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پلیــس اداری ،بــه عنــوان قالبــی مفهومــی بــرای بــرآوردن ارکان چهارگانــۀ نظــم عمومــی (امنیــت
عمومــی ،بهداشــت عمومــی ،آســایش عمومــی و کرامــت انســانی) در حقــوق اداری فرانســه شــکل
گرفتــه و تضمینکننــدۀ بهرهمنــدی از حقهــا و آزادیهــا و ضامــن صلــح درونــی جامعــه اســت.
نظــارت قضایــی بــر تصمیمــات پلیــس اداری ماننــد نظــارت بــر تصمیمــات هــر مقــام اداری دیگــر از
اهمیــت برخــوردار اســت ،ایــن اهمیــت بهویــژه بــا توجــه بــه جنبــۀ تحدیدکننــدۀ حقهــا و آزادیهــا
در تصمیمــات آن و شناســایی مســئولیت بــرای ایــن مقــام نمــود بیشــتری دارد .مطالعــۀ آرای شــورای
دولتــی نشــان میدهــد عــدم صالحیــت (موضوعــی ،ســرزمینی و زمانــی) ،عــدم رعایــت رویههــای
اداری و اصــول ترافعــی از مــوارد ابطــال تصمیمــات مقــام پلیــس اداری بــه شــمار مـیرود .اصل تناســب
بــا ســنجش واقعــی بــودن تهدیــد بــرای نظــم عمومــی بــا توجــه بــه زمــان تصمیــم ،ضــروری بــودن و
متناس ـببودن آن ،معیــار مناســبی را بــرای ســنجش قانونــی بــودن ایــن تصمیمــات فراهــم م ـیآورد.
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مقدمه

پلیــس اداری ،بهعنــوان قالبــی مفهومــی بــرای تأمیــن نظــم عمومــی ،چهــرهای دوگانــه دارد .ایــن
مفهــوم از یکســو محدودکننــدۀ آزادیهاســت و از ســوی دیگــر بــا تأمیــن نظــم عمومــی ،بســتر
مناســبی را بــرای اجــرای حقهــا و آزادیهــا فراهــم مــیآورد .در فرانســه بــا پذیــرش اینکــه آزادی
بــدون نظــم بــه هرجومــرج منجــر میشــود ،رویــه قضایــی در کنــار دکتریــن در تعریــف نظــم عمومــی
نقشــی اساســی داشــته و بــا مشــخص نمــودن حوزههــای آن ،چهارچــوب معینــی نیــز بــه پلیــس
اداری داده اســت 1.در طــول ســالیان ،مقامــات پلیــس اداری عــام و اختصاصــی مشــخص شــده و پلیــس
اداری از پلیــس قضایــی متمایــز گشــته اســت .مداخلــۀ پلیــس قضایــی برخــاف پلیــس اداری بایــد
بــه صــورت پســینی و پــس از برهمخــوردن نظــم در اثــر ارتــکاب جــرم صــورت گیــرد 2.پلیــس اداری
اختصاصــی براســاس قانونــی خــاص ،در رابطــه بــا بــرآوردن نظــم عمومــی خــاص ایجادشــده و در مســیر
انجــام وظایــف خــود موظــف بــه تبعیــت از رویههــای اداری مربوطــه اســت .بررســی مســیر تحــوالت
پلیــس اداری نشــان میدهــد ایجــاد پلیسهــای اختصاصــی کــه هریــک زمینههــای تحقــق حــق-
ادعاهایــی را فراهــم میکننــد بــه دلیــل مقیــد بــودن بــه رعایــت برخــی تشــریفات بیشــتر ،گامــی
در راســتای حفــظ بهتــر آزادیهــای مشــروع اســت .هریــک از ایــن تمایــزات قواعــد خاصــی را بــرای
3
صالحیتهــای مقامــات پلیــس اداری ایجــاد میکنــد.
پلیــس اداری ،در مســیر بــرآوردن نظــم عمومــی ناگزیــر از محدودنمــودن حقهــا و آزادیهاســت.
حســاس بــودن وظایــف ایــن مقامــات ،نیــاز بــه نظــارت مســتم ِر نهــادی شایســته را نشــان میدهــد.
براســاس قاعــدۀ کلــی ،حاکمیــت قانــون و تعــادل قــوا ،مبنــای نظــارت قــوه قضاییــه بــر اَعمــال اداری
قــوه مجریــه را فراهــم م ـیآورد تــا عــدم تخطــی از مبانــی ،اصــول و قواعــد تصمیمگیــری تضمیــن
گــردد .بــا توجــه بــه اینکــه در حقــوق عمومــی بــا دوگانــۀ اختیــار ـ مســئولیت مواجــه بــوده و بنابرایــن
هــر صالحیــت و اختیــاری بــا مســئولیتی همــراه اســت ،نظــارت قضایــی بــر اعمــال پلیــس اداری
اهمیتــی دوچنــدان مییابــد؛ بنابرایــن شناســایی معیــاری کــه بــا اســتفاده از آن ،کنتــرل توســط
قاضــی اداری در بهینهتریــن حالــت خــود قــرار گیــرد از دغدغههــای مهــم حقــوق اداری بــه شــمار
میآیــد.
.1جاللــی ،محمــد؛ کامیــاب ،میثــا ،پلیــس اداری قالبــی مفهومــی بــرای تأمیــن نظــم عمومــی؛ مطالعــه مفهــوم نظــم

عمومــی در حقــوق فرانســه ،نشــریه حقــوق اداری ،دوره  ،1394 ،3شــماره  ،9صــص .137-164

 .2جاللــی محمــد؛ کامیــاب ،میثــا ،مقدم ـهای بــر شــناخت مفهــوم پلیــس اداری در ایــران بــا مطالعــه تطبیقــی در

حقــوق فرانســه ،مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دوره  ،9بهــار و تابســتان  ،1397شــماره  ،1صــص .67-86

 .3برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم ،مبنا و اقسام پلیس اداری و نظم عمومی به دو مقاله فوقالذکر مراجعه شود.
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در ایــن راســتا پرســشهای متعــددی مطــرح میشــود :آیــا تضمینهــای رویــهای و معیارهــای
شــکلی جایــی در ارزیابــی قانونیبــودن تصمیمــات پلیــس اداری دارد؟ در برقــراری نظــم عمومــی تــا
چهانــدازه میتــوان در محــدود ســاختن حقهــا و آزادیهــای اساســی پیــش رفــت؟ ایــن نوشــتار بــا
تحیــل محتــوای آراء شــورای دولتــی تــاش کــرده اســت بــه ایــن پرسـشها پاســخ دهــد .مقالــه در دو
گفتــار تنظیــم شــده اســت کــه بخــش اول بــه معیارهــای شــکلی و بخــش دوم بــه معیارهــای ماهــوی
نظــارت میپــردازد .در قســمتهای مختلــف تــاش شــده حقــوق ایــران نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.

گفتار اول .رعایت معیارهای شکلی
معیارهــای شــکلی ،معیارهایــی اســت کــه ناظــر بــه فرآیندهــای شــکلگیری تصمیمــات پلیــس
اداری از مرحلــۀ تصمیمســازی تــا اخــذ و اجرایــی نمــودن آن اســت .هریــک از معیارهــای خــروج از
صالحیــت ،عــدم رعایــت آیینهــای اداری و اصــول ترافعــی میتوانــد مبنایــی بــرای بطــان عمــل یــا
تصمیــم پلیــس اداری باشــد.

