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نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین 
آزادی اجتماعات )با تأکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری(

علی بیاتی*

چکیده
ــای  ــن گفتمان ه ــات از چالش برانگیزتری ــی و آزادی اجتماع ــم عموم ــان نظ ــه می ــامان دهی رابط س
ــکان  ــت، ام ــوی دول ــی از س ــم عموم ــۀ نظ ــدون ضابط ــت ب ــه پاسداش ــه آنک ــت. چ ــوق اداری اس حق
ــال  ــا از ســوی شــهروندان احتم ــات و راهپیمایی ه ــال بی قیدوشــرِط آزادی اجتماع سوء اســتفاده و اِعم
هرج ومــرج را بــه دنبــال دارد؛ لــذا در ایــن نوشــتار کوشــش شــده اســت ضمــن بیــان نظــام حقوقــی 
ــر موضــوع، رویکــرد دیــوان عدالــت اداری ایــران مــورد بررســی قــرار گیــرد. اینکــه دولــت و  حاکــم ب
ــی از مبدل شــدن  ــد ضمــن پاسداشــت نظــم عموم ــه می توانن ــی )پلیــس اداری( چگون ــات عموم مقام
یــک تجمــع مســالمت آمیز و فاقــد وصــف مجرمانــه بــه یــک تظاهــرات خشــونت آمیز، شــورش و حتــی 

قیــام علیــه حکومــت جلوگیــری نمایــد، مســئله اصلــی مقالــه اســت.
ــم  ــان نظ ــه می ــامان دهی رابط ــت اداری در س ــوان عدال ــه دی ــت ک ــر آن اس ــش بیانگ ــج پژوه نتای
عمومــی و آزادی اجتماعــات نه تنهــا رویکــرد روشــن و مشــخصی نــدارد، بلکــه دچــار رویــه ای 
پارادوکســیکال و متناقض نمــا گشــته اســت. بــرای نمونــه هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، اقــدام 
ــرای برگــزاری تجمــع را تحدیدکننــدۀ آزادی تجمــع تلقــی،  دولــت در تعییــن مکان هایــی مشــخص ب
ــی  ــون اساس ــل 27 قان ــه در اص ــم اینک ــی را به رغ ــرای راهپیمای ــوز ب ــذ مج ــزوم اخ ــس، ل ــا برعک ام
ــات  ــدۀ آزادی اجتماع ــر نشــده اســت، تحدیدکنن ــر آزادی تجمــع ذک ــای وارده ب ــه محدودیت ه ازجمل

نمی دانــد.
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مقدمه
دغدغــه برقــراری »نظــم عمومــی«1 از آغــاز زندگــی اجتماعــی بشــر وجــود داشــته و هــدف اصلــی تشــکیل 

ــن  ــایی و تضم ــد، شناس ــت ش ــا دارای اهمی ــه بعده ــری ک ــه دیگ ــا دغدغ ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــز ب ــت نی دول

»آزادی هــای شــهروندان« در اجتمــاع بــود. مــرور ســوابق تاریخــی حکایــت از آن دارد کــه در رابطــه میــان نظــم 

عمومــی و آزادی هــای شــهروندان، هیــچ گاه جانــب اعتــدال نــگاه داشــته نشــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه گاه بــا 

دســت آویز قــرار دادن نظــم عمومــی، آزادی هــای شــهروندان ســرکوب و گاه بــا سوءاســتفاده از آزادی هــا، نظــم 

عمومــی دچــار خدشــه شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســپردن وظیفــه برقــراری نظــم عمومــی بــه دولــت 

ــا طغیــان علیــه نظــم عمومــی  ــه معنــای نفــی مســئولیت وی و تجویــز بهره منــدی شــهروندان از آزادی هــا ب ب

یکســان نیســت؛ بلکــه می بایســت میــان اقتضائــات مربــوط بــه نظــم عمومــی و آزادی هــای شــهروندان تعادلــی 

صحیــح ایجــاد نمــود.

ــادی از  ــای زی ــی، اقتصــادی و فرهنگــی گروه ه ــات سیاســی، اجتماع ــت شــده اســت مطالب ــه ثاب ــه تجرب ب

ــوی  ــر می نشــیند. از س ــه ثم ــت ب ــر دول ــت در براب ــی و مقاوم ــی مدن ــات، نافرمان ــرای تجمع ــهروندان از مج ش

دیگــر، دولت هــا بــه  منظــور حفــظ نظــم عمومــی ناگزیرنــد درمواجهه بــا چنیــن رخدادهایــی، اقداماتــی انجــام 

ــن  ــال ای ــود. ح ــی ش ــهروندان تلق ــای ش ــوق و آزادی ه ــض حق ــا ناق ــونت بار ی ــت خش ــن اس ــه ممک ــد ک دهن

پرســش مطــرح مــی شــود کــه در تزاحــم میــان نظــم عمومــی و آزادی اجتماعــات و گردهمایی هــا کدام یــک 

دارای تقــدم رتبــی اســت؟ در پاســخ می تــوان بــه ســه نکتــه اشــاره نمــود؛ اول اینکــه نظــم عمومــی به مثابــه 

ــا آزادی هــای  ــه صــورت توأمــان( اســت، ام ــت و شــهروندان )ب ــن، تأمین کننــده مصلحــت دول قاعــده ای بنیادی

پیش بینی شــده در قوانیــن تأمین کننــدۀ محــِض مصلحــت شــهروندان اســت و دوم اینکــه اســتفاده از امتیــازات 

ــا  ــه اصــول و قواعــد حقوقــی اســت.2 ب قــدرت عمومــی از ســوی دولــت و مقامــات عمومــی مســتلزم توجــه ب

ــی  ــای نظــم عموم ــه ضرورت ه ــا توجی ــا ب ــز گاه دولت ه ــا نی ــای مردم ســاالر دنی ــی در نظام ه ــن نگــرش حت ای

اقــدام بــه تحدیــد و تعلیــق آزادی هــای شــهروندان به ویــژه اجتماعــات می نماینــد )colline، 1992 ،32(. بــرای 

ــراری نظــم  ــة برق ــه بهان ــکا و چیــن ب ــه آمری ــه 11 ســپتامبر بســیاری از کشــورها ازجمل ــه، پــس از حادث نمون

عمومــی و مبــارزه بــا تروریســم، اختیــارات دولــت )به ویــژه نهــاد پلیــس( را بــا تصویــب قوانینــی افزایــش دادنــد. 

.)ROUGET، 2000، 72(

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. Public policy & Public order.
2. ایــن اصــول و قواعــد در ســنت فلســفی و حقوقــی غربــی، تحــت عنــوان »اصــول مشــروعیت بخــش اجبــار« یــاد مــی شــود 

کــه مهمتریــن آنهــا عبارت انــد از : حاکمیــت قانــون، اصــل تناســب، اصــل برابــری، اصــل ضــرورت و اصــل نظــارت قضایــی. بــرای 

مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص ر.ک بــه: بیاتــی، علــی، رســاله دکتــری بــا عنــوان »رابطــه بیــن نظــم عمومــی و آزادی هــای 

عمومــی در فعالیت هــای نهــاد پلیــس« دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران، 1397 ، ص 94-87.
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ــه ای  ــع کتابخان ــتفاده از مناب ــا اس ــی و ب ــی ـ تحلیل ــا روش توصیف ــت ب ــده اس ــعی ش ــتار س ــن نوش در ای

ــا  ــررات و رویه ه ــن و مق ــا، قوانی ــاله ها، پایان نامه ه ــی، رس ــریه های علم ــی، نش ــب حقوق ــر کت ــنادی( نظی )اس

ضمــن بیــان نظــام حقوقــی حاکــم بــر موضــوع، رویکــرد دادرس اداری ایــران مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ لــذا، 

ــا انگیــزه ســامان دهی رابطــۀ میــان نظــم عمومــی و آزادی اجتماعــات و تبیییــن پیوندهــا و  نوشــتار حاضــر ب

ــده  ــه و نگارن ــگارش یافت ــس اداری( ن ــی )پلی ــات عموم ــای مقام ــان آن در فعالیت ه ــدا و پنه ــت های پی گسس

کوشــیده اســت، بــه منظــور دســت یابی بــه نظــم عمومــی پایــدار و تضمیــن حداکثــری آزادی اجتماعــات، رویــه 

دادرس اداری ایــران مــورد را واکاوی قــرار دهــد تــا از رهگــدر آن به مثابــۀ رهیافتــی مناســب بــرای قانونگــذار 

در تصویــب قوانیــن مناســب و پاسداشــت مطلــوب نظــم عمومــی از ســوی مقامــات عمومــی بهره بــرداری الزم 

انجــام پذیــرد.

1. نظم عمومی

»نظــم عمومــی« از نظــر لغــوی از ترکیــب دو واژه »نظــم« و »عمومــی« تشــکیل شــده اســت. واژه نظــم 

بــه معنــای »آراســتگی«، »انضبــاط«، »ترتیــب«، »تنظیــم«، »ســازمان دهی«، »ســامان«، »قانــون« و »قاعــده« 

بــه کار مــی رود )دهخــدا، 1363، 352(. پســونِد عمومــی نیــز نقطــۀ مقابــل خصوصــی و در معنــای فراگیــری 

)غیراختصاصــی بــودن( مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد )احمــدی واســتانی، 1340، 145(. امــا از نظــر اصطالحــی 

ــر  ــاب ه ــه در غی ــت مســالمت آمیز و هم زیســتی اعضــا جامع ــوم »وضعی ــه مفه ــن ال ب ــی کام در ســامانه حقوق

نــوع عوامــل اختــالل، تعــرض، مزاحمــت کــه مانــع زندگــی آرام باشــد« )waker، 1980، 1015( و در ســامانه 

حقوقــی رومــیـ  ژرمنــی بــه معنــای »نظمــی کــه در جامعــه بــر اثــر اجــرای قوانیــن آمــره ایجــاد شــده و هــدف 

آن تأمیــن و حفــظ افــراد، به ویــژه از حیــث خانوادگــی، ســازمان سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی« آمــده اســت 

)کاتبــی، 1380، 253(. ایــن مفهــوم در ترمینولــوژی حقوقــی فارســی بــه »مجموعــه قواعــد مربــوط بــه اداره 

ــر  ــا ممکــن نیســت« تعبی ــه تجــاوز از آنه ــی و حفــظ امنیــت و اخــالق حســنه ک کشــور، ســازمان های حقوق

شــده اســت )جعفــری لنگــرودی، 1367، 717(.

ــی  ــی ـ ژرمن ــی روم ــام حقوق ــای نظ ــث تاریخــی از دســت آورد ه ــی از حی ــن، نظــم عموم ــر ای ــزون ب اف

اســت کــه در یــک قالــِب حداکثرگــرا مفاهیــِم گوناگونــی نظیــر »منافــع عمومــی«، »مصالــح عمومــی«، »قواعــد 

آمــره« و حتــی قواعــد مربــوط بــه »عفــت عمومــی« را در بــر می گرفــت، تاحدی کــه ایــن فراخناکــی قلمــرو، 

ــم  ــتقِل نظ ــر و مس ــوم معاص ــا مفه ــد. ام ــوق می گردی ــم ف ــا مفاهی ــی ب ــم عموم ــی نظ ــل معنای ــب تداخ موج

عمومــی حاصــل تالش هــای قانونگــذار فرانســه در جریــان تدویــن قوانیــن مربــوط بــه انقــالب فرانســه اســت 

 .)king، 2013، 89( ــت ــده اس ــایه افکن ــران( س ــه ای ــی )ازجمل ــای حقوق ــایر نظام ه ــاختار س ــا در س و از آنج

ــاوت  ــت های متف ــدان، برداش ــردان ب ــرر دولتم ــتناد مک ــم اس ــی و به رغ ــم عموم ــوم نظ ــش مفه ــاز پیدای از آغ

ــی در اندیشــه  ــه نظــم عموم ــرای نمون ــده اســت )Rothstein، 2008، 165-190(. ب ــه ش ــی از آن ارائ و مبهم
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ــده و در  ــی ش ــرا« متجل ــم فضیلت گ ــای »نظ ــا در معن ــژه یونانی ه ــتان به وی ــل باس ــمندان مل ــفه و اندیش فالس

ــد  ــی الهــی می یاب ــه »ســنت آگوســتین«1 و »ســن توماداکــن«2 قالب ــرون وســطی ازجمل اندیشــه متفکــران ق

ــز و ماکیــاول در  ــا نهضــت دیــن پیرایــی )رنســانس( در اندیشــه اندیشــمندانی نظیــر تومــاس هاب و هم زمــان ب

ــج  ــه تدری ــی ب ــم عموم ــب، نظ ــتر، 1383، 221(. بدین ترتی ــردد )فاس ــان می گ ــی« نمای ــم پلیس ــای »نظ معن

حدودوثغــور روشــن تری یافــت تاجایی کــه برخــی کشــورها امــروزه اقــدام بــه تصویــب قوانیــن خــاص راجــع بــه 

نظــم عمومــی نموده انــد. افــزون بــر مراتــب فــوق، تعریــف و تشــخیص مؤلفه هــای نظــم عمومــی، جنبــه بومــی، 

محلــی و دینــی می یابــد. بــه ایــن اعتبــار شــاید ســخن گفتــن از نظــم عمومــی دینــی )ماننــد ایــران و دیگــر 

جوامــع مذهبــی( یــا نظــم عمومــی الئیــک )در مــورد فرانســه( بــی راه نباشــد )گرجــی ازندریانــی، 1388، 3(.

