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 چکیده
عنوان قالبی مفهومی برای تأممی  ظمأع عمأومی، مفهأومی فراظسأوی ا أت  أه        پلیس اداری به

آورد. دوگاظگی ظمع عمومی ها در جامعه فراهع میها و آزادیشرایط منا بی را برای اجرای حق
و پذیرش وجود ظمع عمومی عام و ظمع عمومی خاص، دوگاظگی پلأیس اداری و تقسأیع آن بأه    

 ند. پلیس اداری در مسیر برآوردن ظمع عمومی گذاری میپلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه
اری ها أأت بأأه همأأی  دلیأأم تعیأأی  مقامأأات آن بأأرای برقأأرظأأاگریر از محأأدود ظمأأودن آزادی

دهد  ازو ارهای ظمارتی از اهمیت برخوردار ا ت. برر ی مسیر تحوالت پلیس اداری ظشان می
 نند ظیر بأه  ادعاهایی را فراهع می -های تحقق حقهای اختصاصی  ه هریک زمینهایجاد پلیس

های مشروع ا ت. ایأ   دلیم مقید بودن به رعایت تشریفات، گامی در را تای حفظ بهتر آزادی
با معرفی مقامات پلیس اداری در فراظسه، به شنا أایی ایأ  مفهأوم در خصأوص مفأاهیع       مقاله

پردازد و با بیان مباظی و موجهات در صأدد ا أت وأرورت تمأایر     مجاور ماظند پلیس قضایی می
 میان مقام و مممور پلیس اداری و همچنی  پلیس قضایی و پلیس اداری را روش   ازد. 

 واژگان کلیدی
 ظمع عمومی. ، پلیس قضایی، مقام و مممور پلیس،پلیس اداری

 

 مقدمه  
 ازد  ه برآورظدۀ ظمأع عمأومی   ظیاز  ازمان اجتماعی به دوام، ورورت وجود قالبی را آشکار می

عنوان عامم صلح دروظی جامعه باشد. ای  قالب  ه در فراظسه با عنوان پلأیس اداری شأناخته   به
اش )امنیأت، بهداشأت، آ أای     می عام با ار ان چهارگاظأه دظبال برآوردن ظمع عموشود یا بهمی
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عمومی و  رامت اظساظی( و یا ظمع عمومی خاص ) طح باالتری از عناصر ظمع عمومی عأام و یأا   
ظمع خاصی ماظند ظمع مبتنی بر زیباشنا ی( ا ت. در مورد ماهیت پلأیس اداری هنأوز اجمأاع    

را ظه تجلی قأدرت عمأومی  أه چأارچو  و      قطعی وجود ظدارد، اما د تری  غالب، پلیس اداری
 (.191-179، ص1997داظد )جاللی و  امیا ، ها میها و آزادیزمینۀ اجرای حقپی 

گویی به چند پر   وروری ا ت: آیأا اختیأارات پلأیس    برای برآوردن ای  چارچو  پا خ
یأۀ یکسأاظی پیأروی    های اداری از روتوان برای هر مقامی قائم بود؟ آیا تمامی پلیساداری را می

 شود؟  نند؟ پلیس قضایی چرا و بر چه مبنایی از پلیس اداری جدا میمی
ها، ظخسأت مقامأات پلأیس اداری عأام را معرفأی      گویی به ای  پر  مقالۀ حاور در پا خ

اختصاصی  ه پدید آمدظ  مبی  گسترش روزافرون دولت رفاه   ند و  پس به ظهور پلیسمی
ویژه باید در ارتباط با مفهأوم  پردازد. مفهوم پلیس اداری بهیر نندۀ آن میا ت و ظیر وجوه متما

دیگر ظمع عمومی، یعنی پلیس قضایی تعریف شود. بدون تمایر پلیس اداری از پلیس قضایی  ه 
هأا ظأاهر شأود،    هأا و آزادی هأا و مسأئولیت و حفاظأت از حأق    فایدۀ آن در تعیی  ظمع دادگأاه 

رای پلیس اداری متصور بود؛ با همی  ا تدالل تمایر مقام و مأممور  توان عملکرد صحیحی بظمی
 پلیس ظیر از اهمیت برخوردار ا ت. 

 

 پلیس اداری عام
ی زظأدگی  هأا حأوزه و در تمأام   ظدمقامات پلیس اداری عام تممی  ظمع عمومی عام را برعهده دار

ۀ حأوز  (.Tifine, 2014)تواظنأد مداخلأه  ننأد    اجتماعی به هنگام برهع خوردن ظمع عمومی می
در  را أر   باشأد و یأا   محأدود منطقأه  جغرافیایی مقامات پلیس اداری عام ممک  ا ت به یک 

 .د شور اجرا شو

ا ت  ه  یاآزاداظهوجود مقامات محلیِ مسئولِ  ار رد پلیس اداری، حاصم تفسیر مو ع و 
عمومی به مت  صأریح   تهدید ظمع هرگوظهاز قاظون ارائه شده ا ت. ای  مقامات برای وا ن  به 

بأا اقتضأائات     أامالا  مسئلهای   .(Truchet, 2009, p.301)ظیازی ظدارظد  مجلسقاظوظی و تفویض 
 تهدید آن  ازگار ا ت. هرگوظهظمع عمومی و لروم وا ن   ریع به 

شهردار، تحت  نترل اداری ظمایندۀ دولت در ا أتان، مسأئول پلأیس شأهرداری، پلأیس      » 
. بایأد یأادآوری  أرد  أه     1«شأود یمأ مال حا میتی ا ت  ه به او مربأوط  رو تایی و اجرای اع

شهردار در فراظسه دارای دو شمن و جایگاه ا ت. او هع در اجرای ظهاد عدم ترا ع و هع در عأدم  
تمر ر اثرگذار ا ت. وی از  ویی ظمایندۀ دولت مر ری در ظمام عدم تأرا ع ا أت و اختیأارات    
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ویأژه در  عنوان ظمایندۀ عدم تمر ر بأه شود. شمن دوم او بهشی میپلیس اداری وی از ای  شمن ظا
 (.19-17ص، 1992 ،یجاللخدمات عمومی محلی و شهری ا ت )

-0ۀ مأاد  1دهأد. برابأر بنأد    عنوان مقام پلیس اداری وظایف مختلفی را اظجام میشهردار به
مقابلأه یأا   »ۀ فأ یوظپلأیسِ مسأئول،    عنأوان بهی  رزمینی، شهردار واحدهاقاظون جامع  0010

ر یدگی به حوادث ظاگواری را دارد  ه ممک  ا ت از آواره بأودن حیواظأات ولگأرد یأا وحشأی      
  .1«ظاشی شود

اصأأم  أأرزمینی بأأودن صأأالحیت مقامأأات اداری، اختیأأارات شأأهردار هنگأأام   بأأر ا أأا 
ۀ  رزمینی شهر محأم ممموریأت خأود    حوزی ظاشی از صالحیت پلیس اداری به هایریگعیتصم
ا ت و اگر وی درصدد برآید  اجراقابمدر مرزهای آن شهر  منحصرااود ا ت. تصمیمات وی محد
 0« أرزمینی  تیصأالح »ۀ تصمیع خود را از ای  محدوده گسأترش دهأد، بأه دلیأم عأدم      حوز

ی ظدارد. در بیشتر موارد برهع خوردن ظمع عمأومی از  أطح   ریگعیتصمشایستگی الزم را برای 
آ أای  عمأومی را در  أطح     ظدرتبهای مثال، یک منبع آلودگی صوتی . برروظدیظمشهر فراتر 

. در ایأران در  (Gonod, Melleray & Yolke, 2011, p.29)دهأد  ا تان یا  شور هدف قرار مأی 
ها وظایف متعددی برعهدۀ شأهرداری قأرار گرفتأه  أه     ها، اگرچه در قاظون شهرداری طح شهر
عنوان مقام پلیس های پلیس اداری را دارد، اما عدم شنا ایی صریح مقام شهردار بهرظگ فعالیت

های زظدگی شود تممی  ظمع عمومی در بسیاری از حوزهاداری خلئی حقوقی ا ت  ه موجب می
ها شود و پا أخگو ظبأودن مسأئوالن شأرایط زظأدگی دشأواری را بأرای        شهری بدون متصدی ر
  ا نان شهر رقع برظد.

