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آمبودزمــان بخــش عمومــی در نظــام حقــوق اداری انگلســتان شــامل چهــار نهــاد تحــت عناویــن
«آمبودزمــان پارلمانــی و خدمــات ســامت»« ،آمبودزمــان حکومــت محلّــی و مراقبــت اجتماعــی»،
«آمبودزمــان مســکن» و «آمبودزمــان زندانهــا و آزادی مشــروط» اســت .عمــوم تقریــرات موجــود در
خصــوص نهادهــای مــورد نظــر ،بــه بحــث از آمبودزمــان پارلمانــی جــدای از واحــد خدمــات ســامت
اختصــاص یافتهانــد .از ایـنرو ،الزم اســت کــه بــا بررســی وظایــف نهادهــای مــورد اشــاره ،نگاهــی بــه
تغییــرات حاصلشــده در خصــوص بازرسـیهای 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 میشــوند ،امــا از اســتقالل فراوانــی نســبت بــه ایــن
ـی منصوبکننــدۀ خویــش
قــدرت برخوردارنــد؛ تــا جایــی کــه برخــی از آنهــا میتواننــد شــخص عمومـ ِ
را مــورد بازرســی قــرار دهنــد .بــا ایــن حــال ،مهمتریــن کارکــردی کــه از بررســی صالحیتهــای
رســانی آنهــا بــه بخــش عمومــی بــرای تغییــر و
ایــن نهادهــا بــه چشــم میآیــد ،کارکــرد اطالع
ِ
اصــاح وضعیــت موجــود در ســاختار نظــام اداری ایــن کشــور اســت؛ چــه اینکــه از صالحیتهــای
مؤثــری بــرای اجــرای تصمیمــات خــود برخــوردار نیســتند و حداکثــر ،برخــی از آنهــا میتواننــد
شــخص و نهــاد مــورد بازرســی را بــه پرداخــت خســارت الــزام کننــد .همچنیــن ،بــا آنکــه نظــام
ـی آن برخــوردار نیســت ،میتــوان وجــوه اشــتراکی
حقوقــی ایــران از نهــاد آمبودزمــان در معنــای اصلـ ِ
ـی موجــود در ایــران (همچــون
را میــان آمبودزمانهــای بخــش عمومــی انگلســتان بــا نهادهــای بازرسـ ِ
کمیســیون اصــل نــود) مالحظــه کــرد.
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مقدمه

نهــاد آمبودزمــان بــه عنــوان تأسیســی کــه ریشــه در کشــور ســوئد دارد ،در حــال حاضــر بــه عنــوان
ـی بوروکراتیــک ،دیگــر نــه بــه عنــوان نهــادی افقــی در
«مدافــع حقهــای شــهروندی» 1علیــه خودکامگـ ِ
راســتای ســایر قــوا ،بلکــه بهمثابــۀ بخشــی از نظــارت عمــودی بــر دولــت توســط شــهروندان محســوب
ـی مــدرن بــه
ـی تشــکیل چنیــن نهادهایــی در اغلــب نظامهــای حقوقـ ِ
میشــود 2.یکــی از دالیــل اصلـ ِ
منظــور دوریگزیــدن از فرآیندهــا و ناکارآمدیهــای نظــام قضایــی ،غیررســمیبودن و کمهزینهبــودن
شــکایت بــه ایــن نهادهــا اســت کــه بــر خــاف رونــد معمــول در دادگاههــا و دیوانهــای اداری راهحلــی
3
بــه نســبت مناســبتتر بــرای پیگیــری و دفــاع از حقــوق شــهروندان اســت.
اصلــی خویــش را ابتدائــاً از توانایــی بــرای
بــه اعتقــاد پروفســور ویــد 4نهــاد آمبودزمــان قــدرت
ِ
مهــار افــکار عمومــی و تحمیــل آن بــر دولــت بــه دســت مــیآورد نــه از قانــون .بــه دیگــر ســخن،
اختیاراتــی کــه قانــون بــه نهــاد آمبودزمــان اعطــاء میکنــد ،اختیاراتــی ثانویهانــد کــه شــامل تحقیــق
و بازرســی ،تهیــه مــدارک و شــواهد و مســائلی از ایــن دســت اســت .بــرای فهــم بهتــر ایــن موضــوع،
ویــد مثالهایــی عینــی ذکــر میکنــد؛ باألخــص در مــواردی کــه قانــون نتوانســته اســت راه حلــی را
عدالتــی ناشــی از توصیــۀ اشــتباه مقــام اداری پیشبینــی کنــد .بهطــور مثــال ،در
بــرای مســئلۀ بی
ِ
یــک پرونــده ،شــرکتی تقاضــای خریــد زمیــن بــرای ســازندگان داشــت و مقــام اداری بــه ایــن شــرکت
پاســخ داد کــه بــرای خریــد زمیــن ،نیــازی بــه کســب مجــوز نیســت .پــس از آن فهمیــده شــد کــه
شــرکت نیــاز بــه کســب مجــوز داشــته و از اعطــاء مجــوز امتنــاع شــده اســت .بــا ایــن حــال ،شــرکت
و ســازندگان ،را ِه چــارهای مطابــق قانــون نداشــتند؛ چراکــه قــدرت عمومــی را نمیتــوان بــه آنچــه
کــه گمــان دارد صحیــح اســت مجبــور کــرد .برایناســاس ،یکــی از اختیــارات موجــود در دســت
آمبودزمــان ،رســیدگی بــه اشــتباهاتی اســت کــه توســط مقــام اداری صــورت پذیرفتــه و منجــر بــه
تضییــع حقــوق افــراد شــده در زمانــی کــه هیــچ راهحــل قانونـیای نیــز وجــود نــدارد .پروندهــای دیگــر
در ســال  1969نشــان میدهــد کــه نهــاد آمبودزمــان چگونــه توانســت ادارۀ گمــرک و امــور مالیــات را
بــه بازپرداخــت  167پونــد 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  950پونــد از هیئــت
اداری هیئــت موصــوف ،شـ ِ
ـرکت یادشــده ملــزم بــه
تجــارت بــه نفــع یــک شــرکت کــه بــه اشــتباه مقــام ِ
1
پرداخــت هزینــۀ ســرمایهگذاری شــده بــود ،غرامــت بگیــرد .بنــا بــه تقریــر فــوق ،صیانــت از حقهــای
شــهروندی دلیــل عمــدۀ کارکــرد آمبودزمــان اســت؛ هرچنــد مقــام و نهــاد اداری مطابــق بــا قــدرت
ـدی خویــش و مطابــق صالحیتهــای قانون ـیاش عمــل کــرده باشــد.
صالحدیـ ِ
بــا ایــن همــه ،دالیــل متعــددی بــرای تشــکیل آمبودزمانهــا در کشــورهای مختلــف مطــرح شــده
ـی
اســت؛ بــه اعتقــاد برخــی ،ازآنجاکــه فســا ِد ناشــی از عمــل نادرســت مقامهــای عمومــی عامــل اصلـ ِ
ـن اصــل
ـی بــه محاقرفتـ ِ
نقــض حقهــای بنیادیــن و امنیــت اســت و اینهــا بــه نوبــۀ خــود عامــل اصلـ ِ
2
حاکمیــت قانونانــد ،جلوگیــری از ایــن تخلفــات نیازمنــد نهــادی همچــون آمبودزمــان اســت .برخــی
دیگــر آن را نهــادی قانونــی در حمایــت از شــهروندان بــه منظــور جلوگیــری در سوءاســتفاده از قــدرت
دادن وظیفــۀ تحقیــق در
دانســته و عــدهای دیگــر ،آن را هماننــد نهادهــای شــبهقضایی بــرای انجــام ِ
خصــوص همــۀ شــکایات شــهروندان از بدنــۀ عمومــی دانســتهاند 3.بــا ایــن حــال ،نهادهــای آمبودزمــان
ـی قــوی در صیانــت از حقــوق شــهروندان
بیــش از آنکــه دارای صالحیتهــای اجرایــی و ضمانتاجرایـ ِ
میانجــی شــهروندان و هیئــت حاکمــه تلقــی میشــوند .گزارشهــای
باشــند ،بیشــتر بــه عنــوان
ِ
واصلــه بــه قــدرت عمومــی از ســوی آمبودزمــان در خصــوص شــکایات میتوانــد راهنمایــی در دســت
ایــن قــدرت بــرای تصحیــح رویههــا ،ارتقــای شــاخصههای حکمرانــی خــوب ،تضمیــن حقوقبشــر،
ـدی بیشــتر و مســئولیتپذیری باشــد .بایــد خاطرنشــان ســاخت «اثربخشــی
جبــران نارســاییها ،کارآمـ ِ
فعالیتهــای آمبودزمــان بــه میــزان زیــادی بــه حساســیت ســازمانهای دولتــی و دیگــر اشــخاص
حقــوق عمومــی نســبت بــه انتقادهایــی کــه در گزارشهــای آمبودزمــان بیــان شــدهاند ،بســتگی دارد؛
ـودی خــود منابعــی بــرای اجــرای توصیههایــش نــدارد .معمــوالً گفتــه
زیــرا آمبودزمــان معمــوالً بــه خـ ِ
میشــود تأســیس آمبودزمــان موفــق بــوده و از طــرح بســیاری از دعــاوی نــزد دادگاههــا پیشــگیری
میکنــد» 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 ،اصطالح سوءمدیریت بیشتر بر جنبههای صالحیت اختیاری ( )Discretionary Powerتکیه دارد؛ جایی
که هنوز تصمیم اتخاذ شده خارج از دایرۀ قانون یا خارج از صالحیت ( )Ultra Viresنیست ،بلکه عملکرد آمبودزمان عموماً
تصمیم بد اتخاذ شده است (.)143 .ibid, p
حول محور تصمیماتی است که به اشتباه اتخاذ شدهاند یا به تعبیر نویسنده،
ْ

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
and USA”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 5, No. 2, 2013, p. 711
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غیرقضایــی اســت کــه بهویــژه پــس از ســالهای  1950مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .درواقــع،
ـی شــکایتهای
آمبودزمــان بــه عنــوان شــاخص توســعۀ سیاســی بــا تــدارک آسـ ِ
ـان بررســی فراقضایـ ِ
شــهروندان علیــه مقامهــا ،ادارات و دســتگاههای اجرایــی و حمایــت از مــردم در برابــر نقــض حقــوق،
سوءاســتفاده از اختیــارات ،اشــتباه ،فســاد ،انحــراف و ســوءمدیریت بــه منظــور ارتقــاء مدیریــت عمومــی
1
ـردن حکومــت و مقامهــای عمومــی بــه یــک پدیــدۀ جهانــی تبدیــل شــده اســت.
و پاســخگو کـ ِ
در ارتبــاط بــا نظــام حقوقــی انگلســتان آنچــه مســئلۀ شــایان ذکــر اســت آنکــه عمــوم نوشــتهها و
تقریــرات خارجیزبــان و داخلــی تنهــا بــه «آمبودزمــان پارلمانــی» در ایــن نظــام پرداختهانــد و تصـ ّور
غالــب آن اســت کــه تنهــا نهــاد آمبودزمــان عمومــی در نظــام حقوقــی انگلســتان آمبودزمــان پارلمانــی
اســت ،درحالیکــه در ایــن کشــور چهــار نهــاد آمبودزمــان عمومــی کــه شــرح آن در ادامــه خواهــد
ـددی در هــر
آمــد ،تحــت عناویــن گوناگــون در حــال فعالیتانــد .در ایــن نظــام ،آمبودزمانهــای متعـ ّ
دو حــوزۀ بخــش عمومــی 2و خصوصــی 3فعالانــد 4.اگــر شــخصی بخواهــد علیــه فعالیــت ســازمانهای
دولتــی ،شــوراهای محلــی یــا ســازمانهایی کــه ارائهدهنــدۀ خدمــات محلیانــد شــکایت کنــد بایــد
شــکایت خــود را در آمبودزمانهــای بخــش عمومــی مطــرح کنــد .آمبودزمــان بخــش خصوصــی نیــز،
ـاری موجــود در
صالــح بــه رســیدگی بــه شــکایاتی اســت کــه عموم ـاً در ارتبــاط بــا فعالیتهــای تجـ ِ
«طــرح آمبودزمــان» 5از آنهــا ذکــر شــده اســت .درادامــه بــه آمبودزمانهــای بخــش عمومــی کــه
نوشــتار حاضــر بــر آن متکــی اســت پرداختــه خواهــد شــد ،امــا آنچــه کــه ذکــر آن اجمــاالً الزم اســت
ـددی اســت
ایــن اســت کــه در ایــن کشــور آمبودزمــان بخــش خصوصــی نیــز ،شــامل نهادهــای متعـ ّ
7
کــه برخــی از آنهــا اجمــاالً بدیــن شــرحاند :آمبودزمــان انــرژی 6،آمبودزمــان خدمــات ارتباطــی،
 .1جاللی ،محمد و رضوان ضیایی ،نقش آمبودزمانها در توسعه و ارتقای مردمساالری ،پژوهش حقوق عمومی ،دورۀ ،15
شمارۀ  ،1392 ،39ص .132
.2-Public Sector
3-Private Sector

