
 

  
 پژوهشی( -دو فصلنامه حقوق اداری )علمی 

 9304پاییز و زمستان  ،0  سال سوم، شماره

ی مفهوم مطالعهپلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: 

 رانسهنظم عمومی در حقوق ف

 1میثا کامیاب ؛ 3محم د جاللی

 37/31/3196دريافت:  

 39/39/3196پذيرش:  

 

 چکیده

 سو کی دوگانه دارد. اين مفهوم از يا چهرهقالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی،  عنوان بهپلیس اداری، 

 ها یآزادها و ای حقو از سوی ديگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجر هاست یآزاد ةمحدودکنند

؛ شود یممنجر  ومرج هرجآزادی بدون نظم به  که نيا. در جوامع  لیبرالی همچون فرانسه، با پذيرش آورد یمفراهم 

ی آن، چارچوب مشخصی نیز ها حوزهقضايی در تعريف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن  ي ةرو

قضايی، پذيرش امنیت عمومی،  هي رود از دو قرن به مدد قانون و به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بع

 نیست و قصور زیبرانگ اختالفعناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی  عنوان بهبهداشت عمومی و آسايش عمومی 

 ةحوزی اخیر در ها سالدر اين،  بر عالوه. کند یمموجبات مسئولیت اداره را فراهم  ها آنپلیس در تأمین 

؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت رود یمی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز ردازپ هينظر

عمل پلیس  روزنهو تنها در صورت وجود شراي  خاص محل ی، اخالق عمومی را نیز به  شود یمانسانی متجل ی 

 . سازد یماداری بدل 

 امنیت عمومی.  پلیس اداری، نظم عمومی، کرامت انسانی، واژگان کلیدی:

                                                 

     mdjalali@gmail.com      حقوق دانشگاه شهید بهشتی )نويسنده مسئول( دانشکده. استاديار 3

  m.kamyab71@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی1
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 مقدمه  .1

 یچارچوب یادار سیپل. در فرانسه استجامعه و حافظ صلح اجتماعی  بخش سازماننظم عمومی، 

 یاخطارها ،یانتظام یهانامهنيیاز راه وضع آ ینظم عموم نیدر تأم، آن از استفاده با اداره که است

، پلیس اداری به شخص يا نهادی برخالف تصور رايج. ديجویشرکت م یادار یهاالزام اي و یفرد

ی پلیس نیز نیست؛ روهاینو مرادف با  شود ینممشخص که در عالم خارج بروز عینی يافته اطالق 

  3.رندیگ یمرا بر عهده  -تأمین نظم عمومی  –پلیس اداری  فهیوظی نيمأمورگرچه مقامات و حت ی 

 عنوان بهعمومی است و چه  کارکردی که به دنبال تضمین نظم صورت بهپلیس اداری را چه 

 حال هر درشکلی از مداخله اداری و يا چارچوبی با هدف تأمین نظم عمومی تلقی نمايیم، 

شهروندان به  ارادهمفهوم نظم عمومی و محدود کردن  لیدل یب. گستراندن هاست یآزاد ةمحدودکنند

ی مشروعی ت اداره است. در ها انیبنتهديد تحق ق نیافته، موجب تضعیف  که یهنگام ژهيو بهاستناد آن، 

ی، پا به مرحله نوينی گذارده، ده سازماننظام فرانسه، بحث نظری پلیس با گذر از مقدمات ناظر به 

محور  همچناناما پويايی مفهوم نظم عمومی و ماهی ت اختالفی آن موجب شده که توجه به آن 

مفهوم پلیس اداری در حقوق فرانسه که ی مربوط به پلیس اداری باشد. به دلیل آنها بحثاصلی 

رو، با روش  تواند بسیار راهگشا باشد. نوشتار پیشمتولد شده، بررسی وظیفه آن در تأمین نظم می

است مفهوم پلیس را  بر آنتحلیلی و با بررسی عناصر حد اقلی و حد اکثری نظم عمومی،  -توصیفی

 قضايی فرانسه روشن سازد. در حقوق و روي ة

                                                 

بدون نیاز به تصريح قانونی، از اختیارات پلیس اداری عام در »، ريوز نخستقضايی در کشور فرانسه، شخص  هي رو موجب به.  3
(. در سطح محلی، وجود مقامات پلیس اداری حاصل تفسیر CE, 8 août 1919, n° 56377) «برخوردار استسطح مل ی 
اساس  ی مربوط به پلیس اداری، برها یریگ میتصممقام پلیس اداری، هنگام  عنوان بهقانون است. شهردار،  آزادانهموس ع و 

نیز در حوزة سرزمینی يک استان در حدود  حدود است. استاندارسرزمینی شهرستان خود م ةحوزقواعد عام صالحی ت اداری، به 
پلیس اداری فراتر از  عنوان بهاعمال  اقدامات و تصمیمات وی  حوزهمقام پلیس اداری است.  L. 2215-1 CGCTماده 

حفظ نظم  ی خودداری نمايد و يا اقدامات وی برایریگ میتصمشهردار از  که یزمان حال نیدرعمرزهای يک شهرستان است؛ 
 اقدامات مؤثر را انجام دهد.  هیکل تواند یمة آن به حالت مطلوب کافی نباشد؛ اعادعمومی يا 
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  011      . پلیس اداری؛ قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی6مقاله 

 بندی نظم عمومی، هدف پلیس اداری وب. چارچ9

 را یفرمول یعموم نظم باب در فرانسه ریکب انقالب اوان در یفرانسو برجسته حقوقدانان از سیپرتال

 دارد یم اظهار نیچن او. کنندآن را دقیق و صحیح ارزيابی می زین امروزه سیاریب که دينما یم انیب

(. Deumier et Revet, 2003:1119)«برتر است یا قاعدهحفظ نظم عمومی در يک جامعه » :که

پیشینی صورت  صورت بهپلیس اداری برای برقراری نظم عمومی، برخالف پلیس قضايی  مداخله

های بسیار متنوع و متغیری را نیز و از ديرباز حوزه (191-194: 3193طباطبايی مؤتمنی،) ردیگ یم

مند نظم عمومی از اهمیت دلیل چارچوب؛ به همین (Picard, 1948:1-20)شده است شامل می

 شود.برخوردار است که ذيل عنوان عناصر حداقلی و حداکثری بررسی می

 عناصر حداقلی نظم عمومی 1-9

 ها آن، برآوردن افتهي توسعهدر جوامع  ژهيو به ها دولتهستند که   یعناصرعناصر حد اقلی نظم عمومی 

سته، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسايش عمومی را دانند. اين د حد اقلی حکومت می فهیوظرا 

. اند شدهراه دارد، به عناصر حداقلی نظم عمومی مشهور  ها آنی در تر کم مناقشهگیرد و چون  دربرمی

و محسوس نظم عمومی بوده و در صورت بروز ناامنی  لمس  قابلعناصر حداقلی، بیشتر ناظر به بُعد 

 .دنشو یمديدار و بر هم خوردن صلح اجتماعی پ

 امنیت عمومی 1-1-9

ای امنیتی اعضای جامعه گر نیازهمفهوم امنیت عمومی در مرکز مفهوم نظم عمومی قرار دارد و بیان

 ,Charlier) «اند آوردهبه حساب  3نگهبان شب عنوان بهی افراطی نیز دولت را ها برالیلحتی »است. 

1947 :127). 

. در يک داند یممقام عمومی  هفیوظین امنیت عمومی را کنوانسیون اروپايی حقوق بشر، تأم

؛ در حقیقت در شود یميی که زير لوای  تأمین امنیت عمومی اعمال ها تيمحدوددموکراتیک،  هجامع

امنیت  (.Caroline et Legoux, 2001:359) هاست یآزادراستای تضمین اجرای حقوق و 

 ةخودسرانحقوق بشر و شهروند، منع از بازداشت  هی الماع 1 ةماد عمومی را بايد از امنیت فردی که 

 تیامن (؛ تفکیک نمود.شود یم)نوعی از آزادی منفی که امنیت قضايی نیز خوانده  دينما یمفرد تعريف 

                                                 

1.Veilleur de nuit 
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نظم  یمتصدعنوان را به سیمقام پل مثبت است و مداخله یواجد معنا ینظم عموم رکن عنوان به

يعنی »است:  شده  شمردهحقوق بشر و شهروند مقدس  هیاعالم 8دة . امنیت در مادينما یم جابيا

«. حمايتی که جامعه به هر يک از اعضايش برای حفظ شخصیت، حقوق و اموالش اعطا نموده است

حقی واجد ارزش قانون »شورای قانون اساسی فرانسه در بسیاری از آرای خود امنیت عمومی را 

. برای تشخیص (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC)است تلقی نموده « اساسی

ه ک آنبنیادين بودن امنیت، نیازی به درج آن در متون قانونی با جايگاه سلسله مراتبی باال نیست؛ چه 

؛ بلکه به دلیل بنیادين بودن، جايگاه قانون شود ینمبا تصريح قانون اساسی، يک حق بنیادين ارزيابی 

. منظور از بنیادين بودن يک حق و آزادی آن است که (Picard, 2001 :40) کند یماساسی پیدا 

، نبايد از نظر دور داشت که امنیت در کنار وصف عالوه بهی ديگر به آن وابسته است. ها حقوجود 

 .شود یمهدف پلیس اداری تعريف  عنوان بهعمومی 

؛ کنند یمی انگار جرمنی يا اموال را تمامیت جسما ی علیهها خشونتبسیاری از قوانین جزايی که 