بند اول .خروج از صالحیت
صالحیــت مقامــات اداری بــه «اختیــار قانونــی آنهــا بــرای انجــام بعضــی اعمــال حقوقــی بــه نــام
شــخص عمومــی مربوطــه گفتــه میشــود»؛ بنابرایــن ،زمانــی کــه عمــل اداری توســط مقاماتــی صــورت
2
گیــرد کــه برحســب قانــون اختیــار نداشــته باشــند« ،خــروج از صالحیــت» 1صــورت گرفتــه اســت.
در صورتیکــه مقــا ِم پلیــس قواعــد صالحیــت را رعایــت نکنــد دادگاه ،تصمیــم آن را بــه دلیــل
خــروج از حیطــه اختیــارات باطــل میکنــد .عــدم صالحیــت مقــام پلیــس را ذیــل ســه عنــوان
میتــوان دســتهبندی کــرد :عــدم صالحیــت زمانــی 3،عــدم صالحیــت ســرزمینی 4و عــدم صالحیــت
موضوعــی . 5از ایــن ســه دســته ،تنهــا خــروج از صالحیــت موضوعــی در عمــل بســیار اتفــاق میافتــد.
1-Excus de pouvoir.
2-Andre Legrand, « Incompetence » dans Repertoire de contentieux administratif, fevrier 2001 (actualisation :
.juin 2014), No 1-5
3-Ratione temporis.
4-Ratione loci
5-Ratione materiae
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تمامــی صالحیتهــا واجــد جنبــه زمانیانــد .صالحیــت بــرای مدتــی معیــن بــه مقــام عمومــی
اعطــاء میشــود و او نمیتوانــد آن را خــارج از مــدت معینشــده توســط قوانیــن و مقــررات اعمــال
ِ
صالحیــت زمانــی را هنگامــی میتــوان متصــور بــود کــه پلیــس
کنــد .رایجتریــن شــکل خــروج از
تصمیــم خــود را عطــف بــه ماســبق کــرده باشــد ،چــه زمانــی کــه اثــر تصمیمــش را به گذشــته ســرایت
دهــد 1یــا تصمیــم وی در راســتای اجــرای قانونــی باشــد کــه نســخ شــده اســت .شــورای دولتــی در
یکــی از آراء خــود تصمیــم اســتاندار ژورا 2مبنــی بــر اخــراج تبعــه خارجــی را بــه دلیــل انقضــای مهلــت
یکماهــه تصمیمگیــری ابطــال کــرده اســت 3.خــروج از صالحیـ ِ
ـت زمانــی را در حالتــی نیــز میتــوان
متصــور بــود کــه قانــون مهلــت خاصــی بــرای اجــرای تصمیمــات پلیــس اداری مشــخص کــرده 4و او در
5
دســتور خــود اجــرای فــوری تصمیــم را مطالبــه میکنــد.
خــروج از صالحیــت مکانــی اگرچــه رایــج نیســت ،گاهــی بــه دلیــل بازنگــری در ســازمان اداری
صــورت میگیــرد؛ ماننــد تصمیــم رئیسپلیــس شــهر پاریــس کــه بنــا بــود در شــهرهای ملحقشــده
بــه اســتانهای دیگــر اجــرا شــود .شــورای دولتــی در ابطــال ایــن تصمیــم هیــچ تردیــدی بــه خــود راه
76
نــداد ،زیــرا ایــن شــهرها طبیعت ـاً زیــر نظــر اســتانداران جدیــد قــرار میگرفتنــد.
رایجتریــن شــکل خــروج از صالحیــت ،خــروج در وجــه موضوعــی اســت .مقــام پلیــس اداری نبایــد
بــه حیطــۀ وظایــف قانونگــذاری یــا حــوزۀ قضــا وارد شــود 8.در ایــن رابطــه ،اشــاره بــه رأیــی از شــعبه
نهــم دیــوان عدالــت اداری کــه نشــانگر نظــارت بــر خــروج از صالحیــت موضوعــی اســت ،مفیــد بــه
�1-CE, 18 avril 1980, N° 11665, « Chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles», Inedit au recueil
Lebon
2-Jura
.3-CE, 29 janvier 2003, N° 241574, « Massoni », publie au Recueil Lebon
 .4برای مثال بهموجب مجموعه قوانین محیطزیست استاندار میتواند طرح پیشگیری از خطرات طبیعی قابل پیشبینی را تنظیم
نماید .در ماده  562-2مقررات پیشبینی شده که این اعالمیه باید به مدت یک ماه قبل از اجرا در شهرداریها و ساختمانهای
عمومی نصب و در مجله اعمال اداری دولت در استان نیز آگهی شود.
5-CAA de Marseille, 1 decembre 2015, N° 14MA02082, Inedit au Recueil Lebon
6-CE, 10 novembre 1978, N° 01856, « Chambre syndicale des cochers et chauffeurs de place de la region
parisienne », Mentionne dans les tables du recueil Lebon
 .7ابهام مرزها در ایران گاهی موضوع نزاعهای لفظی میان استانداران شده است .برای مثال استاندار گلستان طی اظهاراتی مدعی
بود جنگلی به نام اَبَر در استان سمنان وجود ندارد ،پوشش گیاهی جنگلی مربوط به استان گلستان و ارتفاعات شیرینآباد و سیاه
رودبار است و بهرهبرداری و حفاظت از منابع آن در صالحیت استانداری گلستان است.
 .8برای مطالعه بیشتر بنگرید به :شیرزاد ،امید ،دالیل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری ،معاونت آموزش و پژوهش
دیوان عدالت اداری ،انتشارات جنگل ،1392 ،ص .99-150
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نظــر میرســد .در ایــن رأی ،شــعبه دیــوان ،رأی کمیســیون بنــد  20مــاده  55قانــون شــهرداری دایــر
بــر تعطیلــی آشــپزخانه را نقــض کــرده ،چراکــه کمیســیون در رأی خــود بــه بــاز کــردن د ِر اضافــه از
ضلــع دیگ ـ ِر خانــه اشــاره کــرده بــود و نــه مخــل آســایش یــا مزاحــم بــودن شــغل؛ و رســیدگی بــه
اینکــه بــاز کــردن در از کوچــه خــاف قواعــد بهداشــتی و شهرســازی اســت در صالحیــت مرجــع
دیگــری قــرار دارد.
بررســی قواعــد مربــوط بــه صالحیــت و تعییــن مــرز میــان انــواع پلیــس 1بهخوبــی بیانگــر مــرز
باریــک میــان حوزههــای مختلــف اســت .بــدون داشــتن معیــاری دقیــق ،حوزههــای پلیــس اداری و
پلیــس قضایــی ،پلیــس اداری عــام و اختصاصــی ،مقــام پلیــس و مأمــور پلیــس در هــم خواهــد لغزیــد.

بند دوم .رعایت آیینهای اداری
وجــود «قانــون عــام ناظــر بــر آیینهــای اداری» 2تــا حــدودی بــه نــوع نظــام حقوقــی کشــور
بازمیگــردد .تصویــب ایــن قوانیــن منعکسکننــدۀ تأکیــد حقــوق اداری داخلــی بــر مســائل روی ـهای
و آیینــی اســت .آیینهــای اداری عمدت ـاً بــه مســائلی ماننــد شــیوه تصمیمگیــری مقــام اداری ،نحــوۀ
ارتبــاط بــا مــردم ،مشــارکت مــردم در قاعدهگــذاری و طــرح مــدت زمــان معقــول میپردازنــد .تــا
پیــش از ســال  2015و تصویــب قانــون «روابــط میــان مــردم و اداره» 3،نظــام حقوقــی فرانســه علیرغــم
4
اینکــه بــه طــور طبیعــی دلبســتۀ قوانیــن اســت ،قانونــی جامــع راجــع بــه آیینهــای اداری نداشــت.
وجــود آیینهــای اداری ویــژه در مــورد طــرز کار پلیــس اختصاصــی از وجــوه تمیــز آن از پلیــس
اداری عــام اســت .پلیــس اختصاصــی بــا عــدم پایبنــدی بــه ایــن رویههــا ،اقداماتــش را در معــرض
بطــان قــرار میدهــد ،امــا در مــواردی کــه در مــورد طــرز عمــل پلیسهــای عــام نیــز مقرراتــی
وجــود دارد ،مکلــف بــه رعایــت آنهــا هســتند .شــورای دولتــی فرانســه ،تصمیــم شــهردار مبنــی بــر
تعطیلــی یــک کابــاره را بــه دلیــل طــی نکــردن آیینهــا و عــدم کســب نظــر از کمیســیون کارشناســی
5
باطــل میدانــد.
 .1جاللی و کامیاب ،همان.
2-The general administrative procedure Act
3-Le Code des relations entre le public et les administrations
.4-Auby, J (dir.). The codification of administrative procedure, Bruxelle: Brulyant, 2014, pp. 27-28
5-CE, 22 decembre 1993, No 94867, « Commune de Carnoux-en-Provence », inedit au Recueil Lebon
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در حقــوق ایــران ،مثــال تغییــر کاربــری زمیــن در مــاده  10قانــون اصــاح قانــون حفــظ کاربــری
اراضــی زراعــی و باغهــا 1بســیار کاربــردی اســت .اگــر وزارت جهــاد کشــاورزی را معــادل پلیــس
اختصاصــی حفــظ اراضــی زراعــی فــرض کنیــم ،ایــن پلیــس وظیفــه دارد قبــل از تخریــب بــرای توقــف
عمــل غیرمجــاز بــه خاطــی هشــدار دهــد .اگرچــه دســتور تخریــب نیــازی بــه گرفتــن حکــم دادگاه
نــدارد ،امــا اخطــار قبلــی یــک آییــن اداری و رعایــت آن بــرای جهــاد کشــاورزی الزامــی اســت .در
مــورد بســیاری از اراضــی شــمال کشــور کــه در آن تفکیــک غیرمجــاز انجــام شــده ،طــرز عمــل جهــاد
کشــاورزی مغایــر بــا ایــن آییــن اداری اســت و اخطــار قبلــی صــورت نمیپذیــرد.
مســتدل و مســتند بــودن تصمیمــات و آراء اداری نیــز از دیگــر آیینهــای اداری محســوب میشــود .در
یــک ادارۀ کارآمــد شــهروندان بایــد بتواننــد از دالیــل تصمیماتــی کــه در مــورد آنهــا گرفتــه میشــود اطــاع
یابنــد .بــرای نمونــه ،در ایــران بــا توجــه بــه اینکــه کمیســیون بنــد  20مــاده  55قانــون شــهرداری مســئولیت
رســیدگی بــه مشــاغل مزاحــم را بــر عهــده دارد کــه بــه آســایش یا بهداشــت عمومــی ارتبــاط پیــدا میکنند،
آن را میتــوان مصــداق انجــام وظیفــه پلیــس اداری دانســت .دیــوان عدالــت اداری ضــروری دانســته «آراء ایــن
کمیســیونها مســتند و مســتدل بــوده و مــوارد مخالفــت بــا اصــول بهداشــت و [مصادیــق] مزاحمــت در آراء
2
صــادره قیــد گــردد».