 .4وجود چنین نهادهایی در بخش خصوصی را میتوان 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 .6به شکایات علیه خدماتدهندگان گاز و برق رسیدگی میکند که اکثر این خدمات به وسیلۀ بخش
خصوصی در نظام حقوقی انگلستان ارائه میشود.
 :Communications Ombudsman .7به شکایات علیه خدماتدهندگان تلفن و اینترنت رسیدگی میکند.
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آمبودزمــان وســایل نقلیــه 1،آمبودزمــان ریــل خطآهــن 2،آمبودزمــان امــاک 3،آمبودزمــان حقوقــی.

4

در خصــوص موضــوع مــورد نظــر ایــن نوشــتار ،تاکنــون هیــچ تحقیقــی بــه زبــان فارســی در مــورد
آمبودزمــان یــا آمبودزمانهــای بخــش عمومــی انگلســتان صــورت نپذیرفتــه اســت و ایــن متــن از
ایــن حیــث دارای وجــوه نوآورانــه اســت .اهمیــت ایــن بحــث از آن حیــث خواهــد بــود کــه بــا نگاهــی
بــه جوانــب و عملکردهــای ایــن نهادهــای مســتقل ،بــه الگویــی مطلوبتــر در امــر نظــارت در نظــام
حقوقــی ایــران رهنمــون شــویم .در متــن حاضــر ،نخســت نگاهــی مختصــر بــه پیشــینۀ تشــکیل و
دالیــل ایجــاد نهــاد آمبودزمــان در نظــام حقوقــی انگلســتان خواهیــم داشــت ( )1و ســپس بــه بررســی
آمبودزمانهــای موجــود در بخــش عمومــی خواهیــم پرداخــت .در حــال حاضــر ،آمبودزمــان پارلمانــی
و خدمــات ســامت ( ،)2آمبودزمــان حکومــت محلــی و مراقبــت اجتماعــی ( ،)3آمبودزمــان مســکن
( )4و آمبودزمــان زندانهــا و آزادی مشــروط ( )5نهادهایــی هســتند کــه بازرســی بــر ارکان دولتــی را
بــر عهــده دارنــد .در پایــان نیــز ،نگاهــی بــه مشــترکات ایــن نهادهــا بــا ســازمانهای بازرســی و ناظــر
در نظــام حقوقــی ایــران خواهیــم داشــت (.)6

گفتــار اول .پیشــینۀ تاریخــی و علــل ایجــاد آمبودزمــان در
انگلســتان
ـردن مفهــوم آمبودزمــان در دهههــای  1950و  1960در پــی فشــار افــکار عمومــی
ایــدۀ وارد کـ ِ
ـودن ســازوکارهای حمایــت و جبــران علیــه دولــت بــه وجــود آمــد .در انگلســتان بــرای
بــه ناکافیبـ ِ
نخســتینبار کمیتــهای از کمیســیون بینالمللــی حقوقدانــان ( )ICJبــه ریاســت لــرد وایــت ،رئیــس
ســابق دیــوان عالــی هنــگ کنــگ ،در پایــان دهــۀ  1950پیشــنهاد کــرد کــه یــک کمیســر پارلمانــی
ِ
خدمات فروش ،تعمیر و سرویسهای مرتبط با وسایل نقلیه رسیدگی میکند.
 :Motor Ombudsman .1به شکایات مربوط به ارائه
 :Rail Ombudsman .2به شکایات علیه شرکتهای قطار رسیدگی میکند.
 :Property Ombudsman .3به حل و فصل اختالفات ایجادشده مابین خریداران و فروشندگان امالک میپردازد.
 :Legal Ombudsman .4حل و فصل اختالفات مربوط به ارائۀ خدمات حقوقی از سوی وکیالن ،مشاوران حقوقی ،دفاتر اسناد
رسمی و ...در صالحیت این نهاد است.
برای مطالعۀ بیشتر در خصوص آمبودزمانهای 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 Ombudsman, “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
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یــا چیــزی شــبیه بــه آن تأســیس شــود 1.بــا ایــن حــال ،ســابقۀ تأســیس ایــن نهــاد بــه ســال 1967
بــاز میگــردد کــه بــا شــروع بــه کار «آمبودزمــان پارلمانــی» 2گــره خــورده اســت .در ایــن ســال بــا
تصویــب «قانــون کمیســر پارلمانــی» 3نهــادی عمومــی بــرای رســیدگی بــه شــکایات مــردم علیــه
«ســوءمدیریتها» 4بــه وســیلۀ مقامهــای عمومــی شــکل گرفــت .ایــن قانــون ،قــدرت فراوانــی را بــه
آوری آنهــا در خصــوص شــکایات مطروحــه
نهــاد فوقالذکــر بــرای دسترســی بــه اطالعــات و جمــع ِ
م ـیداد .قاضــی هــان ریچــارد کراســمن ،رئیــس مجلــس عــوام انگلســتان در اکتبــر  1966در زمــان
معرفــی الیحــه کــه منجــر بــه ایجــاد کمیســر پارلمانــی یــا آمبودزمــان در آن کشــور شــد ،بــه اقــام
اصلــی مســئولیت و صالحیــت ایــن نهــاد اشــاره نمــوده اســت .کراســمن بــه مطالبــی اشــاره کــرد
ِ
5
ســوءمدیریتی کراســمن» مشــهور شــد .ســوءمدیریتهای مقامهــای
کــه بعدهــا بــه «فهرســت
ِ
9
8
7
6
عمومــی شــامل تصمیماتــی بــود کــه بــا غــرضورزی ،اِهمــال ،بیتوجهــی ،بــه تعویــق انداختــن،
نامناســببودن 10،شایســتهنبودن 11،انحــراف 12،خودســرانهبودن 13و مســائلی از ایــن دســت پیونــد
داشــتند .در زمــان طــرح ،ایــن مفهــوم بــه عنــوان گونـهای بدعــت کــه مخالــف بــا حقــوق اساســی ایــن
کشــور بــود ،مــورد مخالفــت قــرار گرفــت کــه هــم بــا پاســخگویی وزرا بــه پارلمــان ناســازگار بــود و هــم
14
ـدگان خــود غصــب میکــرد.
ـنتی نماینــدگان پارلمــان را در پیگیــری شــکایات انتخابکننـ ِ
نقـ ِ
ـش سـ ِ
 .1ساتیاناند ،آناند« ،اقدامات آمبودزمان بر اساس قوانین اساسی» ،چهارمین اجالس بازرسان کل آسیا ،تهران :سازمان بازرسی
کل کشور ،1387 ،ص .113

2-Parliamentary Ombudsman

3-Parliamentary Commissioner Act

 .5همان ،ص .116

4-Maladministration
6-Bias
7-Neglect
8-Inattention
9-Delay
10-Incompetence
11-Inaptitude
12-Perversity
13-Arbitrariness

متعددی داشت .به اعتقاد برخی ،طرح پیشنهادشده برای تشکیل این نهاد چیزی بیش
 .14ایجاد چنین نهادی موافقان و مخالفان ّ
از یک مس ّکن موقتی برای دولت نخواهد بود و این نهاد نوعی احساس رضایت دروغین به وجود میآورد که رخوت و سستی موجود
را توجیه میکند .دولت محافظهکار به گونهای دیگر مخالفت خود را نشان داد؛ این دولت طرح پیشنهادی را تهدیدی علیه نظام
مدعی بود که این طرح با دخالت جدی در فرآیند ادارهکردن ،قدرت دولت را در حکمرانی مؤثر تضعیف
پارلمانی تلقی میکرد و ّ
میکند .در این نتیجه ،این طرح تا زمانی که ویلسون از حزب کارگر «قانون کمیسر پارلمانی» را به مجلس تقدیم نکرد ،مسکوت
ماند.
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ـی ســازوکار ارائــۀ شــکایات از طریــق
در پاســخ بــه چنیــن انتقاداتــی ،طــرح جدیــد مســتلزم پیشبینـ ِ
نماینــدگان پارلمــان بــه نهــاد آمبودزمــان بــود .پــس از تشــکیل ایــن نهــاد« ،آمبودزمــان خدمــات
ســامت» 1بــر اســاس قانــون «خدمــات بهداشــت ملّــی» 2در ســال  1973و بــه دنبــال تأثیرگــذاری
بیشــت ِر شــکایات ایجــاد شــد .ایــن نهــاد بــر اســاس قانــون اصالحشــدهای در ســال  3 1996قــدرت
درخــور مالحظ ـهای در گســتردگی حــوزۀ بازرس ـیهای خــود ،ازجملــه تحقیقــات در خصــوص تمــام
جوانــب مراقبــت و درمــان (شــامل دادرس ـیها در حــوزۀ درمــان) بــه دســت آورد.