برقــراری نظــم عمومــی بــه عنــوان بنیادین تریــن هــدف هــر دولــت موجــد صلــح درونــی هــر جامعــه اســت 

ــان اداری،  ــن جری ــه حس ــه الزم ــی را ک ــد نظم ــالل در آن می توان ــن رو اخ )Celikturk، 2016، 10-12(. از ای

سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و حتــی اخالقــی اســت را مختــل کنــد )mike، 2004، 33 - 34(. بــر ایــن اســاس 

ــدر  ــر مقت ــک »تنظیم گ ــش ی ــتری در نق ــس و دادگس ــزار پلی ــا اب ــون و ب ــو قان ــا در پرت ــه حکومت ه ــت ک اس

ــد. ــی می گردن ــی« متجل اجتماع

1.1. مؤلفه های نظم عمومی

ــت  ــوان »امنی ــت عن ــه ای تح ــر چهارگان ــر دارای عناص ــن و برت ــده ای بنیادی ــۀ قاع ــی به مثاب ــم عموم نظ

ــت. ــی« اس ــالق عموم ــی« و »اخ ــالمت عموم ــی«، »س ــایش عموم ــی«، »آس عموم

1.1.1. امنیت عمومی

ــرای  ــرد ب ــت آویزی پرکارب ــواره دس ــی، هم ــم عموم ــر نظ ــن عنص ــه مهم تری ــی«3 به مثاب ــت عموم »امنی

ــه  ــان ب ــای آن ــرای آزادی ه ــت ب ــاری شــهروندان و ایجــاد محدودی ــه آزاد رفت ــت در منطق مشــروعیت ورود دول

شــمار مــی رود )kaufman ،2009، 61-64(. پیــش از تبییــن مفهــوم امنیــت عمومــی، تشــریح مفهــوم »امنیــت« 

ضــرورت دارد.

ــی،  ــردی، اجتماع ــی ف ــاد زندگ ــه ابع ــه هم ــی رود ک ــمار م ــه ش ــای بشــر ب ــن نیازه ــت«4 از مهمتری »امنی

ــن مفهــوم  ــرد )اســالمی، 1388، 35-57(. ای ــر می گی ــی انســان را درب اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، بین الملل

در لغــت بــه معنــای »آزادی، آرامــش و فقــدان تــرس« )معیــن، 1363، 352( و نیــز »محافظــت در مقابــل خطــر، 

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. Saint Augustinus.
2. Tommaso d'Aquino.
3. Public security.
4 . Security.
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ــری  ــالح »اطمینان خاط ــا در اصط ــت؛ ام ــده اس ــوزان، 1387، 52( آم ــد« )ب ــی از تردی ــی و رهای ــاس ایمن احس

اســت کــه افــراد نســبت بــه جــان، مــال، حیثیــت، مســکن و حقــوق خــود دارنــد و دیگــران نیــز حــق تجــاوز 

ــام )عمومــی( و خــاص  ــای ع ــد.« )جعفــری لنگــرودی، 1385، 154( امنیــت در دو معن ــدان را ندارن و تعــدی ب

ــوم  ــرای عم ــد ب ــر و تهدی ــاری از خط ــت ع ــی حال ــت عموم ــد. امنی ــور می یاب ــروز و ظه ــکان ب ــی( ام )خصوص

ــرزمینی و  ــت س ــهروندان، تمامی ــع ش ــوق و مناف ــت از حق ــور صیان ــه منظ ــه ب ــت ک ــت اس ــهروندان و حکوم ش

ــی(  ــم و حــوادث طبیعــی و غیرطبیع ــا جرائ ــت ت ــه حکوم ــه علی ــم از توطئ ــم و حــوادث )اع پیشــگیری از جرائ

ــهروندان  ــوم ش ــه عم ــتقیمًا متوج ــیب آن مس ــه آس ــی ک ــا اقدامات ــدام ی ــا اق ــن نه تنه ــرد؛ بنابرای ــاذ می گی اتخ

باشــد، جــرم علیــه امنیــت عمومــی تلقــی میشــود، بلکـــه هـــر اقدامــی کــه بــا ایــن هــدف، علیــه موجودیــت 

حکومـــت واقـــع شـــود )اگرچــه زیــان دیــده مســتقیم آن حکومــت نباشــد( نیـــز جـــرم علیــه امنیــت عمومــی 

ــای  ــی از تهدیده ــهروندان هراس ــه ش ــت ک ــا اس ــن معن ــن بدی ــی همچنی ــت عموم ــردد. امنی ــوب می گ محس

آشــکار و پنهــان درون مــرزی نداشــته باشــند)Bailey & Dammert، 2005، 23-63(. ماهیــت تهدیدهــای فــوق 

ــی  ــا اجتماع ــی( و ی ــای مال ــا(، اقتصــادی )بحران ه ــی )کودت ــی و شــورش(، نظام ــد سیاســی )تجزیه طلب می توان

ــد  ــهری( باش ــوب های ش )آش

2.1.1. آسایش عمومی

»آســایش عمومــی«1 را می تــوان بــه معنــای فقــدان هرگونــه آزار و ناراحتــی در جامعــه کــه خــارج از حــدود 

متعــارف و عــادی زندگــی در جامعــه باشــد در نظــر گرفــت )طباطبایی مؤتمنــی، 1387، 254(. پیــش از تبییــن 

مفهــوم آســایش عمومــی، تشــریح مفهــوم آســایش ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. »آســایش«2 در لغــت بــه معنــای 

آســودگی، آســودن، فراغــت، صلــح و آشــتی و بــه معنــای هرآنچه کــه راحتــی را بــرای انســان فراهــم ســازد آمــده 

اســت )دهخــدا، 1373، 253(. اگرچــه واژه »آســایش« و »آرامــش« معمــواًل در کنــار یکدیگــر بــه کار می رونــد، 

امــا بایــد در نظــر داشــت آرامــش، مفهومــی درونــی و غیرمــادی )در معنــای رفــاه نســبی( اســت کــه در ســیطرۀ 

کیفیــت قــرار دارد، درحالی کــه آســایش مفهومــی مــادی و فیزیکــی )در معنــای ابزارگرایــی حداکثــری( اســت 

کــه در ســیطرۀ کمیــت قــرار دارد )احمدونــد، 1382، 202(. در متــون حقوقــی و به ویــژه در قوانیــن و مقــررات 

نیــز همــواره تأمیــن آســایش، بعــد از تأمیــن امنیــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه و شــهروندان نیــز در هــر موقعیتــی 

پــس از امنیــت بــه دنبــال آســایش هســتند )زاهدی مازندرانــی، 1379، 925(. بــر ایــن اســاس، می تــوان چنیــن 

دریافــت کــه یــک مالزمــۀ عرفــی و قابل قبــول میــان امنیــت و آســایش برقــرار اســت؛ پــس از اســتقرار امنیــت 

در جامعــه، امــکان تأمیــن آســایش )اعــم از فــردی و عمومــی( میســر خواهــد بــود؛ لــذا آســایش در کنــار امنیــت 

1. Public comfort.
2. Comfort.
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بــه عنــوان بــه عنــوان دومیــن مؤلفــه اساســی نظــم عمومــی و ازجملــه عوامــل مؤثــر بــر حضــور شــهروند)ان( در 

جامعــه، به ویــژه فضاهــا و اماکــن عمومــی مطــرح اســت. بــه ایــن ترتیــب، منظــور از آســایش در اصطــالح ایــن 

خواهــد بــود کــه شــهروندان بــا وجــود اســتقرار امنیــت قــادر باشــند، حــس آســایش را پرورانــده و بــه هــر نــوع 

فعالیــت و تعامــل مشــروع اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی کــه بــدان مایــل هســتند ترغیــب و تشــویق 

 .)Francis، 2012، 215-223( شــوند

ــا  ــد ب ــهروندان بتوانن ــه در آن ش ــت ک ــرایطی اس ــدارک ش ــت، ت ــم دول ــف مه ــا و تکالی ــی از دغدغه ه یک

ــن  ــذار ضم ــتا قانونگ ــن راس ــد )cooper & moore، 2004، 1109-1118(. در ای ــی کنن ــایش خاطر زندگ آس

تصویــب مــاده 618 قانــون مجــازات اســالمی1، وظایفــی را برعهــدۀ برخــی نهادهــای حاکمیتــی به ویــژه نهــاد 

پلیــس قــرار داده اســت. افزون برایــن، مــاده 3 و بنــد یــک مــاده 4 قانــون نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی 

ــی  ــردی و عموم ــایش ف ــن آس ــی را تأمی ــروی انتظام ــکیل نی ــداف تش ــی از اه ــوب 1369/4/27 یک ــران مص ای

ــد  ــد مانن ــم می زن ــی را بره ــایش عموم ــًا آس ــه ماهیت ــی ک ــد از َاعمال ــس بای ــس، پلی ــت. پ ــوده اس ــداد نم قلم

ــط  ــب هنگام(، محی ــژه در ش ــایگی )به وی ــط همس ــاد در محی ــروصداهای زی ــا و س ــا، مزاحمت ه ــا و نزاع ه دعواه

کار، خیابــان و معابــر عمومــی )ماننــد دوره گــردی همــراه بــا تولیــد آلودگــی صوتــی( جلوگیــری نمایــد. همچنیــن 

ــع  ــراد تجم ــادی از اف ــمار زی ــت و ش ــی اس ــای عموم ــل گردهمایی ه ــه مح ــی ک ــوب مکان های ــایش مطل آس

می نماینــد )هماننــد بازارهــا، جشــن های عمومــی، نمایشــگا ه ها، اماکــن تفریحــی، تفرجگاه هــا، کافه هــا، 

کلیســاها( را تأمیــن کنــد.

3.1.1. سالمت عمومی

»ســالمت عمومــی«2 بــه معنــای اســتقرار تندرســتی فراگیــر و بهبــود کیفیــت زندگــی در ســه بعــد جســمی، 

روحــی و اجتماعــی انســان اســت )Gostin، 2001، 121-130(. از آنجــا کــه تشــریح مفهــوم ســالمت عمومــی، 

ــت،  ــای »صح ــه معن ــت ب ــالمت« در لغ ــم. »س ــدان می پردازی ــت ب ــالمت«3 اس ــن مفهوم»س ــتلزم تبیی مس

بهداشــت، بهبــود، تندرســتی، شــفا، عافیــت، ســالم، بی گزنــد، مصــون، رســتگاری، آرامــش، صلــح، رهایــی یافتــن 

ــالمت را  ــف از س ــن تعری ــالح، جامع تری ــا در اصط ــدا، 1373، 412(. ام ــت )دهخ ــده اس ــن« آم ــات یافت و نج

می تــوان در تعریفــی کــه »ســازمان بهداشــت جهانــی«4 ارائــه داده اســت، یافــت. از نظــر ایــن نهــاد بین المللــی 

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. مــاده 618 قانــون مجــازات اســالمی در ایــن خصــوص مقــرر داشــته: »هرکــس بــا هیاهــو و جنجــال یــا حــرکات غیرمتعــارف 
یــا تعــرض بــه افــراد موجــب اخــالل نظــم و آســایش و آرامــش عمومــی گــردد یــا مــردم را از کســب و کار بــازدارد، بــه حبــس از 

ســه مــاه تــا یــک ســال و تــا 74 ضربــه شــالق محکــوم خواهــد شــد«.
2.Public health
3. Health
4. World Health Organization: )WHO(
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ــا  ــاری ی ــدم بیم ــط ع ــه فق ــی و ن ــاه جســمی، روحــی، اجتماع ــل رف ــارت اســت از: »صحــت کام ســالمتی عب

ناتوانــی« )Gostin، 2001، 112(؛ امــا ســالمت عمومــی بــه عنــوان ســومین عنصــر نظــم عمومــی عبــارت اســت 

از: »کوشــش مشــارکتِی حاکمیــت و شــهروندان بــه منظــور کنتــرل عوامــل ســالب ســالمتی ماننــد آلودگی هــای 

ــا دســتکاری ژنتیــک( و بحران هایــی کــه ســالمت  زیســت محیطی، بیماری هــا، تولیــد محصــوالت تراریختــه )ب

ــی  ــدف نهای ــالمی تبار، 1395، 367(. ه ــد )اس ــرار می دهن ــودی ق ــر و ناب ــرض خط ــه را در مع ــی جامع عموم

ســالمت عمومــی درواقــع تضمیــن ســالمت فــرد و جامعــه و ارتقــاء کیفیــت زندگــی آنهاســت.1 در ایــن راســتا 

مفــاد مــاده 688 قانــون مجــازات اســالمی اشــعار مــی دارد: »هــر اقدامــی کــه تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی 

ــازات  ــمول مج ــاص مش ــن خ ــق قوانی ــه طب ــن چنانچ ــد و مرتکبی ــوع می باش ــل... ممن ــود، از قبی ــناخته ش ش

ــزوم پاسداشــت ســالمت  ــا یــک ســال محکــوم خواهنــد شــد.« حکایــت از ل ــه حبــس ت شــدیدتری نباشــند ب

عمومــی از ســـوی قـانونگـــذار دارد. مصادیــق ســالب ســالمت عمومــی فــراوان اســت. بــرای نمونــه نقشــی کــه 

ــا(  دولــت در زمینــه اجــرای مقــررات قرنطینــه و طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی )هنــگام شــیوع بیمــاری کرون

ــدام در پاسداشــت ســالمت عمومــی در نظــر گرفــت. ــن اق ــوان بارزتری برعهــده داشــت را می ت

4.1.1. اخالق عمومی

»اخــالق عمومــی«2 بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای غیرمــادی نظــم عمومــی، مجموعــه اصــول و ارزش هــای 

ــا  ــی ب ــاط تنگاتنگ ــوده و ارتب ــه ب ــک جامع ــراد ی ــِت اف ــرش اکثری ــورد پذی ــه م ــود ک ــامل می ش ــی را ش اخالق

اعتقــادات و ایدوئولــوژی حاکــم در یــک نظــام اجتماعــی دارد. تشــریح اخــالق عمومــی هماننــد دیگــر عناصــر 

ــه معنــای »سرشــت، ســجیه و  نظــم عمومــی مســتلزم شــناخت مفهــوم »اخــالق«3 اســت. اخــالق در لغــت ب

ــت و  ــات ثاب ــه صف ــارت اســت از: »مجموع ــز عب ــد، 1377، 634(. در اصطــالح نی ــده اســت )عمی طبیعــت« آم

ریشــه دار انســان اســت کــه رعایــت آنهــا الزمــه نیکــوکاری و رســیدن بــه کمــال اســت )کاتوزیــان، 1377، 546(. 