بند سوم .رعایت فرآیند ترافعی
ترافــع از زمانهــای بســیار قدیــم یکــی از تضمینهــای رویـهای 3بــوده و در برابــر قاضــی در امــور حقوقــی
و کیفــری کاربــرد داشــته اســت .ایــن فرآینــد کــه از عناصــر حــق دفــاع اســت در دادگاههــای اداری بــرای
متعادلســاختن جایــگاه فــرد در برابــر اداره بــه کار مـیرود ،قانــون عدالــت اداری در فرانســه اصــل «ترافعــی
 .1مــاده  10ـ هرگونــه تغییــر کاربــری در قالــب ایجــاد بنــا ،برداشــتن یــا افزایــش شــن و ماســه و ســایر اقداماتــی کــه بنــا بــه
تشــخیص وزارت جهــاد کشــاورزی تغییــر کاربــری محســوب میگــردد ،چنانچــه بهطــور غیرمجــاز و بــدون اخــذ مجــوز از
کمیســیون موضــوع تبصــره ()1مــاده ()1ایــن قانــون صــورت پذیــرد ،جــرم بــوده و مأمــوران جهــاد کشــاورزی محــل مکلفنــد
نســبت بــه توقــف عملیــات اقــدام و مراتــب را بــه اداره متبــوع جهــت انعــکاس بــه مراجــع قضایــی اعــام نماینــد.
تبصــره  1ـ چنانچــه مرتکــب پــس از اعــام جهــاد کشــاورزی بــه اقدامــات خــود ادامــه دهــد نیــروی انتظامــی موظــف اســت بنــا
بــه درخواســت جهــاد کشــاورزی از ادامــه عملیــات مرتکــب جلوگیــری نمایــد.
تبصــره  2ـ مأمــوران جهــاد کشــاورزی موظفنــد بــا حضــور نماینــده دادســرا و در نقاطــی کــه دادســرا نباشــد بــا حضــور نماینــده
دادگاه محــل ضمــن تنظیــم صورتمجلــس رأسـاً نســبت بــه قلــع وقمــع بنــا و مســتحدثات اقــدام و وضعیــت زمیــن را بــه حالــت
اولیــه اعــاده نماینــد.
 .2رأی شماره  9109970905100619مورخ  1391/09/26شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
3-Garanties procedurales
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بــودن در رســیدگی» را پذیرفتــه اســت .اســتفاده از فرآینــد ترافعــی در امری غیــر از دعوی در نــگاه اول عجیب
جلــوه میکنــد 1.امــا در حقیقــت بــه ایــن معناســت کــه ادارهشــونده از تصمیمــی بــه ضــرر خــود مطلع شــده
و دفاعیــات خــود را ارائــه دهــد .طــی شــدن ایــن مقدمــه بــه اداره مجــوز اجــرای تصمیــم میدهــد.
شــورای دولتــی تــا مدتهــا رعایــت فرآینــد ترافعــی در زمینــۀ تصمیمــات پلیــس اداری را ضــروری
نمیشــمرد .ایــن شــورا در پرونــدۀ تعطیلــی یــک کابــاره اظهــار داشــته« :ایــن تصمیــم از نظــر ماهیــت،
یــک اقــدام پلیــس اداری اســت کــه بهمنظــور حفــظ نظــم ،بهداشــت و اخــاق عمومــی اتخــاذ شــده؛
در نبــود قانــون یــا آییننامــه ( )...خواهانهــا نمیتواننــد ادعــا نماینــد کــه دســتور مزبــور تنهــا بایــد
2
بعــد از اخــذ دفاعیــات آنهــا صــادر میشــد».
م .ژانــو 3،بــا نظــر شــورای دولتــی کــه بعدهــا در آراء بســیاری تکــرار شــد همســو اســت؛ بــه عقیــدۀ
وی ،پایبنــدی پلیــس اداری بــه فرآینــد ترافعــی ،ایــن مقــام را در تأمیــن نظــم عمومــی فلــج میســازد.
ولــی پرفســور اوبــی 4پذیــرش ایــن ادعــا را دشــوار میدانــد :اقدامــات پلیــس در مقایســه بــا دیگــر
اعمــال اداره بــه مراتــب بــرای ادارهشــوندگان خطــر (محدودیــت) بیشــتری بــه دنبــال دارد و منطــق
ایجــاب میکنــد قاعــدۀ ترافعــی بــودن فرآینــد ،دقیقتــر از حوزههــای اداری دیگــر رعایــت شــود.
او پیشــنهاد میدهــد بیــن حالتــی کــه پلیــس تنهــا قصــد حفــظ نظــم عمومــی را دارد و حالتــی کــه
اقــدام او بــه ضــرر شــخص معینــی اســت و چهــرۀ مجــازات بــه خــود میگیــرد ،تمیــز داده شــود؛ در
5
حالــت دوم فرآینــد ترافعــی بایــد اجــرا گــردد.
در حقــوق ایــران ،در یکــی از آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری 6،تخریــب تابلــوی تبلیغاتــی مالــک
(شــاکی) بــدون اخطــار قبلــی توســط ســازمان زیباســازی شــهر تهــران از موجبــات صــدور رأی بــه
«احــراز وقــوع تخلــف» دانســته شــده اســت؛ امــری کــه الــزام رعایــت آیینهــای اداری در مــورد
پلیــس اداری خــاص (پلیــس زیباســازی شــهری) را بــه ذهــن متبــادر میســازد.
1-Caudal, S, « Les procedures contradictoires en dehors du contentieux », RFDA, N° 01, janvier 2001, p 1
.2-CE, 11 decembre 1946, N°81273, « Dames Hubert et Crepelle », publie au Recueil Lebon
3-M. Jeaneau
4-Auby
5-Castagne, J. Le controle juridictionnel de la legalite des actes de police administrative, Paris : Librairie generale de droit et
de jurisprudence, 1964, pp. 105-106
 .6رای صادره از شعبه ده به شماره 3786
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گفتار دوم .کنترل ماهوی
معیارهــای کنتــرل ماهــوی ،قاضــی اداری را در بررســی واقعــی بــودن تهدیــد بــرای نظــم عمومــی،
ضــرروت داشــتن مداخلــه و متناســب بــودن تصمیــم بــا تهدیــد توانمنــد میســازد.

بند اول .موضوع مداخله :نظم عمومی
ِ
هــدف تأمیــن نظــم عمومــی پدیــدار میشــود 1.شــهردار
چهــرۀ منحصربهفــرد پلیــس اداری بــا
بــه عنــوان مقــام پلیــس عــام نمیتوانــد در تصمیمگیریهــای خــود بــه دنبــال تأمیــن منفعــت
عمومــی دیگــری غیــر از نظــم عمومــی باشــد .پلیــس اداری بــا ایــن قیــد از فعالیتهــای دیگــر اداره
متمایــز میشــود .باتوجهبــه تفــاوت هــدف پلیــس اداری عــام و هــدف پلیسهــای اداری اختصاصــی،
پلیــس اداری اختصاصــی میتوانــد اهدافــی در چهارچــوب قانــون مؤســس خــود ولــی فراتــر از نظــم
عمومــی عــام داشــته باشــد 2.مقــام پلیــس هنــگام تصمیمگیــری و قاضــی اداری هنــگام نظــارت بــر
ـل پلیــس ناگزیــر از رجــوع بــه مصادیــق نظــم عمومــی خواهــد بــود .مســئلۀ مهــم آن اســت کــه
عمـ ِ
ـی بــرآوردن نظــم عمومــی و
مقــام پلیــس اداری همــواره در مالحظــات خــود بایــد میــان منفعــت واقعـ ِ
منفعــت اداره تفکیــک قائــل شــود .او نبایــد اختیــارات صالحدیــدی خــود را در راســتای کســب منفعــت
اقتصــادی بــرای اداره یــا حــل مســائل اجتماعــی بــه کار گیــرد.
 .1خروج به استناد مدیریت مسائل اجتماعی
اداری خــود مانــع از
شــهرداران فرانســه گاهــی مایــل بودهانــد بــا اســتفاده از اختیــارات پلیــس
ِ
تخلیــۀ یــد اجبــاری مســتأجری شــوند کــه هزینــۀ عیــن مســتأجره را نپرداختــه و در عیــن حــال فاقــد
توانایــی مالــی اســت .آنهــا در ایــن مــورد بــه دنبــال جلوگیــری از آوارگــی فــرد مــورد نظــر بودنــد.
3
شــورای دولتــی در رأی  9اکتبــر  1996هنــگام رســیدگی بــه شــکایت از شهرســتان ایوری-سور-ســن
بیــان میکنــد برخــاف پلیسهــای اختصاصــی« ،پلیــس اداری عــام نمیتوانــد هدفــی جــز نظــم
عمومــی عــام را دنبــال نمایــد و درنتیجــه بــرای رســیدگی بــه مشــکالت اجتماعــی واجــد صالحیــت
1-Maurin, A. Droit administratif, 8E edition, Paris: Sirey, 2011, p. 109
2-Pierre Bon, Chapitre 2 (folio n°2222), « Les principes de fond », dans : Encyclopedie des collectivites locales,
actualisation mars 2012, No 84-86
3-Commune dIvry-sur-Seinte
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نیســت .نــه شــهردار و نــه شــورای شــهر بــا تصویــب مقــرره نمیتواننــد مانــع از اجــرای حکــم دادگاه
1
شــوند».
ایــن رأی کامـ ً
ا بــا مبانــی پلیــس اداری و ویژگــی پیشــگیرانۀ اقدامــات آن ســازگار اســت .اگــر بنــا
باشــد محدودیــت مطلقــی بــر حقــوق مالکیــن وارد آیــد بــی آنکــه راه جبرانــی برایشــان در نظــر گرفته
شــود ،ایــن امــر تنهــا در صالحیــت قانونگــذار خواهــد بــود .عــاوه بــر آن چنیــن دســتوری تمایــات
مــردم بــه معاملــه و ثبــات اقتصــادی را نیــز بــر هــم خواهــد زد.
 .2خروج به استناد وجود مسائل اقتصادی
مقــام پلیــس اداری عــام متصــدی تأمیــن نظــم عمومــی عــام اســت و در تصمیمگیــری بایــد توجــه
خــود را بــه عناصــر ســنتی و مــدرن نظــم عمومــی معطــوف ســازد .مارتــر 2در رســالۀ خــود دو نــوع
پلیــس را از یکدیگــر بازمیشناســد :پلیســی کــه بــه اقتصــاد بــه چشــم عرصــۀ عمــل مینگــرد تــا
عناصــر نظــم عمومــی عــام را بــرآورده ســازد و پلیســی کــه بعــد از شــکلگیری ادبیــات تنظیمگــری
اقتصــادی بــه وجــود آمــده و هدفــی اقتصــادی دارد .تأمیــن نظــم عمومــی اقتصــادی تنهــا بایــد در
چهارچــوب پلیــس دوم کــه یــک پلیــس اختصاصــی اســت صــورت پذیــرد 3.بــا ایــن مقدمــه ،پلیــس
اداری عــام بــدون وجــود متــن قانونــی بــرای در نظــر گرفتــن هــدف اقتصــادی واجــد صالحیــت نیســت.
البتــه شــاید ایــن تفکیــک از اطــاق برخــوردار نباشــد .شــهردار مســئول بازرســی رعایــت صحــت
فــروش مــواد غذایــی کــه براســاس وزن یــا مقــدار معاملــه شــده و نیــز بهداشــت ایــن اقــام اســت.
شــورای دولتــی در آراء خــود تأکیــد کــرده کــه شــهرداران حــق دارنــد بــرای جلوگیــری از احتــکار
مــواد غذایــی یــا باالبــردن مصنوعــی قیمتهــا نظــارت نماینــد 4.در ایــن راســتا پلیــس عــام بــه عنــوان
نمونــه ،میتوانــد قصابهــا را مجبــور ســازد قیمــت و جنــس گوشــت فروختهشــده ،وزن و قیمــت
آن را در اختیــار مشــتریان قــرار دهنــد 5،همچنیــن تعییــن نمایــد کــه نانوایــان نــان را بــرای مصــرف
1-CE, 9 octobre 1996, N° 121323, « Le maire d'une commune ou son conseil municipal peut-il s'opposer
l'execution d'une decision de justice (interdiction des expulsions locatives et des saisies mobilires) ? »,
Recueil Dalloz, 1996, p. 254
2-Martre
3-Pour plus information Voir: J.-L. MARTRES, Caracteres generaux de la police economique, These droit, Bordeaux1964
4-L. 2212-2, 4o, du Code generale des collectivites Territoriales