گفتار دوم .آمبودزمان پارلمانی و خدمات سالمت

4

ـان پیشبینیشــده در
«آمبودزمــان پارلمانــی و خدمــات ســامت» کــه از ادغــام دو نهــاد آمبودزمـ ِ
«قانــون کمیســر پارلمانــی» 5و «قانــون کمیســر خدمــات ســامت» 6تشــکیل یافتــه اســت ،هماکنــون
ـازمانی مجـ ّزا فعالیــت میکنــد .یــک واحــد ســازمانی
بــه وســیلۀ یــک شــخص واحــد و در دو واحــد سـ
ِ
بــه واحــد آمبودزمــان پارلمانــی و دیگــری بــه واحــد آمبودزمــان خدمــات ســامت موســوم اســت.
بــا ایــن حــال ،هــر دو واحــد ســازمانی بــه عنــوان آمبودزمــان پارلمانــی و خدمــات ســامت شــناخته
ـاص خــود ،بــه فعالیتهایــی در
میشــوند 7کــه تحــت نظــر یــک شــخص واحــد و بنــا بــر قوانیــن خـ ِ
دو حــوزۀ مجــزا از یکدیگــر مشــغولاند .شــرایط انتصــاب مقــام عالیرتبــۀ ایــن آمبودزمــان در قانــون
کمیســر پارلمانــی آمــده اســت کــه ایــن شــخص توســط پادشــاه منصــوب میشــود و چــون پادشــاه
دارای مســئولیت نیســت ،لــذا اَعمــال ناشــی از ایــن مقــام بایــد بــه یــک شــخص مســئول منتســب
گــردد .بــر ایــن اســاس ،انتصــاب کمیســر متعاقــب پیشــنهاد نخس ـتوزیر خواهــد بــود کــه در ظاهــر
داللــت بــر انتصــاب ایــن مقــام از ناحیــۀ مقامــات عالیــه قــوۀ مجریــه دارد .بــا ایــن حــال ،بــر اســاس
توافقــی کــه از ســال  1977بیــن پارلمــان و دولــت صــورت گرفتــه اســت ،پیشــنهاد شــخص واجــد
صالحیــت جهــت تصــدی ایــن منصــب پــس از مشــورت بــا کمیتــۀ منتخــب مربــوط بــه کمیســر
پارلمانــی صــورت میگیــرد؛ بنابرایــن ،علیرغــم آنکــه کمیســر بــا حکــم پادشــاهی منصــوب میشــود،
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
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اســتقالل ایــن نهــاد در برابــر اداره ،بــا تلطیــف عرفــی مقــررات مربوطــه تضمیــن شــده اســت 1.قانــون
فوقالذکــر یــک دورۀ هفتســاله را بــرای مقــام متصــدی پیشبینــی کــرده اســت .بودجــۀ نهــاد
آمبودزمــان از طریــق رأی پارلمــان و باتوجهبــه منابــع دولتــی تأمیــن میشــود 2.بــه دیگــر ســخن،
مطابــق قانــون هزینههــای مربــوط بــه کمیســر پارلمانــی تــا میزانــی کــه از ســوی خزانــه مقــرر
میشــود ،از ســوی مجلــس پرداخــت خواهــد شــد .درنتیجــه ،ایــن نهــاد از حیــث مالــی نیــز مســتقل
از دولــت میباشــد 3.گزارشهایــی کــه هرســاله از ســوی ایــن آمبودزمــان منتشــر میشــود ،از ســال
 2015بــه «کمیتــۀ امــور قانــون اساســی و ادارۀ امــور عمومــی» 4کــه در مجلــس عــوام دائــر اســت بــرای
ـی قوانینــی
ـایی حوزههــای ایــن دو فعالیــت مجــزا منــوط بــه بررسـ ِ
بررســی ارجــاع میشــود 5.شناسـ ِ
اســت کــه مبنــای تشــکیل هریــک از دو واحــد فــوق اســت؛ یعنــی «قانــون کمیســر پارلمانــی» و
«قانــون کمیســر خدمــات ســامت» .در ادامــه بــه بررســی ایــن قوانیــن خواهیــم پرداخــت.

بند اول .قانون کمیسر پارلمانی
قانــون کمیســر پارلمانــی کــه بارهــا مــورد اصــاح قــرار گرفتــه اســت 6،در مقدمــۀ خــود مقــرر
ـی اقدامــات اداری تشــکیل
داشــته اســت کــه آمبودزمــان پارلمانــی بــه نیابــت از ملکــه بــرای بازرسـ ِ
شــده اســت .مطابــق مفــاد قانــون فوقالذکــر ،کمیســر پارلمانــی در رأس ایــن نهــاد ،بــرای مــدت
هفتســال انجــام وظیفــه میکنــد 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
بــود؛ بــه هــر حــال تصمیــم نهایــی در هــر دو صــورت بــا ملکــه اســت 7.حقــوق و دســتمزد کمیســر
سنجی سامانههای ایران ،فرانسه و انگلستان ،مجلۀ تحقیقات حقوقی،
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر و مهدی بابایی ،آمبودزمان؛ هم
ِ
شمارۀ  ،1391 ،57ص .147

2-Gay, O. The Ombudsman: The Developing Role in the UK. House of Commons Library. 2012, pp. 3-4 .
-3گرجی 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
 .6برای دریافت نسخۀ اصالحشدۀ 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
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7-Section 1

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم /شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

پارلمانــی بــه وســیلۀ مجلــس عــوام مشــخص میشــود (بخــش  2قانــون کمیســر پارلمانــی) .کمیســر
میتوانــد مأمورانــی را بــرای انجــام وظایـ ِ
ـف خــود بــا تصویــب خزان ـهداری منصــوب کنــد .همچنیــن،
میتوانــد رأســاً افــرادی را بــرای هدایــت تحقیقــات خــود بــه کار گمــارد و در صــورت لــزوم بــرای
تحقیقــات مشــترک ،کمیســرهای محلــی در صــورت تفویــض اختیــار از ســوی کمیســر پارلمانــی ،قــادر
بــه تحقیــق و بازرســیاند (بخــش .)3
در ایــن قانــون ،نهــاد کفالــت نیــز پیشبینــی شــده اســت؛ بدینمعناکــه در صــورت عــدم انجــام
موقــت وظایــف از ســوی کمیســر پارلمانــی ،ملکــه میتوانــد یــک شــخص را حداکثــر بــه مــدت
ـن ایــن مــدت زمانــی
دوازدهمــاه بــه عنــوان سرپرســت ایــن نهــاد منصــوب کنــد .بــه محــض پایانیافتـ ِ
یــا انتصــاب جدیــد ،وی از کار برکنــار خواهــد شــد و بیــش از دوازده مــاه ،فعالیــت وی ممکــن نخواهــد
1
بــود .))2&1 A-3
ـی ایــن نهــاد ،اکثــر شــرکتها و نهادهــای دولتــی را شــامل میشــوند.
ســازمانهای تحــت بازرسـ ِ
3
2
ـن آنهــا عبارتانــد از :کابینــه ،ســازمان هواپیمایــی کشــوری ،کمیســیون برابــری
برخــی از مهمتریـ ِ
7
6
5
و حقوقبشــر 4،وزارت مســکن ،وزارت دادگســتری ،ادارۀ مقــررات هســتهای و نهادهــای پرشــما ِر
دیگــری کــه در فهرســت شــمارۀ  ،2الحاقیــه 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
شــد .همچنیــن ،کمیســر میتوانــد تمامــی اقداماتــی کــه توســط دپارتمانهــای دولتــی یــا مقامــات
مربوطــه یــا بهنمایندگــی از آنهــا انجــام میشــود را مــورد بررســی قــرار دهــد .بــه تعبیــری ،نهــاد
آمبودزمــان پارلمانــی قــادر بــه بازرســی در مــورد تمــام ســوءمدیریتها در تمــام بخشهــای حکومتــی،
آژانسهــا و بدنــۀ عمومــی اســت« 8.دراینجــا نیــز ،هرچنــد از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده چنیــن
اســتنباط میگــردد کــه اقدامــات اشــخاص یــا نهادهــای غیردولتــی خــارج از نظــارت آمبودزمــان قــرار
دارد ،بــا ایــن حــال ،بــر اســاس قیــد اخیــر ایــن مــاده ،اقداماتــی کــه بــه نمایندگــی از دپارتمانهــا
 .1عددهای ذکرشده ،کدهای قانون مورد اشارهاند.
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 .
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انجــام میشــود در حــوزۀ صالحیــت آن قــرار میگیــرد .درنتیجــه چــون شــرکتهای طــرف قــرارداد
بــا دپارتمانهــا درواقــع بــه نمایندگــی از آنهــا اقــدام میکننــد ،بنابرایــن در حــوزۀ صالحیــت کمیســر
1
قــرار میگیرنــد .ایــن موضــوع در گــزارش  1992کمیســر نیــز مــورد تصریــح قــرار گرفتــه اســت»
بــه هــر روی ،رســیدگی و بازرســی در ســازمانهای حکومتــی یــا شــرکتها و ســازمانهایی کــه بــه
نمایندگــی از ملکــه انجــام وظیفــه میکننــد نیــز ،متصـ ّور اســت؛ ایــن شــرکتها و ســازمانها یــا بایــد
ـوب پارلمــان یــا بهوســیلۀ یکــی از وزراء ایجــاد شــده باشــند
بــه وســیلۀ ملکــه ،یــا از طریــق قانــون مصـ ِ
و حداقــل نیمــی از ســرمایۀ آنهــا متعلّــق بــه بخــش عمومــی باشــد (بخــش .)4
بازرســی نیــز یــا رأســاً و بــه تشــخیص و صالحدیــد کمیســر انجــام خواهــد شــد یــا بهواســطۀ
شــکایاتی اســت کــه از طریــق پارلمــان بــه ایــن نهــاد تســلیم میشــود؛ در یــک فــرض ،یــک مقــام
ـی خــود را بــه یکــی از اعضــای مجلــس عــوام داده و ایــن عضــو شــکایت موصــوف
عمومــی شــکایت کتبـ ِ
2
را بــه نهــاد آمبودزمــان احالــه خواهــد داد و فــرض دوم زمانــی اســت کــه یــک شــخص عــادی شــکایت
خــود را بــه دســت یکــی از اعضــای مجلــس رســانده و ایــن شــکایت بایــد بــا رضایـ ِ
ـت شــاکی بــه نهــاد
آمبودزمــان فرســتاده شــود ( .)1-5بــه دیگــر ســخن ،در انگلســتان شــاکی نمیتوانــد بــه طــور مســتقیم
شــکایت خــود را بــه کمیســر پارلمانــی دهــد ،بلکــه ابتدائ ـاً بایــد تســلیم نماینــده پارلمــان کنــد و در
صــورت صالحدیــد وی بــه کمیســر پارلمانــی ارجــاع خواهــد شــد؛ لــذا اختیــار تصمیمگیــری پیرامــون
3
تســلیم یــا عــدم تســلیم شــکایت بــه نماینــدۀ پارلمــان واگــذار شــده اســت.
ایــن نهــاد صالحیــت بازرســی در برخــی از حوزههــا را نــدارد؛ بــرای مثــال ،اقدامــات مربــوط بــه
واخواهــی ،بازنگــری یــا مراجعــه بــه دادگاه از ســوی اشــخاص غیرقابــل بازرس ـیاند ،یــا اقداماتــی کــه
بــه وســیلۀ دولــت بــرای حفــظ امنیــت کشــور انجــام میپذیــرد (مث ـ ً
ا امــور مربــوط بــه گذرنامــه)
( .)4A & 1C-5برخــی دیگــر از مســتثنیات ایــن بازرسـیها در ضمیمــۀ ســوم 4ایــن قانــون آمدهانــد؛
المللــی انگلســتان بــا دیگــر کشــورها و ســازمانهای بینالمللــی،
اَعمــال مربــوط بــه روابــط بین
ِ
1-Parliamentary Commissioner for Administration: Annual Report, 1992
به نقل از :گرجی ازندریانی و بابایی :1391 ،ص .144
 .2با این حال مطابق بخش ششم این قانون ،مقامهای محلی ،مقامها و سازمانهایی که تأمینکنندۀ خدمات عمومیاند ،یا یک حکومت
محلی یا مقامهایی که بهوسیلۀ ملکه ،وزیر ،یا یک سازمان حکومتی منصوب شدهاند و نهادهایی که بودجۀ آنها از طریق قانون پارلمان
تعیین میشود نمیتوانند نزد نهاد شکایت کنند.
 .3شفیعی ،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 Filterمعروف است.
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اقدامــات انجامشــده در خــارج از مرزهــای ایــن کشــور ،اقدامــات صورتگرفتــه بــه وســیلۀ دولــت
بــرای تحقیــق در مــورد جرائــم و امنیــت ملــی ،اقدامــات اتخاذشــده در رابطــه بــا ســرزمینهای
مــاوراء بحــری ،دادرســیهای مربــوط بــه دادگاههــای مدنــی و کیفــری یــا دادگاههــای بینالمللــی،
ـخاص منصــوب از ســوی لردچنســلر بــه عنــوان اعضــای دادگاههــا
اقدامــات صورتگرفتــه توســط اشـ ِ
یــا دیوانهــای اداری و هــر شــخصی کــه دارای شــأن قضایــی اســت ،تصمیمــات دولــت در ارتبــاط
بــا مراجعــۀ افــراد بــه دادگاه عالــی و ...ازجملــه مهمتریــن مســتثنیات بازرســی بــه وســیلۀ نهــاد
ـازمان مــورد بازرســی ،پــس از شــروع تحقیقــات از ســوی کمیســر،
آمبودزمانانــد .همچنیــن ،بــه سـ ِ
مهلتــی بــرای ادای توضیحــات داده خواهــد شــد.
اصــوالً در انگلســتان ،کمیســر پارلمانــی فقــط شــکایات اشــخاص متضــرر یــا زیاندیــده را
میپذیــرد ( 1)2-6و پــس از دوازده مــاه از تاریــخ وقــوع موضــوع مــورد شــکایت ،موضــوع مشــمول
مــرور زمــان شــده و دیگــر قابــل شــکایت نخواهــد بــود (مگــر اینکــه کمیســر رســیدگی بــه شــکایت
را حتــی فراتــر از ایــن موعــد صــاح بدانــد) ( .)3-6شــاکی بایــد شــخصی باشــد کــه مقیــم انگلســتان
بــوده یــا تحــت شــرایطی دیگــر ،در زمــان وقــوع اختــاف در ایــن کشــور اقامــت داشــته یــا طـ ِ
ـرف
حقــوق و تعهــدات بــا انگلســتان بــوده باشــد ( .)4-6تحقیقــات نیــز اصــوالً بــه صــورت محرمانــه انجــام
میشــوند .امــا ،اگــر کمیســر خــاف ایــن مســئله را صــاح بدانــد ،رونــد تحقیقــات بهگون ـهای دیگــر
خواهــد بــود و میتوانــد از هــر شــخصی در خصــوص موضــوع ،تحقیقــات الزمــه را بــه عمــل آورد
ـدگان
ـازمان بازرسیشــونده از انجــام تحقیقــات بــه وســیلۀ کمیســر یــا نماینـ ِ
( .)7در صورتــی کــه سـ ِ
وی ممانعــت بــه عمــل آورد ،اگــر موضــوع در صالحیــت دادگاههــا باشــد ،کمیســر میتوانــد ایــن
تخلــف را بــه دادگاه ذیربــط بــرای رســیدگی ارجــاع دهــد ( .)9کمیســر پارلمانــی هرچنــد میتوانــد
از وزیــر ،اداره یــا عضــوی کــه تحــت بازرســی اســت درخواســت ارائــۀ مــدارک و اســناد الزم را داشــته
باشــد ،امــا نمیتوانــد قدرتــی مشــابه دادگاههــا در احضــار شــهود و بازرســی از آنهــا (هماننــد ادای
ســوگند) بــه منظــور تهیــۀ اطالعــات داشــته باشــد ( .)2 & 1-8پــس از اتمــام تحقیقــات ،کمیســر بایــد
نســخهای از تحقیقــات بــه عمــل آمــده را بــرای عضــو مجلــس عــوام کــه ابتدائ ـاً تقاضــای رســیدگی
کــرده اســت یــا اگــر وی دیگــر عضــو مجلــس نیســت ،بــه یکــی از اعضــای مجلــس کــه خــو ْد مناســب
تشــخیص میدهــد تقدیــم کنــد .همچنیــن ،نســخهای از گزارشهــا را بایــد بــه شــخص یــا اشــخاصی
کــه شــکایت مربــوط بــه آنهــا بــوده اســت ارســال کنــد .هرســاله نیــز ،بایــد گــزارش کل عملکــرد
ایــن نهــاد از ســوی کمیســر بــه پارلمــان ارســال شــود ( .)10همچنیــن ،در ایــن کشــور پیشــنهادهای
کمیســر پارلمانــی مشــمول بازنگــری قضایــی شــدهاند 2.در پایــان قابــل توضیــح اســت کــه ایــن
آوری گــزارش ،هیــچ صالحیتــی بــه منظــور ارائــۀ راهکارهــای جبرانــی
آمبودزمــان ،جــز تهیــه و جمـع ِ
 .1شفیعی ،همان ،ص .169
 .2همان ،ص .68
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در خصــوص زیاندیــده (چنانکــه در رویههــای قضایــی مرســوم اســت) نداشــته و صرفــاً بــه عنــوان
بــازوی حکومــت در جمـعآوری اطالعــات از ســوءمدیریتها صاحــب صالحیــت اســت .مضافـاً ،اعضــای
پارلمــان و مــردم (از طریــق اعضــای پارلمــان) در ایــن کشــور میتواننــد خــارج از هــر نــوع ضابطــۀ
1
ـکلی خــاص و بــدون هزینــه ،شــکایات خــود را بــه ایــن نهــاد تقدیــم کننــد.
شـ ِ

