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سازمان« می تواند درخواست بازرسی و اعمال نظارت 
را  مردمی  اخبار  ســازمــان  ایــن  سامانه  هرچند  کند؛ 
کشف و تخلفات در آن  می پذیرد، نهاد نظارت ها و 

خارج از مطالبه و دادخواست عمومی است.
آمبودزمان،  که  داشــت  ــان  اذع باید  نهایت  در 
از طریق  ــرای تضمین حقوق شــهــرونــدان  ب نــهــادی 
در  غایتی  چنین  که  اســت  بازرسی  و  نظارت  اعمال 
قانون تشکیل سازمان بازرسی حداقل به نحوه روشن 

تعریف نشده است.
کل   همچنین در رسیدگی های سازمان بازرسی 
گر بازرسان به تضییع حقی برخورد کرده و آن را  کشور ا
احراز کنند، باید طبق ماده )6( قانون تشکیل سازمان 
کشور، آن را به مراجع ذی صاح قضایی  کل  بازرسی 
کنند؛ ولی فرایند مــورد نظر به طور مشخص  ارســال 
در این مــوارد تصریح و تبیین نشده است. هر چند 
ارتباط  توانسته  کشور  کل  بازرسی  در عمل سازمان 
مناسبی را با دیوان عدالت اداری در راستای عملکرد 
مضر به حقوق عامه دستگاه های اجرایی ایجاد کند، 
ولی نه هنجار مشخصی این ارتباط را سازمانافته کرده 

و نه تکلیف منجزی بر این همکاری وجود دارد.
 البته دربـــاره ارتــبــاط ســازمــان بــا دادســتــان در 
تبصره »1« بند »د« ماده )۲( قانون پیش گفته، بیان 

شده است.
 در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال 
دادستان  آن هــا  تضییع  و  عمومی  حقوق  و  دولتی 
دادگــاه  در  متهمان  یا  متهم  کیفری  تعقیب  ضمن 
صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسًا 
جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه 
درخواست می کند. دستگاه های ذی ربط موظف به 
همکاری با دادستان در جمع آوری دالیل و مدارک و 

پیگیری موضوع هستند.
که آیا   با این حال در این حکم مشخص نیست 
کشور  کل  گزارش سازمان بازرسی  دادستان باید به 
ک  ترتیب اثر دهد یا تشخیص استقالی خود او ما

اقدام مقتضی است.

 هیئت نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی
ــرادات مــاهــوی وارد بــر مــاده واحــده  ــ غ از ای فــار
قانون احترام به آزادی هــای مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی مصوب )138۲/۲/15(، طبق بند پانزدهم 
این قانون »رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی 
را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین 
کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این 

موارد قرار دارند، موظف هستند با این هیئت همکاری 
الزم را معمول دارد. آن هیئت وظیفه دارد در صورت 
مشاهده تخلف از قوانین، عاوه بر مساعی در اصاح 
روش ها و انطباق آن ها با مقررات، با متخلفان نیز از 
نتیجه  و  نموده  جدی  برخورد  صالح  مراجع  طریق 
گزارش نماید.«  اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه 
بر این اساس و طبق ماده )۲( دستورالعمل اجرایی 

بند مذکور، هیئت نظارت وظایف زیر را بر عهده دارد:
نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و . 1

ایجاد رویه واحد؛
اصاح روش ها انطباق آن با مقررات؛. ۲
بــازرســی . 3 و  نــظــارت  و  ــزارش هیئت ها  ــ گ بــررســی 

استان ها ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
ــاده به . 4 ــ ــع ــ ــوق ال ــ ــی ف ــ ــازرس ــ ــای ب ــ ــروه هـ ــ گـ اعـــــــزام 

دستگاه های مشمول این دستورالعمل؛
گزارش های واصله به مرجع . 5 ارسال شکایت ها و 

مربوطه و پیگیری آن ها تا رسیدن به نتیجه؛
گـــزارش . 6 اســـاس  ــر  ب تنبیه  و  تــشــویــق  پیشنهاد 