 .5برای مثال شهردار میتواند به شرکتهای فرآوری شیر دستور دهد شیری که در برابر قیمت تعرفه توزیع میکند حجم
معینی داشته باشد .بنگرید به:

CE, 22 fevrier 1956, Estorgues, Recueil Lebon, p. 85
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روزمــره تنهــا بــه انــدازه و شــکلی معیــن بــه فــروش برســانند 1،یــا تولیدکننــدگان میــوه و ســبزیجات
2
را از پیشفــروش محصولشــان بــازدارد تــا قیمــت بــازار ،بــه شــکل مصنوعــی بــاال نــرود.
ایــن اقدامــات را میتــوان تحــت لــوای نظــم عمومــی مــادی توجیــه نمــود؛ پلیــس مشــکالتی را
در نظــر میگیــرد کــه ممکــن اســت از نــزاع در مــورد کیفیــت یــا کمیــت اقــام فروختــه شــده ناشــی
شــود .ولــی ایــن اهــداف اقتصــادی بــه چیــزی غیــر از تضمیــن رعایــت صحــت معاملــه گســترانیده
نمیشــود.
در راســتای پرهیــز از مالحظــات اقتصــادی ،مقــام پلیــس نمیتوانــد بهرهمنــدی از بعضــی حقــوق
را محــدود کنــد تــا اجــرای آنهــا منشــأ ایجــاد هزینههــای اضافــه بــرای شهرســتان نشــود .بــرای مثــال،
نمیتــوان حملونقــل کلیــۀ وســایل را بــرای اجتنــاب از هزینههایــی کــه ممکــن اســت از اســتهالک
جادههــا حاصــل شــود در بعضــی خیابانهــا ممنــوع نمــود (رأی شــورای دولتــی 12 ،نوامبــر ،1927
«دو بلســیز» ،3لوبُــن )1048
مطالعــۀ رویــۀ قضایــی نشــان میدهــد کــه اعمــال اختیــارات پلیــس اداری عــام همــواره خالــی از
منویّــات اقتصــادی نیســت؛ البتــه ایــن مالحظههــا بســیار انــدک اســت .زمانــی کــه مقــام پلیــس اداری
عــام مفهــوم نظــم عمومــی را تــا ســر حــد نظمــی مبتنــی بــر مداخلهگــری افزایــش دهــد ،تصمیــم وی
قانونــی نخواهــد بــود؛ زیــرا نظــم عمومــی عــام گنجایــش مفهومــی چنیــن گســترده از نظــم عمومــی
ـذارد.
اقتصــادی را نــدارد و بایــد آن را بــه پلیسهــای اختصاصــی اقتصــادی واگـ َ
در ایــران ،در صــورت تدویــن متــن منســجمی در مــورد وظایــف پلیــس اداری ،میتــوان ایــن
الــزام را بــرای مقامــات مشــابه پلیــس اداری قائــل بــود ،زیــرا بــه موجــب حکــم مــاده  4قانــون تنظیــم
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب  1384و مــاده  60قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب  ،1393دریافــت وجــه توســط دســتگاههای اجرایــی نیــاز بــه
حکــم یــا جــواز قانونگــذار دارد و بنابرایــن نمیتــوان مقــررهای تنظیمــی را بــا هــدف اقتصــادی وضــع
کــرد.

1-CE, 15 fevrier 1935, Bladanet, publie au Recueil Lebon
2-CE, 30 mai 1952, Confederation nationale des producteurs de fruits et legumes, publie au Recueil Lebon .
3-De Bellescize .
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بند دوم .واقعی بودن تهدید نظم عمومی
اقــدام پلیــس تنهــا در صورتــی قانونــی اســت کــه بــا توجـ ه بــه شــرایط واقعــی روز تصمیمگیــری
ضــروری باشــد .قاضــی بایــد واقعــی بــودن و میــزان و احتمــال تهدیــد را در نظــر بگیــرد .واقعــی بــودن
1
تهدیــد ،مقدمــۀ تصمیــم پلیــس و بیانگــر رکــن مقدماتــی اصــل تناســب ،یعنــی ضــرورت اســت.
زمانــی کــه ضــرورت مداخلــۀ پلیــس اداری محــرز گشــت ،اقــدام صورتگرفتــه بــرای تحقــق هــدف
بایــد در خــور بــوده و قابلیــت دسترســی بــه هــدف مشــروع را داشــته باشــد .از ســویی ،پلیــس هیــچ
راه متعــادل دیگــری بــرای حفــظ نظــم عمومــی در اختیــار نداشــته و مداخلــه آن ضــرورت داشــته
باشــد 2.پایبنــدی بــه معیــار ضــرورت ،مقــام پلیــس و قاضــی اداری را ملــزم میکنــد درک صحیحــی
از شــرایط حــوزۀ صالحیتــی خــود و در عیــن حــال اوضــاع اجتماعــی داشــته باشــند.
 .1در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی
مــاک ارزیابــی ضــرورت تصمیــم ،روز تصمیمگیــری و اطالعاتــی اســت کــه پلیــس در آن موقعیــت
زمانــی خــاص در اختیــار دارد« 3.اقــدام پلیــس تنهــا در صورتــی کــه در شــرایط موجــود در روز
تصمیمگیــری ضــروری باشــد ،قانونــی خواهــد بــود ]...[ .زمانــی کــه شــواهد جــدی نشــان دهــد
خطــری جــدی و قریبالوقــوع مداخلــۀ ســریع اداره را اقتضــاء میکنــد .اگــر اداره بــا توجــه بــه
اطالعاتــی کــه در روز تصمیــم در اختیــار داشــته اقدامــی نمایــد و بعــدا ثابــت شــود کــه ایــن اقدامــات
بیفایــده و غیــر ضــروری بودهانــد ،عمــل او غیرقانونــی نخواهــد بــود ،امــا وظیفــه دارد تصمیــم خــود
4
را اصــاح نمایــد».
ایــن امــر قاضــی را از بررســی واقعیــات متاخــر از تصمیــم پلیــس بــاز نم ـیدارد .همانگونــه کــه
ر.اُدان 5درکتــاب حقــوق اداری خــود ذکــر میکنــد« :قاضــی اداری بایــد ...بــه منظــور تعییــن قانونــی
1-Necessite
 .2محمد حسین زارعی و مهدی مرادی برلیان « ،مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی
اتحادیه اروپا»  ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،66تابستان  ،93صص .150-152
3-Tchen, V. Théorie générale de police administrative, mis à jour en 5 janvier 2016, No 258-259, dis.ponible sur : www.lexisnexis.com
4-CE, 31 aout 2009, No 296458, « Commune Crégols », Publié au recueil Lebon
5-R. Odent
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بــودن تصمیــم ارجــاع شــده بــه وی ،خــود را در موقعیــت مقــام پلیــس در روز تصمیــم قــرار دهــد ،ولــی
قاضــی رأی خــود را بــا مالحظــۀ اوراق پرونــده کــه بــه او ارائــه شــده و ممکــن اســت اوراقــی باشــد کــه
1
بعــد از تصمیــم بــه دســت آمــده صــادر میکنــد».
ضــرورت مداخلــۀ پلیــس اداری را بایــد در شــرایط محلــی نیــز مــورد بررســی قــرار داد .دخالــت
عنصــر محلــی باعــث میشــود پلیــس اداری بتوانــد در موضوعــی یکســان اقدامــات متفاوتــی انجــام
دهــد 2.دادگاه اداری تجدیدنظــر نانــت دررســیدگی بــه پرونــدۀ ممانعــت از برگــزاری یــک میهمانــی
پرســروصدا ایــن مســئله را مدنظــر قــرار داده اســت .در ایــن پرونــده شــهردار بِ ِرســی 3جشــن «نــور
و صــدا» 4کــه قــرار بــود در  29ژوئیــه  1995برگــزار شــود را لغــو نمــود؛ زیــرا «تجمعــی کــه قــرار
بــود برگــزار شــود بــا توجــه بــه ماهیــت ،اهمیــت و مدتــش ،در عمــل کامـ ً
ا از تجمعــی کــه مجــوز آن
داده شــده متفــاوت بــود» .دادگاه اداری تجدیدنظــر نانــت در ارزیابــی قانونــی بــودن تصمیــم شــهردار،
«توجــه بــه زمانــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده (هفتــه آخــر ژوئیــه کــه حملونقــل جــادهای
بــا مشــکل مواجــه اســت) ،کافــی نبــودن شــمار نیروهــای پلیــس بــرای تضمیــن نظــم عمومــی ،شــمار
زیــاد افــرادی کــه قــرار بــود در مراســم شــرکت کننــد و از کشــورهای مختلــف اروپــا آمدهانــد ،و عــدم
تأمیــن وســایل مناســب در زمینــۀ اطفــای حریــق و ســایر اقدامــات ایمنــی» را بســیار حائــز اهمیــت
5
قلمــداد میکنــد و نتیجــه میگیــرد شــهردار برســی مرتکــب اشــتباه نشــده اســت.
 .3ذهنیسازی ارزیابی تهدید
ارزیابــی شــرایط تنهــا بــا توجــه شــرایط بیرونــی صــورت نمیگیــرد و افــراد را نیــز مدنظــر قــرار
میدهــد ،تــا جایــی کــه میتــوان از ذهنیســازی ارزیابــی تصمیــم پلیــس اداری ســخن گفــت.
ذهنیســازی 6بــه تمایــل روزافــزون دادگاههــای اداری بــه لحــاظ کــردن موقعیــت اشــخاص حقیقــی
1-Liéber, S et Botteghi, D. « L'autorité de police face à la prévention des risques », AJDA, N° 33,
Octobre 2009, pp. pp. 1827-1831
2-Vincent Tchen, op.cit., No 258-259
3-Brécy
 -Son et lumière .4نمایشی که در شب در مکانی مشهور برگزار میشود و با نورپردازی و اصوات خاصی تاریخچه آن مکان را روایت
میکند.
5-CAA de Nantes, 31 juillet 2001, N° 97NT00844, « Societe L’Othala Production », Inédit au recueil Lebon
6-La subjectivisation
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یــا حقوقــی اشــاره دارد 1.شــورای دولتــی بــا پذیــرش نــگاه ذهنــی بــه تهدیــد ،لغــو مجــوز یــک راهپیمایــی
اعتراضــی را قانونــی میدانــد 2زیــرا مبنــای ممنوعیــت آن بــود کــه دو تظاهــرات برگزارشــده بــه ابتــکار
همیــن ســازماندهنده در  13و  19ژوئیــه ســال پیــش از آن ،علیرغــم حضــور گســتردۀ مأموریــن امنیتــی
3
بــه زدوخــورد منجــر شــده و همچنیــن خســاراتی نیــز بــه امــوال و مکانهــای مذهبــی وارد کــرده بــود.