. نظم عمومی وجود اند داشتهدر حقیقت به عنصر امنیت عمومی از میان کارکردهای نظم عمومی نظر 

 ,Caroline et Legoux) دينما یماز جرم توجیه  دهيد انيزاين قوانین را ورای نافع بودن برای فرد 

 نیت عمومی نیست و تنها بخشی از اين نظام است.ام کنندهپس پلیس اداری تنها تأمین(2001:359

. در فرانسه، گردد یممسئول کاهش خطرات و تهديداتی است که برای امنیت ايجاد  پلیس اداری 

پیشگیری از لطمه به امنیت اشخاص و »منظور  بهبه استانداران اختیار داده  3999ژانويه  13قانون 

را  مداربسته؛ نصب دوربین «نت يا سرقت قرار دارنديی که در معرض بروز خشوها محلاموال در 

 La circulaire) رديپذصورت  تواند یمدر معابر عمومی  ها نیدوربترتیب، نصب اين  اجازه دهد؛ بدين

du 22 octobre 1996.)  و  اوضاعدر مورد برگزاری تجمعات و راهپیمايی در معابر عمومی، هرگاه از 

تهديدی جدی به نظم عمومی وارد شود؛ استاندار حتی اگر دلیل  که ممکن است ديبرآچنین  احوال

و  وآمد رفت تواند یمحامل سالح هستند؛  کنندگان شرکتمطمئنی در دست نداشته باشد که 

 .ساعت پیش از راهپیمايی و تا پراکنده شدن جمعی ت ممنوع نمايد وچهار ستیبرا به مدت  ونقل حمل

 3ی امنیت(زير برنامهقانون هدايت و  6ة ماد)

                                                 

1. Loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité 
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  010      . پلیس اداری؛ قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی6مقاله 

بر پیشگیری و يا تقلیل آثار نامطلوب  باليای طبیعی باشد.  تواند یمهدف امنیت عمومی همچنین 

 فهیوظبا اتخاذ تدابیر الزم،  »قانون جامع واحدهای سرزمینی پلیس شهرداری  1131-1ة ماد اساس

اين حوادث:  .«عهده دارد ی الزم )...( را برها کمکبا توزيع  ها آنپیشگیری از باليای طبیعی و توقف 

 CE 19 mars) رندیگ یم بر درديگر را  ةحادثسیل، طوفان، نشست زمین يا ريزش کوه، بهمن و هر 

1989, n° 106098) .؛ زندیخ یبرمی نیز برای حوادثی که از فعل انسانی ا ژهيوي ة قضايی جايگاه رو

ی را نشان آتشو قصور پلیس  (CE, 4 mars 1991, n° 75632)ی قائل شده است سوز آتشمانند 

در  مثالً. تأمین امنیت عمومی موارد نادری مانند حفاظت از جان شهروندان داند یمموجب مسئولیت 

 عالئم. در اين راستا، شورای دولتی اقدام شهردار در نصب ردیگ یدر برمرا نیز  ها نهنگة حملبرابر 

به تکرار اين حادثه، ممنوعی ت مطلق شنا را خطر حمله نهنگ در ساحل را کافی ندانسته و با توج ه 

 (CE, 3 août 2013, n°370902) .تجويز کرده است

کارامدی خدمات  عمومی  با تمسک به دولت 3دوآن، پروندهي ة قضايی در روعالوه بر آن، مطابق 

حدود ی اداری مها دستگاهخالف  نظم عمومی، حق اعتصاب را در  ةاستفادهر گونه  منظور به تواند یم

ة مدير کل هواپیمايی کشوری را تأيید بخشنام، قانونی بودن 3991نوامبر  31سازد. شورای دولتی در 

ی مهم بايد هنگام اعتصاب نیز بدون وقفه بر سر کار ها پست: دارندگان داشت یمکه اعالم  دينما یم

حوادث  هوايی توجیه ی مربوط به امنیت و نگرانی از وقوع ها دغدغهحضور داشته باشند، اين امر با 

مطلوب،  نقل و  حملانکار نمود که  توان ینم(Caroline et Legoux, 2001:355-9) .شود یم

ی اختصاصی وجود دارند که بر معابر ها سیپلی با امنیت عمومی دارد. به همین دلیل، جدانشدنی ا رابطه

به  توان یم. از اين میان ندينما یمنظارت  ها آندر  نقل و  حملعمومی يا خصوصی و جريان صحیح 

  اشاره نمود. 1ی آبی غیرسرزمینیها انيجريا پلیس دريانوردی در  1ی تاکسیرانیها شرکتپلیس 

، بر حفاظت از افراد و گريد  عبارت بهبود؛ « شده نیتضم حقوق»در عصر انقالب، امنیت نمودار  

نیت حقوقی )ثبات قراردادها يا ام ی قدرت پادشاهی داللت داشت وها سوءاستفادهاموال در برابر 

، معنای اصلی که از اين 39. در اين دوران و در نیمه دوم قرن گرفت یدر برم( را نیز جانبه کاعمال ي

                                                 

1. Dehaene 

2. La police des entreprises de taxi 

3. Police de la navigation sur les cours d’eau non domaniaux 
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حفظ  عامل»و « عنصری از نظم عمومی» عنوان  بهبود و « امنیت دولت»؛ شود یمواژه برداشت 

. امنیت در معنای جديد از (Granger, 2009:273)شد  یمتلق ی « سیاسی به همان صورت جامعه

مفهوم سلبی خود که به معنای نبود تهديد علیه تمامی ت سرزمینی و حکومت، يا امنیت فیزيکی 

ی اقتصادی، رفاهی و فرهنگی ها جنبهو وضعیت مطلوب در  ردیگ یماشخاص و اموال است؛ فاصله 

ی قاهرانه، ا چهرهاول با  وهلهه در ی امنیتی کها استیس (.91: 3189باری بوزان، ) شود یمنیز پررنگ 

امنیت  .گردد یم؛ به ابزاری برای گسترش وحدت و شهروندی بدل کند یممافوق اراده فردی جلوه 

ی در ا شده یزير برنامهديگر تنها به معنای برقراری نظم مطلوب نیست؛ بلکه سیاست انديشمندانه و 

به تمامی شهروندان بدون تبعیض را اقتضاء دل آن نهفته است که برآوردن حد ی از رفاه و توجه 

اهداف معین شده  تحق قبا  ارتباط یبکه  ابدي یم. در اين معنا، عمل پلیس نیز معنايی جديد دينما یم

پناه دادن به افراد  توان یماين مقدمه،  اب(Gleizal, 2001:916)در اين سیاست امنیتی نیست 

 ,CE, 10 février 2012) .ردن امنیت عمومی دانسترا در فصل سرما در راستای برآو سرپناه یب

n°356456) 

 بهداشت عمومی .1-1-9

های  از آلودگی ماًیمستقيی که ها یماریبکل ی عبارت است از کاهش خطرات  طور بهبهداشت عمومی 

بهداشت عمومی به تضمین  (.Caroline et Legoux, 2001:366)شود  یممحیطی ناشی 

های مطلوب فیزيکی، روحی و  ای از وضعیت ؛ مفهومی که گسترهدکن یمسالمت عمومی کمک 

اجتماعی را در خود گنجانده است و تنها فقدان بیماری يا ناتوانی نیست. پلیس اداری در فرانسه به 

ة پیشگیری اولیه و ثانويه را در اين زمینه بر دوش فیوظعنوان مسئول تأمین بهداشت عمومی دو 

و فضای  ستيز   یمحی حقوقی است که به بهداشت ها استیسجموعه م 3دارد. پیشگیری اولیه،

ضمانت با  معموالً، مقررات تنظیمی زيادی که افتهي  توسعهزندگی توجه دارد. در تمامی کشورهای 

ی صنعتی مخرب ها تی فعال، مالکان و عامالن ها شهرستانشود که برای هستند؛ وضع می  همراه اجرا

  آورند.الزام تسيز  یمحو خطرناک برای 

                                                 

1. La prévention primaire 
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ی واگیردار است. کنترل سالمت افرادی که ها یماریبناظر به ممانعت از ترويج  3پیشگیری ثانويه

يکی از تدابیر قديمی پلیس برای مبارزه با ترويج  ها فرودگاهو  بندرهادر  شوند یموارد کشور 

است. مبارزه با  -اند نهیطقرنيی که نیازمند ها یماریب –يی مانند طاعون، وبا و تب زرد ها یماریب

در  قانونگذارمستلزم اطالع داشتن از وجود بیماری است؛ به همین دلیل  ها یماریبشدن  ریگ همه

را کنار گذاشته و پزشکان را مکل ف به  1«محرمانه بودن اسرار پزشکی» ی مهم، قاعدةها یماریبمورد 

پس از آن، مقام  (.V. Décret du 10 juin 1986)داند.بیماری در اين موارد می 1اعالم اجباری

های آلوده يا قرنطیه بیمار را انجام ضدعفونی کردن محی  یة اقدامات الزم مانندکل تواند یمپلیس 

 (.Lemoyne de Forges, 2003: 1385-1388)دهد 

موجب ايجاد  ها یماریبها پیش، با پیشرفت پزشکی و علوم مرتب  با آن، پیشگیری از  از مدت

شود:  می لهأمسکه اين مسأله در ساحت حقوق اداری موجب طرح دو  شدهاکسیناسیون اجباری نهاد و

. هاست آنو دولت موظ ف به جبران  شود یمای که در اثر اشتباه به شخص وارد اول، حوادث ناخواسته