اخــالق عمومــی یــا اخــالق حســنه در مفهــوم جامعــه شــناختی عبــارت اســت از: »سلســله عقایــد، هنجارهــا 

ــه اجــرای آن  ــراد جامعــه آن را محتــرم شــمرده و کم وبیــش ب و ارزش هــای مشــترک جمعــی کــه اکثریــت اف

پایبندنــد یــا به نحــوی تخلــف و عــدم رعایــت آنهــا، وجــدان اکثریــت را آزرده ســاخته و خواســتار عکس العمــل 

ــهروندان  ــش ش ــد آن واکن ــرض و تهدی ــه تع ــن رو هرگون ــند )Hart، 1388، 50-52(. ازای ــا آن باش ــب ب مناس

ــی،  ــالق عموم ــده اخ ــای برهم زنن ــاس رفتاره ــن اس ــر ای ــند، 1384، 179(. ب ــی دارد )خورس ــت را در پ و دول

1. در اغلــب متــون داخلــی بــه اشــتباه بــه جــای »ســالمت عمومــی« از اصطــالح »بهداشــت عمومــی« اســتفاده شــده اســت. 

درحالی کــه بهداشــت عمومــی تنهــا بخــش کوچکــی از قلمــرو گســترده ســالمت عمومــی اســت. 

2.Public morality

3. Morale
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ــه مخاطــره می افکنــد. اگرچــه  ــر می گیــرد کــه ارزش هــای اخالقــی نهادینه شــده جامعــه را ب رفتارهــای را درب

اخــالق عمومــی و »عفــت عمومــی« گاه در یــک معنــا در نظــر گرفتــه می شــود، امــا بایــد توجــه داشــت، عفــت 

ــه  ــوط ب ــًا شــامل موضوعــات مرب ــه اخــالق عمومــی اســت و غالب ــری نســبت ب عمومــی دارای قلمــرو محدودت

ــه اخــالق  ــد، درحالی ک ــی را جریحــه دار می کن ــه وجــدان عموم ــوس می شــود ک ــک نام مســائل جنســی و هت

ــی  ــت، انصــاف، پاکدامن ــد اجــرای تعهــدات، عدال ــی مانن ــی قلمــروی بســیار وســیع تری دارد و موضوعات عموم

ــه  ــه اینک ــا باتوجه ب ــت ام ــیار اس ــی بس ــالق عموم ــده اخ ــال برهم زنن ــق َاعم ــرد. مصادی ــز در برمی گی و... را نی

ــگاری  ــذار جرم ان ــر قانونگ ــه از نظ ــی تازمانی ک ــر عمل ــا، ه ــم و مجازات ه ــودم جرائ ــی ب ــل قانون ــاس اص ــر اس ب

ــازات اســالمی  ــون مج ــاب پنجــم قان ــم کت ــه فصــل هجده ــوان ب ــی اســت، می ت ــد وصــف جزائ ــده فاق نگردی

ــد  ــب جرائمــی مانن ــه ترتی ــه ب ــود ک ــاره نم ــا 641 را اش ــواد 637 ت ــده( از م ــای بازدارن ــرات و مجازات ه )تعزی

ــکاب اعمــال منافــی عفــت«، »جریحــه دار نمــودن عفــت عمومــی«، »دائرکــردن مرکــز فســاد و فحشــا«،  »ارت

»تجــارت، توزیــع نمایــش آثــاری کــه عفــت عمومــی را جریحــه دار می کنــد« را بــه عنــوان عمده تریــن جرائــم 

ــد. ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی ــی م ــالق عموم ــده اخ برهم زنن

2.1. نظم عمومی در حقوق اداری

ــا مفهــوم  ــژه حقــوق اداری( ب نظــم عمومــی، مفهومــی کلــی اســت کــه در ادبیــات حقــوق عمومــی )به وی

ــه فراخــور تحــوالت تاریخــی، اجتماعــی و سیاســی  ــان و ب ــه و کارکــرد آن در گــذر زم پلیــس در هــم آمیخت

ــم. ــواع آن می پردازی ــه تبییــن مفهــوم پلیــس و ســپس ان ــدا ب ــذا ابت ــه اســت؛ ل توســعه یافت

1.2.1. نهاد پلیس

ــه »پلیســی«3 و  ــم ب ــرن چهارده ــه در ق ــا«2 می باشــد ک ــی  »پولیتی ــه از ریشــۀ یونان ــس«1 برگرفت واژه »پلی

ــن  ــن واژه همچنی ــت )Webester، 2009، 611(. ای ــه اس ــر یافت ــس« تغیی ــه »پلی ــالدى ب ــم می ــرن پانزده در ق

هم ریشــه بــا واژه »پلیتیــه«4 بــه معنــاى سیاســت، شــکلی از حکومــت، مدنّیــت، شهرنشــینی و نظــارت می باشــد. 

ــه معنــای »نظــم بخشــیدن«، »انتظامــات« و»محدودیــت« و از نظــر اصطالحــی  مفهــوم پلیــس از نظــر لغــوی ب

 Robert & Collins، 2007،( .ــان می گــردد ــه معنای»ســازمان و نظــام کشــوری« و »کشــور انتظام یافتــه« نمای ب

ــر  ــس از نظ ــه، پلی ــرای نمون ــد. ب ــه نموده ان ــس ارائ ــاد پلی ــی از نه ــف گوناگون ــز تعاری ــردازان نی 246( نظریه پ

ــن  ــون، پیشــگیرى از تخطــی، تأمی ــت از قان ــش حمای ــه مأموریت ــی ک ــک »ســازمانی اســت دولت پروفســور فارلی

نظــم عمومــی و حفــظ جــان و امــوال اشــخاص می باشــد«. اســتاد آکادمــی پلیــس فرانســه هانــرى پوئیســون5 در 

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. Police.
2. Politia.
3. Policey.
4. Politiyue.
5. Hanri poeison.
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کتــاب »تاریــخ پلیــس« بــر ایــن نظــر اســت کــه: »پلیــس مجموعــه وظایــف دولــت اســت کــه بــر اســاس نظــم و 

حکومــت اســتقرار یافتــه و شــامل مؤسســات و افــراد وابســته بــه آن کــه در خدمــت نظــم عمومــی هســتند نیــز 

ــی  ــازمان ها و مقامات ــه س ــس را »مجموع ــاد پلی ــز نه ــور نی ــور لواس ــود«. )Walker، 1997، 249(. پروفس می ش

ــد کــه در راســتای برقــراری نظــم عمومــی و در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور عهــده دار  می دان

مســئولیت ها و وظایفــی هســتند«. )seker، 2009، 23(. به طورکلــی در حقــوق اداری دو برداشــت عــام و 

ــه نهــادی اطــالق می گــردد کــه: »به واســطه اشــخاص  ــام ب ــای ع خــاص از پلیــس وجــود دارد. پلیــس در معن

ــای  ــس در معن ــد« و پلی ــت می کن ــی فعالی ــم عموم ــداری از نظ ــن و پاس ــت تأمی ــش در جه ــوران خوی و مأم

خــاص: »بــه مجموعــه اعمــال و اقداماتــی کــه از ســوی مقامــات عمومــی بــه منظــور حفــظ نظــم عمومــی انجــام 

می پذیــرد و آنــان را قــادر می ســازد تــا در چهارچــوب قانــون اراده خــود را بــر شــهروندان تحمیــل و آزادی هــای 

ــد،  ــری می کن ــواره جلوه گ ــه هم ــهوری ک ــیم بندی مش ــوق اداری تقس ــا در حق ــد«. ام ــد نماین ــان را تحدی آن

ــی«1 و »پلیــس اداری«2 اســت. ــه »پلیــس قضای تقســیم بندی پلیــس ب

1.1.2.1. پلیس قضایی

هــدف پلیــس قضایــی در تعییــن نظــم دادگاه هــا، تعقیــب و مجــازات مجرمــان ظاهــر می شــود. مقامات 

و مأمــوران پلیــس قضایــی )تحــت عنــوان ضابطــان قضایــی( وابســته بــه قــوه قضاییــه بــوده و تحــت هدایت 

و نظــارت نهادهــا و مقامــات قضایــی فعالیــت می کننــد. فعالیــت پلیــس قضایــی، جنبــه تعقیبــی دارد و 

زمانــی آغــاز می شــود کــه وظیفــه پلیــس اداری )در پیشــگیری از وقــوع جــرم( پایــان یافتــه یــا پلیــس 

 Markesinis،( اداری در انجــام وظایــف خــود موفــق عمــل نکــرده و جــرم و تخلــف صــورت گرفتــه باشــد

294-309 ،2000(. اجــرای وظایــف پلیــس قضایــی مطابــق حقــوق کیفــری و مدنــی برعهــده ضابطیــن 

ــن  ــر( می باشــد. ای ــوران دیگ ــی و برخــی مأم ــوران انتظام ــار، مأم ــرس، دادی دادگســتری )دادســتان، بازپ

ــل جــرم، کشــف جــرم، تعقیــب، تحقیــق،  ــالغ اوراق قضایــی، گــردآوری دالئ وظایــف عبــارت اســت از اب

دســتگیری و توقیــف متخلفــان، مجرمــان و مقابلــه بــا عوامــل و افــرادی اســت کــه نظــم عمومــی را بــر هــم 

می زننــد. در نظــام حقوقــی ایــران براســاس الیحــه قانونــی تشــکیل پلیــس قضایــی مصــوب 1359/4/5 

تاحــدودی تفکیــک میــان پلیــس قضایــی و اداری ترســیم و مقــرر گردیــد کــه پلیــس قضایــی وظایــِف پس 

ــا تأســیس ایــن ســازمان  ــه دلیــل مخالفت هایــی کــه ب ــکاِب جــرم را برعهــده داشــته باشــد، امــا ب از ارت

1. Police judiciaire

2. Police administrative 
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ــالف  ــی برخ ــر برخ ــاس از نظ ــت.1 براین اس ــق نیاف ــاًل تحق ــران عم ــی در ای ــس قضای ــت، پلی ــورت گرف ص

ــی در بســیاری از نظام هــای حقوقــی جهــان، در نظــام حقوقــی  ــه اداری و قضای تقســیم بندی ســنتی پلیــس ب

ــدارد و  ــمیت ن ــی رس ــس قضای ــوم پلی ــال 1369 مفه ــی در س ــروی انتظام ــکیل نی ــس از تش ــژه پ ــران به وی ای

شایســته اســت بــه جــای »پلیــس قضایــی« از اصطــالح »پلیــس در مقــام ضابــط دادگســتری« اســتفاده شــود.