بند سوم .کنترل اصل تناسب
نمیتــوان از مقامــات اداری انتظــار داشــت بــدون هیــچ نــوع مداخلــه در حقهــا و آزادیهــای افراد
بهصــورت شایســته اهــداف عمومــی را تحقــق بخشــند .درک ایــن جملــه بــه نظریهپردازیهــای
گســترده در زمیــۀ شــیوۀ صحیــح تــوازن میــان حقهــا و آزادیهــا بــا منافــع عمومــی (و بهطــور
خــاص نظــم عمومــی) منتهــی شــده اســت .عــدهای بــه اختصــاص وزن بیشــتر بــه آزادیهــا و
عــدهای بــه تقــدم منافــع عمومــی قائلانــد 4،امــا ایــدۀ پذیرفتهشــده در اتحادیــه اروپــا و رویــۀ
قضایــی فرانســه ،تعــادل میــان حقهــا و آزادیهــا و منفعــت عمومــی حاصــل از برقــراری نظــم
عمومــی اســت 5.ایــن تعــادل از طریــق اِعمــال اصــل تناســب برقــرار میشــود.
 .1مفهوم و دامنه اصل تناسب
اصــل تناســب بــا نگاهــی بــه مشــروعیت هــدف ،خــود بــه اصــول فرعــی تقســیم میشــود کــه بــه
1-Sirinelli, J. « La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir », RFDA, N° 03, juillet 2016, p.
.529

 .2مطابق پاراگراف اول ماده  211-1قانون امنیت داخلی «کلیه حرکتهای دستهجمعی ،رژه و تجمع افراد و به طور کلی
تظاهرات در معابر عام باید تابع اعالم قبلی است»؛ و مطابق پاراگراف اول ماده  211-4همین قانون «اگر مقامی که اختیار
پلیسی داراست تشخیص دهد ماهیت تظاهرات طرحریزیشده به نحوی است که ممکن است برای نظم عمومی مشکلساز
میشود{ ،لغو} آن را بهموجب فرمانی ،بالفاصله به متقاضی برگزاری تظاهرات در اقامتگاه معینشدهاش اطالع میدهد».
3-CE, 28 juillet 2014, N° 383091, « MC… et autre », publié au recueil Lebon
4-Meyerson, D. «Why Courts Should Not Balance Rights Against the Public Interest», Melbourne Uni
versity Law Review, Vol. 31,2007, pp. 801-830

 .5برای دیدن بحثهای نظری بنگرید به :مهناز بیات کمیتکی ،مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی ،رساله
جهت اخذ درجه دکتری رشته حقوق عمومی ،به راهنمایی محمد راسخ ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1390 ،
صص .184-314
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آزمونهــای تناســب( 1بررســی مناســببودن و ضروریبــودن و متناســببودن اقــدام پلیــس اداری
اندازی
بــا هــدف برقــراری نظــم عمومــی) معــروف بــوده و پیــش از هــر چیــز بــه دنبــال منــع دس ـت
ِ
قــدرت عمومــی در حــوزۀ خصوصــی و حمایــت از آزادیهــای بنیادیــن اســت 2.اصــل تناســب را بایــد
اصلــی ضرورتطلــب پنداشــت ،ضــرورت مداخلــه اقتضــا میکنــد اقدامــات صورتگرفتــه بــرای نیــل
بــه هــدف ضــروری باشــند و بیآنکــه از ایــن ضرورتهــا فراتــر رونــد ،بــرای دسترســی بــه آن مناســب
باشــند و درعینحــال کــه بــا اقتضائــات آن متناســباند کافــی هــم باشــند؛ بنابرایــن دو ویژگــی
اثربخشــی و تناســب عمیق ـاً بــا هــم در ارتباطانــد .انگیــز ه نظــم عمومــی تنهــا در صــورت ابتنــا بــر
شــرایط واقعــی ،معتبــر و مشــروع بــوده و کنتــرل تناســب ممکــن نیســت مگــر اینکــه دادههــای واقعــی
در مــورد موضــوع ،محتــوا و خروجــی عملــی ایــن اقدامــات در نظــر گرفتــه شــود .دولتهــا اختیــار
دارنــد ارزشهــا و هنجارهــای خــاص خودشــان را اعمــال نماینــد .از ســوی دیگــر نظــم عمومــی بــر
3
اســاس ماهیــت و نــه محتــوای خــود یــک مفهــوم وابســته بــه شــرایط اســت.
آزمونهــای اصــل تناســب در رویــ ه حقــوق اداری فرانســه در رأی معــروف «بنجامیــن» مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .آقــای بنجامیــن بنــا بــود در شــهر نِـ ِور 4کنفرانســی در مــورد دو نویســنده
طنزپــرداز برگــزار کنــد .بــه دنبــال اعتراضــات زیــاد ســندیکاها و مــردم بــه برگــزاری ایــن کنفرانــس،
شــهردار گردهمایــی را ممنــوع اعــام نمــود 5.در ارزیابــی ایــن ممنوعیــت ،شــورای دولتــی تأییــد
میکنــد کــه مقــام پلیــس «بایــد میــان اجــرای اختیــارات خــود و رعایــت آزادی گردهمایــی ســازش
برقــرار ســازد» و در ایــن مــورد «احتمــال بــروز مشــکل از شــدتی برخــوردار نبــوده کــه نتــوان بــدون
ممنــوع ســاختن تجمــع ،بــا تحمیــل اقــدام دیگــری کــه مقــام پلیــس مناســب تشــخیص میدهــد
6
نظــم را برقــرار ســاخت».
1-Le triple test de proportionnalité
2-Xynopoulos, G. «Proportionnalité» dans: Denis Alland et Stephane Rials (dir.), Dictionnaire de la
culture juridique sous la direction de, Paris : PUF, p 1251

 .3رأی مطالعه بیشتر بنگرید به :فرومن ،میشل ،جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری فرانسه با نگاهی تطبیقی به

برخی کشورهای اروپایی و رویه نهادهای قضایی اروپایی ،مقاله چاپشده در کتاب حقوق عمومی از تنظیم قدرت

تا تضمین حقها ،مجموعه مقاالت اهدایی به استاد بزرگ حقوق عمومی دکتر سید محمد هاشمی ،ترجمه محمد جاللی،
انتشارات خانه اندیشمندان علوم انسانی ،1398 ،صص .525 -499
4-Nevers
 .5آزادی گردهمایی در قوانین  30ژوئن  1881و  28مارس  1907به رسمیت شناخته شده است.
6-CE, 19 mai 1933, N° 17413 17520, « Benjamin », Publié au recueil Lebon
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یادداش ـتها و نقدهــای زیــادی بــر ایــن رأی نوشــته شــده اســت .بعضــی بــه آزادی گردهمایــی و
نقــش محدودکننــدۀ شــهردار اشــاره کردهانــد .بــرای مثــال میشــل 1بهویــژه متوجــه ایــن نکتــه اســت
کــه «محدودیتهایــی کــه اختیــارات پلیــس شــهرداری وارد مینمایــد بهمراتــب گســتردهتر از
2
محدودیتهــای پیشبینیشــده در قانــون اســت» و ایــن امــر اهمیــت نظــارت را دوچنــدان میکنــد.
امــا وی از تأکیــد بــر اصــل تناســب کــه رأی بنجامیــن شــهرت خــود را وامــدار آن اســت صرفنظــر
کــرده و معتقــد اســت بــا ایــن رأی شــورای دولتــی بهســادگی رویــۀ ســنتی خــود را اعمــال کــرده
3
کــه مطابــق آن پلیــس نمیتوانــد بــدون دلیــل ،آزادی موجــود بــه موجــب قانــون را حــذف نمایــد.
آشــیل مِســتر 4در یادداشــت خــود بــر رأی بنجامیــن در  1935مینویســد« :رأی کنونــی کنتــرل
جریــان امــور را بــه شــیوۀ خــاص توســط شــورای دولتــی پیشبینــی کــرده اســت .بــرای تأییــد
اینکــه ممنوعیــت کنفرانــس تنهــا راه شــهردار بــرای پیشــگیری از ایجــاد بینظمیهــای شــدید بــوده،
جزئیــات مهمــی را بایــد در کنــار یکدیگــر ســنجید )...( .قاضــی میتوانــد و موظــف اســت دیــدگاه
خــود را در مــورد حقایــق موجــود بیــان کنــد .او بایــد ( )...شــدت مشــکالتی کــه برگــزاری گردهمایــی
میتوانســته بــه دنبــال آورد را بســنجد .درنهایــت ،بــا تطبیــق بینظمیهــا بــا راههایــی کــه شــهردار
برحســب قانــون در اســتفاده از آنهــا مجــاز اســت ،قاضــی بایــد بررســی نمایــد آیــا ایــن اقدامــات بــرای
حفــظ شــهر در برابــر احتمــال خطــرات شــدید کافــی بــوده اســت کــه ایــن ســختترین بخــش
کار قاضــی اســت و تنهــا درصورتیکــه روشهــای معمــول پلیــس ناکافــی باشــد ،بایــد ممنوعیــت
5
گردهمایــی طرحریزیشــده را تجویــز کنــد».
شــورای قانــون اساســی در مقــام بررســی مطابقــت قوانیــن بــا قانــون اساســی ،در مــواردی کــه
ناگزیــر از ارزیابــی اختیــارات پلیــس اداری بــوده بــه رعایــت آزمــون تناســب توجــه نمــوده ،بــرای مثــال
«اقــدام بــه تعطیلــی اجبــاری یــک ســالن نمایــش و مکانهــای گردهمایــی ،بــه نحــوی کــه مــدت آن
بــا ضــرورت حفــظ نظــم عمومــی موجــه و متناســب باشــد ،انگیــزۀ قابلقبولــی بــرای تعطیلــی اســت.
1-Michel
2-Domino, X. « L'élaboration des arrêts: les conclusions Rivet, Michel et Braibant », RFDA, N° 05,
Novembre 2013, p 1005
3-Gonod, P. « La réception des arrêts par la doctrine juridique », RFDA, N° 05, Novembre 2013, p.
1009
4-Achille Mestre
5-Prélot, P. «L'actualité de l'arrêt Benjamin (1)», RFDA, N° 05, Novembre 2013, p. 1023