ر دوم، مشروعی ت اين نهاد در تعارض با اصل آزادی فردی که امروزه ديگر کمتر محل ترديد است. د

اد عا داشت که لیبرالیسم مانعی در راه ورود پلیس به  توان ینمای همانند فرانسه، ديگر  جامعه

ی خصوصی و کنترل بهداشت اين فضاها ايجاد کرده است. مقام مسئول بهداشت عمومی ها عرصه

 آنجایة کسانی است که ناخواسته و يا اتفاقی به کلسالمت   حتی در يک ساختمان خصوصی، مسئول

مرز دقیقی میان بهداشت عمومی و بهداشت خصوصی ترسیم  توان ینمردد دارند. از سوی ديگر، ت

 الشعاع سالمت و بهداشت فضای خصوصی است. کرد. سالمت فضاهای عمومی در حقیقت تحت

ی که توجه ا نوشتهدر میان قوانین  6در کشور فرانسه، مجموعه قوانین مرتب  با سالمت عمومی

ی ا ژهيواز جايگاه  اند ساختهی معطوف طیمح ستيزل بهداشت فردی، اجتماعی و يا خود را به مسائ

برخوردار است. اين قوانین در کنار وظايفی که بر عهدة شهردار يا استاندار قرار داده، منشأ ايجاد  

برای برآوردن بهداشت عمومی و نظارت بر حفظ حالت مطلوب شده است.  يی اختصاصیها سازمان

آژانس فرانسوی امنیت بهداشتی مواد غذايی يک نهاد  »: شده استم اين قانون آورده در فصل سو

                                                 

1. La prévention secondaire 

2 . Confidentialité du secret médical 

3. Déclaration obligatoire 

4. Code de la santé publique 
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 منظور  به. شود یمعمومی  دولتی است که تحت سرپرستی وزير کشاورزی، مصرف و سالمت اداره 

ة مواد غذايی حوزحفاظت از سالمت انسانی، آژانس مأموريت دارد در تأمین امنیت بهداشتی در 

اين مشارکت از ابتدای تولید تا توزيع و رساندن به (Article L. 1323-1) «مشارکت نمايد

ة نهايی بايد استمرار داشته باشد و همة محصوالت حیوانی، سبزيجات و آب آشامیدنی که کنند مصرف

، از ها یماریب. کنترل خطر ردیگ یدر برمرا  اند شدهبرای مصرف حیوانات يا انسان اختصاص داده 

ی مُسری در ها یماریبيا پیشگیری از  ر بهداشت آب، مواد غذايی عرضه شده به بازار،طريق نظارت ب

 (Chapus, 2001 : 702) .ردیگ یمة بهداشت عمومی قرار زمر

ی متعارضی از ها برداشتچندانی در مفهوم مادی بهداشت عمومی وجود ندارد؛ اما گاهی  ةمناقش

 صورت بهفروش مواد خوراکی  3اَّگد،ه شهردار شهر . به عنوان نمونه، زمانی کرديپذ یمآن صورت 

ديگر را در فصل تابستان در سواحل آن ممنوع نمود؛ دادگاه  ساز دستی يا هر محصول گرد دوره

تصمیم گرفت تا دستورالعمل شهردار مبنی بر ممنوعیت فروش کاالهای خوراکی در  1اداری مونپُلیه

ون اين عمل نه به اقتضائات سالمت و نه آسايش ی در ساحل را ابطال نمايد؛ چگرد دورهقالب 

ی شورای دولتی بدون آنکه از رواج فروش دنظرخواهيتجدآورد؛ ولی در ای وارد نمی عمومی لطمه

در ساحل در دوران تعطیالت غافل باشد؛ آن را هم برای سالمت  ها فروش دستمواد خوراکی توس  

؛ بنابراين به صحیح بودن دستورالعمل دادعمومی و هم برای آسايش عمومی پرخطر تشخیص 

های چنین متعارض از بهداشت؛  . برداشت(CE, 21 février 1986, n° 58124) شهردار رأی داد

 دهد.مندی مقامات پلیس اداری از مشاورانی متخصص را نشان میلزوم بهره

شغل يا يی را به ها تيمحدودبسیاری از تصمیمات پلیس اداری برای حفظ بهداشت عمومی، 

هايی نظیر اشتغال و حرفه را با خطر محدوديت مواجه  ة افراد وارد آورد؛ بنابراين حق و آزادیحرف

يی که در مجاورت کمتر شو خشکسازد. برای نمونه، دستور شهرداری مبنی بر ممانعت از کار يک  می

  (CE, 23 février 1906, n° 18249)بود ی با استفادة عمومی واقع شده ا چشمهاز صد متری 

استاندار »مجموعه قوانین مربوط به سالمت عمومی؛  61ة مادمثالی از اين دست است. مطابق 

؛ اما به شود یمسکونت استفاده  منظور بهعدم سالمت مکان يا تأسیساتی را اعالم نمايد که  تواند یم

                                                 

1 . Agde 

2. Montpellier 
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وجه به مفهوم مخالف با ت«. يی است که برای آن تعريف شدهکاراداليل بهداشتی، سالمتی، )...( فاقد 

را رعايت   یعمومبايد الزامات مربوط به بهداشت  وساز ساختاين ماده، استاندار هنگام صدور مجوز 

 6333کارمند و حدود  نفر 133تا  333با  کند، در اين راستا، مجوز ايجاد يک کارگاه تولیدی جوراب

 CE, 26 avril)الف قانون است ، به دلیل ابعاد کارخانه و وضعیت بهداشتی نامناسب خمربع متر

1978, n° 05522). 

و ظهور حقوق بشر  یطیمح  ستيزی ها دغدغهحوالت جديد مانند جهانی شدن، پررنگ شدن ت

سالم بر مفهوم سالمت و بهداشت عمومی و نظم عمومی نیز  ستيز   یمحنسل سوم مانند حق بر 

 ستيز  یمحاداری در حال حاضر در حوزة  روست که پلیس تأثیر خود را نشان داده است. شايد از اين

، اجرای اصل احتیاط زمانی الزم 3991ة ريو مصوب معاهد. برابر کند یماستناد  نیز  3به اصل احتیاط

برای سالمتی  توانند یماست که داليل منطقی برای نگرانی وجود دارد، يعنی اگر ثابت شود که مواد 

ی در نبود داليل مبنی بر اينکه وجود چنین موادی موجب باشند؛ حت زا خسارتانسان و منابع طبیعی 

شورای دولتی فرانسه بارها به اصل  ؛ موازين احتیاط بايد اتخاذ گردد.شود یمفالن نوع خسارت 

ی که ا بخشنامهضواب  حمايت از سالمت و گاه برای تعلیق  دئیتأاحتیاط متوسل شده است، گاه برای 

 (676-686: 3196،زاده وادقانیاست )محمدمجاز دانسته  را 1ختهيترارتجاری ساختن محصول 

-Melleray, 2005:71)عدم اقدام پلیس در تأمین بهداشت، مسئولیت اداره را به دنبال دارد 

، علت ها خانه فاضالب، جريان  آب  حامل 1يکی از شهرهای استان پَّدُک ل ه پروندهدر  (.73

بر آلودگی اين منطقه،  و عالوهه بود؛ عنوان گرديده ی مداوم زمینی که چراگاه يک گل گرفتگ آب

. مالک گل ه، به دلیل اهمال شهرداری در نصب سیستم استاندارد شود یمگل ه نیز  ریم و  مرگموجب 

ة علی ت، رابط. شورای دولتی با احراز دينما یمتصفیه فاضالب و با هدف دريافت خسارت شکايت 

رفع نقص در سیستم فاضالب  نینچهمز مرگ گوسفندان، شهرداری را به پرداخت خسارت ناشی ا

بعد از  ژهيو بهصالحی ت تکلیفی پلیس  (.CE, 27 juillet 2015, n°367484)محکوم نمود 

                                                 

1 .Principe de précaution 

 ی ژنتیکیرکادستالت با . محصو1

3. Pas-de-Calais 
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 شده است تر پررنگبرای قاضی اداری  3شناسايی اختیار الزام مقام اداری به فعل مثبت يا منفی

(Perrin, 2015: 2277-2280). 