2.1.2.1. پلیس اداری

پلیــس اداری بــه عنــوان یکــی از وظائــف اصلــی و ســنتی دولــت در حقــوق اداری، قالبــی مفهومــی بــرای تأمیــن 

نظــم عمومــی اســت )جاللــی و کامیــاب، 1394: 11(. اســاس و پایــه »نظریــه پلیــس اداری«2 مبتنی بــر ایــن اندیشــه 

اســت کــه فعالیت هــای افــراد به خوبــی قــادر بــه تأمیــن نیازهــا و منافــع عمومــی اســت و دولــت نبایــد در ایــن امــور 

مداخلــه نمایــد، مگــر اینکــه فعالیــت شــهروندان بــه تعــدی و تجــاوز بــه نظــم عمومــی یــا حقــوق دیگــران منجــر 

ــزوم  ــدارد و در صــورت ل ــت مســتقیم ن ــراد دخال ــت در کار اف ــن رو دول شــود )طباطبایی مؤتمنــی،1384، 224(. ازای

نظامــات و مقرراتــی بــه صــورت عــام و عینــی و یــا به صــورت انفــرادی و موضوعــی وضــع می کنــد تــا فعالیت هــای 

شــهروندان در چهارچــوب آن انجــام پذیــرد. بــه دیگــر ســخن دولــت یــا بــا مداخلــه مســتقیم، فعالیتــی را برعهــده 

ــا اینکــه  ــا امــور عمومــی گفتــه می شــود ی ــوع از فعالیت هــای دولــت، خدمــات عمومــی ی ــه ایــن ن می گیــرد کــه ب

ــا شــهروندان در چهارچــوب  ــد ت ــر آن نظــارت می کن ــی را وضــع و ب ــا نظامات ــه غیرمســتقیم، تنه ــا مداخل ــت ب دول

ــه  ــی )وابســته ب ــا محل ــی ی ــك ســاختار دولت ــو ی ــت پلیــس اداری در پرت ــد. فعالی ــه دهن ــه فعالیــت خــود ادام آن ب

قــوه مجریــه و تحــت هدایــت و نظــارت مقامــات اداری و اجرایــی( جنبــه »پیشــگیرانه«3 دارد کــه معمــواًل پیــش از 

ــی  ــی می گــردد )امامــی، 1386، 22(. به طورکل ــات اداری متجل ــا عملی ــب نظامــات ی ــف و در قال ــوع جــرم و تخل وق

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. مخالفــان طــرح کــه بارزتریــن آنهــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بودنــد؛ دو دلیــل عمــده را بــرای مخالفــت خــود ارائــه 

ــه اســت  ــوه مجری ــی از ق ــون تشــکیل نیــروی انتظامــی، پلیــس جزئ ــه قان ــا توجــه ب ــد: اول اینکــه در حــال حاضــر و ب نموده ان

ــارات  ــه دلیــل اختی ــا ب ــار مقــام رهبــری اســت. ام ــون فوق الذکــر در اختی ــون اساســی و قان و مســئولیت هدایــت آن طبــق قان

تفویضــی مقــام رهبــری بــه قــوه مجریــه، وزیــر کشــور مســئول هدایــت نیــروی انتظامــی در برخــی زمینه هــا اســت، لــذا امــکان 

ــی  ــی )ســؤال، تذکــر، اســتیضاح( فراهــم می باشــد. دوم اینکــه اگرچــه تشــکیل پلیــس قضای اخــذ پاســخ در فرآیندهــای قانون

ــی  ــر و نواه ــریع تر اوام ــر و س ــرای بهت ــات اج ــد موجب ــد، می توان ــه باش ــوه قضایی ــه ق ــته ب ــه وابس ــس اداری( ک ــل پلی )درمقاب

ــه مرجعــی مســتقل اســت کــه درمقابــل اختیــارات و اقتــدار مکتســبه،  قضایــی را فراهــم آورد، امــا درعمــل تفویــض قــدرت ب

نظیــر نهــاد اجرایــی و اداری پاســخگو و مســئول نیســت. بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص ر.ک بــه: یاراحمــدی، حســین، 

حــدود اختیــارات پلیــس در فرآینــد دادرســی کیفــری، انتشــارات دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن، چــاپ اول، 1393، ص 54-56.

2. Théorie de la police administrative. 
3. Préventif. 
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هرگونــه اقــدام در جهــت پیشــگیری از وقــوع جــرم از وظایــف پلیــس اداری به شــمار مــی رود. دراین راســتا مقامــات 

ــهروندان  ــای ش ــر فعالیت ه ــارت ب ــال نظ ــد اعم ــیعی همانن ــای وس ــارات و صالحیت ه ــس اداری، دارای اختی پلی

ــی  ــور خدمات ــام ام ــم، انج ــخصیت های مه ــن و ش ــت از اماک ــت و حراس ــا، حفاظ ــواع مجوزه ــاء ان ــا، اعط و گروه ه

دیگــر نظیــر صــدور گواهی نامــه، صــدور گذرنامــه و... هســتند. از ایــن منظــر، پلیــس اداری فعالیــت امــر و نهــی و 

تنظیــم مقــررات را نشــان می دهــد و هــدف آن هدایــت سیاســت عمومــی دولــت در جهــت برقــراری تعــادل میــان 

ــر پلیــس اداری در عیــن  ــان بهت ــه بی ــی زاده، 1390، 217(. ب نظــم عمومــی و آزادی هــای شــهروندان اســت )رضای

ــد.  ــز می باش ــهروندان نی ــای ش ــا و آزادی ه ــرای حق ه ــاز اج ــی اســت، زمینه س ــدار عموم ــه تجلی بخــش اقت حالی ک

ــت  ــف دول ــی وظائ ــان، نقــش نخســتین و اصل ــه و درم ــر مقابل ــر ام ــر پیشــگیری ب ــدم ام ــه تق ــی باتوجه ب به طورکل

ــات الزم در چهارچــوب  ــر و اقدام ــا اتخــاذ تدابی ــه ب ــر عهــده پلیــس اداری اســت ک ــی ب در پاسداشــت نظــم عموم

ــا تعقیــب و مجــازات  قوانیــن و مقــررات تاحدامــکان از وقــوع بی نظمــی جلوگیــری کنــد، ســپس پلیــس قضایــی ب

برهم زننــدگان نظــم عمومــی، تکمیــل ایــن فرآینــد را بــر عهــده دارد. پلیــس اداری براســاس تخصــص و هــدف بــه 

دو دســته »پلیــس اداری عمومــی« و »پلیــس اداری اختصاصــی« بــه ترتیــب زیــر قابــل تقســیم اســت.

1.2.1.2.1. پلیس اداری عمومی

پلیــس اداری عمومــی بــه مجموعــه اعمــال و اقدامــاِت مقاماتــی اطــالق می گــردد کــه در جهــت تأمیــن اهــداف 

ســنتی دولــت در پاسداشــت نظــم عمومــی )امنیــت، آســایش، ســالمت و اخــالق( در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات 

وظائفــی را بــر عهــده دارنــد. از ایــن منظــر مقامــات پلیــس اداری عــام نیــز بــه کلیــه مقامــات دولتــی و محلــی تحــت 

سرپرســتی قــوه مجریــه از کارمنــد ســاده گرفتــه تــا رئیس جمهــور اطــالق می گــردد کــه بــرای پاســداری از نظــم 

عمومــی فعالیــت پلیســی انجــام می دهنــد )انصــاری، 1385، 24-25(.

2.2.1.2.1. پلیس اداری اختصاصی

پلیــس اداری اختصاصــی بــه مجموعــه اعمــال و اقدامــات مقاماتــی اطــالق می گــردد کــه بــه موجــب قوانیــن و 

مقــررات خــاص به منظــور تأمیــن بخشــی از اهــداف ســنتی دولــت در پاسداشــت نظــم عمومــی، عهــده دار وظائفــی 

ــژه و انحصــاری اســت. ماننــد پلیــس  ــه دیگــر ســخن پلیــس اداری اختصاصــی تأمین کننــده نظمــی وی هســتند. ب

صیــد و شــکار )وابســته بــه ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت(، پلیــس ســاختمان )وابســته بــه شــهرداری(، پلیــس 

اماکــن آلــوده و غیربهداشــتی )وابســته بــه وزارت کشــور و وزارت بهداشــت(، پلیــس حفــظ آثــار باســتانی )وابســته 

بــه وزارت کشــور و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی(، پلیــس گمــرک )وابســته بــه وزارت اقصــاد و دارایــی(، پلیــس 

ــدف آن  ــی ه ــی و رانندگ ــس راهنمای ــاق کاال، پلی ــواد مخــدر، قاچ ــا م ــارزه ب ــس مب ــردگاه، پلی ــس ف ــن، پلی راه آه

ــراری نظــم در رفت وآمــد وســائل نقلیــه اســت. برق
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2.1.2. مقامات و ماموران پلیس اداری

وظایــف پلیــس اداری اصــواًل برعهــده نهادهــا و مقامــات دولتــی )هماننــد اســتانداران، فرمانداران، بخشــداران 

ــه  ــس اداری ب ــات پلی ــت. مقام ــی( اس ــوراهای محل ــهرداری ها و ش ــد ش ــی )مانن ــات محل ــداران( و مقام و ده

ــا صــدور دســتورات الزم االجــرا را دارا  اشــخاصی اطــالق می شــود کــه صالحیــت وضــع مقــررات انتظامــی و ی

هســتند. دولــت در رأس کلیــه مقامــات پلیــس اداری قــرار دارد کــه بــا برخــورداری از اختیــارات وســیع در زمینــه 

برقــراری نظــم عمومــی می توانــد از صــدور دســتورات الزم االجــرا و وضــع مقــررات انتظامــی تــا اعــالم »وضعیــت 

اضطــراری«1 اقــدام نمایــد. امــا مأمــوران پلیــس اداری بــه اشــخاصی اطــالق می شــود کــه مجــری مقــررات و یــا 

دســتورات انتظامــی ای هســتند کــه از ســوی مقامــات پلیــس اداری صــادر گردیــده اســت. بــرای نمونــه در نظــام 

ــی(،  ــات پلیــس اداری عموم ــن مقام ــوان بلندپایه تری ــه عن ــری و ریاســت جمهوری )ب ــام رهب ــران مق ــی ای حقوق

وزیــر کشــور، اســتانداران، فرمانــداران و شــهرداران )بــه عنــوان مقامــات عــادی پلیــس اداری( صالحیــت صــدور 

دســتورات انتظامــی خطــاب بــه مامــوران تحــت امــر خویــش، همچنیــن اختیــار وضــع مقــررات انتظامــی را دارا 

ــد ضمــن پیش بینی هــای  ــزار اِعمــال و تحقــق نظــم عمومــی بای ــوان اب ــه عن ــات پلیــس اداری ب هســتند. مقام

الزم درخصــوص امــوری ماننــد تنظیــم آمدوشــد، مخاطــرات عمومــی، حــوادث و آســیب های وارده بــه اشــخاص 

و امــوال و...، اختیــارات و صالحیت هــای تشــخیصی الزم بــرای اتخــاذ تدابیــر و صــدور انــواع مجوزهــا، جوازهــا و 

انجــام نظارت هــا را برعهــده دارنــد. صالحیــت پلیســی )امــر و نهــی( اداره دارای مراتــب متفاوتــی اســت، بــه ایــن 

مفهــوم کــه برخــی از آنهــا خفیــف و برخــی شــدید اســت. بــرای نمونــه دســتورات پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 

بــرای تنظیــم امــور حمــل و نقــل کــه براســاس آیین نامــه راهنمایــی و رانندگــی ضمانت اجراهــای متفاوتــی )از 

صــدور بــرگ جریمــه تــا توقیــف وســیله نقلیــه و حتــی بازداشــت راننــده متخلــف( را در برمی گیــرد. همچنیــن 

دســتور شــهردار و مقامــات مجــاز دیگــر نســبت بــه قلــع و قمــع و تخریــب بناهــای غیرقانونــی و در حــال ویرانــی 

براســاس قوانیــن و مقــررات مربوطــه ممکــن اســت منجــر بــه صــدور اخطــار یــا اقــدام قضایــی گــردد.

2. آزادی اجتماعات

ــم داشــت.  ــوم آزادی خواهی ــه مفه ــی ب ــات، اشــاره کوتاه ــرو آزادی اجتماع ــوم و قلم ــن مفه ــش از تبیی پی

»آزادی« عبــارت از قدرتــی قانونــی اســت کــه افــزون بــر اجــرای خواســته های حکومــت، اجــرای خواســته های 

ــر ایــن اســاس، آزادی )اعــم از فــردی و  مشــروع شــهروندان را نیــز امکان پذیــر می ســازد )Mill، 2017: 66(. ب

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1.  . بــر اســاس اصــل 79 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران: »برقــراری حکومــت نظامــی مطلقــًا ممنــوع اســت. در حالــت 

جنــگ و شــرایط اضطــراری نظیــر آن دولــت حــق دارد بــا تصویــب مجلــس شــورای اســالمی، موقتــًا محدودیت هــای ضــروری 

را برقــرار نمایــد. ولــی مــدت آن بــه هرحــال نمی توانــد بیــش از ســی روز باشــد و درصورتی کــه ضــرورت همچنــان باقــی باشــد، 

دولــت موظــف اســت مجــدداً از مجلــس کســب مجــوز نمایــد«.
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عمومــی( همــواره بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی در نظــام اجتماعــی محتــرم اســت، امــا چــون ضرورت هــای زندگــی 

ــت اســت کــه شــرایطی را فراهــم  ــه کمــال اجــرا شــود وظیفــه دول ــع از ایــن اســت کــه ایــن آزادی ب جمعــی مان

آورد تــا ایــن آزادی هــا بــا هــم جمــع شــوند. در ایــن راســتا، بی گمــان بایــد بخشــی از آزادی هــا از بیــن بــرود؛ زیــرا 

آزادی هرکــس محــدود بــر آزادی دیگــران اســت، امــا تاآنجاکــه ممکــن اســت بایــد قانــون کلــی آزادی رعایــت شــود 

و آزادی شــهروندان تاانــدازه ای تحــدود شــود کــه بــرای حفــظ نظــم عمومــی ضــرورت دارد. چراکــه، آزادی تنهــا در 

ــه بهــای برهــم زدن آن مــورد حمایــت قــرار گیــرد.  چهارچــوب نظــم قابــل پذیــرش اســت و هیــچ گاه نمی تــوان ب

ــده شــهروندان اســت تنهــا در حــدود  ــت کــه نماین ــن رو دول ــت اســت. ازای ــده آن دول ــن نظــم و نگهدارن مظهــر ای

قانــون )قــرارداد اجتماعــی( می توانــد آزادی هــای شــهروندان را محــدود و حتــی تعلیــق کنــد. پــس می تــوان گفــت، 

ــه ای کــه اگــر درجــه  ــع نظــام ارزش هاســت. به گون ــون دارد و تاب ــا مفهــوم قان ــی ب مفهــوم آزادی درآمیختگــی ژرف

ــر آن باشــد، زمینــه  نســبی آزادی پذیرفتــه شــود و شــرایط زمــان و مــکان و باورهــای عمومــی، معیــار انعطاف پذی

ــد کــه  تعــادل و ســازگاری میــان مفهــوم آزادی و قــدرت را فراهــم می گــردد. از آنچــه گفتــه شــد چنیــن برمی آی

ــده  ــاد ش ــاع از آزادی ایج ــرای دف ــوی ب ــرای ق ــك ضمانت اج ــد، ی ــده باش ــتخوان بندی ش ــا آزادی اس ــون ب ــر قان اگ

اســت.