هأای  قأاظون جأامع واحأد    0012-1ا تاظدار در حوزۀ جغرافیایی یک ا تان در حدود مأادۀ  
ۀ اعمالِ حوز.  ندیمعنوان مقام پلیس اداری اعمال  رزمینی، اختیارات خود را به ظام دولت و به

، زماظی  أه شأهردار   حال  یدرعمیمات وی فراتر از مرزهای یک شهر تان ا ت. اقدامات و تص
ۀ آن بأه  اعادی خودداری ظماید یا اقدامات وی برای حفظ ظمع عمومی یا ریگعیتصمیک شهر از 

 ,De Laubadère,Venezia, & Gaudemet)وارد عمم شود  تواظدیمحالت مطلو   افی ظباشد، 

287-2002, p.286). ان به صورت مشابه، ا تاظداران و فرماظداران مسئول برقراری و حفأظ  در ایر
ها باید به صورت مستمر جلسات شورای تممی  . آن9ظمع و امنیت در حوزۀ ممموریت خود هستند

                                                           
 یوعاز ش جلوگیری»آمده ا ت:  یرانا ش1992 مصو  شهرداری ظونقا 22 مادۀ 12در بند  یفهوظ ی ا مشابه. 0

 هایشهرداری و دامپرشکی و بهداری وزارت به هابیماری گوظهای  اعالم و حیواظی و اظساظی  اریۀامراض 
 به مبتال  ه حیواظاتی دفع و معالجه و  اریه امراض به مبتال بیماران داشت ظگه دور و هاآن بروز هنگام مجاور
  .«هستند مضر و بالصاحب شهر در یا و بوده  اریه امراض

3. La compétence ratione loci 

 فرماظداران و ا تاظداران وظایف شرح 0 مادۀ. 1

http://www.dalloz-bibliotheque.fr.faraway.u-paris10.fr/index.php?subpage=search&q_author=195
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را تشکیم دهند و بر حس  اجرای مصوبات آن ظمارت  أرده، مشأکالت امنیتأی حأوزۀ خأود را      
 (.02، ص1992شگیری اظجام دهند )آهنگر، بینی و اقدامات الزم را برای پیپی 

تصریح قاظوظی، از اختیارات پلیس اداری عام در  أطح ملأی    هرگوظهدر فقدان »وزیر ظخست
 °CE, 8 août 1919, N)« آن را در  را أر  أرزمی  اعمأال ظمایأد     تواظأد یمبرخوردار ا ت و 

بنیادینی ا ت  ه برای  های لیۀ تضمی »زیرا هدف پلیس اداری معطوف به برآوردن  ،(56377
ظمر شورای دولتأی در ایأ  بأاره     .(Ibid)« ی فردی به شهروظدان اعطا شده ا تهایآزاداجرای 
بأه   ریوزظخستمشهور گشت در آرای دیگر تکرار شد. برای مثال زماظی  ه از  1«البُ » ظامه ب ه 

شود، شأورای  ایت میعلت مداخله در اختیارات شهردار و ووع مقرره در مورد ذبح حیواظات شک
« بدون ظیأاز بأه هأیف تفأویض قأاظوظی و بأا توجأه بأه اختیأارات خأاِص          »: داردیم اظهار یدولت

تصمیماتی ظاشی از اختیارات پلیس اداری بگیرد  ه در تمام  أرزمی    تواظدیم، وی ریوزظخست
 (.CE, 2 mai 1973,  N° 81861) اجرا ت قابم

ی  یا أی  هأا بحثی در توجهقابمی اخیر جایگاه ها الاجرای وظایف پلیس اداری عام در 
همکاری مؤثر ظیروهای  ژهیوبهپیدا  رده ا ت. برای  ارآمدی اقدامات پلیسی در تممی  امنیت و 

گذشته ا ت. تکثأر ایأ  قأواظی   أه در      مجلس بیاز تصوپلیس عام با یکدیگر قواظی  متنوعی 
، ظشان از اهمیت مسائم مربوط به ظمع عمومی دارد. تکثر قواظی  همواره 0رایج ا ت  شور ما ظیر

به معنای فراهع آوردن قالب منا بی بأرای اقأدامات مقامأات اداری ظیسأت و در صأورت ظبأود       
ها مرج منجر شود. بنابرای  تعیی  دقیق حیطۀ صالحیتوتواظد به هرجبندی منا ب میچارچو 

 (.19-67، ص 1992امات پلیس اداری دارای اهمیت ا ت )ظک:  امیا ، و ظحوۀ همکاری مق

 

 تمایز پلیس اداری عام از پلیس اداری اختصاصی
ی اختصاصأی وجأود دارظأد  أه همریسأتی      هأا سیپلأ ، ا تاظدار و شأهردار،  ریوزظخستدر  نار 
لأیس اداری  اظأد. پ دظبال تممی  ظمع عمومی خأاص ی با پلیس اداری عام دارظد و بهریآممسالمت

یی را به حقأوق و  هاتیمحدود هایآزادها و عام و اختصاصی، هردو، برای اجرای بهتر بعضی حق
(. د تری  غالب و رویۀ قضایی هأر دو در  Chapus, 2001, p.718)  نندیمی دیگر وارد هایآزاد
 (Étienne Picard)اظد ظمع عمومی را به ظمع عمومی عام فرو  اهند و به تعبیر اتی  پیکار تالش
ۀ یک بدظۀ واحدظأد و  دهندمیتشک هردو  هیدرحال؛ «پلیس را در قالب لیبرال خود حفظ  نند»

 ,Gonod)  امأم ممکأ  ظیسأت    طأور بأه بدون ظمع عمومی خاص، تحقق ظمع عمومی عام ظیأر  

                                                           
2. Labonne 

تشکیالت  قاظون راجع به تعیی  وظایف وش یا 1979مصو   قاظون ظیروی اظتمامی جمهوری 2برای مثال، مادۀ  .9
 .شورای امنیت  شور

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ssr-2-mai-1973-association-culturelle-des-israelites-nord-africains-de-paris-requete-numero-81861-rec-p-313/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Picard


 11  ...ایران در اداری پلیس مفهوم شناخت بر ایمقدمه

 

Melleray & Yolka, op.cit, p.16)فایده ظیسأت: تم أیس پلأیس    . در اینجا طرح دو پر   بی
؟ پلیس اختصاصی با چه معیارهایی از دارداختصاصی مبتنی بر ظمع عمومی خاص چه ورورتی 

 ؟شودیمی عام متمایر پلیس ادار
 

 ضرورت تأسیس پلیس اختصاصی .1
پلیس اداری اختصاصی مسئول برآوردن ظمع عمومی خاص ا ت. منمور از ظمع عمومی خأاص  

برای زظدگی اجتمأاعی ا أت. بأرای     ازیظ موردبرآوردن منفعتی عمومی بی  از منفعت حداقلی 
ت عمأومی  أه بأرای زظأدگی     پلیس اختصاصی( به تأممی  بهداشأ  ) یعموممثال پلیس  المت 

؛ پلأیس اختصاصأی   رودیمأ بسیار فراتأر   هاحداقم، اما از تممی   ندیمجمعی الزم ا ت  مک 
دظبال ایجاد یک دیسیپلی  اجتماعی ا ت و در را تای تحقق حأق بأر  أالمت گأام      المت به

ع عمأومی  ظمأ ») حمایتگر ا أت   (Renard). در ای  معنا، پلیس  المت به تعبیر روظارداردیبرم
(. هدف پلیس اختصاصی تنها حفظ ظمأع عمأومی ظیسأت  أه     0669، 11، ر الۀ رِن «بهداشتی
 -، بلکه شرایط بسیار منممی را بأرای تحقأق حأق    ازدیمرا ممک   هایآزاداجرای  خودخودبه

. از ایأ    ندیمفراهع  ستیز طیمحم و منشور 1927در مقدمۀ قاظون ا ا ی  شدهدرجادعاهای 
ی و دهأ جهأت عمومی عام ظاظر به پیشگیری ا ت، ولی ظمع عمومی خاص ظگاهی به  منمر ظمع

ی روزافأرون رفأاهی   ازهأا یظگویی به ی اختصاصی در پا خهاسیپلتم یس  (.Ibid)هدایت دارد 
. ورورت وجود ظمع عمومی خاص در حقوق ایران ظیأر اگرچأه بأا ایأ      شودیمشهروظدان ایجاد 

دهأی  هأای  الظأی  أه بأه جهأت     شدظی ظیست. پذیرش  یا تادبیات مطرح ظشده ا ت، اظکار
شأاهدی   0هاهای تو عه و یا د تورالعمماقتصادی، بهداشتی و امنیتی ظمر دارظد در قالب برظامه

 بر ای  ادعا ت.
 