بند دوم .قانون کمیسر خدمات سالمت
کمیســر خدمــات ســامت یــا آمبودزمــان خدمــات ســامت ،نهــادی اســت کــه قــدرت اصل ـیاش
را از قانــون  1993اخــذ میکنــد .چنانکــه پیشــتر گفتــه شــد ،ایــن نهــاد بــرای اولینبــار توســط
دهی مجــدد خدمــات ملــی بهداشــت» 2در ســال  1973پیشبینــی شــد .بــا ایــن
«قانــون ســازمان ِ
ـی حــوزۀ صالحیــت و اختیــارات ایــن نهــاد همــان قانــون  1993اســت کــه بارهــا
حــال ،مبنــای اصلـ ِ
نیــز اصــاح شــده اســت .الزم بــه توضیــح مجــدد اســت کــه کمیســر (یــا عالیتریــن مقــام ایــن نهــاد)
همــان شــخصی اســت کــه بــر اســاس قانــون کمیســر پارلمانــی بــه ایــن ســمت نصــب میشــود و
طبــق همــان شــرایط (کــه مجــدداً در ضمیمــۀ شــمارۀ  1پیوســت قانــون خدمــات ســامت آمــده) از
کار برکنــار خواهــد شــد.
ـی ایــن نهــاد ،همگــی مختــص بــه حــوزۀ درمــان و بهداشــت
مطابــق ایــن قانــون ،مشـ
ِ
ـمولین بازرسـ ِ
در ســطح ملّیانــد .عــاوه بــر ایــن ،اشــخاص ،نهادهــا و ســازمانهایی کــه بهمنظــور ارائــۀ خدمــات
بهداشــتی و درمانــی بــا ایــن نهادهــای ملّــی طــرف قــرارداد هســتند (حتــی اگــر اشــخاص حقیقــی
باشــند ( ،))2Bاشــخاص ارائهدهنــدۀ خدمــات دارویــی ،افــرادی کــه در انگلســتان و همچنیــن ،در
مناطــق محلّــی ارائهدهنــدۀ خدمــات پزشــکی و دندانپزشــکیاند ،تحــت بازرســی آمبودزمــان قــرار
دارنــد ( .)2موضوعــات قابــل پیگیــری بهوســیلۀ کمیســر اصــوالً عــدم ارائــۀ خدمــات ســامت بــه وســیلۀ
ـازمان فعــال در حــوزۀ خدماترســانی و ســوءمدیریتها 3از ســوی نهــاد ،اشــخاصی کــه در ایــن نهــاد
سـ ِ
1-Magnetta, op. cit. p. 679
شدن خیل
علیرغم آنچه گفته شد ،انتقاداتی نیز به فعالیتهای آمبودزمان پارلمانی وارد شده است؛ به عنوان مثال ،رد ِ
شدن شکایات از فیلتر اعضای پارلمان
عظیمی از شکایات به دلیل ابهام در نحوۀ فعالیت این نهاد (یکی از این دالیل نیز ،رد ِ
درونی حل
گستردگی نظامات
جبرانی مناسب ،چندگانگی نهادهای آمبودزمان،
مطرح شده است) ،عدم وجود راهکارهای
ِ
ِ
ِ
و فصل اختالفات در ادارات که دامنزنندۀ ابهام برای شهروندان شده است ،جلوگیری از طرح شکایت به نهاد آمبودزمان
در جایی که شخص باید ابتدائاً به دادگاه مراجعه کند ،برخی از چالشهای عدم کارکرد مناسب آمبودزمان پارلمانی معرفی
شدهاند.)Gay, op.cit: 7, 8( .
.2-The National Health Service Reorganization Act
درمانی موجود در «قانون استانداردها و بهداشت جمعی
 .3سوءمدیریت زمانی است که خارج از اصول و استانداردهای
ِ
 »Community Health and Standards Act 2003باشد.
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فعالیــت میکنــد یــا شــخصی کــه
مشــغول بــه کار هســتند ،کســی کــه بــه نمایندگــی از ایــن نهــاد ّ
وظایفــی از ســوی نهــا ِد مــورد شــکایت بــه وی تفویــض شــده باشــد ،اســت ( .)3مهمتریــن اســتثناء
شــخص متضــرر دارای حــق
عــدم بازرســی از ســوی آمبودزمــان در رابطــه بــا شــکایاتی اســت کــه
ِ
مراجعــه بــه دادگاه ،واخواهــی یــا بازنگــری اســت و مســائل اســتخدامی از قبیــل دســتمزدها ،عــزل و
نصبهـ�ا ،بازنشسـ�تگی و ...از حـ�وزۀ بازرسـ�ی ایـ�ن نهـ�اد خارجانـ�د ( 1.)7 & 4بــا ایــن همــه ،در مــواردی
کــه شــخص از حــق تجدیدنظرخواهــی بــه موجــب قانونــی خــاص منــع شــده اســت ،نهــاد آمبودزمــان
قـ�ادر بـ�ه بازرسـ�ی در خصـ�وص شـ�کایت از سـ�لب حـ�ق تجدیدنظرخواهـ�ی اسـ�ت (.)4-6
جایــگاه شــاکی نیــز ،اختصــاص بــه تمــام افــراد و گروههــا بــه جــز برخــی مقامهــا و نهادهــای
ـی محلــی و نهادهایــی کــه بــرای اهــداف
عمومــی دارد؛ ایــن بخــش عمومــی شــامل هــر مقــام عمومـ ِ
ـی مالــک بــر هــر صنعــت یــا شــرکت،
خدمــات عمومــی ایجــاد شــدهاند ،هــر مرجــع یــا ارگان دولتـ ِ
هــر مقــام و نهــادی کــه اعضــای آن بــه وســیلۀ ملکــه یــا وزیــر منصــوب شــده یــا ایجــاد شــدهاند
یــا درآمــد آنهــا از بخــش عمومــی تأمیــن میشــود ،اســت و اینهــا نمیتواننــد در جایــگاه خواهــان
پارلمانــی
یــا شــاکی قــرار بگیرنــد( .)8شــاید مهمتریــن وجــه افتــراق ایــن بخــش نســبت بــه ادارۀ
ِ
آمبودزمــان کــه شــرح آن در بخــش پیشــین آمــد ،عــدم لــزوم وصــول شــکایات از طریــق اعضــای
پارلمــان باشــد .در ایــن قانــون ،هیــچ ضابطــۀ خاصــی در ایــن خصــوص مالحظــه نمیشــود و حتــی
برخــی از نهادهــای متولّــی خدمــات بهداشــتی و درمانــی (عــاوه بــر ســایر کســانی کــه میتواننــد
در مقــام شــاکی قــرار بگیرنــد) ،میتواننــد شــکایات خــود را بــه نیابــت از نهــاد یــا شــخصی کــه از
ســوءمدیریتها متحمــل زیانــی شــده اســت ،بــه دســت کمیســر مربوطــه برســانند .در ایــن خصــوص،
تصمیمگیــری دربــارۀ شــکایات ارجاعــی منــوط بــه صالحدیــد کمیســر اســت ( .)10همچنیــن ،صـ ِ
ـورت
شــاکی
دیگــر افتــراق ،صالحیــت کمیســر بــرای پرداخــت هزینههایــی اســت کــه گمــان میکنــد
ْ
زیاندیــده اســت یــا کســانی کــه در تهیــه و تـ ِ
ـدارک مــدارک و اطالعــات بــه کمیســر کمــک کردهانــد
ـی دادگاه
( .)4-11برخــاف دفتــر پارلمانــی نیــز ،کمیســر از طریــق ایــن دفتــر اختیاراتــی هماننــد قاضـ ِ
آوری اطالعــات ،احضــار شــهود و تقاضــای ادای ســوگند از ســوی آنــان دارد (.)2a & b-12
در جم ـع ِ
شــکایات نیــز بایــد بــه صــورت کتبــی باشــند و شــخص ،هماننــد دفتــر پارلمانــی زمانــی محــق بــه
متحمــل ضــرری شــده باشــد ()3a & b-9؛ بنابرایــن ،مبرهــن اســت کــه آمبودزمــان
شــکایت اســت کــه
ّ
عمومــی غیرمســتقیمی هســتند کــه در آن شــخص زیاندیــدۀ
بــه شــکایات کــه متضمــن نفــع
ِ
مســتقیمی وجــود نــدارد و نفــع مســتقیمی بــه محــاق نرفتــه اســت ،رســیدگی نخواهــد کــرد .مهلــت
تخصصی دیگر در حوزۀ درمان از شمول بازرسی آمبودزمان خارجاند (برای بررسی این
 .1در این بین ،برخی از نهادهای
ِ
نهادها نک .بخش ششم قانون).
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تظلّمخواهــی نیــز ،یکســال 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) ( .)4-9تحقیقــات
بــه صــورت محرمانــه انجــام میشــوند ( ،)1b-11نســخهای از نتایــج تحقیقــات یــا دالیــل عــدم انجــام
آن بایــد بــه یکــی از اعضــای مجلــس عــوام کــه کمیســر را از موضــوع شــکایت ّ
مطلــع ســاخته اســت
و طرفیــن شــکایت یــا ذینفعهــای شــکایت ارســال شــود ( .)14عــاوه بــر اینهــا ،کمیســر میتوانــد
شــخص متخلّــف یــا مجــرم را بــه دادگاه صالــح بــرای رســیدگیهای بعــدی ارجــاع دهــد (.)13