121

نظــارت قضایی بر قانونیبودن
تصمیمات پلیس اداری در فرانسه

ممنوعیــت گردهمایــی بایــد بــر ایــن اســاس کــه گردهمایــی «ممکــن بــوده موجــب بینظمــی شــود
توجیــه گــردد و متناســب بــا آن باشــد؛ ( )...و قاضــی اداری بایــد اطمینــان یابــد کــه اقدامات{پلیــس
1
اداری} مناســب ،ضــروری و متناســب بــا هــدف دنبــال شــده باشــند».
 .2تداوم استناد به اصل تناسب در آراء بعدی
پــس از صــدور رأی بنجامیــن ،اصــل تناســب بــه یکــی از مهمتریــن ابزارهــای کنتــرل قاضــی بــدل
شــده و در بســیاری از آراء مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه برخــی از آنهــا در زیــر میآیــد:
الــف .در جریــان ابطــال بخشــنامه شــهردار شــهر «ســان مــاری دو ِر» 2مبنــی بــر ممنوعیــت تــردد
ـی
و پــارک وســایل نقلیــه در مناطــق طبیعــی بــا هــدف حفاظــت از ســواحل شــنی و مناظــر طبیعـ ِ
ســاحل جزیــرۀ ِر کــه موجــب شــده مالــکان مجــاور تنهــا بــا پیــادهروی بتواننــد بــه زمیــن خــود
ِ
دسترســی داشــته باشــند» ،قاضــی مرحلــه بــدوی عقیــده دارد ایــن محدودیــت «در مقایســه بــا هـ ِ
ـدف
3
حفاظــت از محیطزیســت لطمــهای نامتناســب بــه حــق مالکیــت وارد آورده» اســت.
ب .بعضــی از تصمیمــات پلیــس اداری بــا هــدف تأمیــن آســایش عمومــی ،آزادی کســبوکار را
محــدود مینمایــد .شــورای دولتــی تصمیــم شــهردار مبنــی بــر تعطیلــی اجبــاری فروشــگاه مــواد
خوراکــی و نوشــیدنیهای الکلــی از ســاعت  10:30شــب تــا  6صبــح را غیرقانونــی نمیپنــدارد،
زیــرا بــه دلیــل کار شــبانۀ ایــن فروشــگاه تخلفــات زیــاد و شــدیدی (ماننــد دزدی ،خشــونت و یــا
مزاحمتهــای شــبانه بــرای آســایش عمومــی) رخ م ـیداد .بــه نظــر شــورای دولتــی ،تصمیــم پلیــس
اداری کــه بــه دنبــال کاهــش بینظمیهــا بــود بــا توجــه بــه هدفــش «نامتناســب» نبــوده اســت ،زیــرا
«اقــدام کمتــر محدودکننــدهای ،ماننــد ِصـ ِ
ـرف ممنوعیــت فــروش مشــروبات الکلــی ،حصــول بــه ایــن
4
هــدف را تأمیــن نمینمایــد».
ج .در بســیاری از شــهرهای فرانســه ،مناطــق و ســاختمانهای شــهری ،جمعیتــی را جــذب کردهانــد
کــه بــا گدایــی و یــا جســتجو در زبالههــا چهــرۀ ناخوشــایندی بــه شــهر دادهانــد .کشــتزارهای سرســبز
1-Décision N° 2016-535-QPC, 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme, considération No 8
2-La commune de Sainte-Marie de Ré

3-Crim. 14 mai 2008, N° 07-87.123, Bull. crim. N° 114; AJ pénal, 2008, p. 372
4-CE, 21 janvier 1994, N° 120043, « Légalité de l'interdiction d'ouverture nocturne d'un magasin en cas
de troubles à la tranquillité publique: infractions liées à la vente de boissons alcoolisées dans une
station-service », Recueil Dalloz, No 13, mars 1994, p.112
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جــای خــود را بــه پیادهروهایــی دادهانــد کــه بــا زبالههــا و یــا اشــیای دورانداختنــی کــه افــراد
زبالهگــرد 1آنهــا را قابلاســتفاده میداننــد انباشــته شــده اســت .ایــن امــر باعــث شــده شــهرداران
زیــادی از جملــه شــهردار تــارب 2دســتوراتی مطلــق (از نظــر زمانــی و مکانــی) صــادر کــرده و فعالیــت
گدایــی و زبالهگــردی را بــه دلیــل ایجــاد مانــع بــرای رفتوآمــد آزادانــه ممنــوع ســازد .ایــن دســتورات
بــه دســتورات «ضــد گدایــی» 3و «ضــد زبالهگــردی» 4معــروف گشــت .بــه دنبــال شــکایت از ایــن
دســتور ،دادگاه اداری تجدیدنظــر بــوردو آن را غیرقانونــی ارزیابــی نمــود؛ زیــرا «احتمــال بــروز خطــر
جــدی از ایــن فعالیتهــا یــا رفتارهــا را بهحــدی شــدید نمیدانســت کــه ممنوعیــت آن را در تمامــی
مکانهــا توجیــه کنــد؛ درنتیجــه شــهردار تــارب نمیتوانســته بــدون ارجــاع بــه شــرایط مشــخص
مختلکننــدۀ نظــم عمومــی ،بهطورکلــی هــر رفتــاری کــه تهدیــدی بــر حــق بــر آزادی رفتوآمــد
دیگــری اســت را ممنــوع کنــد» 5.در مــورد ایــن رأی ،موضــوع مــورد اعتــراض در ایــن دســتور ،شــیوه
زندگــی بــوده و نــه خــود فعالیــت گدایــی؛ زیــرا خطــرات بــرای نظــم عمومــی و بهویــژه امنیــت از
تجمعــات ایــن گدایــان حاصــل میشــد.
د .گاهــی ایــن تــوازن میــان آزادی پوشــش و مذهــب و نظــم عمومــی برقــرار میشــود 6.در پنجــم
آگوســت  ،2016شــهردار شــهر ویلونوو-لوبــه 7بخشــنامهای مشــتمل بــر  31بنــد ناظــر بــه امنیــت
ســواحل تحــت نظــر ایــن شــهر صــادر کــرد .در یکــی از مــواد آمــده بــود« :در تمــام
و اســتفاده از
ِ
بخشهــای ســاحل ،دسترســی کلیــه کســانی کــه پوشــش ســازگار بــا اخــاق عرفــی ،اصــل الئیســیته
و قواعــد بهداشــت و امنیــت ســواحل را رعایــت نکردهنــد بــه دریــا مجــاز نیســت .پوشــیدن البس ـهای
کــه بــه نحــوی بــا اصــول ذکرشــده مغایــر باشــد ،در طــول شــنا در ســواحل شــهر کامـ ً
ا ممنوع اســت».
ایــن مقــرره کــه پیــش از هــر چیــز پوشــش بورکینــی را هــدف قــرار داده بــود ،در بســیاری از شــهرهای
8
جنــوب فرانســه نیــز وضــع شــد.
 » »Glaneurs .1یا « »Glaneusesـ این واژه به معنای خوشهچینی است و به ولگردانی اطالق میشود که با جستجو در
زبالههای شهری به دنبال تهیۀ کاالهای خود از میان وسایل دسته دوم هستند .به دلیل اینکه از میان این زبالهها معموالً
وسایل مستعملی با قابلیت استفاده یافت میشود فعالیت این افراد را میتوان به خوشهچینی مشابه دانست که در زبان
کشاورزی به معنای جدا کردن محصول خوب از محصول بد است.

2-Tarbes

3-Anti- mendicité
4-Anti-glanage
5-CAA de Bordeaux, 26 avril 1999, N° 97BX01773, «Commune de Tarbes», Publié au recueil
.Lebon

 .6کامیاب ،میثا ،نگاهی به رأی شورای دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شنای زنان مسلمان در سواحل فرانسه،
مجله رأی ،دوره  ،5تابستان  ،1395شماره  ،5صص .93-110
7-Villeneuve-Loubet
8-Conseil d'Etat 26 août 2016, «Port du “burkini”: absence d'atteinte à l'ordre public», Recueil Dalloz,
N° 29, septembre 2016, pp. 1700-1704

123

نظــارت قضایی بر قانونیبودن
تصمیمات پلیس اداری در فرانسه

انجمــن حقــوق بشــر و انجمــن دفــاع از حقــوق جمعــی بشــر در برابــر اســام هراســی در فرانســه
از ایــن بخشــنامه بــه دلیــل لطمــه بــه آزادی رفتوآمــد و آزادی اعتقــادات مذهبــی بــه دادگاه اداری
نیــس شــکایت کردنــد .دادگاه اداری نیــس پیــش از صــدور رأی بــه موضــع شــورای قانــون اساســی
اشــاره میکنــد :آزادیهــا را میتــوان بــه دالیــل «امنیــت عمومــی ،حفــظ نظــم ،بهداشــت و اخــاق
عمومــی ،همچنیــن حفــظ حقــوق و آزادیهــای دیگــران» محــدود نمــود 2.از طرفــی ،اصــل الئیســیته
«همــگان را از اســتناد بــه مذهــب بهمنظــور عــدم رعایــت قواعــد عــام حاکــم ...منــع مینمایــد» .و
دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر 3نیــز ممنوعیتهــا را بــا توجــه بــه ضــرورت تضمیــن همزیســتی میــان
مذهــب و عقایــد در یــک جامعــه دموکراتیــک میپذیــرد 4.در نظــر دادگاه اداری نیــس ممنوعیــت ایــن
پوشــش بــه دو دلیــل موجــه اســت:
1