 دالیل تمایز پلیس اداری اختصاصی از پلیس عام. 2
 جستجو ظمود. توانیمدالیم تمایر پلیس اختصاصی را در  ه عامم 

 

 الف( تمایز سازمانی
 ظمأر  از. دگأرد یمأ ۀ مقامات  از پلیس اداری عام متمأایر  وا طبهۀ اول پلیس اختصاصی وهلدر 

                                                           
1. Renne 1 

 خاصی وظایف  ه1919 شهریور 17 مصو  هوا آلودگی از جلوگیری ظحوۀ قاظون اجرایی ظامۀآیی  مثال، برای .0
از  شکلی توانمی گذارده ا ت، محیط زیست  ازمان برعهدۀ را موتوری ظقلیۀ و ایم آلودگی بر ظمارت ماظند
  .اظستد(  المت پلیس)خاص  عمومی ظمع بر آوردن هدف با اداری پلیس
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ارگاظیک، اختیارات پلیس اداری اختصاصی بأه مقأامی غیأر از پلأیس عأام، ماظنأد وزیأران و یأا         
 ؛ ماظند:شودیممقامات اداری مستقم، واگذار 

 مجأوز  صأدور  برای  ینما مسئولِ وزیر به ملی ح ط در  ینما پلیس اختیار واگذاری 
 دلیأم  به را «بعدی ه اره» فیلع پخ  مجوز  ینما وزیر را تا، ای  در .1فیلع ظمای 
 ,CE)بأود    رده صادر باال به  ال 17 افراد برای ظمای  به مشروط خش  هایصحنه

1 juin 2015, N° 372057.) 

 ر أیدگی  برای( 1929 ژوئیه 17 قاظون)  شور وزیر به ظشریات پلیس اختیار واگذاری 
 تربیأت  بأرای  ا أت  ممک  خود پورظوگرافیک محتوای دلیم به  ه ظشریاتی اظتشار به

 (.CE, 20 décembre 1985, N° 68467) باشد خطرظاک جواظان

 بیگاظأه  اتبأاع  اخأراج  حکع دهدمی اجازه وی به  ه  شور وزیر به 0بیگاظگان پلیس واگذاری 
 (.ا ت شده بارها اصالح  ه 1991  پتامبر 7 فرمان موجببه) ظماید صادر  شور از را

ای  تمایر مطلق ظیست؛ وظیفۀ پلیس اختصاصی ممک  ا ت به یکی از مقامات پلأیس عأام   
پلأیس   بأرای مثأال   (.Petit, 2013, p.1190)ظدارد  تیصالح ه طبق قواعد عمومی  واگذار شود

ی دریأایی تأا فاصألۀ    هأا تیأ فعال واحم و بعضی  ،9هاگور تانی و پار اختصاصی مرا ع خاک
ی واحأدها قاظون جامع  0019-02مادۀ )ا ت  2ی رو به ویراظیها اختمانو  متری  احم 966

 (.Delvolvé 2006, p.40-41 ) رزمینی( 
آظکأه ظأام پلأیس    هایی را شنا ایی  رد  ه بأی توان د تگاهدر ایران با ا تفاده از قیا  می

دهند. بأرای مثأال  أازمان زیبا أازی     یدک بکشند، وظایف آن را اظجام میاداری اختصاصی را 
ا أت.  أازمان   « شنا أی ظمع عمومی خاص مبتنأی بأر زیبأایی   »شهرداری مسئول حفاظت از 

برای حفاظت از ظمع عمومی مربوط به  أالمت، وظیفأه دارد بأرای اشأخاص      محیط زیست ظیر
 أازظد،  ی موجبات آلأودگی هأوا را فأراهع مأی    حقیقی یا حقوقی  ه با عدم ا تفاده از گاز شهر

؛ هرچنأد در قأواظی ،   2هأا بدهأد  اخطاریه صادر و مهلت منا بی برای رفأع آلأودگی هأوا بأه آن    
د تری  و رویۀ قضایی اثری از موقعیت و جایگاه پلیس اداری با همأۀ آثأار و عأوارض آن بأرای     

 خورد.چشع ظمیهایی بهچنی   ازمان

 

                                                           
 .  ا ت ارشاد وزارت برعهدۀ تصویری و صوتی هایر اظه و هافیلع بر ظمارت و مجوز صدور ایران در. 1

2. La police des étrangers 

 و امأوات،  حمأم  و أایم  تهیأۀ  و گور تان، و غسالخاظه ایجاد» وظیفۀ ایران، شهرداری قاظون 22 مادۀ 19 بند در. 9
 ا ت. شده واگذار شهرداری به «هاآن امور اظتمام در مراقبت

4. La Police des immeubles menaçant ruine 

 هوا آلودگی از جلوگیری ظحوۀ قاظون اجرایی ظامۀآیی  16 مادۀ .1
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 اری خاص در مورد پلیس اختصاصیی ادهاهیروب( وجود 
 بازی اداری خاص در مورد پلیس اختصاصی هاهیروتفاوت دیگر پلیس عام و اختصاصی به وجود 

تأوان  های خاص مأی . در صورت پایبند ظبودن مقامات پلیس اختصاصی به رعایت آیی گرددیم
 را به دلیم رعایت ظکردن شکلی قاظون باطم  اخت. هاآنتصمیمات 
اختیأارات ایأ     بر ا أا   .1رو به ویراظی ا ت یها اختمان، پلیس هامثالبارزتری   یکی از

بأه مالأک  أاختمان اعأالم ظمایأد  أه        0«فرمان اعالم خطأر » موجببه تواظدیمپلیس، شهردار 
یۀ اقدامات الزم را برای  ل ترعی رعمومی خطر از ا ت و هرچه  تیامنمِلکِ وی برای  تیووع

 211-1ۀ مأاد و  در مأورد پلأیس رو أتایی    1966ژوئ   01قاظون  9ۀ )مادد رفع خطر اظجام ده
بأر ایأ  مرحلأه باشأد. پلأیس       مأؤخر و  کوظت(. هرگوظه اقدام قهرآمیر بایأد   و از اختقاظون 

و تنها پس از أخذ ظمأر از  میسأیوظی   « اوطراری  امالاشرایط »فقط در صورت وجود  بیگاظگان
د أتور اخأراج از خأاک     تواظأد یمأ ی عمأومی  اجلسهع وی در با حضور فرد بیگاظه و شنیدن دفا

فوریأه   09یأۀ پلأیس  أینما  أه در فرمأان      رو .(Chapus, op.cit, p.720) شور را صادر ظماید 
صأدور مجأوز ظمأای ،    )خأود   یریگعیصمت  ازدیما ت، ای  مقام را ملرم  شده  ییتع 1996

به خشوظت(   نندهدعوتپورظوگرافیک یا  یهالعیفۀ ژیو، شرایط تیممنوعمجوز ظمای  محدود، 
 وابسته ظماید. 9ی آثار  ینماییبندطبقهرا به  سب ظمر از  میسیون 

 

 ج( تمایز پلیس اختصاصی در هدف، وجود  نظم خاص

در همۀ موووعاتِ مرتبط با ظمأع عمأومی وارد شأود، هریأک از      تواظدیمبرخالف پلیس عام  ه 
و موووع مشخصأی  أه  أند قأاظوظی مؤ أس آن       حوزهدر  تواظدیمی اختصاصی تنها هاسیپل