گفتار سوم .آمبودزمان حکومت محلی و مراقبت اجتماعی

1

«کمیســیون ادارۀ محلــی» 2کــه تحــت عنــوان «آمبودزمــان حکومــت محلــی و مراقبتهــای
اجتماعــی» شــناخته میشــود ،بــه وســیلۀ «قانــون حکومــت محلــی» 3در ســال  1974تأســیس شــده
اســت .متصــدی ایــن نهــاد بــه وســیلۀ ملکــه و بــه توصیــۀ نخســت وزیــر منصــوب میشــود و نهــادی
اســت کــه هــم از دولــت و هــم از پارلمــان مســتقل اســت .ایــن نهــاد بــه پارلمــان و نــه بــه نخسـتوزیر
پاســخگو نیســت و دارای اســتقالل اســت .حداکثــر مــدت زمــان تصــدی زعامــت ایــن نهــاد بــه صــورت
دورهای هفــت ســال اســت .گــزارش ســاالنۀ آن نیــز ،هرســاله بایــد بــه پارلمــان ارائــه شــود .ایــن
ـی خــاص را در حــوزۀ صالحیــت دارد (برخــاف
نهــاد ،صرفـاً مقامــات محلــی و ســایر ارگانهــای عمومـ ِ
نهــاد آمبودزمــان پیشــین کــه صالحیــت رســیدگی بــه شــکایات مقامــات و نهادهــای دولــت مرکــزی و
خدمــات ســامت عمومــی را داراســت) .بــا ایــن حــال ،شــوراهای بخــش و شــهر در حــوزۀ صالحیت این
نهــاد قــرار نمیگیرنــد .شــکایات مطروحــه نیــز ،بایــد ناشــی از ســوءمدیریتها باشــند .مصادیقــی کــه
نگهــداری
در پروندههــای رسیدگیشــده آمدهانــد مســائلی از ایــن دســتاند :بــه تعویقانداختــن،
ِ
ضعیــف ســوابق ،عــدم اقــدام ،عــدم پیــروی از رویههــا و قوانیــن ،ارتباطــات ضعیــف 4،ارائــۀ اطالعــات
6
گمراهکننــده 5،عــدم تحقیــق و بازرســی و. ...
ـی بازرســی و موضوعــات
هرچنــد قانــون  1974اختیــارات وســیعی بــه ایــن نهــاد دربــارۀ چگونگـ ِ
تحــت بازرســی داده اســت امــا ،ایــن نهــاد در مــواردی اســتثنایی قــادر بــه بازرســی نخواهــد بــود :بــرای
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 .
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ـان اطــاع از مســئلۀ قابــل شــکایت گذشــته باشــد ،یــا
مثــال ،هنگامــی کــه بیــش از دوازده مــاه از زمـ ِ
ـخص شــاکی
شــکایت مطروحــه تأثیــر مســتقیمی بــر شــاکی نداشــته و منجــر بــه اجحافــی در حــق شـ ِ
نشــده باشــد ،یــا موضــوع مطروحــه بــر گســترۀ وســیعی از افــراد محلــی تأثیــر گذاشــته باشــد یــا
زمانــی کــه نهــاد آمبودزمــان تلقـیاش بــر آن اســت کــه شــاکی منطقـاً بهتــر اســت از ُطــرق قضایــی
پیگیـ ِر موضــوع خــود شــود و در آخــر نیــز ،زمانــی کــه موضــوع مربــوط بــه مســائل شــغلی و کارگزینــی
باشــد (موضوعاتــی همچــون اســتخدام یــا امــور انضباطــی) 1.نکتــۀ قابــل ذک ـ ِر دیگــر آن اســت کــه
ـی موجــود در اداره
پیششــرط شــکایت در ایــن نهــاد ،شــکایت اولیــه از طریــق فرآیندهــای تظلمخواهـ ِ
ـم نهایــی باشــد،
اســت .همچنیــن ،اگــر بازرســی یــا حتــی عــدم بازرســی از ســوی ایــن نهــاد ،تصمیـ ِ
2
دالیــل آن بایــد بــه شــاکی اعــام شــود.
بــه هــر روی ،جبرانهایــی کــه از طریــق ایــن نهــاد پیشبینــی شــده ،بدیــن قرارنــد :عذرخواهــی
از شــاکی ،ارائــۀ خدمتــی کــه طــرف شــکایت موظــف بــه انجــام آن بــوده اســت ،اتخــاذ تصمیمــی
مناســب کــه پیــش از شــکایت بایــد صــورت میگرفــت ،بازنگــری در تصمیمــی کــه از همــان ابتــدا
بهدرســتی اتخــاذ نشــده اســت ،بهبــود ســازوکارهای طــرف شــکایت بــه منظــور جلوگیــری از
ـدن مشــکالت مشــابه یــا پرداخــت وجهــی 3بــه شــاکی .ایــن نهــاد در ارتبــاط بــا مراقبتهــای
پیشآمـ ِ
ِ
مراقبــت مــورد مراجعــه اقدامــات الزم
اجتماعــی ،شــکایات مطروحــه را پــس از آنکــه تأمینکننــدۀ
را انجــام داد و بــا ایــن حــال بــاز هــم شــکایتی وجــود داشــت ورود میکنــد و برخــاف «کمیســیون
کیفیــت مراقبــت» 4کــه وظیفــۀ رســیدگی بــه شــکایات در ارتبــاط بــا خدمــات ثبتشــده بــه طــور
کلــی را دارا اســت ،ایــن نهــاد صرف ـاً بــه امــور و موضوعــات فــردی و مــوردی رســیدگی میکنــد.
چنانکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،ایــن نهــاد بــه دلیــل برخــورداری از اســتقالل نــه بــه پارلمــان و
ـان دیگــری میتوانــد تصمیمــات ایــن نهــاد را زیــر
نــه بــه نخســت وزیــر پاســخگو اســت و نــه آمبودزمـ ِ
ســؤال ببــرد (هرچنــد خــو ِد آمبودزمــان محلــی قــادر اســت در صــورت صالحدیــد ،تصمیمگیــری در
ـان دیگــری احالــه دهــد) و اصــوالً ،تصمیمــات و فرآینــد کا ِر ایــن
یــک موضــوع خــاص را بــه آمبودزمـ ِ
ـای درونــی و بــه وســیلۀ خــو ِد
نهــاد غیرقابــل تجدیدنظــر اســت .بــا ایــن حــال ،در مــواردی بازنگریهـ ِ
نهــاد پیشبینــی شــده اســت .بــرای مثــال ،هنگامــی کــه در زمــان بازرســی و تصمیمگیــری ،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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و مـ ِ
ـدارک مؤثــر در دســترس نبــوده و در صــورت دسترســی بــه آنهــا و مؤثربــودن در کشــف حقیقــت،
1
ً
تصمیــم مجــددا بازنگــری خواهــد شــد.