أمین بهداشت عمومی با حقوق ايران بیگانه نیست و مسائل بهداشت عمومی، کارکرد پلیس در ت 

سالم و  ستيز   یمح ةنیزمندارند. در  عنصر مکانبه دلیل عینی ت و مادی بودن، وابستگی چندانی به 

بهداشت عمومی، نقش پلیس اداری در فضای ايران بايد بسیار پررنگ گردد. نهادهای متولی بهداشت 

، ها ی کارخانه و خودرواستانداردهاة نیزم دربايد با وضع مقررات کارامد  تر عيسرعمومی هرچه 

 .آورند  عملبه  شهرها کالناقداماتی در راستای آلودگی هوای 

 آسایش عمومی 1-1-9

که سر و صدا و يا عوامل ديگر روانش را  شود یمدر معنای فیزيکی اين واژه، زمانی فرد آسوده تلقی 

در برخورد با ديگر اعضای جامعه  ها یمتينامالدگی اجتماعی افراد به دنبال کاستن از نیازارد. در زن

بوده و در رواب  خود حاضر به تحمل حد معینی از آزردگی هستند. هر يک از ما در زندگی اجتماعی 

و حوادث  روزمره را  ها شهياند؛ فضايی آرام که بتوان در آن مبه دنبال تعريف فضايی خصوصی هستی

ترتیب دفاعیاتی که از ضرورت تأمین آسايش  نظم و ترتیب بخشید و به بازتعريف خود دست زد. بدين

نمايد. امنیت تنها در ؛ داليلی است که وجود حريم خصوصی را توجیه میرديپذ یمعمومی صورت 

حوزة جسمی واجد اهمیت نیست؛ بلکه آرامش روحی نیز امری ضروری است و کیفیت محی  زندگی 

گیرد کند؛ به همین دلیل آسايش عمومی در زمرة ارکان حداقلی نظم عمومی قرار میتعیین میرا 

؛ مربوط به دهد یم(. بسیاری از مسائلی که مصاديق آسايش عمومی را تشکیل 336: 3199)جاللی، 

يک  شبانه. به همین دلیل، فعالیت (Delblond, 2009: 241-243)است ی همسايگی ها مزاحمت

 ممنوع نمود هجوم مشتريانش موجب آزار برای همسايگان شود که یدرصورت توان یمرا نانوايی 

(CE, 7 juillet 1993, n° 139329.) 
به آسايش عمومی  صراحتاًدر برشماری اختیارات استاندار به عنوان مقام پلیس اداری در فرانسه، 

. برعکس، (Art. L. 2215-1 du CGCT) يکی از اهداف پلیس اداری اشاره شده است عنوان به

                                                 

1 .Pouvoir d’injonction 

دهد مقام اداری را به برای قاضی اداری شناخته شد؛ استثنايی بر اصل تفکیک قواست و به قاضی اجازه می 3999اين اختیار که از سال 
 تصحیح اعمال خود مطابق با قانون الزام نمايد. 
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قانون عمومی واحدهای سرزمینی، اهداف اصلی پلیس شهرداری را بدون ارجاع  1131-1 ماده

را مد نظر قرارداده که قرابت « نظم مطلوب»  ؛ اما اين مادهشمارد یبرم« آسايش عمومی »مستقیم به 

دار واگذار شده که خاصی با آسايش عمومی دارد. از سوی ديگر، در همین ماده وظايفی به شهر

. وظیفه مقابله با لطمه به آسايش عمومی 1: »)...( دياب یمبه پلیس آسايش عمومی ارتباط  ماًیمستق

های عمومی ايجاد يی که در گردهمايیها یریدرگمانند نزاع و دعواهای همراه با مستی در خیابان، 

ی شبانه که آرامش ساکنان ها يیگردهماسر و صدای همسايگی،  جمله از، تجمع و سروصدا، شود یم

. حفظ نظم مطلوب در 1 زند یمآسايش عمومی را برهم  تاًیماهیة اعمالی که کلو  زند یمرا به هم 

، ها شينمای عمومی، ها جشن؛ مانند: بازارها، اند کردهيی که شمار زيادی از افراد تجمع ها مکان

 «.ی عمومیها مکان، کلیساها و ديگر ها کافه ،ها یباز

 روز هرروزه اقتضائات مربوط به آسايش عمومی افزايش يافته و تهديداتی که بر آن اثرگذارند؛ ام

ی ها تیفعالبر اين اساس،  ؛(Caroline et Legoux, 2001:369) ندهست روزيدبیشتر از 

د. اهمیت تنظیم رنیگ یمی نیز موضوع آسايش عمومی قرار گرد دورهی در خیابان و فروش دست

عمومی ارتباط پیدا  عرصهکه به استفاده از  شود یمزمانی آشکار  ژهيو بهی گرد ورهدی ها تیفعال

در  دهد یمی از آسايش عمومی است؛ به شهردار اجازه جزئی صوتی که ها یآلودگمبارزه با . کند یم

 )مانند دستفروشی(؛ مقر راتی ناظر به ساعات يا شود یميی که در معابر عمومی انجام ها تیفعالمورد  

 .(La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992)مکان فعالیت وضع کند 

از نسبی ت  که به دلیل پیوند آسايش عمومی با ُبعد روانی  انسان، اين مفهوم جاست آننکته 

  برهم زنندهديگر در مواجهه با امور  جامعهبه  یا جامعهتحم ل مردمان از  ةآستانبرخوردار است. 

؛ ولی نبايد فراموش کرد که هنگام تعیین حدود اختیارات پلیس بايد توج ه خود را کند یمآسايش تغییر 

محتوای درونی نظم عمومی عام را تشکیل  کهبه بعد مادی محدود ساخت. اقتضائات منفعت عمومی 

نظم مادی و »عمومی عام يک  نظم .کنند یمبه شراي  مادی زندگی ارتباط پیدا  ژهيو به؛ دهد یم

آسايش عمومی با اين شیوه به  (GonodMelleray et Yolka, 2011 : 10-12) است.« خارجی
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 و بوهای نامطلوب و (CE, 23 juin 1976, n° 95896 95919)مسائلی مانند آلودگی صوتی 

 .کند یمکه نمود مادی دارند؛ ارتباط پیدا  3ايش اقلیمیآس

ی اروپايی، کشورهايک حق بشری، موجب شده در بسیاری از  عنوان بهاهمیت آسايش عمومی 

نانت فرانسه،  در شهرکه زمان استراحت است؛ وضع گردد. برای مثال  ها هفتهقواعد خاصی برای آخر 

اده از ابراز و وسايلی که آلودگی صوتی برای همسايگان ی و باغبانی با استفزن چمنی ها تیفعال»

 «تابع شراي  خاص قرار داد توان یمار ه برقی را  ی، دريل وزن چمن، مانند ماشین ندينما یمايجاد 

(L’arrêté du 30 avril 2002 du préfet de la Loire-Atlantique(article 10).) 
ی فنی خود، بر ها نامه نيیآ لهیوس بهقات، وظیفه دارد به همین دلیل فدراسیون مسئول برگزاری مساب

 CE, 26 juillet) نظارت کند. اند کردهوسايل نقلیه پر سر و صدايی که در يک تجمع ورزشی شرکت 

2011, n° 340806)  کار کند شب مهین 6يک سالن نمايش که اجازه دارد تا ساعت  ادارهدر مورد ،

گیری از سروصدای زياد و مخل  آرامش و آسايش ساکنان، در حیطه جلو منظور بهشهردار اختیار دارد 

 .(CE, 23 juin 1976, n° 95896)نظارت کند.  ها آنشهرستان اقداماتی اتخاذ و بر اجرای 

ممکن است  واوباش  اراذلاز ديگر سو، مرز امنیت و آسايش نیز چندان روشن نیست. برخورد با  

نبايد از ياد برده  آنچهی امنیت و هم آسايش عمومی بگنجند، بند دستهبنا به نگاه يک جامعه هم در 

ی که برداران فرمانو نه  ندواجد کرامت هست ذاتاًيی است که ها انسان عنوان بهشود؛ پذيرش شهروندان 

 آنچهرا از  ها ابانیخلیبرال، بايد نظم مادی درون  جامعهانداخت. در يک  گردنشانبايد يوغ بندگی به 

شک ی وجود ندارد که آسايش عمومی گاهی پوشش  فرهنگی » جدا نمود.  گذرد یمعمومی در افکار 

زند  یم. بسیاری از اموری که آسايش مردم را بر هم (Delblond, 2009: 241)« ردیگ یمبه خود 

به نام  نظم عمومی موضوع فعالیت پلیس اداری قرار  که آنی در خیابان(؛ پیش از چران چشممانند )

 ی تربیتی و آموزشی واقع شود.ها تیفعاليد موضوع گیرد با

 عناصر حداکثری نظم عمومی 9 -1

که با فاصله گرفتن از مفهوم  کنند یمدومی از نظم را مطرح  دستهعناصر حد اکثری نظم عمومی، 

اختالفی است. اين اختالف به  ها آنپلیس در  مداخلهکه  دينما یميی ورود ها حوزهبه « مادی»نظم 

                                                 

 .حضور افراد در آن است ی( برايی)به لحاظ آب و هوا یشهر یها یمح ودبهب یبه معن یمیاقل شيآسا. 3
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ارزش  عنوان به. آيا در مختصات  زمانی و مکانی که آزادی گردد یم بازن و ضرورت ورود پلیس امکا

قائل بود؟ آيا برای نظم  تر گستردهی ها حوزهپلیس در  ةمداخلضرورتی برای  توان یممطرح است؛ 

 که نآ یبتوان مختصات دقیقی را قائل شد و آيا پلیس اين امکان را دارد که  ی میماد ریغعمومی 

وارد عمل شود؟  کند یمضرورت اقتضاء  زمان هری چندگانه شود؛ برخوردهای و نظم یبخود منشأ 

ی بروز ها جلوهی را بنا نهاده است؛ نظمی که مادریغی ترديد در وجود نظمی ها هيپا، ها پرسشاين 

 مشاهده نمود. توان یم یعموماخالق  و یانسانآن را در مطرح شدن کرامت 

 یماد ریغظم وجود ن 1-1-9

يی از نظم ها نمونهی اداری فرانسه و با اتکا به روش استدالل استقرايی، ها دادگاهبا مطالعه در آرای 

، شورای دولتی رد 3، ابرکانه1331نوامبر  17مشاهده نمود. در رأی مور خ  توان یمی را ماد ریغ

دهد. در  مورد تأيید قرار میبا جامعه را « عدم سازگاری» لیدلدرخواست کسب تابعیت فرانسوی به 

ی ضروری جامعه ها ارزشاز پذيرش »اين پرونده، قضیه از اين قرار بوده که فرد متقاضی تابعیت 