دظبأال  پلأیس اداری عأام بأه     أه  یدرحأال . (Ibid)برای  تعیأی   أرده ا أت، مداخلأه ظمایأد      
ی خأاص ا أت؛ ایأ     احوزهی به زظدگی اجتماعی ا ت، پلیس اختصاصی ظاظر به بخشچارچو 

 (. (Truchet, 2009, p.255 ندیمامر بُعد فنی پلیس اختصاصی را پررظگ 
ماظنأد پلأیس تبلیغأات و اظتشأار     ؛ ی اداری اختصاصأی گأاهی هأدفی ویأژه دارظأد     هأا سیپل
(  أه  سأت یزطیمحمجموعه قواظی  مربوط به  261-1ۀ ماد، 1919ظوامبر  09قاظون ) 2هاهیاعالم
 أه هأدف  حفأظ     2ا ت؛ پلأیس شأکار   ستیزطیمحدظبال تممی  ظاهر زیبای شهر و حفظ به

                                                           
1. La police des immeubles menaçant ruine 
2. Arrêté de péril 

3. Commission de classification des œuvres cinématographiques 
4. La police de l'affichage de la publicité et des enseignes 

5. Police de la chasse 
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 ه هدف  حفظ فضاهای دریایی ا ت. ای  پلیس  1ی  احلیریگیماهلیس شکار ا ت؛ پ تیامن
در یکأی از   ی خأاص ظمایأد.  مجوزهأا ی را منوط بأه  سأب   ریگیماهبرگراری مسابقات  تواظدیم

، شورای دولتی اعالم ظمود أخذ مجوز از وزیر ورزش و جواظان بأرای برگأراری مسأابقه،    هاپروظده
ی دارد، ظیسأت و  ریگیمأاه پلأیس اختصاصأی    عنأوان بأه دار ماظع از اعمال اختیاراتی  أه ا أتاظ  

 CE, 27زیر دریأا بأوده ا أت )    وح ِ اتیحیی  ه او ووع  رده در را تای حفظ هاتیممنوع

mai 1983, N° 22687.) 
.  نأد یمأ ۀ صالحیت مقامات پلیس اداری عام را محدود حوزی اختصاصی هاسیپلگسترش 

مات پلأیس اداری عأام بأه رعایأت مقأررات قأاظوظی       چون مقامات پلیس اختصاصی برخالف مقا
هأای تصأمیمات خود أراظۀ اداره    تواظد شأهروظدان را از آ أیب  دقیقی ملرم هستند، ای  امر می

 (.Delblond, op.cit., p.256) داردمصون 

 

 تفکیک پلیس اداری از پلیس قضایی

و  عیجأرا اولی  بار در قأاظون  بعد از اظقال   بیر فراظسه، تمایر پلیس اداری و پلیس قضایی برای 
پلیس برای حفظ ظمع عمومی، آزادی، مالکیت فردی )...( ایجأاد  »تصریح شده ا ت:  0هامجازات

. هأدف پلأیس اداری حفأظ ظمأع     گأردد یمأ و به پلیس اداری و پلیس قضأایی تقسأیع    شودیم
را … عیجراایی ا ت. پلیس قض عیجرای از ریشگیپدظبال به ژهیوبهعمومی ... ا ت؛ پلیس اداری 

 «.دهدیم]صالح[ تحویم  ی و مجرمان را به دادگاهآورجمعتعقیب، مدارک جرم را 

در ی داشت، ولأی امأروزه   فندر ابتدا تمایر میان پلیس اداری و پلیس قضایی بیشتر ماهیتی 
یی بسیار غنی در مأورد معیارهأای تفکیأک    هابحثیۀ قضایی با درک ورورت و فایدۀ تمییر، رو

 صورت گرفته ا ت. ییقضااری از پلیس پلیس اد

 

 ضرورت و فایدۀ تمایز .1
یی دارد  ه در ادامأه بأه صأورت مختصأر بأه      هادهیفاتفکیک میان پلیس اداری و پلیس قضایی 

 شود.ها پرداخته میآن

 

 الف( طرح دعاوی در دو نظم قضایی متفاوت

. بأا  ردیأ گیمأ اداری قأرار  ی هأا دادگأاه ر یدگی به دعاوی مربوط به پلیس اداری در صأالحیت  

                                                           
1. Police de la pêche côtière 

2. Code des délits et des peins du 3 brumaire An IV 
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ابطأال تصأمیمات غیرقأاظوظی را درخوا أت  نأد و       تواظأد یمأ مراجعه به دادگاه اداری، شهروظد 
ی هأا دادگاه تیصالح، دعاوی مربوط به پلیس قضایی در عکسربخواهانِ دریافت خسارت شود. 

اه اداری بأرای  دادگ (.Dupuis, Guédon & Chrétien, op.cit., p.525) ردیگیمدادگستری قرار 
 جبران خسارات ظاشی از اقدام ممموران پلیس قضایی صالح ظیست.

 

 ب( تعیین دستگاه مسئول
در  مسأئله . ایأ   دشأو یمأ اجرا  هاشهریا  هاا تانپلیس اداری بر حسب موقعیت، به ظام دولت، 

 حأا میتی ا أت    أامالا  تیأ فعال، پلیس قضایی یک عکسربا ت.   ننده ییتعۀ مسئولیت حوز
(Granger, 2011, p.789)  اشخاص مسئول گوظاگوظی را برای آن متصور بود.  توانیظم جهیدرظتو

 .(Chapus, op.cit., p.735) شخص عمومی مسئول در مورد پلیس قضایی همواره حکومت ا ت
 

 هایآزادج( جلوگیری از تجاوز به 
-ۀ وجأود پلأیس اداری  فلسفن تمایر پلیس اداری از پلیس قضایی را باید در هما  یترمهعشاید 

جستجو  رد. مفهوم  شدار ظمع عمأومی د أت    -هایآزادبرآوردن شرایط مطلو  برای اجرای 
بأیع   قدرت، طلبیفروظ تیماه. به دلیم گذاردیمباز  هایآزادپلیس اداری را در محدود ظمودن 

ظمأع عمأومی    د تگاه قضا و مقامات پلیس قضایی با یأاری جسأت  از مفهأوم واالی    رودیمآن 
و ظه در را أتای   هاآنیی را بر شهروظدان تحمیم ظمایند  ه هرگر ظه مطابق با میم هاتیمحدود
هأای پلأیس اداری و پلأیس قضأایی، پلأیس      بدون داشت  معیاری دقیق، حوزه. ها تآنمنافع 

در  قضأات فراظسأوی  اداری عام و اختصاصی، مقام پلیس و مممور پلأیس درهأع خواهأد لغریأد.     
اظد؛ برای مثال شورای قاظون اری از موارد ظاگریر از تعیی  ظوع پلیس با توجه به اقدامات بودهبسی

هأای مخصأوص   شأده را در مکأان  ظگهداری فردی  ه هنگأام مسأتی در خیابأان یافأت    ا ا ی 
 QPC, 8)تا زمان هوشیار شدن او، اقدامی با ویژگی پلیس اداری تشخیص داده ا ت  1ظگهداری

juin 2012, N° 2012-253 .)    اثر ای  تفکیک تنها در حوزۀ مماظعت از مداخلأۀ غیرقأاظوظی مقأام
قضایی ظیست، بلکه در لروم رعایت حقوق متهع و فرایندهای ترافعأی و حأق داشأت  و یأم یأا      

 شود.گر میتفهیع اتهام ظیر جلوه

 

 معیارهای تمایز پلیس اداری از پلیس قضایی. 2
یأۀ قضأایی و د تأری  دو معیأار عمأده را      رولأیس قضأایی،   در خصوص تمایر پلأیس اداری از پ 

                                                           
1. Cellule de dégrisement 
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محور. شورای قأاظون ا ا أی ظیأر در رویأۀ خأود بأا        -: معیار  ازماظی و معیار هدفاظدبرشمرده
 .ا تمحور ظکاتی را روش   رده  -پذیرش رویکرد هدف

 