»آزادی اجتماعــات و تظاهــرات«1 )اعــم از تجمــع، اعتــراض، اعتصــاب، تحصــن و راهپیمایــی( به مثابــۀ یکــی از 

مصادیــق آزادی بیــان، نمــاد پویایــی جامعــه و شــهروندان یــک کشــور عبــارت اســت از: »حــق گردهمایــی آگاهانــه، 

ــا  ــت ی ــراز مخالف ــور اب ــه به منظ ــی ک ــکان عموم ــک م ــر در ی ــک نف ــش از ی ــد بی ــی و هدفمن ــالمت آمیز، موقت مس

ــه  ــه چ ــی، 1390: 129(. اینک ــرد« )عباس ــورت می پذی ــترک ص ــق مش ــاع از عالی ــب و دف ــج، تعقی ــت، تروی موافق

تعــداد افــراد بایــد گــرد هــم آمــده تــا »اجتمــاع« شــکل بگیــرد دارای ابهــام اســت. بــر اســاس آراء دیــوان اروپایــی 

ــون  ــر اســاس قان ــا در حقــوق انگلســتان ب ــوان تجمــع نامیــد، ام ــی حداقــل دو نفــر را می ت حقــوق بشــر، گردهمای

 European Court of(ــا بیشــتر باشــند ــر ی ــد 12 نف ــراد حاضــر در اجتماعــات بای نظــم عمومــی )1986( تعــداد اف

Human Rights,2012 para.29(. آزادی مزبــور خالــق یــك قــدرت جدیــد در برابــر قــدرت حکومــت و دارای ماهیتــی 

»حــق ـ قــدرت«2  اســت )قــاری ســیدفاطمی، 1388، 2-30(؛ زیــرا در اِعمــال آن دو عنصــر »آزادی«3 بــه عنــوان 

1. میــان اجتماعــات و تظاهــرات تفــاوت وجــود دارد؛ اجتماعــات )اعــم از ســاکن و متحــرك( حالــت عــام دارد و ممکــن اســت بــا 

هــدف ایجابی)حمایــت( یــا ســلبی)اعتراض( صــورت پذیــرد؛ امــا تظاهــرات غالبــًا متحــرك بــوده و بــا هــدف اطالع رســانی و جلــب 

حمایت هــای هرچــه بیشــتر صــورت می پذیــرد. ایــن تفکیــك در حقــوق انگلســتان نیــز وجــود دارد؛ بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک :

Gabriele Ganz, )1989(, understanding public law,)London, Fontana perss, p. 107

2. Power-right. 

3.the freedom.
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حــق طبیعــی افــراد و »قــدرت«1 بــه عنــوان عامــل اســتقرار نظــم عمومــی در مواقعــی بــه ناچــار در تزاحــم قــرار 

 Corbeanu،( ــرد ــرار می گی ــروط ق ــاِز مش ــای مج ــمار آزادی ه ــات در ش ــا آزادی اجتماع ــن مبن ــر ای ــد. ب می گیرن

ــه  ــد ب ــد نمی توانن ــه اراده کنن ــن آزادی هرزمان ک ــال ای ــرای اعم ــهروندان ب ــه ش ــوم ک ــن مفه ــه ای 232 :2010(. ب

فعالیــت بپردازنــد، بلکــه موظفنــد از قبــل بــه مقامــات صالحیــت دار اعــالم یــا از آنــان کســب مجــوز نماینــد، اگرچــه 

ایــن امــر در ظاهــر مغایــر بــا آزادی شــهروندان اســت، امــا بــه لحــاظ تأثیــری کــه بــر نظــم عمومــی دارد قابل توجیــه 

بــه نظــر می رســد؛ بنابرایــن آزادی اجتماعــات زمینه ســاز مشــارکت عملــی و حضــور مســتقیم و گروهــی مــردم در 

عرصــه اجتمــاع اســت کــه می تواننــد خواســته ها و تمایــالت خــود را بــدون واســطه بــه گــوش زمامــداران برســانند.

1.2. انواع اجتماعات

اجتماعــات در حالــت کلــی از منظــر »زمــان« بــه دو دســته اجتماعــات دائــم )اعــم از احــزاب، انجمن هــا و 

اصنــاف( و اجتماعــات موقــت )اعــم از تجمــع، اعتــراض، اعتصــاب، تحصــن و راهپیمایــی( و از منظــر »مــکان« 

ــز از  ــک متمای ــر هری ــم ب ــام حاک ــه نظ ــوند ک ــیم می ش ــی  تقس ــی و عموم ــات خصوص ــته اجتماع ــه دو دس ب

دیگــری اســت.2 »اجتماعــات عمومــی«3 درمقابــل »اجتماعــات خصوصــی«4 قــرار دارد و آن عبــارت اســت از 

حضــور افــراد در معابــر و اماکــن عمومــی و اســتفاده از یــک فرصــت نمایشــی بــرای بیــان خواســته های جمعــی 

خویــش کــه اصــواًل ماهیــت »مطالبه گرایانــه« دارد )دوفــار، 1391، 29(. در ایــن تعریــف معیــار اصلــی تمایــز 

میــان دو نــوع اجتمــاع خصوصــی و عمومــی، امکان پذیــر بــودن شــرکت همــه اشــخاص داوطلــب در تجمعــات 

عمومــی اســت. خطــرات احتمالــی هرنــوع تجمــع در معابــر عمومــی موجــب تمایــز اجتماعــات مســالمت آمیز 

از خشــونت آمیز گردیــده اســت. نظــام حاکــم بــر اجتماعــات نــوع نخســت مبتنــی بــر »آزادی« و نظــام حاکــم 

.)Nowak، 2009، 448( بــر اجتماعــات نــوع دوم مبتنــی بــر »ممنوعیــت« اســت

1.1.2. اجتماعات عمومی مسالمت آمیز

ــا  ــه نه تنه ــت ک ــی اس ــای گروه ــه آزادی ه ــالمت آمیز« از جمل ــی مس ــات عموم ــزاری »اجتماع ــق برگ ح

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. Power
ــن  ــود و در اماک ــط می ش ــی مرتب ــخاص خصوص ــط اش ــزل توس ــه من ــتفاده آزادان ــئله اس ــه مس ــی« ب ــات خصوص 2. »اجتماع

ــًا  ــن اجتمــاع صرف ــرد. ای ــا در اماکــن شــبه خصوصــی ماننــد ســالن نمایــش صــورت می پذی خصوصــی بســته، ماننــد منــزل ی

ــه محــل دعوت شــده اند را در برمی گیــرد اگرچــه تجمعــات خصوصــی در  اشــخاص معینــی را کــه به طــور فــردی و مشــخص ب

ــی برگــزار می گــردد. ــدون مجــوز قبل ــد و به صــورت آزاد و ب ــرار دارن چارچــوب زندگــی خصوصــی، آزادی مســکن و مالکیــت ق

3. Public assembly.

4. Private  assembly.
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ــن و  ــت قوانی ــورت رعای ــه در ص ــد، بلک ــد آن نماین ــه تحدی ــدام ب ــد اق ــس نبای ــی و پلی ــات عموم مقام

مقــررات مربوطــه از ســوی تجمع کننــدگان، دولــت مکلــف بــه تأمیــن نظــم و امنیــت برگــزاری آن نیــز 

ــد آن را در  ــت و بای ــبی اس ــوم نس ــک مفه ــودن ی ــالمت آمیز ب ــت مس ــد )oya، 2007: 64(. صف می باش

پرتــو اوضــاع و احــوال و شــرایط حاکــم تفســیر نمــود )هاشــمی، 1390: 424(. در ایــن راســتا کمیســیون 

اروپایــی حقــوق بشــر تظاهراتــی را کــه در آن از آالت موســیقی و ســازهای کوبــه ای بهــره گرفتــه شــده 

ــت  ــوده اس ــداد نم ــالمت آمیز قلم ــرات غیرمس ــد را تظاه ــو می باش ــال و هیاه ــا جاروجنج ــراه ب و هم

ــر  ــرات در معاب ــزاری تظاه ــه برگ ــی فرانس ــورای دولت ــویی ش )Binder & Heupel، 2015: 245(. از س

ــزاری  ــا برگ ــالم، ام ــالمت آمیز اع ــیقی، مس ــدگان از آالت موس ــتفاده تجمع کنن ــم اس ــی را به رغ عموم

 Beinin، 2011:( آن را صرفــًا مشــروط بــه اعــالم قبلــی بــه مقامــات صالحیتــدار انتظامــی نمــوده اســت

ــاری  ــونت رفت ــز از خش ــوان در پرهی ــالمت آمیز را می ت ــات مس ــاخصه های اجتماع ــن ش 121(. مهمتری

ماننــد »غیرمســلحانه بــودن«1، »تخریــب«2 و خشــونت کالمــی ماننــد »عــدم ترویــج تنفــر«3 از ســوی 

ــی و  ــه دو شــکل قانون تجمع کننــدگان احصــاء نمــود )Kayz، 2014: 126(. اجتماعــات مســالمت آمیز ب

ــود. ــزار می ش ــی برگ غیرقانون

1.1.1.2. اجتماعات مسالمت آمیز قانونی

ــونت های  ــز از خش ــر پرهی ــه عالوه ب ــرد ک ــی را دربرمی گی ــی« تجمعات ــالمت آمیز قانون ــات مس »اجتماع

رفتــاری و کالمــی از ســوی تجمع کننــدگان، اِعمــال آن مســتلزم اعــالم یــا کســب اجــازه قبلــی از دولــت 

اســت. قانون گــذار ایــران برگــزاری اجتماعــات را در اصــل 27 قانــون اساســی مشــروط بــه عــدم حمل ســالح 

و عــدم اخــالل بــه مبانــی اســالم نمــوده اســت کــه بــا توجــه بــه ســیر تصویــب مشــروح مذاکــرات بررســی 

ــودن تجمعــات اســت  ــی و مســالمت آمیز ب ــون اساســی، مقصــود همــان قانون نهایــی مجلــس خبــرگان قان

)ادارۀ کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســالمی، 1364(. به همیــن دلیــل اجتماعــات 

ــز  ــام مســلحانه علیــه حکومــت( متمای مســالمت آمیز از اجتماعــات خشــونت آمیز )اغتشــاش، شــورش و قی

ــی  ــا کســب مجــوز قبل ــا اطــالع ی ــات مســالمت آمیز ب ــزاری تجمع ــب کشــورها برگ ــه در اغل اســت. اگرچ

اســت، امــا تجمعاتــی کــه براســاس عــادات و رســوم محلــی و مذهبــی صــورت می پذیــرد از کســب مجــوز و 

اعــالم قبلــی معاف انــد؛ لــذا مقامــات عمومــی یــا پلیــس اداری نبایــد بــه ایــن آیین هــا و اجتماعــات ناشــی 

1. Unarmed.

2. Destruction.

3. Failure to promote hatred.
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از آن خدشــه وارد نماینــد، مگــر اینکــه مداخلــه آنهــا بــرای پاسداشــت نظــم عمومــی واقعــًا ضــرورت داشــته 

ــت را  ــوم اس ــا مرس ــور م ــاز در کش ــه از دیرب ــی ک ــای مذهب ــم ها و آیین ه ــزاری مراس ــتا برگ ــن راس ــد.1 در ای باش

می تــوان از جملــه اجتماعاتــی در نظــر گرفــت کــه تکلیــف اصلــی دولــت تأمیــن نظــم و امنیــت برگــزاری آن اســت.