« نظم عمومی»در اين رأی، اصطالح  اگرچهزند؛  سر باز می« برابری میان زن و مرد ژهيو بهفرانسه و 

دال بر آن است که « وری جامعه فرانسهی ضرها ارزش»به کار نرفته است؛ ولی ارجاع به  صراحت به

مفاهیم نتايج مادی به همراه دارد؛ ولی  اگرچهاست که  افتهي  سازمانجامعه فرانسه بر مبنای نظمی 

 توان یمآيا  که نيامورد  در .(Delvolvé, 2015 : 898-901) ردیگ یبرمی را نیز در مادریغ

ی رأعمومی قرار داد؛ ترديدهايی وجود دارد. در در زمرة نظم  یذهن یعنوان امر را بهی شناس يیبايز

. قانون (CE, 4 avril 1914, n° 55125) شده استنظم مبتنی بر زيبايی پذيرفته  1معروف گوم ل،

خودداری  وساز ساختکه در موارد زير از اعطای مجوز  دهد یمشهرسازی به استاندار اين اختیار را 

ماهیتی  ازنبايد ( ...نما )نها، معماری، ابعاد يا منظر خارجی ها با توجه به وضعیت آ ساختمان»نمايد: 

« ساختمانی لطمه وارد آورند. انداز چشمبرخوردار باشند که به )...( مناظر طبیعی يا شهری و حفظ 

به شهردار  L. 581-4 . مادهشود یمی در قواعد مربوط به تبلیغات شهری هم يافت شناس يیبايزپلیس 

دارند را  منظره خوش، تاريخی يا شناسانهبايزاعالمیه بر کلیة بناهايی که ارزش  اجازه داده است نصب

                                                 

1. Aberkane 

2 . Gomel 
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ی نظم عمومی مادریغة وجود عناصر ديااين دو مثال  (.Piastra, 2014: 155-158) ممنوع سازد

 .کند یمرا تقويت 

 . کرامت انسانی: نظمی مبتنی بر ارزش9-9-9

در اين جمله خالصه نمود که هر فرد پیش از  توان یمی متعالی عصر حقوق بشر را ها شهياند عصاره

هر چیز، يک انسان مستقل و واجد کرامت ذاتی است. با اين برداشت، وی شأن و موجوديت خود را 

که حکومت بايد  ردیگ یمی از حقوق تعل ق ا دسته. کرامت انسانی، به ابدي یم  از جامعهعضوی  عنوان به

. شورای قانون اساسی در آرای زيادی به کرامت انسانی نظر بدون هیچ شرطی آن را تضمین کند

چنین استدالل  3داشته است. به عنوان مثال، هنگام داوری در مورد قانون ناظر به اخالق زيستی

حفاظت از کرامت انسانی در برابر هر نوع بردگی و پست شمردن اصلی دارای ارزش قانون : »کند یم

قانون مدنی و  34 دةما. (Décision n° 2016-581, QPC, 5 octobre 2016)« اساسی است

قانون کرامت هر انسان را از بدو تول دش »که:  دارد یمآن در مورد نظم عمومی بیان  34-9ماد ه 

 «.کند یمتضمین 

گر شود. در پرونده نمود کرامت انسانی شايد در تمامیت جسمانی فرد جلوه نيتر محسوس

ی بدن انسان و ها قطعهاظهار نموده که چاپ تصويری از  گونه نياقاضی دادگستری  1،«ب نُتون»

؛ نمايانگر توهین و خالف کرامت باشند یمبرای افرادی که حامل اين ويروس  HIV کلمهساختن 

ی نیب شیپ 3984سپتامبر  13. قانون (CA Paris, 28 mai 1996, n° 94-14232)انسانی است

جز در مورد رعايت کرامت انسانی، آزادی و  توان ینما ارتباطات صوتی و تصويری ر»نموده که 

را محدوديتی بر جريان آزادانه « حفظ نظم عمومی»(. اين ماده 3 ماده« )مالکی ت ديگری محدود نمود

 رقابلیغاحترام به انسان بودن بشر و شخصی ت  ی برسادگ به. کرامت انسانی کند یمافکار قلمداد 

 کس چیه»که  شود یم بشر منعکساروپايی حقوق  ونیکنوانسدر  غدغهدوی داللت دارد. اين  لیتقل 

 (.1 ماده« )ی غیرانسانی يا ترذيلی بر او بار نمودبرخوردهاو  مجازاتشکنجه، يا  توان ینمرا 

است و در آرای شورای دولتی نمود   گستردهظهور اصل کرامت انسانی در نظم عمومی بسیار 

رد از اجرای دستوری که آشکارا خالف کرامت انسانی است؛ خودداری فراوان دارد: يک زندانی حق دا

                                                 

1 . Bioéthique 

2 . Benetton 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 27

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-107-fa.html


  010      . پلیس اداری؛ قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی6مقاله 

 .CE, 2 juill)شود  ینمی احترام به بدن فرد، با مرگ بیمار متوقف ا حرفهنمايد. رعايت اصول 

1993, n° 124960) . نشان از ارتباط کرامت انسانی با نظم عمومی  ها مثالاين  وار فهرستمطالعه

با انسان موضع گرفته  ابزارگونهعلیه برخورد  ماًیمستقی با اشاره به اين امر، معنوی دارد. شورای دولت

 رقابلیغ طور بهنیز پذيرفته است که نظم قضايی اتحاديه اروپا  3اروپا هياتحاد دادگستری وانيد است.

است يک اصل کلی حقوق  عنوان بهبه دنبال تضمین رعايت کرامت انسانی  انکار 

(Delvolvé,2015 : 896). 

در خصوص ورود مفهوم کرامت انسانی به حوزة نظم عمومی، شايد بتوان رأی شهرستان 

را اولین رأی در اين زمینه دانست. با صدور اين رأی، ادعای بروز انقالبی در  1اورژ-سور-مورسانگ

برای اولین بار، بر وجود نظم عمومی معنوی  مفهوم نظم عمومی شايد ادعای گزافی نباشد. اين رأی

 .زند یممهر تأئید  مبتنی بر کرامت

ای که به تعبیر پروفسور شاپو  ی فرانسه، در زمانهها شهرستانبرگزاری نمايش پرتاب کوتوله در 

نمايشی برای سرگرم  (Chapus, 2001 :709)« ميبر ینمديگر در عصر روم باستان به سر »

اورژ مبنی بر -سور-ان مورسانگی شهرستشهرداربود. در شکايت از دستور  ها کلوپنمودن مشتريان 

، 1اداری ورسای ة بدوی آن را ابطال نمودند. دادگاهمرحل برخی قضات  هايی، ممنوعیت چنین نمايش

قضايی موجود در مورد پخش فیلم در سینماها، اعالم نمود: با فرض  يةروبا الهام گرفتن از  ژهيو به

در صورت وجود »گی غیراخالقی باشد، تنها حامل ويژ تواند یمپرتاب کوتوله در ذات خود  که نيا

 کامل ممنوع نمود. طور بهاين نمايش را  توان یم« شراي  محل ی خاص

رعايت کرامت انسانی يکی از عناصر نظم عمومی »در استیناف، شورای دولتی بر اين مبنا که 

ن شراي  محلی فقدا»حتی در صورت  تواند یممقام پلیس اداری )شهردار(  که نيا، با تأئید «است

نظر ر؛ ممنوع سازد؛ چنین اظهاآورد یمرا که به کرامت انسانی لطمه وارد « نمايشی»، «خاص

نمايد که غیراخالقی بودن نمايش، فرع بر عدم رعايت کرامت انسانی است و ممنوعیت اين  می

؛ برد یم پرتاب انسانی که از معلولیت فیزيکی رنج»که عبارت است از « خود  موضوع آن»نمايش از 

                                                 

1 . Cour de justice de l'Union européenne 

2. Morsang-Sur-Orge 

3. Versailles 
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 ,CE, 27 octobre 1995)شود  یمناشی « مانند يک ابزار تیراندازی و شبیه نمودن انسان به ابزار

n° 136727) ،رعايت کرامت انسانی ناشی از  که نيای بر پافشاردولت، با  سریکمبنابراين، م.ف ريدمن

؛ «ستینومی ة يکی از عناصر ضروری اخالق عمدهند لیتشکخود »است و « اقتضائات اخالقی»

؛ ديآ یمسخن به میان « مانند کرامت انسانی»مرتکب اشتباه شده است. زمانی که از ارزش مطلقی 

به اقتضائات محلی وابسته نمود؛ چون در چنین صورتی، مقام  توان ینمقانونی بودن اقدام پلیس را 

 :Chapus, 2001)شد ، فاقد صالحیت خواهد ريوز نخستصالح پلیس اداری در سطح مل ی يعنی 

. گردد یمخواهی اجرا  به پراکنده و يا دل صورت بهو اصل رعايت کرامت انسانی در مورد پلیس  (110

با  معموالًبودن مفهوم،  ريناپذ هيتجزاز سوی ديگر اقدام پلیس در مورد کرامت انسانی، به دلیل 

 (Bon, 2016 : 793-797) .استممنوعیت مطلق همراه 

، مستند عمل  پلیس معمول طور بهرکنی از نظم عمومی که  عنوان بهانی امروزه وجود کرامت انس

ی متداول شده است که شهروندان نیز بدان استناد ا اندازه به؛ پذيرفته و ردیگ یماداری )شهردار( قرار 

تا  ، اشاره به کرامت انسانی بسیار رواج يافته است؛1333. در آرای شورای دولتی بعد از سال نديجو یم