هیئت های بازرسی؛
گــزارش در خصوص روند اجــرای قانون در . 7 تهیه 

کشور، هر سه ماه یک بار؛
ــزارش از چگونگی رونــد اجــرای قانون هر . 8 گ ــه  ارائ

شش ماه یک بار به مردم.
بــر حقوق  بــازرســی  و  نــظــارت  واقــع هیئت  در 
حقوق  از  ناقص  درک  اســاس  بر  فقط  شهروندی، 
می کنند  عمل  خــود  مرتبط  قانون  در  شهروندی 
حتی  دارنــــد؛  را  اطــاعــی  ــظــارت  ن نــقــش  بیشتر  و 
در  هیئت  ایــن  بــرای  قضائیه  قــوه  قضایی  الیحه 
قانون نظارت بر رفتار قضات )17 /1390/7( هیچ 
جایگاهی را قائل نشده است. در چنین وضعیتی 
نظام  در  هیئت  این  اثربخشی  به  می توان  چگونه 
 )17( تا   )13( مواد  در  هرچند  بود.  امیدوار  قضایی 
تخلفات  به  ناظر  که  قضات  رفتار  بر  نظارت  قانون 
به نقض حقوق  ناظر  قضایی است، هیچ ماده ای 
عامه یا حقوق شهروندی بیان نشده است و این 
کاستی در نظام اخاق قضایی در  خود به نوعی به 

قوه قضائیه اشاره دارد.
که این هیئت طبق بند )ح(   مهم تر این است 
ماه  شش  هر  اســت  الزم  دستورالعمل،   )۲( مــاده 
گزارشی از روند اجرای قانون به مردم اعام  یک بار 
کنون حتی  گزارشی از سال 1383 تا که چنین  کند 

یک بار هم اعام عمومی نشده است. 

نتیجه گیری
ــی بـــا وجـــود  ــای ــض ــی نـــظـــام ق ــون ــن ک  ســـاخـــتـــار 
گری  ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و تکلیف احیا
حقوق عامه و آزادی هــای مشروع طبق اصل )156( 
قانون اساسی، توانمندی الزم را برای احیای حقوق 
عامه )عبارت اند از: حقوقی که به جهت عدم تعهد به 
صاحیت های دستگاه های حکومتی یا سوءاستفاده 
فوت  گــروهــی  شخصی  منافع  بــرای  صاحیت ها  از 
از سویی  است  راستا الزم  این  در  ــدارد.  ن می شوند( 
شامل  متعدد  قضایی  لــوایــح  قضائیه  قــوه  رئــیــس 
کارآمد، احترام به آزادی های مشروع  اصاح قانون نا
بیان حق های  رویکرد  با  و حفظ حقوق شهروندی 
بنیادین و چیستی حقوق عامه در بستر آزادی های 
که  به گونه ای  دهــد،  ارائــه  را  عامه  حقوق  و  مشروع 
دیگر  سوی  از  و  بزداید  را  ابهامات  و  سوءبرداشت ها 
ساختار  کــارآمــدســازی  و  بازمهندسی  به  اســت  الزم 
کند. در حوزه ساختارهای  احیای حقوق عامه توجه 
رسمی و با وجود نهادهای متعددی همچون نهاد 
بشر  اداری، ستاد حقوق  دادستانی، دیوان عدالت 
چشمگیری  ایـــرادات  کشور،  کل  بازرسی  سازمان  و 
احیای حقوق عامه وجــود دارد  ناتوانی در  از حیث 
عنوان  فقط  دیگر،  نهادهای  مشابه سازی  با  گاه  که 
مشابه نهادهای تأمین یا تضمین کننده حقوق عامه 
)ملت( را به همراه دارنــد؛ همانند نهاد ملی حقوق 
بشر و آمبودزمان یا برای مثال نهاد دادستانی اساسًا 
صاحیت و ابزارهای الزم را در اجرای وظایف قانونی 
کیفری نــدارد. در  خود به خصوص خارج از اوصــاف 
بیشترین  )غیردولتی(  غیررسمی  ساختارهای  حوزه 
آســیــب نــاظــر بــه عــدم اهــتــمــام نــظــام قضایی بــرای 
بهره گیری از این ساختارها و اجازه پیگیری مستقیم 
قضایی  مــراجــع  نــزد  مختلف،  موضوعات  بــه  دادن 
است. این مراجع الزم است دسترسی به عدالت را 
با  بــدون استثنا به خصوص  با داشتن صاحیت ها 
برای  اساسی  قانون  هشتم  اصــل  ظرفیت  به  توجه 
صــورت  در  قضایی  نظام  کنند.  تأمین  ــراد  افـ همه 
تعامل با ساختارهای غیررسمی می تواند بسیاری از 
کارآمدی ها را در حوزه احیای حقوق عامه به ویژه  نا

کشف ابعاد تضییع این حقوق برطرف سازد.
گفت احیای حقوق عامه  در مجموع می توان 
به عنوان تکلیف قوه قضائیه، منوط به بازنگری جدی 
تا  و  قوه قضائیه است  نظام هنجاری ساختاری  در 
عدم اجرایی شدن آن حصول نتیجه در این زمینه 

دور از دسترس خواهد بود.