 1سازمانی معیار .1. 2

 ا أتوار  و داره اشأاره دارد )امأامی  معیار  ازماظی به رابطأۀ میأان مقأام یأا مأممور پلأیس اداری و ا      
ی هسأتند  أه   هأا تیأ فعالی اداری پلأیس  هاتیفعال(. بر ا ا  ای  معیار، 09ص ،1969  نگری،

خأاص( بأرای تأممی       یقأواظ  موجب)به یاختصاصو مقامات پلیس  ریوزظخستشهردار، ا تاظدار و 
. اظأد یادارظیر ممموران پلأیس   د ننیم ار  هاآن. مممورینی  ه زیر ظمر دهندیمظمع عمومی اظجام 

ۀ عهأد ۀ ظأوع پلأیس ا أت. پلأیس اداری بر     ننأد مشأخص در ای  معیار رابطه مممور با قوۀ مجریه 
ۀ وأابطان دادگسأتری   لیو أ بأه مقامات اداری و پلیس قضایی در صالحیت مقامات قضایی ا ت و 

 (.020ص، 1992 تمنی،مؤ ییطبا)طبا شودیمیعنی داد تان، بازپر  و ممموران اجرا 
ی  ازماظی هاتفاوت الرامااگفته قابم ظقد ا ت، میان پلیس اداری و پلیس قضایی معیار پی 

وجود ظدارد. هریک از مقامات یا ممموری  پلأیس اداری و یأا پلأیس قضأایی برحسأب موقعیأت       
قأاظون آیأی     96دۀ مأا ممک  ا ت با یکی از ای  دو عنأوان مداخلأه ظماینأد. ا أتاظدار مطأابق      

 ی  یفری  ابق وظایف مربوط به پلیس قضایی را ظیر دارا بود. شهردار،  میسأر و بأازر    دادر
ممک  ا ت مقامات یا مأمموران پلأیس اداری یأا     زمانهع هاژاظدارمو  0پلیس، محافمان شخصی

و  9. ممموری  پلیس اداری ماظنأد پلأیس رو أتایی   (Chapus, op.cit., p.736)قضایی قرار گیرظد 
 نند. شأهردار ممموریأت جسأتجو و    ، گرارش، شکایات و اتهامات را دریافت می2گمظگهباظان جن

اعالم گرارش تخلفات را برعهده دارد. در مورد جرایع مشأهود، او اختیأار دارد مأتهع را متوقأف     
قاظون آیی  دادر ی  یفری وظیفۀ دیگری برعهأدۀ شأهردار گأذارده ا أت  أه       19 ازد. مادۀ 

افتأد آگأاه  أازد    را از جرایمی  ه در حوزۀ شهر تان وی اتفاق می درظگ داد تان جمهوریبی
(Bordier, 2012, p.193.)        ای  مووأوع مرزهأای دوگأاظگی پلأیس اداری و قضأایی را شأکننده
یأا مأمموران و حتأی مقامأات، جایگأاه  أازماظی مقأام         2«اشتراک  ار نأان ». به دلیم  ازدیم

ۀ اداری یأا قضأایی تعلأق دارد چنأدان     حأوز یسأی بأه   اقدام پل نکهیابرای تعیی   رظدهیگعیتصم
 (.De Laubadère,Venezia, & Gaudemet, op.cit., p.284ظیست )  ننده ییتع

 

                                                           
1. Le critère organique 
2. Gardiens de la paix 

3. Les gardes champêtres 

4. Les gardes forestiers 
5. Communauté des personnels 
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 محور -معیار هدف. 2. 2
یۀ قضأایی پذیرفتأه شأده ا أت.     روامروزه در  1محور -شده، معیار هدفاظتقادات مطرح وجود با

ه، به قصد مممور پلیس هنگام اجرای تصمیع پلیس هنگام تعیی  صالحیت دادگا هادادگاهقضات 
ی آن ریپأذ اظعطأاف . ای  معیار اگرچه به دلیم ذهنی بودن دارای ثبات ظیست، اما  نندیمرجوع 
 .دهدیمی منا بی را پی  پای قاوی اداری قرار هاحمراه
 

 معیار الف( تعریف

و بأا هأدف جلأوگیری از     راظهیشگیصورت پاقدامات پلیس اداری بهمحور،  -برا ا  معیار هدف
صأورت   ظقم(و)ممنوعیت برگراری تماهرات یا ووع مقررات ظاظر به حمم به ظمع عمومی آ یب

ع ی شأف جأرا  »قاظون آیی  دادر ی  یفأری بایأد مسأئول    به ظقم از  پلیس قضایی را. ردیپذیم
زماظی موظف بأه  داظست. در ای  ووعیت او « ادله و یافت  متهمان یآور)ظقض قاظون جرا(، جمع

 & Dupuis, GuéDonمداخله ا ت  ه ظمع جامعه در اثر ارتکأا  جأرم بأرهع خأورده باشأد )     

Chrétien, op.cit., p.526-527.) 

 9«خأاظع ظوآلأک  »ۀ پروظأد و  أپس در   0« نسأر بأو  »ۀ پروظدای  معیار برای ظخستی  بار در 
 اتیأ عمل»: ابدییم هاسیپلای  ۀ اول، معیار تمایر را در هدف پروظددولت در  سری مپررظگ شد. 

مورد تعقیب  یفری قرار داد قضأایی ا أت،    توانیمپلیس از زمان وجود موووعی مشخص  ه 
مأممور در حأال اظجأام      أه  یزماظدر ای  حالت هدف جستجوی یک جرم معی  ا ت. برعکس، 

 ۀ  نترل یا ظمارت عمومی ا ت و جستجوی وی بر یک جأرم )...( خأاص متمر أر ظشأده    فیوظ
در ای   .(o1951, N CE, 11 mai 2542) «دیظمایم فهیوظ اظجاما ت، وی در قالب پلیس اداری 

پروظده، شورای دولتی دادخوا ت خواهان را به دلیم ورود در حیطۀ صالحیت دادگاه عمومی رد 
از شلیک ا لحۀ ممموری  پلیس هنگأام اجأرای حکأع     او  ه، «خاظع ظوآلک». در پروظدۀ 2 ندمی

. دادگأاه مرحلأۀ بأدوی و    دشکایت  ر 2آ یب دیده بود، به دادگاه ریوم در خاظۀ همسایه تفتی 

                                                           
1. Le critère finaliste 

2. Consorts Baud 

3. Dame Noualek 

 آقای مرگ از  ه ظداخوا ته را خسارتی جبران دولت از هاخواهان  های  به توجه عطف با: »ا ت آمده رأی ای  در .2
 د تگیری برای لیون در 1922 ا تبر 91 در پلیس بازر ان عملیات اظجام جریان رد و آمده وارد هاآن به بُو پائول
 دعاوی و  ند؛می پیدا ارتباط قضایی پلیس به عملیات ای   های  به توجه با ، و رده فوت تبهکاران باظد اعضای
 ظمع با هادادگاه به آورظد وجود به شرایطی چنی  در عمومی خدمات ممموری  ا ت ممک   ه خساراتی به مربوط
 .شودمی رد ظاصالح محکمۀ در طرح دلیم به دادخوا ت ،«…  ند؛می پیدا ارتباط قضایی

5. Riom 
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ا تیناف دادخوا ت وی را به دلیم ارتباط با پلیس قضایی )در صأالحیت دادگسأتری عمأومی(    
؛ زیأرا مأمموری  پلأیس اگرچأه      ندیم، اما شورای دولتی رأی هر دو دادگاه را ظقض  نندیمرد 

ی غیرعأادی صأورت گرفتأه ا أت  أه در      زمأاظ  در، اما اجرای ای  حکأع  اظدداشتهحکع تفتی  
، «ی بأه امنیأت عمأومی   الطمأه ی و جلأوگیری از هأر   نیب یپ»و « حفظ ظمع عمومی»را تای 

تفتی  منرل  جهیدرظت. اظدداشتهقاظون تمامی ظیروهای پلیس تحت اقتدار ا تاظدار قرار  موجببه
معی  صورت ظگرفته و به د تور مقام قضایی ظیر ظبوده و ماهیأت آن  برای یافت  یک جرم یا برۀ 

 پلیس اداری بوده ا ت.
 