گفتار چهارم .آمبودزمان مسکن

2

در انگلســتان ،اماکنــی تحــت عنــوان «مســکنهای اجتماعــی» 3بــه اشــخاص داده میشــود کــه
بــه نحــو چشــمگیری ارزانتــر از مســکنهایی اســت کــه بخــش خصوصــی تحــت عناویــن مالکانــه
واگــذار میکنــد .در ایــن کشــور« ،مالــکان مســکنهای اجتماعــی» 4کــه در «طــرح آمبودزمــان
ـی ایــن نهــاد قــرار دارنــد .ایــن فهرســت بــه وســیلۀ دولــت
مســکن» 5قــرار داده شــدهاند ،تحــت بازرسـ ِ
تهیــه میشــود کــه بخــش پنجاهویکــم «قانــون مســکن» 6ســال  1996ایــن صالحیــت را بــه ایــن
ـدی فهرســت موصــوف اعطــاء کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن طــرح
قــدرت مرکــزی بــرای صورتبنـ ِ
(کــه مبنــای عملکــرد و صالحیــت آمبودزمــان مســکن اســت) هــر پنجســال یکبــار بهوســیلۀ خــو ِد
ایــن نهــاد و بــا تأییــد دولــت ،اصــاح میشــود 7کــه آخریــن اصالحیــه نیــز ،مربــوط بــه ســال 2018
دهنــدگان مســکن اجتماعــی کــه نــام آنهــا در قانــون فــوق آمــده اســت
میــادی اســت .هــم ارائه
ِ
8
ـی تأمینکننــدۀ چنیــن مســکنهایی کــه عضویــت آنهــا اجبــاری اســت ،و هــم
ماننــد مقامــات محلـ ِ
افــرادی کــه بــه صــورت داوطلبانــه بخشــی از ایــن طــرح میشــوند ،تحــت نظــارت آمبودزمــان مســکن
ـی قرارگرفتــن در ایــن طــرح ،بایــد بــه تهیــۀ اطالعــات و
قــرار دارنــد ( .)8 & 4,5,6,7افــراد متقاضـ ِ
دادن آنهــا بــه نهــاد آمبودزمــان پایبنــد باشــند .هــدف از تهیــۀ ایــن طــرح آن اســت
در اختیــار قــرار ِ
کــه مســتأجران و افــراد را قــادر بــه تهیــۀ شــکایت نــزد نهــاد آمبودزمــان کنــد .ایــن نهــاد قــادر اســت
بــه حــل و فصــل اختالفــات افــرا ِد شناساییشــده در ایــن طــرح از طریــق جبــران خســارت یــا ســایر
9
جبرانهایــی کــه مناســب میدانــد ،اقــدام کنــد.
1-Ibid, 8-9
2-Housing Ombudsman
3-Social Housing .
4-Social Landlord .
5-The Housing Ombudsman Scheme .
6-Housing Act .
7-Paragraph 3 .
8-Section 51)2( .
9-Housing Ombudsman Service. “The Scheme”, 2018, p. 1. Accessible on: <https://www.housing-ombudsman.org. .
)uk/wp-content/uploads/2018/05/Housing-Ombudsman-Scheme-May-2018.pdf> (last visited: 2020/11/23
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مطابــق ایــن طــرح ،مقــام متصــدی ایــن نهــاد شــخصی اســت کــه بــه وســیلۀ دولــت منصــوب
میشــود ( )2bو هیــچ نیــازی بــه تأییدیــۀ دیگــری از ســوی هیــچ مقــام یــا نهــاد دیگــری بــرای
ایــن انتصــاب وجــود نــدارد .افــرادی کــه میتواننــد بــه عنــوان شــاکی شــناخته شــوند ،کســانیاند
کــه یــا دارای یــک رابطــۀ مؤجــر و مســتأجری بــا عضــوی از طــرح فوقالذکــر باشــند (ایــن رابطــه
یــا از طریــق اجارهنامــه یــا مجــوز ســکونت در یــک محــل اســت) یــا خواهــان اســتفاده از یــک
ـی مرتبــط بــا حــوزۀ مســکن
مســکن باشــند ( .)19همچنیــن ،اعضــای مجلــس عــوام ،مقامــات محلـ ِ
کــه مســکن مــورد شــکایت در آن منطقــه واقــع شــده اســت از جملــه افرادیانــد کــه میتواننــد از
اشــخاص ثبتشــده در فهرسـ ِ
ـت نــزد ایــن نهــاد ،شــکایات خــود را مطــرح کننــد ( .)20شــکایاتی قابــل
بررس ـیاند کــه ناشــی از فعالیــت نامناســب یــا عــدم فعالیــت مناســب در رابطــه بــا تأمیــن ،مدیریــت
مســکن و بــه طــور کل کلیــۀ فعالیتهــای مربــوط بــه مســکن از ســوی اعضــا باشــد ( .)22شــکایات
در رابطــه بــا اعضایــی کــه عضویــت آنهــا بــه پایــان رســیده ،امــور سیاســی ،نــرخ اجارههــا و خدماتــی
کــه افزایشیافتهانــد ،امــوری کــه مســتلزم طــی مراحــل قانونــی اســت ،امــور مربــوط بــه دادگاههــا
و دیوانهــای اداری ،موضوعــی کــه آمبودزمــان مســکن یــا یــک آمبودزمــان دیگــر در آن خصــوص
قب ـ ً
ا تصمیــم مقتضــی را اتخــاذ کــرده اســت ،موضوعاتــی کــه بــه صالحدیــد آمبودزمــان غیرقابــل
شــکایتاند (گونــهای صالحیــت اختیــاری) و مســائلی کــه شــاکی بــه دنبــال نتایجــی اســت کــه از
ـاختن آن خــارج اســت و برخــی دیگــر از مســائل ،غیرقابــل
ـی آمبودزمــان بــرای مرتفعسـ ِ
ـی قانونـ ِ
توانایـ ِ
بازرســی بــه وســیلۀ آمبودزمــان مســکناند (.)23
ـی دسترســی بــه دالیــل و مســتندات
مطابــق ایــن طــرح ،آمبودزمــان محــدود بــه ضوابــط قانونـ ِ
نیســت( )30و از ایــن حیــث ،نســبت بــه ســایر آمبودزمانهــا دارای صالحیــت گســتردهتری اســت.
بازنگــری مجــدد تصمیمــات خــود در صــورت ارائــۀ ادلّــۀ جدیــد اســت ()31
ایــن نهــاد قــادر بــه
ِ
و درصورتیکــه مالحظــه کنــد )1( :طرفیــن دارای اختالفــی مشــابه در دســتگاه قضاییانــد)2( ،
عضــو طــرح جبرانهایــی را در رابطــه بــا شــاکی اِعمــال کنــد کــه از نــگاه نهــاد نیــز ،مــورد تأییــد
باشــند )3( ،بــا تأییــد نهــاد شــاکی شــکایت خــود را مســترد دارد و ( )4نهــاد آمبودزمــان شــکایت را
بــر اســاس مســتثنیات پیشگفتــه غیرقابــل طــرح بدانــد ،بــه تعلیــق یــا توقــف بازرس ـیها مبــادرت
خواهــد ورزیــد ( .)32بــه هــر روی ،ایــن نهــاد ملــزم بــه ارائــۀ نتایــج تحقیقــات خــود بــه طرفیــن
بــوده و در مــواردی میتوانــد وظایــف خــود را بــه آمبودزمانهــای محلــی احالــه کنــد .جبرانهــای
پیشبینیشــده نیــز ،بــه صــورت عذرخواهــی ،پرداخــت خســارت بــه شــاکی ،الــزام بــه انجــام یــا عــدم
قــراردادی فیمابیــن طرفیــن و انجــام ســایر جبرانهــای تأمینــی در حــد
انجــام تعهــدات و حقــوق
ِ
ـی عضــو طــرح ،هســتند ( .)43ایــن نهــاد میتوانــد عضــو محکومشــده را ملــزم بــه ارائــۀ
تـ ِ
ـوان قانونـ ِ
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ـی پیشبینــی شــده نمایــد و در صــورت تخلــف از آن ،متخلــف را بــه مراجــع
گــزارش از اقدامــات جبرانـ ِ
قانونـ�ی بـ�رای برخـ�ورد مقتضـ�ی معرفـ�ی کنـ�د ( .)45 & 44آمبودزمــان مســکن موظــف اســت هرســاله
گزارشهــای خــود را بــه دولــت دهــد و مرجــع اخیرالذکــر ،گزارشهــای واصلــه را بــرای بررســی بــه
پارلمــان خواهــد فرســتاد ( .)51نکتــۀ آخــر آنکــه ،تعییــن حــدود وظایــف نهــاد آمبودزمــان بــا دولــت
اســت (کــه میتوانــد اســتقالل ایــن نهــاد را تــا حــدودی مخــدوش کنــد) و ایــن نهــاد نمیتوانــد
نماینــده ،ســهامدار یــا مأمــور اعضــای طــرح فوقاالشــعار بــوده ،طــرف قــرارداد بــا ایــن اعضــا باشــد و
ب��ه آنه��ا مش��اوره ده��د (.)60 & 58,59

گفتار پنجم .آمبودزمان زندانها و آزادی مشروط

1

بــه دنبــال شــورش 25روزه در زنــدان  Strangewaysدر ســال  1990در شــهر منچســتر انگلســتان
کــه در اعتــراض بــه شــرایط غیرقابــل تحمــل موجــود در زندانهــا ایجــاد شــد ،گزارشــی در همــان
ـی مســتقل را بــرای شــکایات زندانیــان الزم دیــد.
ســال منتشــر شــد کــه ایجــاد یــک نهــاد دادخواهـ ِ
در ایــن گــزارش آمــده بــود کــه عــدم وجــود یــک نهــاد مســتقل بــرای تظلّمخواهــی زندانیــان یکــی
از دالیــل بــروز ایــن آشــفتگی بــوده و توصیــه شــده بــود کــه یــک داور 2مســتقل بــرای کســانی کــه از
ـی شــکایات راضــی نیســتند ،منصــوب شــود .بــر ایــن اســاس ،ادارۀ آمبودزمــان
طریــق نظامهــای داخلـ ِ
زندانهــا 3بــه طــور رســمی در ســال  1994ایجــاد شــد .در ســال  2001اختیــارات ایــن نهــاد بــه
آزادی مشــروط بودنــد ،بســط داده شــد و نــام ایــن
شــکایات واصلــه از افــرادی کــه تحــت نظــارت
ِ
نهــاد بــه عنــوان فعلــی یعنــی آمبودزمــان زندانهــا و آزادیهــای مشــروط تغییــر یافــت .در ســال
ـدن دورۀ آزادی
 ،2004تحقیــق در رابطــه بــا مــرگ افــراد در زندانهــا ،محلهــای مجــاز بــرای گذرانـ ِ
مشــروط ،مراکــز بازداشــت مهاجــران و مراکــز تربیتــی بــه حــوزۀ فعالیتهــای ایــن نهــاد افــزوده شــد
و در ســال  2006نیــز ،عــاوه بــر تحقیــق در مــورد مــرگ بازداشــتیهای مهاجــر ،هرگونــه شــکایت
واصلــه از بازداش ـتهای مربــوط بــه مهاجــران بــه صالحیتهــای ایــن نهــاد اضافــه گردیــد.
بــه طــور خالصــه ،ایــن نهــاد تحقیقــات و بازرســیهای مســتقلی را در ارتبــاط بــا مرگومیــر و
شــکایاتی کــه در جریــان بازداشــت وجــود دارنــد ،انجــام میدهــد و چنانکــه گفتــه شــد ،دارای دو
وظیفــۀ اصلــی اســت )1( :تحقیقــات در مــورد شــکایات ثبتشــدۀ زندانیــان ،جوانانــی کــه در بازداشــت
مجرمیــن تحــت نظــارت آزادی
بــه ســر میبرنــد (چــه در زندانهــا و چــه در مراکــز تربیتــی)،
ِ
1-Prisons and Probation Ombudsman
2-Arbiter
3-The office of the Prisons Ombudsman
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مشــروط و مهاجــران بازداشتشــده؛ ( )2تحقیــق در مــورد مرگومیــر زندانیــان ،جوانــان بازداشــتی
ـدگان مهاجــر .ایــن مــرگ میتوانــد بــه هــر علّتــی باشــد؛ چــه بنــا بــه دالیــل طبیعــی
و بازداشتشـ ِ
ـی تحقیقــات توســط ایــن نهــاد ،پیبــردن بــه آن چیــزی
و چــه بــر اســاس خودکشــی .هــدف اساسـ ِ
اســت کــه در حوزههــای فــوق رخ داده اســت و ســعی در تصحیــح بیعدالتیهــا و آمــوزشدادن
بــه ســازمانهای تحــت نظــارت اســت .بــه گون ـهای کــه ایــن آمبودزمــان ســهمی در ایجــاد امنیــت و
1
اقدامــات منصفانــه در ارتبــاط بــا بازداشتشــدگان و مجرمــان داشــته باشــد.
مقــام متصــدی ایــن نهــاد بــه عنــوان یــک مقــام اداری ،بعــد از تأییــد «کمیتــۀ منتخــب عدالـ ِ
ـت
مجلــس عــوام» 2بهوســیلۀ وزیــر دادگســتری 3بــه ایــن ســمت منصــوب میشــود 4.بــا نگاهــی بــه
صالحیتهــای تعیینشــده بــرای ایــن نهــاد 5،ایــن نهــاد دارای اســتقالل کامــل از تمــام ســازمانهای
متصــدی در ســازمانهای
دولتــی و همچنیــن ،وزارت دادگســتری بــوده 6و باالتریــن مقامهــای
ّ
دولتــی (حتــی وزیــر دادگســتری) ملــزم بــه ارائــۀ مــدارک و اطالعــات کافــی و تهیــۀ مقدمــات هرگونــه
مس��ئوالن مربوط��ه و ه��ر ش��خصی ک��ه نی��از باش��د ،هس��تند (& 5,6
مالق��ات حض��وری ب��ا زندانی��ان،
ِ
 .)7گزارشهــای تهیهشــدۀ مربــوط بــه تحقیقــات از طریــق دولــت بــه پارلمــان ارســال میشــود
کــه شــامل نمونههایــی از اتفاقــات وخیــم حاصلشــده در تحقیقــات ،توصیههــای انجامشــده و
پاس ـخهای دریافتــی ،خالص ـهای از حجــم کار ایــن نهــاد ازجملــه تعــداد و انــواع شــکایات دریافتــی،
تحقیقــات و تعــداد خبرهــای مربــوط بــه مرگهــای حادثشــده ،میــزان موفقیــت نهــاد در دســتیابی
ِ
اهــداف خــود و خالصــهای از صورتهزینههــای ایــن نهــاد اســت (.)8
بــه
بازرس ـیها شــامل مــواردی ازجملــه اقدامــات و تصمیمــات (همچنیــن امتنــاع از اقــدام مقتضــی)
ـان ســاکن در
مربــوط بــه مدیریــت ،نظــارت ،مراقبــت و معالجــۀ زندانیــان ،بازداشتشــدگان یــا جوانـ ِ
ـن تحــت نظــارت آزادی مشــروط و زندانیــان مهاجــر و همچنیــن ،تحقیقــات
مراکــز تربیتــی ،مجرمیـ ِ
مربـ�وط بـ�ه مرگومیـ�ر آنهـ�ا اسـ�ت ( .)29 & 10ایــن نهــاد نوعــی میانجــی در رفــع مصائــب ایجادشــده
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 .
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بــرای زندانیــان اســت ( )13و شــکات نیــز ،منحصــر بــه همــان اشــخاصی اســت کــه در بــاال بــه آنهــا
اشــاره شــد ( .)16بــا ایــن همــه ،پیششــرط شــکایت نــزد آمبودزمــان ،طیکــردن ســایر راههــای
جبرانــی اســت ( )18و بنــا بــه شــرایطی ،پــس از دوازده مــاه از تاریــخ آگاهــی بــه وقایع از ســوی شــاکی
تــا ثبــت شــکایت نــزد آمبودزمــان ،موضــوع مــورد نظـ ِر شــاکی مشــمول مــرور زمــان شــده و غیرقابــل
طــرح نــزد ایــن نهــاد اســت ( .)26برخــی از موضوعــات هماننــد تصمیمــات سیاســی وزیــر و توصیــۀ
مقامهــای رســمی بــه وزراء بــرای اینکــه چــه تصمیمــی اتخــاذ کننــد و موضوعاتــی کــه خــارج از
تصمیمــات و اقدامــات بنــد دهــم (کــه در بــاال ذکــر شــد) هســتند و نیــز موضوعاتــی کــه در فرآینــد
دادرس ـیهای کیفــری و مدنیانــد ،غیرقابلشــکایت نــزد ایــن نهادنــد ( .)28بــه هــر روی ،ایــن نهــاد
تحقیقاتــی گســتردهای اســت ،هماننــد آمبودزمانهــای پیشگفتــه دارای
بــا آنکــه دارای صالحیــت
ِ
ـی چندانــی نیســت و صرفـاً میتوانــد مقامهــا و نهادهــای عمومــی را از نتایــج تحقیقــات
قــدرت اجرایـ ِ
1
خــود باخبــر ســازد کــه در آن صــورت ،اصالحاتــی در رویــه و تصمیمــات آنهــا صــورت بگیــرد.
قضایــی تصمیمــات آمبودزمانهــا بایــد خاطرنشــان
در پایــان و در خصــوص امــکان بازنگــری
ِ
ســاخت کــه عمومــاً تصمیمــات و توصیههــای نهادهــای آمبودزمــان قابــل بازنگــری قضاییانــد؛ در
ـی یــک پرونــده ،دادگاه اعــام کــرد ایــن اســتدالل کــه تصمیمــات
ســال  1994در طــی بازنگــری قضایـ ِ
آمبودزمــان فقــط قابــل نظــارت بــه وســیلۀ پارلمــان بــوده و غیرقابل بازنگــری قضایی باشــند ،مســئلهای
غیرقابــل پذیــرش اســت 2.بیــن ســالهای  1994تــا  2002نیــز ،ســه مــورد گــزارش بازنگــری قضایــی
آمبودزمــان وجــود دارد 3و یکــی از آخریــن مــوارد آن ،پرونــدۀ مربــوط بــه ســال  2018میــادی اســت
4
کــه تصمیــم کمیســر خدمــات ســامت انگلســتان مــورد بازنگــری قضایــی قــرار گرفــت.
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 سالهای  4968 ،2018-19شکایت به این نهاد ارسال شده است که از این تعداد 2584
مشمولین تحقیق گزارش شده است که از این تعداد 180
شکایت پذیرفته شده است .همچنین 334 ،مورد تحقیق در مورد علل مرگ
ِ