2.1.1.2. اجتماعات مسالمت آمیز غیرقانونی

ــا اعــالم  ــدون اخــذ مجــوز ی ــر مــی گیــرد کــه ب ــی« تجمعاتــی را در ب »اجتماعــات مســالمت آمیز غیرقانون

ــت  ــزده اس ــر ن ــدگان س ــوی اجتماع کنن ــاری از س ــا رفت ــی ی ــونت آمیز کالم ــات خش ــا اقدام ــزار، ام ــی برگ قبل

)FENWICK، 1989: 899(. بــا توجــه بــه اینکــه این گونــه اجتماعــات بــدون هماهنگــی بــا مقامــات صالحیت دار 

شــکل می گیــرد ممکــن اســت نظــم عمومــی را مختــل یــا حیــات ســایر شــهروندان را بــا تهدیــد مواجــه ســازد، 

ــرا  ــد؛ زی ــدام نمای ــاط و دوراندیشــی اق ــت احتی ــا نهای ــد ب ــه اجتماعــات، بای ــرل این گون ــن رو پلیــس در کنت ازای

ــه تظاهــرات خشــونت آمیز  ــه ب ــا ســوءتدبیر، یــک تجمــع مســالمت آمیز و فاقــد وصــف مجرمان ممکــن اســت ب

.)Waddington، 1994: 138( مبــدل گــردد )اغتشــاش، شــورش و حتــی قیــام علیــه حکومــت(

 

2.1.2. اجتماعات عمومی خشونت آمیز

»اجتماعــات عمومــی خشــونت آمیز« اجتماعاتــی را در بــر می گیــرد کــه در آن تجمع کننــدگان بــه اقدامــات 

خشــونت آمیز بیرونــی ماننــد اقــدام مســلحانه، تخریــب امــوال عمومــی، پرتــاب اشــیاء، ارعــاب دیگــران و درگیــری 

بــا شــهروندان یــا پلیــس متوســل می شــوند )قاســمی، 1392: 54(. البتــه بایــد میــان اجتماعاتــی کــه بــا اعــالم 

ــه دالیلــی چــون تحریــک تجمع کننــدگان از ســوی  ــا کســب مجــوز قبلــی آغــاز امــا در حیــن برگــزاری بنــا ب ی

ــدا  ــه از همــان ابت ــی ک ــه و اجتماعات ــش یافت ــه خشــونت گرای ــی ب ــات عموم ــا ســوءتدبیر مقام ــده ای خــاص ی ع

خشــونت آمیز بــوده و بــدون مجــوز قانونــی آغــاز گردیــده، تفکیــك قائــل شــد. در اجتماعــات نــوع نخســت برخــالف 

اجتماعــات نــوع دوم ازآنجاکــه از نظــر حاکمیــت، تمامــی اجتماع کننــدگان دارای هویتــی واحــد تلقــی می شــوند، 

پلیــس ابتــدا بایــد اخطارهــای الزم بــرای پراکنده ســازی تجمع کننــدگان صــادر نمایــد، ســپس در راســتای حفــظ 

ــات  ــوع اجتماع ــن ن ــرل ای ــردد.2 اســتفاده از زور در کنت ــه زور متوســل گ ــون ب ــی و در چارچــوب قان نظــم عموم

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. مفهــوم مقامــات عمومــی عام تــر از مفهــوم مقامــات پلیــس اداری اســت؛ زیــرا فعالیت هــاي پلیســی دولــت به تمامــی برعهــده 

ــه تأمینــی و  ــت کــه ماهیــت آن جنب ــارات پلیســی ناشــی از نظــم عمومــی دول ــه نیســت؛ بلکــه آن بخــش از اختی ــوه مجری ق

پیشــگیرانه دارد برعهــده مقامــات قــوه مجریــه و بخــش دیگــر کــه ماهیــت آن جنبــه کشــف جرایــم و تعقیــب مجرمیــن دارد، 

برعهــده قــوه قضاییــه اســت؛ بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص. ر. ک. بــه: طباطبائــی مؤتمنــی، منوچهــر )1384( حقــوق 

اداری، انتشــارات ســمت، چــاپ دهــم، ص222.

2. هــدف از اخطــار آن اســت کــه شــهروندان خــوب )Good citizens( از صحنــه پراکنــده و محــل را تــرک کننــد تــا از دیگــران 

کــه عامدانــه بــه اخــالل در نظــم و امنیــت عمومــی ادامــه می دهنــد متمایــز شــوند.
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اگرچــه یــك امــر ضــروری و در عیــن حــال اســتثنایی تلقــی می شــود، امــا بایــد دانســت کــه کاربســت آن بســیار 

ــض  ــام نق ــاب اته ــونت و انتس ــعه خش ــب توس ــد موج ــوه می توان ــور بالق ــه به ط ــه ای ک ــت، به گون ــده اس پیچی

حقــوق بشــر بــه دولــت گــردد، تــا جائی کــه »ســولوموس«1 نظریه پــرداز مطــرح انگلیســی در بــاب توســل بــه زور 

 .)Doherty & paterson، 2003، 84( در ایــن قبیــل ناآرامی هــا از تعبیــر »کبریــت و جرقــه«2 اســتفاده می کنــد

ــه »اغتشــاش« و »شــورش« تقســیم نمــود. ــوان ب ــی می ت ــت کل اجتماعــات خشــونت آمیز را در حال

1.2.1.2. اغتشاش

ــه  ــی ک ــا تجمعات ــع ی ــت از تجم ــارت اس ــد و آن عب ــوا می باش ــا و بل ــوب، غوغ ــا آش ــرادف ب ــاش«3 مت »اغتش

ــه  ــدام ب ــود اق ــداف خ ــه اه ــل ب ــرای نی ــتمر( ب ــورت غیرمس ــدگان )به ص ــاس، تجمع کنن ــرایط حس ــاره ای از ش در پ

ــد  ــهروندان می نماین ــایر ش ــس و س ــوران پلی ــه مأم ــوم ب ــی، هج ــوال عموم ــن و ام ــیدن اماک ــب، آتش کش تخری

ــس  ــت لس آنجل ــگ4  ایال ــه رادنی کین ــال 1998 محل ــات س ــه اغتشاش ــرای نمون ــرادی، 1388: 178(. ب )الیاســی، م

آمریــکا کــه به دلیــل ضــرب و شــتم شــهروندان سیاه پوســت توســط مأمــوران پلیــس سفیدپوســت و تبرئــه گروهــی 

ــب  ــی را تخری ــوال عموم ــتمر( ام ــورت غیرمس ــه روز )به ص ــی س ــگران ط ــت و اغتشاش ــوع پیوس ــوران به وق از مأم

Gli- ــا مداخلــه پلیــس و مهــار آن خاتمــه یافــت  ــد، از مصادیــق اغتشــاش به شــمار مــی رود کــه درنهایــت ب )نمودن

je، 1996، 12(. از مهمتریــن مصادیــق آشــوب های داخلــی نیــز می تــوان بــه ناآرامی هــای ســال های 1375، 

ــه تقســیمات کشــوری )ســبزوار، ســمیرم، المــرد(،  ــوط ب ــه ترتیــب مرب 1388 ، 1396 و 1398 اشــاره نمــود کــه ب

ــن می شــود. ــات، نارضایتی هــای اقتصــادی و اعتراضــات ناشــی از افزایــش قیمــت بنزی اعتراض هــای سیاســی انتخاب

2.2.1.2. شورش

»شــورش«5  از نظــر لغــوی متــرادف بــا عصیــان، طغیــان، کودتا، قیــام و انقــالب آمده اســت )ســنجابی، 1370، 

ــًا مســتمر و خشــونت آمیز  ــه غالب ــرد ک ــی را دربرمی گی ــا تجمعات ــع ی ــر اصطالحــی تجم ــوم از نظ ــن مفه 14(. ای

)مســلحانه( صــورت می پذیــرد. هــدف از شــورش ایجــاد تغییــر در موضوعــی خــاص یــا برقــراری وضعیتــی مطلــوب 

ــد.  ــاش می باش ــیع تر از اغتش ــطحی وس ــات وارده دارای س ــیب ها و صدم ــزان آس ــر می ــت و از نظ ــه اس در جامع

شــورش نتیجــه فریــاد کســانی اســت کــه حکومــت اعتنایــی بــه خواســت مشــروع آنهــا ننمــوده، لــذا ممکــن اســت 

حتــی منجــر بــه »قیــام«، »تغییــر نظــام« و »انقــالب« نیــز گــردد )شــریفی، 1388، 45(.

1. Solomos.

2. Matches and spark.

3. Turbulence, commotion, sedition.

4. Rodney King.

5. Insurgency , rebellion, revolt, riot, uprising, insurrection.
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3. نظام حقوقی حاکم بر موضوع

نظام هــای حقوقــی بــه منظــور پاسداشــت »نظــم عمومــی« و تضمیــن آزادیهــای شــهروندی ازجملــه »آزادی 

اجتماعــات« قواعــدی تــدارک دیده انــد کــه در شــرایط عــادی و اضطــراری کامــاًل متفــاوت از یکدیگــر اســت. 

1.3. وضعیت عادی

»وضعیــت عــادی« بــه حالتــی اطــالق می گــردد کــه یــك خطــر یــا حادثــه طبیعــی )ماننــد ســیل و زلزلــه( 

یــا واقعــه غیرطبیعــی )ماننــد اغتشــاش، شــورش، کودتــا، جنــگ و حمــالت تروریســتی( نظــم عمومــی را تهدیــد 

ــه  ــه اینک ــت. با توجه ب ــر اس ــی ای امکان پذی ــچ نگران ــدون هی ــز ب ــهروندان نی ــای ش ــال آزادی ه ــد و اِعم نمی کن

ــا  ــان ب ــورت توأم ــه ص ــهروندان ب ــای ش ــن آزادی ه ــی و تضمی ــم عموم ــت نظ ــکان پاسداش ــت ام ــن حال در ای

ــه مداخلــه قــدرت عمومــی احســاس  ــل تحقــق می باشــد، معمــواًل نیــازی ب ضمانت اجراهــا و تدابیــر عــادی قاب

نمی گــردد. اگرچــه بهره منــدی شــهروندان از حقــوق و آزادی هــای خویــش، در وضعیــت عــادی امــری معقــول 

ــور حتــی در ایــن وضعیــت نیــز مطلقــًا آزاد نیســت،  ــه نظــر می رســد. امــا اِعمــال آزادی هــای مزب و منطقــی ب

چــه آنکــه ممکــن اســت بــه هرج ومــرج و ناآرامــی منجــر گــردد. بــر ایــن اســاس کشــورها، کنتــرل آزادی هــای 

ــد. ــزی می نماین ــی« و »پیشــگیرانه« پی ری ــه دو الگــوی »تعقیب ــر پای ــت را ب ــن وضعی شــهروندان در ای

1.1.3. نظام تعقیبی

»نظــام تعقیبــی« رویکــرد جوامــع سیاســی توســعه یافته اســت کــه جنبــه کشــف و تعقیــب پســینی دارد 

و شــهروندان در پرتــو آن، فــارغ از هرگونــه فشــار و محدودیتــی و بــا علــم بــه اینکــه سوءاســتفاده از حقــوق و 

آزادی هــا موجــب مســئولیت خواهــد بــود )بــدون آنکــه دولــت را در جریــان اعمــال خــود قــرار دهنــد(، ابتــکار 

عمــل برخــورداری از آزادی هــای شــهروندی را دارنــد و تــا زمانــی کــه اِعمــال ایــن آزادی فرآینــد عــادی خــود 

را می گذرانــد، نهــاد پلیــس مجــاز بــه مداخلــه نیســت. دخالــت پلیــس زمانــی آغــاز می شــود کــه شــهروندان، 

حــدود قانونــی تعیین شــده بــرای پاسداشــت نظــم عمومــی و دیگــر مالحظــات اجتماعــی )ازجملــه عــدم اضــرار 

بــه حقــوق دیگــران( را رعایــت ننماینــد. بــه بیــان بهتــر، در ایــن الگــو نهــاد پلیــس بــه منظــور پاسداشــت نظــم 

ــه  ــت اینک ــت. نخس ــدی اس ــازات چن ــی دارای امتی ــام تعقیب ــد. نظ ــار می کن ــدارا رفت ــامح و م ــا تس ــی ب عموم

ــال  ــو، اِعم ــن الگ ــو ای ــه در پرت ــدارد. دوم اینک ــینی ن ــه پیش ــهروندان مداخل ــت ش ــاز فعالی ــس در آغ ــاد پلی نه

بی قیدوشــرط آزادی شــهروندان اصــل و تحدیــد آن اســتثناء اســت. ســوم ایــن کــه شــهروندان از پیــش نســبت 

بــه حقــوق و تکالیــف خــود آگاهــی و ابتــکار عمــل دارنــد و چهــارم اینکــه در صــورت ارتــکاب تخلــف یــا جــرم، 

شــهروندان ضمــن بهره منــدی از تضمینــات الزم )ماننــد حــق دفــاع، حــق انتخــاب وکیــل و محاکمــه عادالنــه( 

دارای مســئولیت خواهنــد بــود. اگرچــه در الگــوی تعقیبــی »ســرکوب محــض« یــا »اعمــال قانــون بــدون ارفــاق« 

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(
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جایگاهــی نــدارد و مناســب ترین الگــو بــرای اعمــال آزادی شــهروندان بــه شــمار مــی رود؛ امــا بــه لحــاظ عــدم 

ــی ناشــی از آن، نهــاد  ــات ناشــی از نظــم عمومــی و چالش هــای احتمال ــا اقتضائ ــور ب ــاق کامــل نظــام مزب انطب

پلیــس مقبولیــت چندانــی بــرای آن قائــل نیســت.