 یکدیگر با قضایی و اداری پلیس تالقی نقاط محور؛ هدف معیار ب( نقد
ای  معیار برای تمایر پلیس اداری از پلیس قضایی قابم ظقد ا ت، زیرا مأرز میأان بازدارظأدگی و    

ظیست. تمایر میان ماهیت اقدامات پلیس اداری و قضایی در عمأم  مقابله همیشه چندان روش  
 1. هریک از ای  دو پلیس ممک  ا ت ماهیت بازدارظدهردیپذیظمی صورت پردازهیظمریِ  ادگبه

ۀ ابتدایی پلأیس اداری ماهیأت بازدارظأده    فیوظداشته باشند. البته شکی ظیست  ه  0یا  ر وبگر
ع خوردن ظمع عمومی ا ت. اما ممک  ا ت اختیار پلیس اداری ی از برهریشگیپدظبال دارد و به

یی ماظنأد  هأا مثأال به صورت پسینی برای پایان دادن به یک تهدید ایجادشده ظیر اِعمال گأردد.  
در یک تماهرات، ازبی  بردن یأک موقعیأت خطرظأاک و یأا       نندهشر تپرا نده  اخت  افراد 

، حأاالتی را ظشأان   زظدیمه آ ای  عمومی را برهع ظامنا ب از ظمر بهداشتی و یا حذف عاملی  
(. Chapus, op.cit., p.735-738) د نأ یمأ  ه پلیس اداری در شکم غیربازدارظأده ورود   دهدیم

ارتبأاط   ظیر هریک وظایف 9ۀچندگاظ تیشکنندگی دوگاظگی پلیس اداری و پلیس قضایی به ظرف
موظف ا ت در صأورت   ،ظمارت دارد هامیبوظقم منمع اتوممممور پلیس اداری  ه بر حمم .دارد

 ۀظامیمنمور جلوگیری از تصادفات، گواهبه تواظدیوقوع یک جرم، گرارش ارائه دهد. یا ا تاظدار م
 (.Dupuis, GuéDon & Chrétien, op.cit., p. 31) متخلف را تعلیق ظماید ۀراظندگی راظند

. پلأیس  شأود یمأ گراظأه ریختأه   لأه دخالت پلیس قضایی ظیر در حالت معمول در قالبی مقاب
، امأا مأواردی ظیأر در قأاظون آیأی       شأود یمأ پس از ارتکا  یک جرم وارد عمأم   معموالاقضایی 

 ه حق دخالت پلیس قضایی در مواردی  ه ظ  قوی به احتمأال   شودیمدادر ی  یفری دیده 
پلأیس ظسأبی    ای  دو شودیمارتکا  جرم وجود دارد، مجاز شمرده شده ا ت. ای  تمایر باعث 

باشند. امروزه مرز میان پلیس اداری و پلیس قضایی بسیار باریک شده ا ت، زیأرا تمأایر میأان    
اعمأال مقأدماتی    گذارقاظونپیشگیری از جرم و  شف آن ماظند  ابق پررظگ ظیست. درحقیقت، 

                                                           
1. Préventif 
2. Répressif 
3. Polyvalence 
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 أه در  . فأردی  دیأ ظمایماظگاری  رده، امروزه حقوق جرا بسیار زودهنگام مداخله را جرم 1عیجرا
ممک  ا ت تهدیأدی ایجأاد ظمایأد، در بسأیاری از مأوارد ممکأ  ا أت         شودیممورد او فرض 

پلأیس   بأه حأوزۀ   جأه یدرظتو شأود ) تلقی  9و یا یک مجرم واقعی 0یک فاعم بالقوۀ جرم عنوانبه
از  أوی دیگأر، بسأیاری از     .(Parizot, 2015, p.1077)اداری و یا حقوق  یفری مربوط گأردد(  

ت از ایأ  ظأوع ا أت. در  أال     یأ  نتأرل هو ؛ پیشأگیراظه دارد  ۀیس قضایی ظیر جنبأ ت پلمااقدا
بأه   آ یبهویت تمامی افراد را برای جلوگیری از »، مت  قاظوظی جدیدی اعالم ظمود  ه م1967

د. دیأوان عأالی در    أر  نتأرل   تأوان یم« اشخاص و اموال تیبه امن آ یب ژهیوظمع عمومی، به
 مجأاز داظسأت  « فأار  از ظأوع رفتأار فأرد    »ایأ   نتأرل را    ،رائه ظمودتفسیری  ه از ای  قاظون ا

(Dupuis, GuéDon & Chrétien, op.cit., p.32 ؛ بنابرای  از شهروظد مأی)  آظکأه رفتأار   تأوان بأی
مشکو ی از خود ظشان دهد و یا جرمی مرتکب شود اوراق شنا أایی را مطالبأه  أرد و ایأ  بأه      

 د.دهپلیس قضایی پوش  پلیس اداری می
 أه اجأرای    رظأد یگیمأ ای  دو پلیس پی  از هر چیر به ای  دلیم در ارتبأاط بأا هأع قأرار     

ممموریت پلیس اداری ممک  ا ت به ممموریت پلیس قضایی تغییر شکم دهد یأا مأممور پلأیس    
قضایی به هیبتِ پلیس اداری درآید. در آرای بسیاری شورای دولتی به منا بت تعیی  مسأئولِ  

چشأع  هأا بأه  پلأیس  تیأ ماهبه تمییر ظوع پلیس شده، ایأ  تغییأر    ، مجبورعممِ موجد خسارت
 توان برر ی  رد:خورد. در اینجا دو فرض را میمی

 شأود مأی  بدل اداری پلیس مممور به قضایی پلیس وظایف اجرای هنگام پلیس مممور .
 ا أت  أه   و توقیف و اظتقال به پار ینأگ خأودرویی    اخت  متوقف در منا ب مثال
 بخأ   و قضایی پلیس عمم به مربوط اول بخ . ا ت قرار گرفته جرم ارتکا  و یلۀ
 .ا ت اداری پلیس عمم به مربوط دوم

 زمأاظی  ماظنأد  پذیرد؛می صورت بارها ظیر قضایی پلیس به اداری پلیس عملیات تبدیم 
 خأودرویی  بأه ( اداری پلأیس ) بخشأد مأی  ظمأع  را جاده در وظقمحمم  ه ممموری  ه

 آغأاز  را وی تعقیأب  مأممور  و باشأد  توجهبی د تور ای  به راظنده و دده ایست فرمان
 (.قضایی پلیس)  ند

را ظأابود  أرد، دادگأاه     2طور  امم هتم دوپلهدر پروظدۀ مربوط به ایجاد حریق عمدی  ه به

                                                           
1.  Les actes préparatoires des infractions 
2. Un simple sujet à risque 

 ولگردی و اعتیاد. ا ت ایران ا المی مجازات قاظون در ولگردی یا و عتیادا اظگاریجرم امر ای  از منا بی مثال. 9
 مجازات هاآن برای تعریرات 110 مادۀ در  ه شوظدمی شمرده «حالتی» بلکه هستند، فعم ترک ظه و فعم ظه

 .ا ت شده ووع
4. L’hôtel du Palais 
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صبح متوجأه حضأور فأردی     عیظ و پلیس اداری(، حدود دوظگهبان )مالحمه ظمود  ه دو  پاریس
درظأگ پأس از دیأدن    . ایأ  فأرد بأی    أرد یمرا تماشا  هازبالهمخفیاظه  وخت   طوربهشدظد  ه 

عنأوان  گیرظأد بأه  رفتار مشکوک، ممموران تصمیع مأی   یاز ا بعد ند. ممموران محم را ترک می
 وزی هتأم تعقیأب   ننأد. بأه ظمأر دادگأاه، ظگهباظأان از زمأاظی  أه فأرد را           ممنون به آت 

تا تعقیب وی، به ممموران پلیس قضایی تبدیم  د ریمرا مشاهده  هازباله ه  وخت   دظدییپایم
شوظده، تنهأا در  ۀ خواهان به طرفیت از بیمهمیباز شر ت  شدهطرحشده بودظد؛ بنابرای ، دعوای 

صالحیت دادگستری عمومی ا ت. درک ای  تمایرات در را تای احترام به اصم تفکیک قأوا در  
 (.TA de Paris, 2004, p.2013)ایران بسیار دارای اهمیت ا ت 

 

 ی رویۀ شورای قانون اساسیدستاوردها .3. 2
محأور مهأر تمییأد زده ا أت.      -در آرای خود بر پذیرش رویکرد هأدف  شورای قاظون ا ا ی ظیر

ۀ آن اعأاد ظمأع عمأومی و یأا     برهع خأوردن دظبال پیشگیری از اعمال پلیس زماظی  ه به تیماه
؛ اما زماظی  أه ظأاظر بأه جأرم خاصأی      (CC, 13 mars 467-2003 oN ,2003)باشد، اداری ا ت 
 باشد، قضایی ا ت.