در نبود  هر متن قانونی خاص، در هر حالت مقام پلیس وظیفه دارد »بیان شده:  صراحتاًی که جاي

بر حق هر فرد  ژهيو بهو  رعايت اصل  دارای ارزش  قانون اساسی  حفظ کرامت انسانی را تضمین نموده

 CE, 23 novembre).«مبنی بر مواجه نشدن با برخورد غیرانسانی يا ترذيلی نظارت نمايد

2015,n° 394540) 
گستردن شمول  که آن؛ چه شود یمبه کرامت انسانی نیز خودداری  مورد یباز استناد  حال نیع در 

 .سازد یميک اصل، هر چند مبتنی بر يک حق نیز باشد؛ آن را از محتوای راستین خود تهی 

، به عدم ها خواهانی اشاره نمود که ا پروندهبه  توان یم( برای مثال 393-391: 3187والدرون،)

ممانعت  مقام پلیس اداری شهری از برگزاری  نمايشگاه نقاشی يک هنرمند اهل آفريقای جنوبی 

از آپارتايد وجود داشت و آنان نمايش « نما واقعو  جاندارتابلوهايی »معترض بودند. در اين نمايشگاه، 

ئید امتناع پلیس اداری، و خالف کرامت انسانی دانسته بودند. شورای دولتی در تأ را شنیع ها آن

 ,CE)داند  ینمبرگزاری اين نمايشگاه از دوران استعماری  آفريقای جنوبی را خالف کرامت انسانی 

11 décembre 2014, n° 386328.)  ديگری، خواهان، يعنی شورای نمايندگی انجمن  ةپرونددر

از قاضی اداری خواسته  -بود  فرانسه پوستان اهیسآن در حمايت از حقوق  اساسنامهکه  پوستان اهیس
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های باستان توس  يک الهه پوستان در پیکرة هايی به شکل و ظاهر سیاه بود تا از نمايش شیرينی

خالف کرامت انسانی  و زیآم نیتوهشیرينی فروشی در ويترين خود جلوگیری نمايد؛ چون آن را 

ه امتناع شهردار در استفاده از دهد ک. در اين قضیه، قاضی شورای دولتی چنین رأی میدانست یم

 .استاختیارات پلیس اداری، خود هیچ نوع تهديد جدی و آشکاری به کرامت انسانی وارد نکرده 

(CE, 16 avril 2015,n° 389372) 
ی متفاوتی وجود دارد و گنجاندن آن ها برداشتنبايد تصور نمود از کرامت انسانی  ،حال  نيا با

. رويه قضايی فرانسه انجامد یماقدامات اختالفی و متعارض  س بهذيل نظم عمومی و وظايف پلی

 دار خدشهوجدان بشری را  داًيشدبدون ارائه تفسیری گسترده در مورد کرامت انسانی به مواردی که 

. بر اين اساس، دادگاه اد عای خواهانی که از دستور استرداد مجرمی که به دلیل کند یم؛ اکتفا دينما یم

و  رديپذ ینمشکايت کرده را  اش یخانوادگی و زندگی انسانلطمه به کرامت  دعایو ا کهولت سن

 °CE, 3 décembre 2010, n)داند  یماتفاقا استرداد وی به دولت آلمان را مطابق با نظم عمومی 

334683). 
م برابر وجود دارد؛ ام ا نظ صورت بهة افراد هماست و در وجود  ريناپذ هيتجزکرامت انسانی اگرچه 

در مورد  1336اوت  6قانون  98. ماده دينما یمی گذار قاعده تر پررنگحقوقی در بعضی از موارد آن را 

سال برای برگزيدن ملکة زيبايی  زدهیس ريزو مردان، رقابت کودکان  برابری حقیقی بین زنان

زاری مسابقه تنها ة استاندار ساخته بود؛ اجازه برگاجازرا منوط به  آنبرگزاری  ممنوع ورا 3نوجوانان 

ی که کرامت وی رطو از منفعت عالی کودک باشد؛ به تيحما که نحوة برگزاری، شود یمزمانی صادر 

 (.Delvolvé, 2015: 893-895) را تضمین نمايد

اقداماتی از جانب پلیس اداری تصو ر  توان یمتوان اين سؤال را مطرح نمود که آيا  در اينجا می

؟ در دينما یمو رفتارهايی که تنها به ضرر خودشان است را تنظیم  شود یمنمود که بر افراد تحمیل 

دوچرخ را به پوشیدن  هینقلاجرای اختیارات پلیس اداری؛ نخست وزير، رانندگان و سرنشینان وسايل 

 Décret du)است را به بستن کمربند ايمنی واداشته  ها کاله ايمنی و رانندگان و سرنشینان خودرو

28 juin 1973) توان یمرا چگونه  ها کوتوله. اين اقدامات پلیس اداری و يا حتی ممنوعیت نمايش 

ی به ا خدشه؛ کنند یمرضايتمندانه برای نمايش، دستمزد دريافت  ها آنتوجیه نمود؟ آيا زمانی که 

                                                 

  معروف بود. Mini-missاین مسابقات به .  1
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نظم عمومی و »در دکترين فرانسوی با عنوان  هألمس؟ اين شود ینمآزادی تجارت و صنعت وارد 

 مطرح شده است. 3«افراد در برابر خود محافظت

از کرامت انسانی است که اجازه  1«ی پدرساالرانها استفاده»مطابق يکی از نظرها، اين تصمیم 

. اين امر تا (Broyelle, 2014: 523)را ممنوع سازد  زند یمرفتاری که تنها به وی آسیب  دهد یم

آزادی، اختیار »یه حقوق بشر ناسازگار است: اعالم 9و  6در ماده  ها یآزادحدودی با رژيم اجرای 

که برای  کند یمقانون تنها اعمالی را منع »و « رساند ینماست که به ديگری زيان  آنچهانجام هر 

اقدامات پلیس اداری برای  شود یمالهام پذيرفتن از رژيم لیبرال باعث «. است بخش انيزجامعه 

در فصل  سرپناهان یبتن کمربند ايمنی و يا حمايت از پیشگیری از صرف ورود ضرر به فرد، مانند بس

پذيرفتن »غیرمستقیم بر جامعه تحمیل کند.  طور بهی اجتماعی ها نهيهزسرما را نپذيريم؛ اگرچه 

طرز  نتايج غیرمستقیم مبنای اقدامات پلیس با هدف حمايت افراد در برابر خودشان باشد؛ به که نيا

چنین  توان یمتنها زمانی »در حقیقت، «. کند یمنسه را مختل ی منطق لیبرال نظام فرابار تأسف

 که ها کوتولهو رأی پرتاب « به خطر افتاده باشد شدت بهاقداماتی را پذيرفت که امنیت اشخاص 

رساند گسترش داده، در حقیقت يک ة نظم عمومی را به مواردی که فرد به خود ضرر میگستر

 .(Seiller, 2015: 882-884)استثناست. 

ی قوی برای نظارت بر عمل پلیس تدارک سازوکارهای که ا جامعهدر  کارانه محافظهاين ديدگاه  

ی نظم عمومی برقرارديده شده، معقول نیست. در تعريف نظم، مفهوم نفع عمومی جايگاه محوری، و 

هوم ( و شکی نیست که نفع مندرج در مف3189:17بیات کمیتکی، دارد )با حفظ منافع جامعه مالزمه 

 کرامت انسانی، گنجايش الزم برای توجیه اقدامات پلیس اداری را دارد.

 اخالق عمومی 1-1-9

ی اخالقی مثبتی را رعايت ها ارزشی يک جامعه نیازمند آن است که اکثريت اعضای آن ریگ شکل

هد. به به بقای خود ادامه د تواند ینمة آن غیراخالقی باشند؛ دهند لیتشکی که افراد ا جامعهکنند. 

است ة ژان ژاک روسو، هر جا که احساس و هوش وجود دارد؛ يک نظم اخالقی نیز موجود گفت

(Caroline et Legoux, 2001:375.)  

                                                 

1. Protection des individus contre eux-mêmes 

2. Utilisation paternaliste 
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الزاماً با ارجاع به اخالق مذهبی يا فلسفی خاصی  توان ینمی متکثر را ا در جامعه اخالق عمومی

ة الئیک نیز اخالق جامعولی در يک  قانون اساسی، الئیک است؛ موجب بهتوضیح داد. فرانسه 

ة الئیک، قواعد حقوقی جامعدر يک  ی مذهبی يا اخالقی است.ها سنتعمومی تا حدی تحت تأثیر 

. اخالق مجموع  قواعدی است که از وجدان فردی يا جمعی ناشی شود یماز قواعد اخالقی جدا 

. اخالق (Delblond, 2009:240-245)دهد سوی خاصی میوو به رفتار شهروندان سمت شود یم

ی سادگ بهشده توس  اکثريت افراد است که ايستادگی در برابر آن ی اخالقی پذيرفتهها حداقلعمومی 

، اخالق؛ موضوع عمل پلیس اداری 3ة آنتوان دُلب الندیعقبه  (Bon, 2016:795) .ستینممکن 

شدت وجدان جمعی يا فردی را  به ها تیموقعيا  رفتارهاة معاصر، بعضی جامع؛ اما در ردیگ ینمقرار 

. به همین دلیل است که بسیاری از نويسندگان حقوق اداری فرانسه اخالق سازند یم دار خدشه

 .اند ساختهعمومی را در ذيل ارکان حد اکثری نظم عمومی مطرح 

از  توان یمضرورت وجود اخالق عمومی بر کسی پوشیده نیست؛ ولی آيا در نظام حقوقی فرانسه 

