارهايي را در اختيار داشته باشد كه بتواند

خوتواند از تريبون پارلمان براي انتشار گزارشمثالً نهاد مذكور مي و تخلفات هاي د بهره ببرد

ذيدستگاه و وجهه عمومي هاي عمومي را به گوش نهادهاي صالح براي رسيدگي برساند

هاي متخلف وري را براي دستگاهآهاي غيرالزامنامهو يا توصيه ها را مخدوش كند مسؤلين آن

و يا حتي مجريه از چنين امتيئاما يك آمبودزمان وابسته به قوه قضا. صادر كند ازاتي محروم يه

.باشدمي

به محاكم قضايي آخرين گزينه براي حل وفصل دعاوي، در از طرف ديگر ارجاع دعوي

كه آمبودزمان مرتبط با قوه)soderman, 2004,  7( رسيدگي آمبودزمان است  به قضائيه؛ در حالي

اشتاين، اتريش، آذربايجان، بلژيك، كرواسي، بلغارستان، جمهوري چك، ه، ليختنسوئد، دانمارك، اسپانيا، انگلستان، فرانس.1

و هرزگوين، استوني، فنالند، گرجستان، مجارستان، ايسلند، قرقيزستان، ايرلند، مقدونيه، لتوني، نروژ، ليتواني، مالت،  بوسني

تركيه، ين، قزاقستان، هلند، قبرس، لوكزامبورگ، آلباني،نگرو، مولداوي، ازبكستان، روسيه، اسلووني، اوكرا پرتغال، لهستان، مونته

.كنگ، استراليا، نيوزلند، اكوادور، اياالت متحده آمريكا، كانادامالزي، بنگالدش، چين، هنگ
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به ابزارهاي ديگر ناگزير است از اين روش استفاده ردليل عدم دسترسي سيدگي غير كند كه با

مي. در تعارض است قضايي آمبودزمان به نظر  قضائيهرسد آمبودزمان وابسته به قوه در مجموع

.نتواند كاركردهاي يك آمبودزمان موفق را داشته باشد

و بررسي آمبودزمان به مطالعات انجام گرفته از با توجه با45ملي بيش  كشور، تنها نهاد

يكاركرد شبه به قوه آمبودزماني متعامل به عبارت بهتر وابسته ، سازمان بازرسي كل قضائيها

.كشور در نظام حقوقي كشورمان است

به حسن جريان« قانون اساسي در جهت174بر اساس اصل حق نظارت قوه قضائيه نسبت

و اجراي صحيح قوانين در دستگاه سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه» هاي اداريامور

و1375قانون سازمان بازرسي كل كشور مصوب4ماده طبق. شودقضائيه تشكيل مي

كه قضائييس قوهئر رئيس سازمان توسط«اصالحات بعدي و يا قضاتي ه از ميان قضات شرع

ميقضائي11يا10داراي رتبه .»شود باشند تعيين

مي تواند يك نفر قائمميسازمان رئيس«بر اساس همين ماده ان قضات با مقام براي خود از

و تصويب رئيس قوه  ميقضائيصالحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او وه تعيين همچنين گردد

 طريقه.كه توضيح دهنده استقالل اداري آن است» تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد مي

عزل رئيس سازمان در قانون مشخص نشده است ولي اختيار عزل او نيز مانند نصب وي

ميتوسط  اين قانون13ماده پيرامون استقالل مالي اين نهاد،.گيرد رئيس قوه قضائيه انجام

بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري«:داردمقرر مي

و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات   ساير مقررات مصرف خواهدو عموميمنظور

م.»شد و بازرسان سازمان پيشدر اين قانون ميصونيتي براي رئيس بايست بيني نشده است اما

و مصونيت قضات بهره . مند هستنداين نكته را مد نظر قرار داد كه بازرسان قضائي از شأن

كه در اصل همان و 174طور  ذكر گرديد، سازمان بازرسي نظارت بر حسن جريان امور

اداجراي صحيح قوانين در دستگاه ميهاي كه كاركردي در جهت حاكميت اري را انجام دهد

ميقانون در دستگاه كه يكي از كاركردهاي مهم نهاد آمبودزمان محسوب . شودهاي اداري است

و سوءمديريت ارگان به شكايات شهروندان عليه سوءرفتار و از طرفي نيز رسيدگي هاي دولتي