صادر شد، بأر لأروم تمأایر     0611مار   16 ه در  1«لوپسی» شورای قاظون ا ا ی در رأی
در را أتای روشأ     ای  تفکیأک »اداری و قضایی( بار دیگر تم ید  رد، زیرا ) سیپلبی  دو قسع 

ی پلیسأی  هأا تیمحأدود قاظون ا ا ی و  موجببه اعطاشده یهایآزادشدن مرز میان حقوق و 
مقام پلیس از اظجأام ممموریأت خأود چأه هأدفی را دظبأال        نکهیابسته به «. دارای اهمیت ا ت

ظیأر   آوردیمأ یی  أه وارد  هأا تیمحدود(، عیجراحفظ ظمع عمومی یا تعقیب مرتکبان ) دیظمایم
ا ا ی ظیأر تفکیأک از خأاللِ دو     قاظونورای یۀ قضاییِ شرومتفاوت ا ت و باید رعایت شود. در 

. هدف ردیگیمصورت  عیجراهدف واجد ارزش قاظون ا ا ی، یعنی حفظ ظمع عمومی و تعقیب 
 طأور بأه ۀ قضایی پلیس ا ت. حوز ظشاظگرو هدف دوم  ردیگیمۀ اداری پلیس جای حوزاول، در 

، وظیفأۀ بأرآوردن   «امأوال  اشخاص و تیامن» ی، زماظی  ه یک ظهاد پلیسی در را تای تممی  ل
را برعهأده   0آ ای ، بهداشت یا امنیت عمومی یا حتی ثبات حکومت بأا تأممی  امنیأت مرزهأا    

دارد، شورای قاظون ا ا ی صالحیت پلیسی با ماهیت اداری را بأرای آن قائأم ا أت. بأرعکس،     

                                                           
1. La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) 

ی هاتیمحدودۀ آن به دلیم وارد  ردن شدینیبازبی برای اجرای امنیت داخلی  ه طرح ریربرظامهقاظون هدایت و 
ظماینده  76ی گسترده برای مقامات پلیس اداری، با امضای هاتیصالحی عمومی و قائم شدن هایآزادزیاد به 

 ای قاظون ا ا ی ارجاع شد. ناتور به شور 76و 
 در خصوص تنمیع ورود و خروج بیگاظگان .0
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ن آن ی دالیم، جستجو یا تعقیأب مرتکبأا  آورجمع، عیجرازماظی  ه هدف د تگاه پلیسی  شف 
باشد، همأان قاوأی ماهیأت قضأایی بأرای پلأیس قائأم شأده ا أت. بنأابرای ، تنأوع و             عیجرا
شده و جاافتاده  اه  یافتأه ا أت   ی  ار ردهای پلیسی به یک دوگاظگی شناختهختگیگسلجام
(Granger, op.cit., p.789-793.) 

 نتأرل و  »ر ۀ جدید شورای قاظون ا ا ی بأرای مفهأوم پلأیس اداری، تم یأد بأر معیأا      آورد
بر ممموران پلیس قضایی ا ت؛ یعنی ای  شأورا بأا ا أتداللی معکأو ، از     « ظمارت مقام قضایی

فعالیت مورد اختالف بأه وظأایف پلأیس اداری مربأوط      ردیگیمظبود ظمارت مقام قضایی ظتیجه 
  (.Troizier & Tusseau, 2015, p.597-Roblot-600)ا ت 

را « درخوا ت اطالعأات از اداره »مقررات قاظوظی  ه  م، هنگام  نترل مطابقت0667در  ال 
(، همگام با قاظون ا ا ی، شورای قاظون DC,19 janvier 2006, N° 2005-532مجاز شمرده بود )

ای  حیطه تحت هأدایت و  »داظست. شورا افرود: ا ا ی ای  اختیار را مربوط به پلیس اداری می
 ,Ibid)« شأود یمأ ۀ مجریأه مربأوط   قأو ا به وظایف ، بلکه تنهردیگیظمظمارت مقام قضایی قرار 

5 oconsid. N.)  ۀ مقام قضایی با هدف  نترل و ظمارت را مداخلدر مقابم، اقدامات پلیس قضایی
داخلأی  أه هدفشأان یأافت       تیأ امنی پلیسی هاد تگاهدر درون خود دارد و در تمامی موارد، 

 ام قضایی عمم  نند.زیر ظمر مق اظدملرم، تنوعشانمجرمان ا ت، فار  از 
 

 تمایز مقام پلیس از مأمور پلیس
 ه متشکم از پلیس ملی، ژاظأدارمری   0«د تگاه پلیس»یا  1«ظیروها»با « پلیس»، معمول طوربه

ایأ    (.Picard, 2003, p.1165) شأود یمأ ملی و ظیروهای پلیس شهرداری ا ت، اشتباه گرفتأه  
یعنی ظیروی اظتمامی ظیر وجود دارد. مقام اداری تداخم مفهومی در مورد ظیروی پلیس در ایران، 

. مقامأات اداری  شأود یمأ ، شنا ایی «مشخص بودن»و « محدود بودن»با دو ویژگی مهع خود، 
بایأد   اظدیآزادۀ محدود نندافرون بر محدود بودن  ه برای جلوگیری از تعدد مقاماتی ا ت  ه 

(. محأدود بأودن   110-190ص ،1992-1997 ،یجاللیی باشند )شنا ا قابمظیر  مشخصطور به
ی د أأتگاه پلیسأأی شأأمار  ارمنأأدان ازهأأایظشأأمار مأأمموران پلأأیس چنأأدان مطأأرح ظیسأأت و 

 . ندیمرا تعیی   شدها تخدام
 
 
 

                                                           
1. Force de police 

2. Service de police 
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 تمایز مبنای .1
ی مختلأف برقأراری ظمأع عمأومی     هأا جنبهتمایر بی  مقام و مممور پلیس خود بر تفکیک میان 

ر قالأب تصأمیمات هنجار أاز و اعمأال حقأوقی صأورت       ا توار ا ت؛ حفظ ظمع عمأومی یأا د  
 أه   -. ای  دوگاظگی تمأایر میأان مقامأات پلأیس    شودیم گرجلوه 1و یا در اعمال مادی ردیگیم

اجأرای ایأ     دارعهأده  أه   -و ظیروها یا د تگاه پلأیس  -واوع قواعد و موجد تصمیمات هستند
فرهنگأی   عنأوان بأه ه  ه حا میت قأاظون  فراظس . در ظمام  یا ی ندیمی گذارهیپارا  -قواعدظد

ا أتفاده  »ی خود به رعایت قواعد حقوقی موظف ا ت. هاتیفعالحقوقی ظهادینه شده، دولت در 
یۀ حقوق بشر اعالم ظصبنابه «. جمهوری ا ت مهعاز اختیارات تو ط مقام قاظوظی یکی از اصول 

ۀ خاص  ساظی  ه ایأ  قأدرت   دا تفاظه برای »ۀ عموم و ا تفادبرای  0و شهروظد، قدرت عمومی
تم أیس شأده ا أت. در ایأ  را أتا، ا أتفاده از قأدرت عمأومی بأرای          « واگذار شأده  هاآنبه 

خود را از قأرارداد اجتمأاعی وام    تیمشروع ه  دگردیم ازی به یک مقام اداری واگذار تصمیع
تفاده از قأدرت را  تقدم حقوق بر ا أ »شود. ای  تمایر و مممور اجرای ای  تصمیمات می ردیگیم