2.1.3. نظام پیشگیرانه

نظــام پیشــگیرانه کــه بــه آن »نظــام پلیســی«1 یــا »نظــام تأمینــی« نیــز گفتــه می شــود، رویکــرد متــداول 

اغلــب کشــورها بــرای پاسداشــت نظــم عمومــی در شــرایط عــادی اســت. در ایــن نظــام نهــاد پلیــس الزاماتــی 

ــه شــهروندان تحمیــل می کنــد، بدیــن معنــا کــه شــهروندان،  ــی ب ــرای جلوگیــری از هــر فعالیــت غیرقانون را ب

پیــش از انجــام تشــریفات قبلــی، نمی تواننــد از حقــوق و آزادی هــای خویــش برخــوردار شــوند؛ بنابرایــن، ایــن 

کشــورها، صرف نظــر از تکلیفــی کــه در پاسداشــت حقــوق و آزادی هــای شــهروندان بــر عهــده دارنــد، بــا تکیــه 

ــد. در نظــام  ــر پیشــگیری اختصــاص می دهن ــه ام ــت را ب ــه« اولوی ــر مقابل ــر پیشــگیری ب ــر قاعــده »تقــدم ام ب

ــای  ــرط آزادی ه ــال بی قیدوش ــتثناء اعم ــهروندان و اس ــای ش ــق آزادی ه ــد و تعلی ــر تحدی ــل ب ــگیرانه اص پیش

ــد  ــا تشــخیص و صالحدی ــن نظــام اعمــال آزادی هــای شــهروندان همــواره ب شــهروندان اســت. ازآنجاکــه در ای

ــی رود؛  ــمار م ــی به ش ــم عموم ــت نظ ــرای پاسداش ــیوه ب ــب ترین ش ــرد، مناس ــورت می پذی ــی ص ــات عموم مقام

لــذا نظــام پیشــگیرانه، دارای مقبولیــت باالیــی نــزد مقامــات پلیــس اداری اســت درحالی کــه دســت یازیــدن بــه 

نظــام پیشــگیرانه ممکــن اســت ناخوشــایندترین شــیوه بــرای اِعمــال آزادی شــهروندان بــه نظــر برســد.

2.3. وضعیت اضطراری

ــت اســت،  ــداری یــک کشــور، سرســختانه مــورد حمایــت دول ــۀ وجــه پای پاسداشــت نظــم عمومــی به مثاب

لــذا آن را بــا هیچ چیــز دیگــری جایگزیــن نمی کنــد. براین اســاس همــه کشــورها بــه اســتناد اصــل »اضطــرار« 

ــی در  ــاده«3 و حت ــت فوق الع ــا »وضعی ــراری«2 ی ــت اضط ــود »وضعی ــررات خ ــن و مق ــرورت« در قوانی ــا »ض ی

برهه هایــی اداره کشــور توســط نظامیــان »حکومــت نظامــی« را بــه رســمیت شــناخته اند. وضعیــت اضطــراری، 

ــا  ــی ی ــع ضــرر و خطــر عموم ــرای دف ــذار در آن شــرایط ب ــه قانونگ ــی هســتند ک ــا و اوضــاع و احوال موقعیت ه

ــد  ــاز بوده ان ــادی مج ــرایط ع ــه در ش ــد ک ــور می کن ــی ام ــت برخ ــه ممنوعی ــدام ب ــر اق ــت مهم ت ــب منفع جل

)صفــری کاکــرودی، 1395، 61(. اعــالم وضعیــت اضطــراری از ســوی دولت هــا هنگامــی اســت کــه یــک خطــر 

1.  Regime de police

2.   state of exception.

3.  state of  emergency 
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ــگ(،  ــی )جن ــا بین الملل ــا( ی ــورش وکودت ــی )ش ــلحانه داخل ــای مس ــد ناآرامی ه ــتثنایی مانن ــا اس ــی ی عموم

ــیوع  ــتی و ش ــات تروریس ــراری )اقدام ــت اضط ــر وضعی ــیل( و دیگ ــه و س ــی )زلزل ــای طبیع ــا و بالی بحران ه

بیماری هــای همه گیــر( حیــات یــک ملــت را تهدیــد می کنــد. اعــالم حالــت اضطــراری درواقــع هشــداری اســت 

ــت از یــک ســو دولت هــا  ــن حال ــه دســتورهای ســازمان های دولتــی، در ای ــن نهــادن ب ــرای ت ــه شــهروندان ب ب

ــای  ــوق و آزادی ه ــی حق ــرای برخ ــاز( ب ــا ممنوعیت س ــاز ی ــژِه )محدودیت س ــات وی ــِت نظام ــر از کاربس ناگزی

ــر از پذیــرش محدودیت هــا و ممنوعیت هــای ناشــی  شــهروندان اســت و از ســوی دیگــر، شــهروندان نیــز ناگزی

ــت را  ــوری دول ــه ف ــراری مداخل ــت اضط ــه وضعی ــمی، 1390، 90(. ازآنجاک ــند )هاش ــور می باش ــرایط مزب از ش

فراهــم ســاخته و حتــی ممکــن اســت موجــب اعطــای اختیــارات فراوانــی بــه نهــاد پلیــس گــردد کــه در شــرایط 

عــادی فاقــد آن اســت؛ شناســایی وضعیــت اضطــراری بایــد مبتنــی بــر قواعــد حقوقــی باشــد تــا از ایــن رهگــذر 

ــن رو  ــرد. از ای ــرار گی ــی ق ــکار عموم ــی اف ــورد ارزیاب ــت م ــداری دول ــن و قانونم ــهروندان تضمی ــای ش آزادی ه

مداخلــه قــدرت عمومــی بــرای پاسداشــت نظــم عمومــی در شــرایط اضطــراری مســتلزم وضــع قوانیــن خــاص 

مــی باشــد. در ایــن راســتا، برخــی کشــورها بــا تصویــب قوانیــن اختصاصــی مربــوط بــه حالــت اضطــراری، ســعی 

ــم  ــن »نظ ــتان قوانی ــه در انگلس ــرای نمون ــد. ب ــی نموده ان ــات عموم ــت مقام ــات دول ــدی اقدام در چهارچوب بن

ــراری و  ــت اضط ــت«3 و »وضعی ــعه دول ــتراتژی توس ــن »اس ــه قوانی ــمی«2، در فرانس ــرار رس ــی«1 و »اس عموم

تروریســم«4 در ایــاالت متحــده آمریــکا »قانــون ضــد تروریســتی و میهن پرســتی آمریــکا«5 درخصــوص شــرایط 

ــب رســیده اســت.  ــه تصوی ــاده ب فوق الع

4. رویکرد دیوان عدالت اداری

ــم  ــای نظ ــورت اقتض ــود در ص ــد ب ــادر خواه ــواره ق ــالح، هم ــار ظاهرالص ــن معی ــه ای ــل ب ــا توس ــت ب دول

عمومــی، حقــوق و آزادی هــای شــهروندان را تحدیــد و حتــی تعلیــق نمایــد )Feinberg، 2014،141(؛ بنابرایــن 

ــک  ــۀ ی ــی )به مثاب ــارت قضای ــای شــهروندان، نظ ــوق و آزادی ه ــِد حق ــع بیش ازح به منظــور پیشــگیری از تضیی

نهــاد مســتقل( بــر ّاعمــال مقامــات عمومــی ضــرورت می یابــد. بــرای نمونــه شــورای دولتــی فرانســه از ابتــدای 

ــه در نظر گرفتــن آزادی شــهروندان  ــدام به منظــور نظــم عمومــی را منــوط ب ــه اق ــار هرگون ــرن نوزدهــم اختی ق

نمــوده و علی رغــم تجویــِز تحدیــِد حــق تجمــع و اعتصــاب، بــرای پیشــگیری از اســتفاده نامشــروع یــا مغایــر بــا 

مقتضیــات نظــم عمومــی، گونــه ای نظــارت شــدید و حداکثــری از ســوی دادگاه را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد 

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(

1. Public Order act. 

2. Official Secrets act. 

3. Maximaize government.

4. Emergency powers and Terrorism act.

5. usa patriot act.
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

ــی1   ــون اساس ــول 170 و 173 قان ــاد اص ــق مف ــتا و مطاب ــن راس )Arnold & Martinez، 2017، 212(. در ای

ــات  ــن آزادی اجتماع ــی و تضمی ــم عموم ــوب از نظ ــت مطل ــران در پاسداش ــرد دادرس اداری ای ــل رویک تحلی

ــد. ــرورت می یاب ض

1.4. تحلیل رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بــه منظــور شــناخت رویکــرد دادرس اداری ایــران در ایــن زمینــه اگرچــه نمی تــوان پرونده هــای متعــددی 

ــخ  ــت اداری در تاری ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــی 1314 هی ــماره 1312 ال ــا رأی ش ــود؛ ام ــرح نم ــورد مط را م

ــران از  ــت  وزی ــماره 37876/ت55068ه ـ 1397/3/29 هیئ ــه ش ــال تصویب نام ــوع ابط ــا موض 1398/06/26 ب

ــه نظــر می رســد. ــل ب ــل تأم ــی قاب ــات مختلف جه

1.1.4. آبشخور تاریخی

ــدی  ــی و ناکارآم ــای عموم ــکل گیری ناآرامی ه ــت ش ــر از عل ــاه 1396 صرف نظ ــای دی م ــس از ناآرامی ه پ

ســایر روش هــای انتقــال اعتراض هــای مردمــی بــه زمامــداران )ازجملــه رســانه ها و احــزاب(، دولــت و نهادهــای 

ــأت  ــرانجام هی ــدند. س ــی ش ــای مردم ــزاری تجمع ه ــرای برگ ــخص ب ــی مش ــن مکان های ــتار تعیی ــی خواس مدن

ــرای  ــی مناســب ب ــن مکان های ــه ای درخصــوص »تعیی ــب مصوب ــه تصوی ــدام ب ــخ 1397/3/20 اق ــت در تاری دول

ــن تصویب نامــه، ورزشــگاه های دســتجردی، تختــی، معتمــدی، آزادی  ــر اســاس ای اعتــراض و تجمــع« نمــود. ب

ــع شــمالی  ــدان، شــهر و ضل ــت، پردیســان، هنرمن ــی، والی و شــهید شــیرودی و بوســتان های گفت وگــو، طالقان

ــایر  ــد. در س ــن گردی ــران تعیی ــهر ته ــع در ش ــب تجم ــای مناس ــوان محل ه ــه عن ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل

شــهرها، افــزون بــر عــدم تعییــن محــل یــا محل هــای خــاص، برگــزاری تجمعــات را بــا محدودیت هــای فــراوان 

ــا  ــاع ب ــل اجتم ــعت مح ــب وس ــهری، تناس ــط ش ــودن در محی ــل ب ــی و داخ ــت دسترس ــر )قابلی ــری نظی دیگ

ــانه ها،  ــهروندان و رس ــایر ش ــرای س ــدگان ب ــدای تجمیع کنن ــدن ص ــدن و شنیده ش ــکان دیده ش ــت، ام جمعی

قابلیــت حفاظــت انتظامــی و امنیتــی محــل، فراهــم بــودن امــکان حضــور فــوری نیروهــای امــدادی در محــل 

در صــورت ضــرورت، دور بــودن از محل هــای دارای رده هــای حفاظتــی، عــدم ایجــاد اخــالل جــدی در 

ــاد و عــدم  ــردد زی ــودن از محل هــای دارای ت ــه مــردم، دور ب ــت و بخــش عمومــی ب ــه دول خدمات رســانی روزان

ــا  ــع ی ــران در تجم ــته دیگ ــن ناخواس ــرار گرفت ــیرها، ق ــایر مس ــه س ــال ب ــی غیرقابل انتق ــداد ترافیک ــاد انس ایج

ــه  ــبت ب ــردم نس ــات م ــات اعتراض ــکایات، تظلم ــه ش ــیدگی ب ــور رس ــی دارد: »به منظ ــرر م ــی مق ــون اساس ــل 173 قان 1. اص

مأموریــن یــا واحدهــا یــا آیین نامه هــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا، دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری زیــر نظــر رئیــس 

قــوه قضاییــه تأســیس می گــردد...«. همچنیــن براســاس مفــاد اصــل 170 قانــون اساســی قضــات دادگاه هــا... خــودداری کننــد و 

ــت اداری تقاضــا کنــد. ــوان عدال ــه مقــررات را از دی ــد ابطــال اینگون هرکــس می توان
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تســهیل پیوســتن افــراد بــا انگیزه هــای دیگــر بــه آن، حتی المقــدور عــدم ایجــاد اخــالل شــدید در کســب و کار 

و فعالیــت روزانــه ســایر شــهروندان( مواجــه نمــوده بــود.

2.1.4. علت ابطال تصویب نامه هیئت دولت

ایــن مصوبــه در تاریــخ 1398/06/26 در پــی شــکایت ســه نفــر از شــهروندان مبنــی بــر مغایــرت مصوبــه 

هیــأت دولــت بــا اصــل نهــم )امــکان تحدیــد و ســلب آزادی هــای ملــت( و اصــل 27 قانــون اساســی )محــدود 

ــه اخــذ مجــوز و نظــارت  ــه مکان هایــی مشــخص و منــوط کــردن اجتماعــات ب نمــودن اعمــال آزادی تجمــع ب

پیشــینی دولــت( مصوبــه موصــوف توســط هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ابطــال گردیــد. دیــوان در حالــی 

اقــدام بــه ابطــال مصوبــه فــوق نمــود کــه در نظــام حقوقــی کنونــی ایــران همان گونه کــه در رأی دیــوان عدالــت 

اداری نیــز بــه آن تصریــح شــده اســت، کمیســیون مــاده 10 قانــون احــزاب متصــدی صــدور مجــوز برگــزاری 

تجمــع اســت، امــا کمیســیون مذکــور همــواره بــه دالیــل مختلفــی ماننــد ایجــاد ســد معبــر، مزاحمــت ترافیکــی، 

اخــالل در نظــم عمومــی از صــدور مجــوز برگــزاری تجمــع امتنــاع و در مــواردی نیــز برخــی از تجمــع کننــدگان 

بــه علــت برگــزاری تجمــع در محــل نامناســب یــا حســاس توســط پلیــس بازداشــت شــده اند.