و بدون نياز به شكايت نيز كاركر كه سازمان يا رسيدگي مستقل د آمبودزماني ديگري است

به انجام آن مي .زنددست

به عنوان نهاد آمبودزمان در نظام حقوقي در صورت پذيرش سازمان بازرسي كل كشور

به شكلي كشورمان، مي به فرد دانست كه استقالل آن و منحصر بايست آن را آمبودزماني خاص

م مي.شوديمتمايز از كشورهاي دارنده چنين نهادي تضمين رسد كميسيون اصل نود به نظر

و ويژگي بر تعاريف صورت گرفته از اين بنا( نهاد آمبودزمان هايقانون اساسي با مشخصات
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و مشاهده نمونه  زيرا مطابق1.پوشاني بيشتري داردهم) هاي مشابه در كشورهاي مختلفنهاد

مياصل نود قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اين كميسيون و در بطن پارلمان شكل گيرد

سه به شكايات شهروندان عليه طرز ميكار قواي .كندگانه رسيدگي

 نتيجه
و محل نهاد آمبودزمان و عدالت نظام اداري به عنوان عامل اساسي در برقراري سالمت

و اجحافات ارگان و عمومي، نقش مهمي را رجوع شهروندان در برابر سوء عملكرد هاي دولتي

ميدر نظام  اين نهاد به شكايات شهروندان عليه. كند حقوقي كشورهاي مختلف ايفاء

ذيدستگاه به صورت گزارش به نهادهاي و نتايج كار خود را صالح هاي دولتي رسيدگي كرده

آنارائه مي و معموالً مي كند بي. دهدها را در برابر ديد عموم قرار و اين نهادها براي انجام عيب

و باالخص نهادهاي تحتن قص وظايف خود از استقالل كامل در برابر نهادهاي مختلف

مينظارت خود بهره استقالل نهاد. باشند تا از اعمال فشارهاي نامشروع در امان بمانندمند

مي آمبودزمان و. گرددو اعضاء آن با سازوكارهاي مختلفي تضمين و عزل رئيس طريقه نصب

بهاعضاي آمبودزمان با و ديگر اي انجام بگيرد كه عدم دخالت مقام يا نهاد منصوبگونهيد كننده

و تضمين گردد و مقامات در انجام وظايف اعالم و كاركنان براي انجام آمبودزمان. نهادها

اين احساس. وظايف خطير خود بدون ترس از عواقب آن بايد احساس امنيت داشته باشند

برامنيت با پيش آنبيني مصونيت مي اي كه نمايندگان پارلمان در شود، همانها ايجاد طور

هاي مهم استقالل مالي نيز يكي از جنبه. كشورهاي مختلف از چنين امتيازي برخوردار هستند

و محدوديتمي استقالل آمبودزمان هاي مالي بر باشد زيرا با وجود چنين استقاللي، از فشارها

مي. آيدنهاد مزبور ممانعت به عمل مي بايست بودجهبه منظور حفظ استقالل مالي اين نهاد

كه برخي از كشورها چنين امتيازي را براي نهاد بيني شود كمادر رديفي مجزا پيش آمبودزمان

و عزل كاركنان خود داراي اختيار استخدامي. اندالذكر قائل شدهفوق اين نهاد بايد براي نصب

و مورداباشد تا بتواند اليق به كار بگيردترين و مستمريحق. عتمادترين افراد را  رؤساي الزحمه

به آمبودزمان بايد مثل مقامات بلندپايه دولت در سطح بااليي باشد تا نيازهاي مالي آن طور ها

و بيشترين كارايي را در اجراي وظايف محوله داشته باشند اين نهادها. كامل برطرف گردد

و استثنائاً مقننه، مجريممكن است با قوه سازمان بازرسي كل كشور در جمهوري(قضائيهه

 
ر.1 و نهاد آمبودزمان به.براي مشاهده بررسي تطبيقي كميسيون اصل نود بررسي تطبيقي«،)1390(اهللاجوكار، فضل:ك

ا قكميسيون و آمبودزمان پارلماني انگلستان.ا.ج.ا.صل نود صص، پايان»ا در اين.75-82نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران،

و ضمانت اجراي رسيدگي مورد تطبيق قرار  قسمت اين دو نهاد از حيث تعامل با پارلمان، استقالل، رسيدگي فراقضايي

.اند گرفته
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ب به عنواناسالمي ايران مشروط با بررسي حدود. در تعامل باشند) آمبودزمانر احتساب آن

و پنج كشور، اكثريت آمبودزمان ميچهل ميها به قوه مقننه يا پارلمان مرتبط بايست باشند اما