 (.Delblond, op.cit., p.258) «دیظمایمتضمی  
 

 تمایز . اهمیت2

دظبال دارد، زیرا مأممور بأرخالف مقأام پلأیس     عدم تمایر میان مقام و مممور پلیس تالی فا د به
( ظیست. اگر صأالحیت اختیأاری را   91-29ص ،1991 )مشهدی، 9های اختیاریواجد صالحیت

 (009ص ،1999 بأیکس، )« بأدیم هأای بأی  اظتخا  میان طیفی از گرینأه حق یا قدرت »معادل 
های عمومی و فردی باشد. مممور تواظد تهدیدی بالقوه علیه آزادیتلقی ظماییع، ای  صالحیت می

هر اظدازه از بصیرت برخوردار بوده یا دلسوز و خوا تار مصلحت مأردم باشأد، بأاز هأع از خطأر      
بینی شود، ظشعا  بیشتری در مورد ممموران پلیس اداری پی لغرش مصون ظخواهد بود. هرچه ا

تر خواهد بود. در ای  را أتا حقأوق اداری فراظسأه مأرز      نترل و ظمارت بر رفتار آظان ظیر  خت
 أرده ا أت؛ بأرای مثأال، امکأان تم أیس        مشأخص دقیق میان مقامات و مأمموری  پلأیس را   

و  أپردن   2«گارد داوطلب»شهردار با عنوان ظیروهایی جدا از ظیروهای پلیس شهرداری از  وی 
، زیرا در مقررات قاظون امنیأت داخلأی و قأاظون    2ها ممنوع شده ا توظایف پلیس اداری به آن

                                                           
1. Actions matérielles 
2. La force publique 

3. Pouvoir discrétionnaire 
1. Une «garde» bénévole 

 از گارد ای .  رد ایجاد «بریه شهر گارد» ظام به  مکی ظیروی ،0612 د امبر در (Béziers) بریه شهر شورای. 0
 مشاهدۀ صورت در ها،جاده یا و عمومی های اختمان جلوی ظگهباظی با  ه شدمی تشکیم داوطلبی افراد
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وظایف پلیس اداری به ]ظیروها[ یا ]د تگاهی[ غیر »جامع واحدهای  رزمینی، اختیار واگذاری 
 TA de « )بینأی ظشأده ا أت    از آظچه در قأاظون آمأده، بأرای شأهردار یأا شأورای شأهر پأی        

Montpellier, 19 janvier 2016, N° 1506697.) 
در ایران، عالوه بر ظیروی اظتمامی، ظیروهای بسأیج،  أپاه و وزارت اطالعأات ظیأر مأمموری       

هایی با حوزۀ پلأیس اداری ظیأر   ها در حیطههای آن، اما صالحیت1آیندشمار میپلیس قضایی به
  آمده  أه ظهأادی  أه در ایأران مأممور پلأیس اداری ا أت، بأه ووأع          برخورد دارد. بسیار پی

آظکأه تأوجهی بأه    ظامه د ت زده و شمن مقام پلیس اداری را برای خود قائم شده ا ت؛ بیآیی 
هایی برای اعتراض به تصأمیمات بأا ماهیأت پلأیس اداری     ای  تمایر دقیق صورت گیرد و یا راه

 بینی شده باشد.ها پی آن
قأأاظون اصأأول »، مأأمموری  پلأأیس شأأهرداری بأأه تبعیأأت از 0669، از آگو أأت در فراظسأأه

گأویی  یی  أه بأه همأراه دارد، پا أخ    اجراها وماظتای  قاظون به دلیم اظد. ملرم شده 0«ایحرفه
اش و امکان ظمارت بر عمم مممور در خصأوص وظأایف شأغلی    دهدیمممموران پلیس را افرای  

دادگاه پذیرفت  ه مممور پلیس شهرداری در اظجأام ظأدادن    0669وجود دارد. برای مثال در می 
دهی پا باظی از محلی خاص و  نتأرل اقامأت مسأافران در ایأ      د تور شهردار مبنی بر  امان

، مرتکأب تقصأیر   فأه یوظاظجأام مدت از با خودداری طوالظی شهر مرتکب تخلف اظضباطی شده و
 (.CAA Nantes 30 mai 2003, N° 2025گردیده ا ت )

خطأر شأدیدی    تواظأد یمأ غیرقاظوظی بودن د تور مقام پلیس آشکار ا أت و  »در فروی  ه 
وظیفه دارد ایأراد خأود را بأه شأهردار و در صأورت      »، مممور 9«برای منفعت عمومی ایجاد  ند

ورورت به رئیس پلیس شهرداری  ه بر وی ظمارت دارد، با ذ ر دقیق موردی  أه بأه ظمأر وی    
 (.Aubin, 2004, p.1168-1170« )اعالم ظماید ر دیمظمر غیرقاظوظی به

 

 نتیجه
هدف از مطالعۀ پلیس در  شور فراظسه، تقلید اظدیشیده ظشدۀ  اختار پلیس اداری  أه همأواره   

بنأدی پلأیس در فراظسأه بأر مبنأای منطقأی       در حال تحول و پویایی بوده ا ت، ظیسأت، قالأب  
از پلیس قضایی  ه در رعایت حقوق دفاعی متهع ا ت. تمایر پلیس اداری  گرا ظهادینه شدهعمم

گیأری پلأیس اختصاصأی در  نأار پلأیس اداری عأام  أه        یابد، شأکم ها ظمود میو حفظ آزادی

                                                                                                                                        
 .دادظدمی اطالع اظتمامی ظیروی به عمومی ظمع تهدید یا برهکاراظه رفتار

 .بعدی حاتاصال با ش1990 مصو   یفری دادر ی آیی  قاظون 16 مادۀ .1
2. Code de déontologie de la police nationale du 2003.  

3. L’article 19 
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هأای تخییأری بأه    های اداری خاص ا ت و منحصأر داظسأت  صأالحیت   مشروط به رعایت رویه
ت  پلأیس اداری را از  مقامات و ظه ممموری  پلیس اداری، هریک جرئیاتی هستند  ه فاصله گأرف 

هأا در خصأوص   هأا و تفکیأک آن  دهند. تعیی  دقیأق صأالحیت  مفهوم قدرت عمومی ظشان می
با هأدف امتیأاز بخشأیدن یأا      -پلیس اداری بسیار دارای اهمیت ا ت. تفکیک به اعتبار شخص

هأای مردمأی در را أتای    ها در ظمأام صورت ظگرفته، قواعد تفکیک صالحیت - لب امتیاز از او
 وی خیرِ جمعی تنمیع شده ا ت. ظکتۀ مهع آن ا ت  ه مداخله در حوزۀ صالحیت  ت بهحر

پذیرد. چناظچأه واحأدهای  أرزمینی یأا     صورت مستقیع و مشهود صورت ظمیدیگری همواره به
مقامات پلیس اداری از ا تقالل  افی برخوردار ظباشند، امکان اعمالِ ظفوذ معنویِ دیگر مقامأات  

هأا وجأود دارد. در ایأ  صأورت ارادۀ مقأامی  أه واجأد        یا ی و قضایی بأر آن اداری یا حتی  
شود. ای  تصمیع اگرچه از ظمارت بر قاظوظی بودن صالحیت ظیست، جایگری  ارادۀ مقام صالح می

عنأوان  گأذار و میثأاق اجتمأاعی مأردم ا أت. بأه      گریرد، اما  امالا خالف ارادۀ قأاظون شکلی می
های اداری مخأتص پلأیس اداری و   قامات پلیس اداری، تصویب رویهپیشنهاد، شنا ایی دقیق م
ای برای ممموراظی  ه وظایف پلیس اداری را در حقأوق ایأران اظجأام    پذیرش د تورالعمم حرفه

. تعریف ای  اصول تنها موجد تکأالیفی بأرای مأمموران    ر دیمظمر یدۀ قابم دفاعی بها، دهندیم
 تأوان یمأ همراه دارد؛ تاجایی  ه را ظیر به هاآنایت رفتار پلیس ظیست، بلکه ظق  آموزشی و هد

 ورورت توصیف  رد. عنوانبهآن را 
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