 ی که بر اخالق مبتنی شده، سخن به میان آورد؟ماد ریغيک نظم عمومی  وجود

زمانی که  تواند یممقامات زيادی حفاظت از اخالق عمومی را بر عهده دارند. قاضی کیفری  

 3311ة مادزند؛ آن را پشت درهای بسته برگزار کند.  ة علنی به اخالق حسنه خلل میجلسبرگزاری 

 .داند یم اعتبار یبباشند را  دهايی که خالف اخالق حسنه و نظم عمومیقانون مدنی، کلیة قراردا

؛ ايجاد «نشرياتی که برای تربیت جوانان مضر باشند»، چارچوب  خاصی برای 3969 هیژوئ 34قانون 

اين تدابیر  1.ممنوع است ی آموزشیها ساختمان متری 133در  خانه فاحشهايجاد  نیهمچننمايد؛  می

انديشیده شده، نشان از شناسايی اخالق عمومی در  تر جوانظت از اخالق افراد که در راستای حفا

اخالق عمومی را با قطعیتی که  توان یمآن است که آيا  بحث موردنظام حقوق فرانسه دارد. پرسش 

 ة حقوق است؛ جزو عناصر نظم عمومی محسوب نمود يا خیر؟الزم

...( يکی از عناصر نظم عمومی ) یعموماخالق  شک ی وجود ندارد که»: سدينو یمپروفسور شاپو 

 اخالق عمومی نیز »ی است که: رأ هم 1. وی با پاتريک فريدمن(Chapus, 2001:707)« است

                                                 

1 . Antoine Delblond 

2. Art. 99 de loi du 30 juill. 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par la loi du 

5 mars 2007 

3 . Patrick Frydman 
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در مورد آن اعمال  تواند یمکه )اختیار ( پلیس اداری )شهردار(  دهد یم)...( يکی از اهدافی را تشکیل 

 «.گردد

ی زيادی صورت گرفته ها بحثة اخالق عمومی حوزام در ة پلیس اداری عمداخلدر مورد امکان 

ی رأيک روي ة راهنما در حقوق اداری فرانسه مطرح شد؛  عنوان بهی که ا پرونده نيتر مهم است.

که از  3«حرارت زير پوست»است: شهردار، نمايش فیلم  3999دسامبر  38مشهور لوته تیا مور خ 

ة پورنوگرافی درجی جنسی فراوان و ها صحنهه دلیل وزارت فرهنگ و سینما مجوز پخش داشت را ب

ة شهرستانی خود ممنوع نمود. در شکايت از شهردار، شورای دولتی به پلیس اداری حوزباال در 

ة حفظ نظم عمومی در شهرستان تحت حفاظت خود فیوظشهرداری که  » :دينما یم)شهردار( اشاره 

که به دلیل ويژگی  رود یمانه مجوز گرفته و بیم آن نمايش فیلمی که از وزارت خ تواند یمرا دارد؛ 

غیراخالقی فیلم و شراي  محل ی، مشکالت جدی به دنبال آورد و يا برای نظم عمومی خطرساز باشد 

 (CE, 18 déc. 1959, n° 36385) .«ممنوع کند نظر موردرا در شهرستان 

شهردار به نام  مداخلهة کنند هیتوجی تجمعات اعتراضی ساکنین شهر، ده سازمانی، ا عدهبه نظر 

نمود که اخالق عمومی عنصری از نظم  دئیتأ توان یم جهینت درنظم عمومی و اخالق عمومی است. 

و با توجه به حساسیتی که اعضای يک شهرستان از خود نشان  دهد یمعمومی عام را تشکیل 

ی نسبت به نظم عمومی بنابراين نظم عمومی محل؛ ؛ ممکن است اعمال آن متفاوت گردددهند یم

 ی دارد.تر گستردهملی اقتضائات 

های فراوانی از آرای محاکم اداری فرانسه وجود دارد که مبین توجه به اخالق به عنوان  نمونه

کنیم. شورای دولتی، تنظیم  عنصری از نظم عمومی است که در ادامه به چند مثال از آن اشاره می

 CE, 13 fevrier)داند  یمرفتن اخالق عمومی از وظايف شهردار ی خیابانی را با در نظر گها شينما

1953, Hubert de Teranay)،  ی ها ارزشی خصوصی برخالف ها ابانیخی گذار نامشهردار بايد

، ممنوعیت مکانی 3939در سال  (CE, 19 juin 1974, n° 88410)اخالقی را ممنوع نمايد. 

 ,CE, 17 déc. 1909)« نظم مطلوب و اخالق عمومی»مربوط به زنان بدکاره به دلیل مغايرت با 

n° 28773)، سالمت اخالقی»مسابقات بوکس به دلیل  ممنوعیت »(CE, 7 nov. 1924, n° 

                                                 

1. Le feu sous la peau 
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شناگران با لباس شنا در محیطی غیر از ساحل به دلیل  آزادانه ترددممنوعیت  نیهمچن؛ (78468

 (CE, 30 mai 1930, n° 89673) .قانونی اعالم گرديد 3«نظم مطلوب و نجابت»مغايرت با 

ية قضايی اداری فرانسه، موجب گنجانیدن اين مفهوم در روهمچنین، وجود اخالق عمومی در 

ی اختصاصی است. برای مثال، قانون ها سیپلة عناصر نظم عمومی گرديد که هدف بعضی از زمر

نظم عمومی، سالمت،  در صورت لطمه به تواند یمکه استاندار  دينما یمی نیب شیپسالمت عمومی 

را بدهد  ها رستورانو  ها کابارهآسايش يا اخالق عمومی برای مد ت دوماهه، دستور تعطیلی 

(Leleu,2015 :887-8) .حفظ اخالق عمومی را بر عهده دارند؛ از  ی اختصاصی زيادی،ها سیپل

پلیس بیگانگان اشاره ها و به پلیس نشريات داخلی يا خارجی، پلیس سینما، کاباره توان یماين میان 

 (.Caroline et Legoux, 2001:381)نمود 

نمودار  1است. اين فرمول که هوريو« ماد ی و خارجی»در مفهوم سنتی، نظم عمومی، يک نظم 

، جهیدرنتاست. « ها ابانیخدر « »فیزيکی»آن است؛ بر آن داللت دارد که نظم عمومی يک نظم 

و در اين زمینه  کند ینمی اخالقی را تعقیب ها ینظم یبات، و و احساس ها دهيانظم اخالقی در »پلیس 

 (.Hauriou, 1921: 471)« فاقد صالحیت است کامالً

نظم عمومی که به پلیس حق  اگرچه بعضی از حقوقدانان فرانسه کماکان اخالق عمومی را عنصر

ند که اعتقاد دارند ، اما ديگرانی نیز هست(Leleu, 2015:888-891)دانند  یم ،دهد یماقدام مستقل 

به مواردی اشاره کرد که اخالق عمومی در خدمت بنیان  توان یمقضايی،  هي روهرچند طی دو قرن 

ی و به ميقد ها آن شتریب ،هاآن شمار بودن اندک از فارغحقوقی اقدامات پلیس اداری قرار گرفته، ام ا 

. اخالق ندهست  مربوطمار و رسانه ، قها کابارهوظايف پلیس اداری اختصاصی مانند پلیس سینما، 

اخالق عمومی يک حق يا  که آنچه  يکی از ارکان نظم عمومی تلقی نمود؛ عنوان بهعمومی را نبايد 

تهديدی برای  تواند یميکی از ارکان نظم عمومی بدون شک  عنوان بهآزادی نیست. پذيرفتن آن 

 .(Seiller, 2015: 890-4)روح لیبرال نظام حقوقی فرانسه تلقی شود 

که نمايش  - 3999در گسترش اهداف پلیس اداری بعد از سال  توان یمی سخت بهامروزه هر چند 

ترديد نمود؛  -پلیس اداری مطرح کرد ةفیوظ عنوان بهحفاظت از کرامت انسانی را  ها کوتولهپرتاب 

                                                 

1. La décence 

2. Maurice Hauriou 
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 : Hul,2005)و مجزا برشمرد  مستقلاطمینان وجود ندارد که اخالق عمومی را عنصری  آنهنوز 

که ممکن « شراي  محلی»که تنها وجود مقتضای  اند کرده اظهارنظربعضی از مفسران  (.1851

ة شهرداری را توجیه نمايد. اين شرط مداخل تواند یملطمه وارد سازد؛ « ها ابانیخنظم درون »است به 

که متصدی  وقتی پلیس مل ی: » شود یمی مسئول ناشی ها سیپلية تعارض اختیارات بین نظراز 

مداخله  تواند ینمپلیس اختصاصی سینما است؛ مجوز پخش فیلم را داده باشد، مقام محل ی پلیس عام 

 ,CE)« ندازدیبدر آن شهرستان را به خطر  قبول قابلپخش فیلم، اخالق عمومی   که نيانمايد؛ مگر 

14 octobre 1960, les films Marceau) .ة مداخلتراض به مطابق رأی ديگری که آن نیز در اع

 ديآ یبرنماز اوراق پرونده »  صادر شده است: 3«رواب  خطرناک»شهردار در جلوگیری از پخش فیلم 

...( ويژگی غیراخالقی فیلم و اعتراضات ) که اقدام مورد اعتراض، مشکالت عینی جدی ايجاد کند،

ز اختیارات خود )...( برای ة شهردار ااستفادماهی ت فیلم  که نياساکنین شهر بسیار متفاوت است از 