اول ،پوشــش بورکینــی بیانــی از «بنیادگرایــی اســامی مذهبــی» اســت کــه «بــا ارزشهــای
ضــروری جامعــه فرانســوی و اصــل برابــری جنســیتی ناســازگار» اســت .آوردن ایــن پوشــش زیــر
لــوای همزیســتی مذاهــب صحیــح نیســت و بیشــتر بــه معنــی برانگیختــن تنشهــا بعــد از حمــات
تروریســتی نیــس و ســنت اتیــن میباشــد.
دوم ،علیرغــم افزایــش شــمار نیروهــای مســئول برقــراری نظــم در ســاحل در پــی اعــام وضعیــت
اضطــراری ،پوشــش بورکینــی بــه دلیــل حساســیت زیــاد جمعیــت بــه ایــن جلــوۀ ظاهــری ،ممکــن
5
اســت مشــکالت مــادی بــرای نظــم عمومــی ایجــاد کنــد.
در شــکایت از ایــن رأی بــه شــورای دولتــی ،شــورا بــا نقــض رأی ،بــه قواعــد عــام نظــارت بــر اقــدام
پلیــس اســتناد میکنــد .شــهردار ،مقــام پلیــس اداری در شــهر اســت ،ولــی «مطابــق رویــه قضایــی
مســتمر در طــول یــک قــرن ،او بایــد در انجــام وظیفــۀ خــود میــان حفــظ نظــم عمومــی و رعایــت
آزادیهــای اعطاشــده بهموجــب قانــون مصالحــه برقــرار نمایــد»؛ بنابرایــن قواعــدی کــه شــهردار یــک
شــهر ســاحلی بــرای دسترســی بــه ســاحل و فعالیتهــای شــنا وضــع نمــوده بایــد بــا توجــه بــه
الزامــات نظــم عمومــی ،بــا در نظــر گرفتــن زمــان و مــکان« ،مناســب ،ضــروری و متناســب» باشــد.
1-Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France .
2-Cons. const. 19 novembre 2004, N° 2004-505 DC, AJDA, 2005, p. 211 .
3-La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH .
4-CEDH, 13 février 2003, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, Refah Partisi (Parti de la .
.Prospérité) et autres c/ Turquie
5-Le Chatelier, G. «Annulation par le Conseil d’Etat des arrêtés “anti-burkini”», AJCT, N° 29, octobre
2016, pp. 508-509
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شــهردار نمیتوانــد مالحظــات خــود را بــر مســئل ه دیگــری مبتنــی ســازد.
بهطــور ســنتی ،شــهردار میتوانــد در مــواردی کــه بیــم خطــر جــدی بــرای نظــم عمومــی مـیرود
از اختیــارات پلیــس اداری خــود اســتفاده کنــد ،امــا در مــورد خطــرات صرفـاً فرضــی هیــچ صالحیتــی
نــدارد .مجادلــه لفظــی میــان اعضــای خانــوادهای کــه از ایــن پوشــش اســتفاده کــرده بودنــد و دیگــر
اســتفادهکنندگان از ســاحل «بــا توجــه بــه ماهیــت و شــدت کــم آن  ...در حــدی نبــوده کــه بتــوان
1
ادعــا کــرد خطــری احــراز شــده و ممکــن اســت بــه نظــم عمومــی لطمــه وارد ســازد».
ه ـ ـ دیودونــه ،نمایــش طنــزی بــه روی صحنــه بــرده بــود کــه بعضــی از دیالوگهــا و صحنههــای
2
آن بــه نظــر جامع ـه یهــودی ،نژادپرســتانه و نفرتانگیــز میرســید .پیــش از اجــرا در ســالن زنیــت،
ســابقۀ وی و درونمایــۀ ضدیهــودی نمایــش ،اســتاندار لواَر-آتالنتیــک 3را بــه ممنــوع ســاختن ایــن
نمایــش وادار میســازد .شــکایت دیودونــه در شــورای دولتــی در ایــن مــورد ســودمند واقــع نشــد؛ زیــرا
در نظــر شــورا ،دســتور مقــام پلیــس اداری «تهدیــدی شــدید و آشــکارا غیرقانونــی بــه آزادی بیــان وارد
4
نســاخته» اســت.
شــورای دولتــی در رأی خــود از اهمیــت آزادی بیــان غافــل نیســت« :آزادی بیــان یکــی از شــرایط
دموکراســی و یکــی از تضمینهــای احتــرام بــه حقهــا و آزادیهــای دیگــران اســت ،مقامــات پلیــس
اداری وظیفــه دارنــد اقدامــات الزم را بــرای تأمیــن آزادی گردهمایــی انجــام دهنــد ،محــدود نمــودن آن
بــه دالیــل نظــم عمومــی در اجــرای آزادیهــای بنیادیــن بایــد ضــروری ،مناســب و متناســب باشــد».
اســتاندار لوار-آتالنتیــک در دســتور خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه «واکنشهــا بــه نمایــش
1-Conseil d'Etat 26 août 2016, N° 402742, «Port du “burkini”: absence d'atteinte à l'ordre public», .
.-Recueil Dalloz, N° 29, septembre 2016, pp. 1700-1704
 2-Granger, M. « La liberté est la règle, la restriction de police l'exception », AJCT, No 11, Novem� .
.bre 2016, p. 529
 3-CE, 26 septembre 2016, N° 403578, «Association de défense des droits de l'homme - Collectif� .
contre l'islamophobie en France», publie au Reueil Lebon
4-Zénith
5-Loire-atlantique .
6-CE, 9 janvier 2014, N° 374508, « Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et .
.M. Dieudonné M’Bala M’Bala », publié au Recueil Lebon