مورد به صورت طبیعی 91 ،مورد به دلیل خودسوزی 36 ،مورد بنابه دالیل غیر طبیعی (مصرف دارو ،حوادث و سمهای موجود در بدن
شخص کشتهشده که گزارشهای سمشناسی نتوانستهاند علت مرگ را پیدا کنند) 4 ،مورد به دلیل قتل عمدی و  23مورد دیگر نیز ،در
سایر طبقهبندیها گنجانده شدهاند .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
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گفتــار ششــم .ویژگیهــای مشــترک آمبودزمانهــای انگلســتان
بــا نهادهــای بازرســی در ایران
در پــارهای از نوشــتههای موجــود ،ســعی و تــاش غالــب نویســندگان بــر آن بــوده اســت کــه بــه
یابی نهادهــای آمبودزمــان در نظامهــای مختلــف حقوقــی بــا «ســازمان بازرســی کل کشــور»
مشــابهت ِ
یــا «کمیســیون اصــل نــود» داشــته باشــند .هرچنــد هیچکــدام از ایــن دو نهــاد ،از تمــام ویژگیهــای
ـی آمبودزمانهــای مــدرن برخــوردار نیســتند ،امــا بــه اعتقــاد مــا کمیســیون اصــل نــود دارای
حداقلـ ِ
تفصیلــی ایــن مســئله را بــه
وجــوه اشــتراک بیشــتری بــا آمبودزمانهــای امــروزی اســت .دالیــل
ِ
نوشــتار دیگــری بــه همیــن قلــم احالــه میدهیــم 1،و در اینجــا بــه ذکــر ایــن نکتــه بســنده میکنیــم
ـن وجــوه اشــتراک میــان آمبودزمــان و ســازمان بازرســی کل کشــور ،از ایــن
کــه تــاش بــرای یافتـ ِ
فهــم نادرســت نشــأت میگیــرد کــه بــه ِصــرف اشــتراک در انجــام یــک وظیفــه یعنــی بازرســی ،کــه
علیالظاهــر میــان آمبودزمانهــا و ســازمان بازرســی مفهومــی مشــترک اســت ،برخــی را بهاشــتباه
دچــار ایــن تصــور کــرده کــه ســازمان بازرســی دارای همــان کارکردهــای آمبودزمان اســت .مجــدداً الزم
بــه یــادآوری اســت کــه ســازمان بازرســی نــه مشــابه آمبودزمانهــای مــدرن اســت و نــه حتــی قالــب
و کارکــردی نزدیــک بــه آنهــا دارد .برخــی از دالیــل ایــن امــر را کــه در ارتبــاط بــا آمبودزمانهــای
بخــش عمومــی انگلســتان نیــز میتــوان بــه آنهــا اســتناد کــرد ،چنینانــد:
 .1مطابــق بررس ـیهای صورتگرفتــه از ســوی نویســندگان ،در هیــچ نظــام حقوق ـیای (هماننــد
الگــوی انگلیســی) ،نهــاد آمبودزمــان هیچگونــه وابســتگیای بــه قــوۀ قضاییــه نــدارد و دارای ارتبــاط
ـی رســیدگیهای آمبودزمــان اســت کــه
بــا ایــن قــوه نیســت 2.دلیــل ایــن امــر نیــز خصلــت غیرقضایـ ِ
ربــط و نســبت منطقـیای بــا کارکردهــای قــوۀ قضاییــه نــدارد .همچنیــن ،در اکثــر نظامهــای حقوقــی،
ایــن نهــاد وابســته بــه پارلمــان اســت؛ 3الگویــی کــه در آمبودزمانهــای بخــش عمومــی انگلســتان ،بــه
جــز آمبودزمــان مســکن کــه آن هــم زیــر نظــر دولــت و وابســته بــه دولــت اســت ،شــاهد آن بودیــم و
ـدق بیشــتری بــا کمیســیون اصــل نــود دارد.
قابلیــت صـ ِ
 .1صادقی ،امیرحسین و مسیح بهنیا ( ،)1399کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد

آمبودزمان (نگاهی به ویژگیهای حداقلی آمبودزمانها با تأکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان) ،مجلۀ تحقیقات
حقوقی ،دورۀ  ،23شمارۀ  ،91صص .401-428
 .2زارعی ،الهه« ،بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و آمبودزمن» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشگاه
مازندران ،1393 ،ص 26؛ موسوی ،سیدفضلالله و همکاران ،بررسی استقالل نهاد آمبودزمان با نگاهی تطبیقی،
مطالعات حقوق خصوصی ،دورۀ  ،42شمارۀ  ،1391 ،4ص .229
 .3زارعی ،پیشین ،ص 26؛ موسوی و همکاران ،پیشین ،ص 223؛ شفیعی ،پیشین ،ص .29 ،23
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 .2نهادهــای آمبودزمــان عمومــاً گــزارش فعالیــت و رســیدگیهای خــود را بــه پارلمــان ارائــه
میکننــد .ایــن مســئله در اکثــر نظامهــای حقوقــی همچــون ســوئد ،لهســتان 1،یــا چنانکــه دیدیــم،
در انگلســتان آمبودزمانهــای بخــش عمومــی یــا مســتقیماً یــا بــه صــورت غیرمســتقیم ،گــزارش
رســیدگیهای خــود را بــه پارلمــان ارســال میکننــد .از ایــن منظــر نیــز ،کمیســیون اصــل نــود بــا
ـی خــود در صحــن علنــی ،برخــاف ســازمان بازرســی کــه هیــچ تکلیفــی در
ارائــۀ گزارشهــای عمومـ ِ
لــزوم ارســال گــزارش رســیدگیهای خــود بــه نماینــدگان مــردم نــدارد ،دارای ماهیتــی مشــابه بــا
آمبودزمانهــای مــدرن اســت.
 .3حیطــۀ گســتردۀ نظارتــی ،حتــی بــر مقــام یــا نهــاد نصبکننــدۀ آمبودزمــان نیــز امــری متــداول
و مرســوم اســت .بــرای مثــال ،در خصــوص آمبودزمــان زندانهــا و آزادی مشــروط بــه ایــن امــر
ـدی ایــن
اشــاره شــد کــه ایــن آمبودزمــان حتــی بــر وزیــر دادگســتری کــه مقــام پیشــنهادکنندۀ متصـ ّ
آمبودزمــان اســت هــم ،نظــارت دارد .ایــن امــر بــه صراحــت در ذیــل صالحیتهــای کمیســیون اصــل
نــود قــرار دارد کــه مطابــق اصــل نــود قانــون اساســی ،کمیســیون بــر نهــادی کــه از ســوی آن انتخــاب
میشــود (یعنــی مجلــس شــورای اســامی) ،نظــارت میکنــد .درمقابــل ،ســازمان بازرســی کل کشــور
نهتنهــا بــر رئیــس قــوۀ قضاییــه کــه رئیــس ایــن ســازمان را منصــوب میکنــد هیــچ نظارتــی نــدارد،
بلکــه بــه موجــب مــادۀ ( )4و تبصــرۀ ( )4مــادۀ (« )8آییننامــۀ اجرایــی قانــون تشــکیل ســازمان
بازرســی کل کشــور» 3،اوالً برنامــۀ نظارتــی ایــن ســازمان هرســاله بایــد بــه اســتحضار رئیــس قــوۀ
قضاییــه برســد و ثانیـاً و جالبتــر آنکــه ،نظــارت بــر امــور اداری و مالــی دســتگاههای قضایــی کشــور،
مســتلزم کســب مجــوز از رئیــس قــوۀ قضاییــه گردیــده اســت!
ـدی طوالنــی مقــام متصــدی ایــن
 .4آخریــن نکت ـهای کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،دورۀ تصـ ّ
ً
نهادهــا در نظــام حقوقــی انگلســتان اســت کــه ایــن دورۀ فعالیــت ،اکثــرا هفتســاله اســت .در ایــن
ارتبــاط نیــز ،رئیــس و اعضــای کمیســیون اصــل نــود قانــون اساســی دارای اطمینانخاط ـ ِر بیشــتری
ـتقالل خویشانــد؛ چراکــه طــول دورۀ فعالیــت آنهــا
بــرای مانــدن در مقــام خــود و همچنیــن ،حفــظ اسـ ِ
هماننــد دورۀ نمایندگــی یعنــی چهــار ســال اســت ،درحالیکــه طــول دورۀ ریاســت ســازمان بازرســی
کل کشــور ،متکــی بــه ارادۀ رئیــس قــوۀ قضاییــه اســت و هــر زمــان کــه رئیــس قــوۀ قضاییــه اراده کنــد
میتوانــد ایــن مقــام را برکنــار یــا تــا هــر زمــان کــه بخواهــد بــر منصــب خــود ابقــاء کنــد .ایــن مســئله
ـخصی رئیــس
عــاوه بــر اینکــه بــا الگوهــای متــداول آمبودزمــان یکســان و مشــابه نیســت ،اســتقالل شـ ِ
ـردی ایــن نهــاد را زیــر ســؤال خواهــد بُــرد .از منظــر ُرتبــی نیــز،
ـع آن ،اســتقالل کارکـ ِ
ســازمان و بــه تبـ ِ
 .1شفیعی ،پیشین ،ص 96؛ زارعی ،محمدحسین  ،نقش کمیسیونهای داخلی در نظارت پارلمانی ،چاپ اول ،تهران:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،1389 ،صص .112-13
 .2مصوب  1398/3/21رئیس قوۀ قضاییه.
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تعییــن صالحیتهــای ایــن ســازمان بــا قــوۀ مقننـهای اســت کــه اعضــای کمیســیون اصــل نــود عضــو
آن هســتند و از جایــگاه قویتــر و باالتــری نســبت بــه ســازمان برخوردارنــد.
نتیجه
اداری دولــت
ـی نظــام حقوقــی انگلســتان متضمــن ایــن معناســت کــه کارکردهــای
ِ
ویژگــی تکاملـ ِ
مــدرن در ایــن کشــور بــه نحــوی بیقاعــده گســترش یافتــه اســت .بدیــن جهــت ،شــمار کثیــری
از ادارات ،هیئتهــای اداری ،کمیســیونها و نهادهــای بازرســی (آمبودزمــان) در بخــش عمومــی و
ـروزی
ـی ایــن کشــور ایجــاد شــدهاند کــه بعض ـاً تشــخیص آنهــا در دامنــۀ دولــت مــدرن امـ ِ
خصوصـ ِ
ســردرگمی حقوقــی در
انگلســتان ،امــری دشــوار مینمایــد .همیــن واقعیــت موجــب بــروز نوعــی
ِ
انگلســتان نیــز شــده اســت .مشــکل تاریخــی ایــن بــوده اســت کــه دادگاههــا از آن جهــت کــه موظــف
ـتگی «مدیریــت امــور بســیار
ـیدگی پروندههــا بــر اســاس «نــص صریــح قانونــی» بودنــد ،شایسـ ِ
بــه رسـ ِ
گســتردۀ عمومــی» را کــه بــا توســعۀ ناشــی از اســتقرار دولــت مــدرن همــراه شــده بــود ،دارا نبودنــد.
بدیــن ســبب ،زمانــی کــه دســتگاههای عریــض و طویــل اداری بــه موجــب قانــون دارای طیــف وســیعی
از اختیــارات گردیدنــد کــه میتوانســت بــر حقــوق و منافــع و امتیــازات شــهروندان تأثیــری جــدی
بــر جــای بگــذارد ،دادگاههــا چــه از حیــث رویــۀ رســیدگی و چــه از منظــر نــو ِع نگــرش ،تــوان اِعمــال
نظــارت قضایــی مناســب بــر آنهــا را نداشــتند.
تغییــر رویــه و نــو ِع نگــرش در دســتگاه قضــاء و البتــه ،توســعۀ نظــارت غیرقضایــی در پرتــو بســط
مفهــوم آمبودزمــان در دو بخــش عمومــی و خصوصــی ،از اوایــل دهــۀ  1960بــه بعــد منجــر بــه آن
شــد کــه ســازوکارهایی کارآتــر و اصــول عقالنــی و منطقیتــری در راســتای نظــارت بــر اَعمــال و
اقدامــات اداری بــه کار گرفتــه شــوند .در همیــن راســتا ،تأســیس و کاربســت چهــار نهــاد بازرســی
عمومــی نظــام حقوقــی انگلســتان حائــز اهمیــت اســت .آمبودزمانهــای
(آمبودزمــان) در بخــش
ِ
پارلمانــی و خدمــات ســامت ،حکومــت محلــی و مراقبــت اجتماعــی ،مســکن و آمبودزمــان زندانهــا
و آزادی مشــروط بــا آنکــه بــه عنــوان نهادهــای بخــش عمومــی و طــی تشــریفات انتصابــات عمومــی
در حــال فعالیتانــد ،امــا از اســتقالل کاملــی نســبت بــه بخــش عمومــی برخــوردار بــوده و بــه
بــازوی نظارتــی ،نقشــی مهــم از جریــان ســوءمدیریتها در ادارات دولتــی ایفــاء میکننــد.
عنــوان
ِ
گزارشهــای بهدســتآمده توســط ایــن نهادهــا و ارائــۀ آنهــا بــه نهادهــا و مقامهــای صالــح بخــش
ـی فعالیتهــای بخــش عمومــی داشــته و زمینههــای اصــاح
عمومــی ،یقینـاً نقــش مؤثــری در اثربخشـ ِ
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وضعیــت موجــود را بــه وضعیــت مطلــوب ،هموارتــر میســازند .ایــن نهادهــا بــا آنکــه از قدرتهــای
ســاختن تصمیمــات خــود برخــوردار نیســتند ،امــا بهعنــوان یکــی از
جبرانــی مؤثــری بــرای اجرایی
ِ
ِ
ـری بیشــتر در ســاختار اداری ایــن کشــور ،نقشــی
ابزارهــای موجــود در دســت مــردم بــرای نظارتپذیـ ِ
اهمیــت ایفــاء میکننــد .رویههــای موجــود در ایــن نهادهــا برخــاف رویههــای قضایــی دارای
حائــز ّ
پیچیدگــی و صعوبــت فــراوان نیســت و اکثــر شــهروندان میتواننــد از فعالیتهــای بخــش عمومــی
کــه در حــوزۀ صالحیتهــای نهادهــای مورداشــاره اســت ،بــه آنهــا شــکایت خــود را تقدیــم کننــد.
بــا ایــن حــال ،نگاهــی بــه فعالیــت آمبودزمانهــای بخــش خصوصــی کــه پژوهــش دیگــری را طلــب
میکنــد ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه بخــش اخیرالذکــر نســبت بــه بخــش عمومــی از قــدرت بیشــتری
ـاختن تصمیمــات خــود برخــوردار اســت و باألخــص ،اکثــر آنهــا میتواننــد مشــتکیٌعنه
در اجراییسـ ِ
را بــه جبــران خســارت الــزام کننــد؛ آنچــه کــه در بخــش عمومــی کمتــر دیــده میشــود .بــه هــر
تقدیــر ،پژوهــش در بــاب آمبودزمانهــای بخــش خصوصــی نیــز ،میتوانــد بــه غنــای ادبیــات حقوقــی
موجــود بیافزایــد و الگویــی جدیــد بــرای بازرســی و نظارتپذیــری در عرصــۀ حیــات جمعــی را در
ایــران معرفــی نمایــد.
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مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای
پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه

اعمــال گــردد .در قــرن نوزدهــم داوری در فرانســه رو بــه افــول نهــاد و در دهــه  60میــادی ()1960
مجــدداً احیــاء گردیــد .تأســیس مؤسســاتی ماننــد اتــاق تجــارت بینالمللــی ( 1)CCIتأثیــر بســیار
مهمــی در توســعه داوری داشــتند .در عصــر مــدرن ،مشــخصۀ بــارز قانــون داوری فرانســه وجــود
2
رویههــای قضایــی مرتبــط بــا امــور داخلــی و بینالمللــی بــوده اســت.

گفتــار چهــارم .مزایــا و معایــب قضــاوت اداری در قیــاس بــا
داوری
از دیــدگاه فنــی ،قــدرت قضایــی یــا همــان وظیفــۀ قضــاوت مهمتریــن وظیفــۀ دادگاههــا اســت.
ایــن مســئله در تطابــق کامــل بــا اصــل تفکیــک قــوا میباشــد .امــا مســئله شایســته بیــان اینکــه در
قانــون اساســی بــه صراحــت ذکــر نشــده اســت کــه تنهــا دادگاههــای عــادی بایــد نســبت بــه قضــاوت
اقــدام نماینــد .مــواردی وجــود دارد کــه قــدرت قضــاوت بــه مراجعــی خــارج از ســاختار دادگاههــای
معمولــی تفویــض شــدهاند .بــا درنظرداشــتن ایــن نکتــه بــه بحــث در مــورد مزایــا و معایــب قــدرت
قضــاوت تفویضشــده بــه نهادهــای اجرایــی خواهیــم پرداخــت.
درابتــدا بــا مزایــا آغــاز میکنیــم .قــدرت قضــاوت معمــوالً بــه نهادهــا یــا محاکــم اداری تفویــض
میشــود تــا برقــراری عدالــت بــا اســتفاده از روشهــای ارزانتــر ،قابــل دســترستر ،غیررســمی ،ســریع
میســر گــردد؛ بنابرایــن «چــون بــه تصدیــق اغلــب متخصصــان و کارشناســان حقــوق،
و تخصصــی ّ
داوران بــه علــت تخصــص نداشــتن در ایــن مســائل و همچنیــن بــه ســبب آشــنا نبــودن بــا مقتضیــات
اداری ،بــرای رســیدگی بــه ایــن قبیــل اختالفهــا مناســب نیســتند ،از ای ـنرو دولــت مجبــور شــده
3
کــه بــرای توفیــق در اجــرای ایــن وظایــف بــه تأســیس دادگاههــای اختصاصــی مبــادرت ورزد».
4
باتوجهبــه مزایــای قضــاوت در مقایســهبــا مزایــای داوری« ،فیلیپــس»« ،جکســون» و «لئوپولــد»
برایــن باورندکــه:
«...آنهــا (محاکــم اداری) میتواننــد عدالــت را بــه روشهــای ســریعتر ،ارزانتــر و در دســترستری
برقــرار نماینــد و ایــن مــوردی اســت کــه در طرحهــای دولتهــای رفــاه کــه مشــتمل بــر جزئیــات
زیــادی هســتند امــری ضــروری مینمایــد .رویــۀ دادگاههــای عــادی دارای جزئیــات فــراوان ،وقتگیــر
و هزینهبــر اســت .ایــن رویههــا بــه جهــت فراهمنمــودن باالتریــن اســتانداردها در جهــت تحقــق
1-La Chamber De Commérce Intérnationale
2-Julien, Cazala,Alexismarie&Laurent,Trigeaud,Jurisprudence,Francaise Relative Au Droit International.2010:94
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4-Philps , Janckson And Leopold