به دليل فضاي ها از پارلمان نيز تضم استقالل آن ين شود زيرا ممكن است از طرف پارلمان هم

به اين نهادها وارد شود در. سياسي كه بر آن حاكم است، فشارهاي ناروايي -نظام اين موضوع
كه پارلمان تحت نظارت آمبودزمان است بسيار مهم ميهايي به اتفاق. باشدتر در قريب

ن و نظارت اين ميكشورها، قوه مجريه تحت صالحيت و تصور اينكه نهاد هادها باشد

به وظايف خود بپردازد دشوار  آمبودزمان بتواند بدون هرگونه اعمال فشار از طرف قوه مجريه

نهاد آمبودزمان اصوالً كاركردي غير قضايي يا به تعبير برخي از متخصصان،. رسدبه نظر مي

به شكايات هاي اين نهايكي از ويژگي. دارد)ultra-judicial( فراقضايي دها رسيدگي غيرقضايي

و براي تحقق اين امر مي هاي به شكايات يا رسيدگي رسيدگي آمبودزمانآئينباشد

و فلسفه وجودي اين نهاد با تعامل با خودجوش، بسيار انعطاف و در عين حال موثر است پذير

مي. باشد چندان هماهنگ نميقضائيهقوه  كه بهترين قوهدر مجموع كه آمبودزمان توان گفت اي

قامي به وظايف خود بپردازد قوه و اين امر بيشترين نونتواند در پرتوي آن  گذاري است
مي استقالل را براي آمبودزمان .آوردبه ارمغان

Ĥو م ذخمنابع
 فارسي-الف

و پژوهش،»مصونيت پارلماني«،)1387( راجي، سيد محمد هادي- ص57، شماره نشريه مجلس ،270 -233.

 فصلنامه،»پاسدار حقوق شهروندان، مبتكر اصالحات اداري: آمبادزمن«،)1389( رضايي زاده، محمد جواد، عابدي، سعيد-

ص40، دوره حقوق ،170 -150.

.نشر دادگستر:، چاپ اول، تهرانحقوق اداري،)1389(عباسي، بيژن-

و هشتم، تهران،هاي حقوق اساسيبايسته،)1385(پناهي، ابوالفضلقاضي شريعت- . نشر ميزان: چاپ بيست

و عدالت اداري،)1389(زاده، ابراهيمعميد زنجاني، عباسعلي، موسي- :، چاپ اول، تهران نظارت بر اعمال حكومت

.انتشارات دانشگاه تهران

د:، چاپ دوم، تهران مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،)1389(مهرپور، حسين- .ادگستر مؤسسه انتشارات
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و سومين اجال« هـاي نگـاهي بـه جنبـه«،31، شماره73، سال»المللس كميسيون حقوق بين چهل

جلـسه كـاري«،50، شـمارة79، سال»عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسالمي ايران 

و حقوق بين  و نهمـين كنفـرانس» المللكميته حقوق اسالمي ،80، سـال)2000 سـال-لنـدن(شصت

،55، شـمارة81؛ سال»هاي مرزيهاي تعيين حدود در رودخانهي انواع روشبررسي تحليل«،52شمارة

بررسـي«،58، شـمارة81، سـال»)، دهلي نو 2002آوريل(الملل هفتادمين نشست انجمن حقوق بين«

و ايران  و نوجوانان در كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، هند، مصر، انگلستان ، سال»تطبيقي شرايط كار زنان

مداخـه بـشر«،72، شـمارة85، سـال»الملـل دستانه در حقـوق بـين دفاع مشروع پيش«،64، شمارة 83

و بررسي حكم«.1، شماره86سال» دوستانه؛ نقض قاعده يا استثناء سوم  زن در قانون» ديه نفس«نقد

 زيـست محـيط حقـوق تـدريجي تحـول« مقالـه بررسـيو نقد«.4، شماره86، سال»مجازات اسالمي 

و بررسـي دادرسـي فـوري در حقـوق نقـد«.2، شـماره 1387، سال»هادولت وليتئومسو ملليال بين

و انگليس««.1، شماره 1388سال» انگليس .3، شـماره 1388سال» آثار دادرسي فوري در حقوق ايران

ن جبـرا«.3، شـماره 1389سال» اي در پرتو حقوق بين الملل صلح آميز از انرژي هسته استفادهبررسي«

در««.1، شماره 1390سال» المللخسارات زيست محيطي در حقوق بين و قلمرو اجراي دادرسي فوري نحوه

و انگليس .1، شماره 1391سال» حقوق ايران