 CE, 19)« سال را توجیه کند 13ممنوع کردن نمايش فیلم رواب  خطرناک را برای اطفال زير 

avril 1963, Ville de Salon-de-Provence) .در اين رأی، شورای دولتی اهمیت  واقع در

در صورت فقدان تهديد مستقلی برای اخالق عمومی قائل نشده و با اذعان به غیراخالقی بودن فیلم، 

بر اين عقیده  غالباً. شورای دولتی داند ینمنظم مادی، آن را مستمسک مناسبی برای تصمیم شهردار 

قانون صنعت سینما آمده است؛ مانع از اعمال  39-13بوده که اعطای صدور مجوز فیلم که در مواد 

اختیار  تواند یمزمانی »ام ا او  اختیارات پلیس اداری شهردار در خصوص ممانعت از پخش فیلم نیست؛

ة جد ی به نظم لطمخود را اعمال نمايد که به دلیل ماهی ت غیراخالقی فیلم و يا شراي  محلی، 

 (.CE, 26 juillet 1985, n° 43468)« عمومی وارد آيد

 و تصاوير پورنوگرافیک، اشاره دارد که شهردار تنها زمانی ها نوشتهشورای دولتی در مورد توزيع 

آن را تنظیم نمايد که به دلیل شراي  خاص محلی، امکان لطمه به نظم عمومی وجود داشته  تواند یم

. به (CE, 9 octobre 1996, n° 159192) استبه کار نرفته  جا نيادر « اخالق»باشد. اصطالح 

را استفاده « اخالق»اصطالح  1«سکس شاپ»همین صورت، شهردار در توجیه منع گشايش يک 

است. شورای دولتی در تأئید قانونی بودن منع، به شراي  محلی و خطری که برای جوانان و  نکرده

                                                 

1. Les liaisons dangereuses 

2. Sex-shop 
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. درخواستی (CE, 8 juin 2005, n° 281084)آسايش ساکنان به دنبال داشته، استناد کرده است 

نفر از ساکنان محله امضا نموده بودند؛ نزديکی به دو مدرسه و يک مرکز جوانان گواه بر  3433که 

، لهأمسکه مبنای تصمیم شهردار در اين  اند دهیعقجود شراي  خاص محلی است. برخی بر اين و

ة عنصر معمول  نظم عمومی نیست دهند لیتشک ، اخالق عمومیجهیدرنتآسايش عمومی بوده و 

(Hul,2005 : 1853) ،ي ة رونتیجه گرفت که ارجاع به اخالق عمومی در  توان یمبدين ترتیب

بر مبنای اخالق عمومی عمل  تواند یمهش يافته است و مقام پلیس تنها زمانی شورای دولتی کا

. از سويی ديگر، مفهوم (Bon, 2016 :796)نمايد که وجود شراي  محلی خاص آن را توجیه نمايد 

 توان یمی خاص ی است و بر پايداری و ثبات داللت دارد. نظم را زمانی ده سازمان ةرندیدربرگنظم 

؛ اما اخالق (Delvolvé,2015 : 890)که ناظر به تمامی ت يک جامعه باشد  عمومی دانست

مفهومی است که درون يک جامعه واحد نیز درحال نوسان است؛ نسبی بودن آن را بايد يکی از 

(. تا زمانی که اخالق امری 339-334: ص 3199نظم عمومی دانست )جاللی، « پرخطر»های جلوه

ت زمان و مکان تعابیر مختلفی از آن شود، گنجانیدن آن به صراحت و نسبی باشد و برحسب مقتضی ا

ی حاکمیت و محدود ها یخودسرارکان نظم عمومی جز دستاويزی برای  ةزمربه طور مستقل در 

 گیرد.به نام دفاع از اخالق شهروندان قرار نمی ها یآزادنمودن 

است. اين واژه اگرچه اقتضائاتش از  ریگ همهاخالق گذشته از بُعد  زمان و مکانی آن، مفهومی 

(؛ ام ا در فضای ايران نیز 41: 3191دوران ديگر متفاوت است )مرتضوی، جامعه وجامعه و دورانی به 

ی قرار گرفته است. نمود پلیس اداری در ايران در ادار بارها دستاويز صدور اعمال مرتب  با پلیس

یة شهربانی کل کشور قبل از انقالب اعالمدر  نتوا یمصیانت از اخالق  مذهبی در ماه محر م را 

کلی استعمال  طور بهدر پانزده روز اول ماه محرم »مشاهده نمود. در اين اعالمیه آمده است: 

ی ها مغازهیة کلی الکلی و ترنم موزيک و هر نوع اتراکسیون در اماکن عمومی ممنوع و ها نوشابه

در ايران بعد از انقالب، به  (.31، ص 33333 ةمار)اط العات، ش« ی تعطیل خواهد بودفروش مشروب

ة گستردلیل لزوم انطباق تمامی مقررات با اسالم برگرفته از اصل چهارم قانون اساسی، تأکید بر اخالق 

در تقديس اخالق  آنجاة مؤسس جمهوری اسالمی ايران تا قوعظیمی را به خود اختصاص داده است. 

. در ايران داند یمی همگانی ا فهیوظرا  منکر از ی نهو  معروف  به امرپیش رفته که در اصل هشت، 

ی ها کنسرتبه لغو  توان یم. برای مثال شود یمبیش از هر عنصر ديگر بر اخالق عمومی پافشاری 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            23 / 27

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-107-fa.html


 9سوم، شماره سال  –پژوهشی(  –فصلنامه حقوق اداری )علمی دو    011

 

موسیقی به استناد اخالق عمومی، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب شورای عالی انقالب 

شاره نمود. گنجاندن و تأکید بر اخالق در سند قانونی مادر يک و منشور اخالقی فوتبال ا فرهنگی

ی که قانون اساسی هر ساز رهنمونکشور، اگرچه در ذات خود نامطلوب نیست؛ اما به جهت نقش 

ی مشخص درست  بههای نهادها  نیز در آن  ی که مرز وظايف و صالحیتا جامعهدر  ژهيو بهکشور دارد؛ 

ی و نمود  پررنگ پلیس اداری در بخش ا قهیسلی برخوردهاباشد و به  نيآفر مشکلتواند  نیست؛ می

ورود پلیس و قدرت حاکمه را مطالبه نمايد؛ بايد بستر  که آن؛ بخشی که پیش از نجامداخالق بی

 ی آموزشی و تربیتی با تأکید بر تنوع فرهنگی و رعايت آزادی و عدالت واقع شود.ها برنامه

 یریگ جهینت

ی ارائه تعريفی انتزاعی و کل ی از نظم عمومی، جا به دهد یميی در فرانسه نشان ية قضاروة مطالع

است. امنیت، بهداشت و آسايش عمومی به عنوان عناصر  ساز چارهتعريف با رجوع به مصاديق بسیار 

. استناد ردیگ یمو کرامت انسانی ذيل عنوان عنصر حداکثری قرار  ندهست مطرححداقلی نظم عمومی 

ری به اخالق عمومی نیز تنها در صورت وجود شراي  خاصی که به بر هم خوردن نظم پلیس ادا

ة مهم به دنبال دارد؛ اول، با توجه جینتکارکرد پلیس، دو  فيتعر پذيرش است. مادی منجر شود قابل

ود و تأثیر خود را با محد ابدي یمی ايجابی يا هنجارساز بروز ها دخالتبا  معموالًعمل پلیس  که نيابه 

ه قدرت خودسرانبوده، مداخالت  تر مشخ ص؛ هرچه دامنه نظم عمومی دهد یمنشان  ها یآزادکردن 

 .ردیگ یمصورت  تر آسان ها یآزادو تعادل میان نظم عمومی و محدود نمودن  شود یمعمومی کمتر 

د؛ گیر های اختیاری يا تشخیصی نیز قرار می دوم، صالحیت پلیس اداری هر چند در زمرة صالحیت

ولی در عین حال هر زمان مقام پلیس يا مأموران پلیس به وظايف خود عمل نکنند؛ عالوه بر 

و حتی بايد  توان یمهای مقام پلیس اداری  کارگیری تمامی ابزارهای الزم برای کنترل صالحیت به

درت ابزاری در دست ق صرفاًدعوای مسئولیت اداره را نیز طرح نمود. با اين ديدگاه، نظم عمومی 

و هم برای ارائه خدمات به شهروندان و هم حفظ  ها یآزادعمومی نیست؛ بلکه هم برای تضمین 

هايی ة پلیس را در حوزهفیوظتأمین نظم عمومی و  توان یمتا جايی که  ؛رود یمها به کار  کرامت آن

است و موجب کننده فاقد وصف حاکمیتی تلقی نمود. اين ديدگاه در تعیین رژيم حاکم بر پلیس تعیین

 پذيرش امکان توسل به قرارداد و يا امکان تفويض وظايف پلیس اداری خواهد شد.
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 فهرست منابع

 فارسیمنابع 

، مجتبی عطار زاده، تهران: پژوهشکده مطالعات «ها و هراس مردم، دولت» ؛(3189بوزان، باری ) .3

 راهبردی، چاپ دوم

ت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری ارزيابی مفهوم مصلح» (؛3189مهناز )بیات کمیتکی،  .1

 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به راهنمايی محم د راسخ نامه انيپا، «اسالمی ايران

 بهشتی  (؛ جزوة مقدمه حقوق اداری ايران، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید3199جاللی، محمد ) .1

 3161خرداد  6، 33333 روزنامه اط العات، شماره .6
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