ــوف را از  ــه موص ــوان تصویب نام ــه دی ــود ک ــتنباط نم ــوان اس ــن می ت ــادره چنی ــاد رأی ص ــق مف ــا تدقی ب

ــی  ــون اساس ــه قان ــت ک ــد اس ــی و معتق ــری تلق ــع حص ــزاری تجم ــرای برگ ــاص ب ــی خ ــالم محل های ــر اع نظ

حــق برگــزاری تجمــع و راهپیمایــی را تنهــا بــا دو قیــد )غیرمســلحانه بــودن و عــدم اخــالل بــه مبانــی اســالم( 

ــور نــه  آزاد اعــالم نمــوده، امــا در ایــن خصــوص بایــد بــه دو نکتــه توجــه داشــت. اول اینکــه تصویب نامــه مزب

ــزاری  ــهیل برگ ــات و تس ــت اجتماع ــن امنی ــور تأمی ــه منظ ــی ب ــه اقدام ــا و بلک ــد آزادی تجمع  ه ــرای تحدی ب

ــایر  ــب وکار س ــرور و کس ــق عبوروم ــن طری ــا از ای ــود ت ــیده ب ــب رس ــه تصوی ــخص ب ــی مش ــا در محل  های آنه

ــکان  ــود، ام ــی ایجــاب نم ــی و انتظام ــرایط امنیت ــتا، چنانچــه ش ــردد. دراین راس ــالل نگ ــار اخت ــهروندان دچ ش

افزایــش مکان هــای دیگــر بــرای برگــزاری اجتماعــات دور از ذهــن نبــود. چــه آنکــه چنــد مــاه پــس از ابطــال 

ــان 1398  ــی بنزیــن در آب ــا شــروع ناآرامی هــای ناشــی از گران ــت اداری و ب ــوان عدال ــه از ســوی دی ایــن مصوب

ــار دیگــر شــرایط به گونــه ای پیــش رفــت کــه نیــاز بــه تعییــن مکان هایــی بــرای اعتــراض شــنیده  شــد. دوم  ب

اینکــه دیــوان عدالــت اداری ایــن مصوبــه را در چهارچــوب مــاده 10 قانــون احــزاب نمی دانــد؛ درحالی کــه مــاده 

ــا اصنــاف را دربرنمی گیــرد. ــون احــزاب مختــص احــزاب اســت و بســیاری از تشــکل های مــردم نهــاد ی 10 قان

3.1.4. نامشخص بودن رویه دیوان عدالت اداری

ــت  ــن امنی ــی تأمی ــه چگونگ ــه آیین نام ــوط، ازجمل ــررات مرب ــن و مق ــایر قوانی ــت س ــه حاکمی ــه ب ــا توج ب

اجتماعــات و راهپیمایی هــای قانونــی و بــا توجــه بــه اینکــه نظــر دیــوان عدالــت اداری نیــز هماننــد هیئت وزیــران 

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(
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ــت.  ــده اس ــد ش ــات تأکی ــل اجتماع ــر آزادی مح ــی ب ــده حت ــوده و در رأی یادش ــات نب ــد آزادی اجتماع تحدی

ــا تفاســیر  ــون اساســی بیــش از هــر اصــل دیگــری ب ــوان نتیجــه گرفــت نمــود کــه اصــل 27 قان چنیــن می ت

ــوز از  ــذ مج ــرط اخ ــران، ش ــرش دادرس اداری ای ــه در نگ ــت. به گونه ای ک ــه اس ــا مواج ــق و متناقض نم مضی

کمیســیون مــاده 10 قانــون احــزاب »آزادی تجمــع« را محــدود نمی کنــد لیکــن تصویب نامــه هیئــت وزیــران 

ــد  ــرای برگــزاری تجمعــات ایــن حــق ـ آزادی را محــدود می کنــد. البتــه بای در تعییــن محل هــای مشــخص ب

ایــراد اساســی در ایــن زمینــه را بــه شــورای نگهبــان وارد نمــود تــا دیــوان عدالــت اداری، چــه آنکــه شــورای 

نگهبــان بــه عنــوان مفســر قانــون اساســی و کنتــرل عــدم مغایــرت قوانیــن مجلــس بــا شــرع و قانــون اساســی 

در دو مقطــع، قوانیــن مصــوب مجلــس در حــوزه احــزاب را در حالــی منطبــق بــا قانــون اساســی قلمــداد نمــوده 

کــه شــرط اخــذ مجــوز بــرای تجمعــات و راهپیمایــی در آنهــا قیــد شــده اســت. بــرای نمونــه شــورای مذکــور 

در نظریــه شــماره 2990 تاریــخ 1360/04/25 خــود بــر ایــن عقیــده بــود کــه صرفــًا بــا دو قیــد یادشــده )غیــر 

مســلحانه بــودن تجمــع و عــدم اخــالل بــه مبانــی اســالم(، اساســًا برگــزاری تجمــع و راهپیمایــی آزاد بــوده و 

وضــع هرگونــه قیــد و شــرطی دیگــر مغایــر بــا اصــل 27 قانــون اساســی اســت. بــر ایــن اســاس مصوبــه مجلــس 

ــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروه هــای سیاســی« را  ــوان »قان ــخ مصــوب 1360/6/77 تحــت عن وقــت در تاری

ــه صــورت صــوری  ــون اساســی اعــالم نمــود. در ایــن راســتا مجلــس مجبــور شــد کــه دســِت کم ب خــالف قان

بیــن تجمعــات و راهپیمایی هــا تفکیــک قایــل شــود؛ امــا در قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروه هــای سیاســی 

ــزوم کســب  ــت )ل ــن محدودی ــت و عمــاًل بزرگ تری ــان رف ــز از می ــن تفکیــک نی ــخ 1395/08/08 همی ــه تاری ب

ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــذا ب ــش جــدی مواجــه ســاخت؛ ل ــا چال ــون اساســی را ب مجــوز( اجــرای اصــل 27 قان

موجــود ایــن انتظــار از دیــوان عدالــت اداری وجــود داشــت تــا لــزوم کســب مجــوز در زمینــه برگــزاری تجمعــات 

کــه در صالحیــت کمیســیون مــاده 10 قانــون احــزاب )بــا ماهیتــی کامــاًل حاکمیتــی( قــرار دارد را مدنظــر قــرار 

داده و مصوبــه دولــت را بــا اندکــی تأمــل و تعمــق مــورد بررســی قــرار مــی داد.

نتیجه

لــذا بــه عنــوان نتیجه گیــری کلــی بایــد گفــت؛ اواًل رابطــه بیــن نظــم عمومــی و آزادی اجتماعــات اگرچــه 

بــه ظاهــر متضــاد و متبایــن بــه نظــر می رســد، امــا در باطــن و ماهیــت وابســته بــه یکدیگرنــد، چــه آنکــه »نظــم 

ــاِن مصلحــِت حاکمیــت و شــهروندان و »آزادی اجتماعــات« تأمین کننــده محــِض  عمومــی« تأمین کننــدِه توام

ــراری(  ــرایط اضط ــژه در ش ــد )به وی ــاب نمای ــی ایج ــم عموم ــرگاه نظ ــن ه ــت؛ بنابرای ــهروندان اس ــت ش مصلح

هیــچ حکومتــی در وضــع قواعــد خــالف حق هــا و آزادی هــای شــهروندان تردیــد نخواهــد نمــود، زیــرا تأمیــن 

ــوان  ــرد دی ــی رویک ــردد. در ثان ــردم محســوب می گ ــرای م ــن حــق شــهروندی ب ــی خــود بزرگتری نظــم عموم

ــا رویکــرد روشــن  ــات نه تنه ــان نظــم عمومــی و آزادی اجتماع ــران در ســامان دهی رابطــه می ــت اداری ای عدال
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ــرای  ــه ب ــن معناک ــت. بدی ــته اس ــا گش ــیکال و متناقض نم ــه ای پارادوکس ــار روی ــه دچ ــدارد بلک ــخصی ن و مش

ــع  ــده آزادی تجم ــع را تحدیدکنن ــزاری تجم ــرای برگ ــخص ب ــی مش ــن مکان های ــت در تعیی ــدام دول ــه اق نمون

تلقــی امــا برعکــس لــزوم اخــذ مجــوز بــرای راهپیمایــی را بــه رغــم اینکــه در اصــل 27 قانــون اساســی ازجملــه 

محدودیت هــای وارده بــر آزادی تجمــع ذکــر نشــده اســت، تحدیدکننــدۀ آزادی اجتماعــات نمی دانــد. همچنیــن 

می تــوان فوایــد حاصــل از پژوهــش را بــه اختصــار بــه شــرح زیــر برشــمرد: 

1- پاسداشــت نظــم عمومــی تکلیــف دولــت و مقامــات عمومــی و بهره منــدی از آزادی هــا حــق شــهروندان 

اســت. در ایــن راســتا مســئولیت تعییــن مصادیــق و محــدوده آزادی و چگونگــی پاسداشــت نظــم عمومــی بــر 

عهــده قانونگــذار، اجــرای آن بــر عهــده قــوه مجریــه و نظــارت بــر آن بــر عهــده قــوه قضاییــه و افــکار عمومــی 

اســت.

2- واکاوی عملکــرد دولــت و تحلیــل رویکــرد دیــوان عدالــت اداری ایــران در ایــن خصــوص مــا را بــه ایــن 

ــر )پاسداشــت نظــم  ــح عالی ت ــت مصال ــای شــهروندان در جه ــد آزادی ه ــه تحدی ــازد ک ــون می س نتیجــه رهنم

عمومــی( همــواره مــورد اتفــاق دولــت اســت. امــا رویکــرد دادرس اداری می بایســت، ایجــاد تعــادل و ســازگاری 

میــان آزادی هــای شــهروندان و ضــرورت نظــم عمومــی باشــد.

ــراض فراهــم  ــاد و اعت ــی انتق ــان جمع ــرای بی 3- بدیهــی اســت چنانچــه فضــای ســالم، شــفاف و ایمــن ب

ــالمت آمیز  ــق و مس ــه ح ــای ب ــل اعتراض ه ــا تبدی ــی( ی ــرب )زیرزمین ــای مخ ــرای فعالیت ه ــه ب ــردد، زمین گ

شــهروندان بــه اغتشــاش و ناآرامــی از میــان خواهــد رفــت یــا بــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید. بدین خاطــر، 

ــی )مدیریــت سیاســی، اداری و قضایــی کشــور( نیــز اگــر در جســت وجوی راهکارهــای  نظــام تدبیــر و حکمران

خردمندانــه بــرای تضمیــن آزادی هــای شــهروندان و افزایــش مشــروعیت و کارآمــدی نظــام اداری اســت، بایــد 

ــرای اعمــال حقــوق و آزادی هــای شــهروندان را فراهــم آورد. بســترهای عینــی الزم را ب

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی 
اجتمـاعـــات )بــا تأکیــد بر رویـکـرد دیــوان عـدالت اداری(
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21. هارت، هربرت )1388( »آزادی، اخالق، قانون« ترجمه محمد راسخ، تهران انتشارات طرح نو.
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علــوم انتظامــی امیــن، چــاپ اول.

     ب. مقاله ها

ــۀ  ــی« مطالع ــم عموم ــن نظ ــرای تأمی ــی ب ــی مفهوم ــس اداری، قالب ــاب، »پلی ــا کامی ــد، میث ــی، محم 1. جالل

ــماره 9. ــتان 1394، ش ــوق اداری، دوره 3، تابس ــه حق ــه، فصلنام ــوق فرانس ــی در حق ــم عموم ــوم نظ مفه

ــای  ــاش گر و روش ه ــت اغتش ــونت گرایی جمعی ــناختی خش ــاد روان ش ــی ابع ــا )1388(.»بررس ــریفی، رض 2. ش

ــر آن«، فصلنامــه مطالعــات بســیج، شــماره 45. تأثیرگــذاری ب

3. زاهــدی مازندرانــی، محمدجــواد »ظهــور و افــول دولــت رفــاه« نشــریه اقتصــاد ـ تأمیــن اجتماعــی، تابســتان 

1379، شــماره 6.

4. اســالمی مجتبــی، درجانــی، حســین »امنیــت در اســالم« فصلنامــه نظــم و امنیــت انتظامــی، تابســتان 1388، 

دوره دوم، شــماره دوم.

ــران،  ــری ، ته ــاله دکت ــی« رس ــوق خصوص ــی در حق ــم عموم ــی )1340( »نظ ــتا نی ، عبدالغن ــدی واس 5. احم

ــا دی. ــی  و اقتص ــوم  سیا س ــوق  و عل ــگده  حق ــران ، دانش ــگا ه  ته دانش

6. بیاتــی، علــی، )1397( »رابطــه بیــن نظــم عمومــی و آزادی هــای عمومــی در فعالیت هــای پلیــس« رســاله 

دکتــری، تهــران، دانشــگاه تهــران، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی.
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