125

نظــارت قضایی بر قانونیبودن
تصمیمات پلیس اداری در فرانسه

بــا درونمایــۀ ضدیهودیــت در فضایــی پــر تنــش ،میتوانســت خطــرات جــدی بــرای نظــم عمومــی
بــه دنبــال داشــته باشــد کــه نیروهــای پلیــس تــوان مقابلــه بــا آن را نداشــتند» .تهدیــد موردنظــر
در ایــن دســتور ،تهدیــد مــادی ماننــد درگیــری یــا تخریــب ســالن نمایــش (در شــمار مصادیــق بــر
هــم خــوردن امنیــت عمومــی) بــه شــمار میآیــد .رأی مزبــور بــر اســاس «مشــهود بــودن تحقــق و
شــدت خطــرات بــرای نظــم عمومــی» حــق را بــه اســتاندار میدهــد؛ یعنــی اعتراضــات بیشــمار نــزد
اســتاندار و بیــم برگــزاری تجمــع اعتراضــی روبـهروی ســالن ،ضــرورت مداخلــۀ پلیــس اداری را توجیــه
میکنــد .دوم ،بــر اســاس اصــل تناســب و مطابــق بــا رویـه قضایــی بنجامیــن ،اســتاندار مدعــی اســت
«توســل بــه دیگــر اقدامــات کــه محدودیــت کمتــری بــه آزادی وارد آورنــد ،ماننــد اســتقرار نیروهــای
پلیــس بــرای برقــراری نظــم ممکــن نبــوده» اســت .بــه عقیــده بعضــی نویســندگان ،ایــن ادعــا اندکــی
فریبنــده اســت؛ زیــرا شــدت تهدیــد را توجیهکننــدۀ ممنوعیــت میدانــد .نمیتــوان بــاور نمــود کــه
اســتاندار نیــروی پلیــس الزم را بــرای حفــظ نظــم در اختیــار نداشــته اســت .رأی مزبــور در این قســمت
کام ـ ً
ا از روح آزادیخــواه روی ـه قضایــی بنجامیــن فاصلــه گرفتــه ،زیــرا ممنوعیــت تنهــا در صــورت
1
وجــود خطــرات شــدید و عــدم امــکان مطلــق اســتفاده از دیگــر روشهــاتوجیهپذیــر اســت.
شــکایت دیودونــه بــه دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر بــه دلیــل نقــض مــاده  10کنوانســیون اروپایــی
حقــوق بشــر (اصــل آزادی بیــان) نیــز راه بــه جایــی نبــرد .در نظــر دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر
«شــکی وجــود نــدارد کــه موضــع نفرتپراکنــی ،خصمانــه و ضدیهــودی ،در قالــب یــک برنامــۀ هنــری
بــهانــدازۀ حملــه بــه مرزهــا خطرنــاک اســت» .دادگاه تشــخیص میدهــد کــه نمایــش مــورد نــزاع
بــا توجــه بــه واقعیــات تاریخــی هولوکاســت و نسلکشــی یهودیــان «ماهیتــی آشــکارا انکارگرایانــه
و ضدیهــودی» دارد« .خواهــان بــا طــرح شــکایت قصــد دور زدن مــاده  10را داشــته و میخواهــد از
حــق خــود بــر آزادی بیــان را در راســتای هدفــی خــاف متــن و روح کنوانســیون اســتفاده نمایــد و در
صورتــی کــه ادعــای وی مــورد پذیــرش قــرار گیــرد ،بــه نابــودی حقــوق و آزادیهایــی کــه کنوانســیون
2
تضمیــن نمــوده منجــر میشــود»؛ بنابرایــن دادخواســت را غیرقابلپذیــرش دانســت.
 .3دشواریهای اصل تناسب
قاضــی اداری ،هنــگام کنتــرل اقدامــات پلیــس بــر مبنــای اصــل تناســب بــا مجموعــهای از
دشــواریها مواجــه اســت:
1-Petit, J. « Les ordonnances Dieudonné: séparer le bon grain de l'ivraie », AJDA, No 20, mai 2014, .
.p. 870
2-Pastor, J. «Mauvaise semaine pour Dieudonné dans les prétoires», Dalloz Actualité, 13 novembre .
.2015
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اول ،در واکاوی مفهــوم تناســب بایــد توجــه داشــت کــه قضــات بایــد راهحلهایــی را کــه پیــش
روی مقامــات اداری بــوده بررســی نماینــد و ســپس تصمیــم بگیرنــد آیــا عمــل موردنظــر بیشــترین
هماهنگــی را بــا هــدف داشــته اســت یــا خیــر؛ بنابرایــن قاضــی ناگزیــر از ورود بــه ماهیــت اقــدام پلیس
و درک مبانــی واقعــی و سیاســی آن اســت .قاضــی بایــد ارزیابــی خــود را در فضایــی واقعگرایانــه و
نــه تئوریــک انجــام دهــد .اهمیــت اصــل تناســب در کنتــرل صالحیتهــای اختیــاری مقــام عمومــی
بــروز پررنگتــری دارد ،جایــی کــه مقامــات از میــان چنــد گزینــه حــق گزینــش دارنــد .مقامــات
پلیــس نمیتواننــد بــه بهانــۀ داشــتن اختیــار تصمیمگیــری منافــع افــراد را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد
و تصمیمــی اتخــاذ نماینــد کــه فاقــد تــوازن منطقــی میــان برقــراری نظــم عمومــی و منافــع اشــخاص
1
باشــد.
دوم ،بــا ورود عنصــر معنــوی بــه حــوزۀ نظــم عمومــی ارزیابــی قاضــی اداری کــه بایــد مســائل
غیرمحســوس را در نظــر بگیــرد ،اندکــی پیچیــده شــده اســت .ایــن امــر در مــورد کرامــت انســانی،
بــه «فلــج شــدن» آزمونهــای دوم و ســوم اصــل تناســب میانجامــد .کرامــت انســانی برخــاف
اخــاق عمومــی یــک مفهــوم وابســته بــه زمــان و مــکان نیســت ،بلکــه جهانشــمول اســت .از زمانــی
کــه خطــر شــدید و ناقــض کرامــت انســانی وجــود دارد ،مقــام پلیــس بایــد بــدون در نظــر گرفتــن
مالحظاتــی دیگــر وارد عمــل شــود .اقــدام پلیــس اداری در ایــن حالــت حتمـاً ممنوعیــت کامــل فعلــی
2
خواهــد بــود کــه کرامــت انســانی را بــه خطــر انداختــه ،زیــرا کرامــت انســانی تجزیهپذیــر نیســت.
ســوم ،در مــورد پلیــس اداری اختصاصــی نیــز اِعمــال اصــل تناســب بســیار محــدود اســت .ایــن
پلیسهــا براســاس متــن قانونــی مصــوب خــود و بــر اســاس آیینهــای اداری عمــل مینماینــد و در
بســیاری از مــوارد فاقــد صالحیتهــای اختیــاری هســتند و انتخابشــان محــدود بــه تکلیفــی اســت کــه
3
قانــون بــر عهــدۀ آنهــا گذاشــته و در نتیجــه دســت قاضــی در ســنجش تناســب بــاز نیســت.
چهارمیــن دشــواری ،خــود را در دغدغههــای مربــوط بــه امنیــت نشــان میدهــد .پیشــگیری از
 .1مهدی مرادی برلیان ،اصل تناسب (در نظام حقوق اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران)،
تهران :خورسندی ،1392 ،صص .42-43
2-Bon, P. «Le but de la police administrative générale après l'affaire Dieudonné », RFDA, No 04,
Septembre 2016, pp. pp 797-799
3-Petit, J. « Les aspects nouveaux du concours entre polices générales et polices spéciales », RFDA,
No 06, Janvier 2013, pp 1189-1193
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تروریســم بــه تعبیــر پیــر مــازو 1،رئیــس پیشــین شــورای قانــون اساســی« ،واکنشــی چنــان شــدید از
2
جانــب قــوای عمومــی میطلبــد کــه خطــر لطمــه بــه آزادیهــای بنیادیــن چنــد برابــر میشــود».
در مــورد مســائل امنیتــی و در فضــای حــوادث تروریســتی کــه سراســر دنیــا را فراگرفتــه ،مقــام پلیــس
تعــادل مطلــوب مــردد اســت ،زیــرا اختیــارات قاهرانــه پلیــس اداری
همــواره در ارزیابــی خــود از
ِ
پوشــش «دفــاع ملــی» بــه خــود میگیــرد .از ســویی اقدامــات پلیــس اداری در مــورد پیشــگیری از
تروریســم ،معمــوالً در فضایــی نســبتاً محرمانــه صــورت میپذیــرد .اســناد ناظــر بــه «امنیــت عمومــی»
در اختیــار ادارهشــونده قــرار نمیگیــرد و قاضــی نیــز بــرای دریافــت آنهــا بایــد فرآینــد مطالبــۀ اســرار
محرمانــه را طــی نمایــد .ایــن مالحظــات وی را در ارزیابــی ســریع و مناســب اقــدام پلیــس اداری بــا
3
دشــواری مواجــه میســازد.
نتیجه
علیرغــم کثــرت نظرهــا در مــورد نظامهــای سیاســی و حقوقــی ،بنیانهــای مراقبــت از همنــوع،
بــرآوردن انصــاف و اطاعــت ،بنیانهــای مشــترک اصــول اخالقــی اســت .مراقبــت از همنــوع باعــث
اهمیــت یافتــن پلیــس اداری میشــود تــا بتوانــد امنیــت عمومــی ،آســایش عمومــی ،بهداشــت عمومــی
و کرامــت انســانی را بــرای افــراد جامعــه تضمیــن کنــد و شــرایطی پایــدار فراهــم ســازد تــا در آن
همــگان در پرتــو اصــل انصــاف بــه بهرهمنــدی از مواهــب مشــغول شــوند .امــا اطاعــت بیقیدوشــرط
از مقامــات پلیــس اداری نهتنهــا بــه اســتبداد میانجامــد کــه سوءاســتفاده از اختیــارات آن ،حــس
همبســتگی و پیونــد مــردم بــا حکومــت را از میــان برمـیدارد .بــه ایــن دلیــل امــروزه ضــرورت نظــارت
قضایــی بــر اعمــال اداری مــورد تردیــد کمتــر کســی قــرار میگیــرد .ایــن اســتدالل جنبــه دیگــری
نیــز دارد .نظــارت قضایــی نبایــد بــه دســتاویزی بــرای بیاثــر کــردن تمامــی اقدامــات پلیــس اداری
در دســتگاه اداری بــدل گــردد و اصــل تفکیــک قــوا را دچــار خدشــه ســازد .بــدون داشــتن معیارهــای
حقوقــی احتمــال تبدیــل نظــارت قضایــی و هــدف آن (جلوگیــری از سوءاســتفاده از قــدرت) بــه اعمــال
ســلیقههای مــوردی وجــود خواهــد داشــت.
براســاس ایــن مالحظــات ،عــاوه بــر آموزههــای کلــی حقــوق اداری ،شــورای دولتــی فرانســه نیــز
معیارهــای متعــددی را بــرای اعمــال نظــارت قضایــی بــر اعمــال پلیــس اداری توســعه داده اســت.
ایــن معیارهــا ،تصمیــم را هــم بــه لحــاظ شــکلی و هــم بــه لحــاظ ماهــوی بررســی میکننــد .از نظــر
1-Pierre Mazeaud
2-Sirinelli, M, « Police administrative et terrorisme: quel contrôle juridictionnel? », RFDA, N° 05,
Novembre 2013, pp. 1024-1029
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شــکلی رعایــت صالحیتهــای س ـهگانه (ســرزمینی ،زمانــی و موضوعــی) ،تبعیــت از آیینهــای اداری
بهویــژه بــرای پلیــس اختصاصــی و رعایــت فرآینــد ترافعــی بهویــژه در مــوارد تحدیــد حقهــای فــرد
معیــن (ماننــد تعطیلــی محــل کســب ،تخریــب ســاختمان رو ب ـ ه ویرانــی) ضــروری اســت .امــا بــدون
داشــتن معیارهــای ماهــوی ،کنتــرل تصمیــم پلیــس اداری تنهــا در ســطح قانونــی بــودن شــکلی
باقــی میمانــد .اســتناد بــه آزمونهــای اصــل تناســب بــا احــراز واقعــی بــودن تهدیــد نظــم عمومــی،
ضــرورت داشــتن اقــدام محدودکننــده و متناســب بــودن آن بــا شــرایط تصمیــم ،تعــادل شایســته را
میــان نظــم عمومــی و حقهــا و آزادیهــا فراهــم م ـیآورد.
کنتــرل تناســب تصمیــم بــا دشــواریهایی ماننــد ارزیابــی واقعگرایانــه و نــه تئوریــک بهویــژه
در مــورد صالحیتهــای اختیــاری مقامــات پلیــس اداری ،تصمیمــات تخصصــی پلیسهــای اداری
اختصاصــی و شــرایط بســیار اضطــراری ماننــد تهدیــدات تروریســتی روب ـهرو اســت .عــاوه بــر آن در
مــورد تصمیمــات ناظــر بــه عنصــر معنــوی نظــم عمومــی ،بــه دلیــل تجزیهناپذیــر بــودن کرامــت
انســانی در عمــل امــکان اســتناد بــه ایــن اصــل وجــود نخواهــد داشــت .ایــن دشــواریها اهمیــت
افــزودن بــه غنــای رویــۀ قضایــی را یــادآور میشــود.
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Exercising Judicial Control over the Legality of Administrative Police’s decisions in France
Mohammad jalali *
Misa kamyab**
Abstract:
Administrative police as a concept for maintaining public order was born in French
law to secure public security, public health, public tranquility and human dignity.
Considering it as a guarantee for rights and freedoms and hence the internal peace in
the society would be no exaggeration.
It is of great importance to exert judicial control over administrative police’s actions
and decisions. The importance is more obvious hereon due to its administrative responsibility and narrowing the scope of rights and freedoms while exercising police
authority.
Studying the verdicts of French Council of State (Conseil d’État ) and content analysis both reveal that incompetence (subjective, territorial and temporal), non-adherence to administrative procedures or violating defense rights are some reasons that
may cause the annulation of decisions. Proportionality as a well-shaped principle
provides proper criteria for evaluating legality by deliberating the existence of potential threat for public order and the necessity of decisions.
Keywords: Administrative police, Judicial control, Public order, proportionality, French
Council of State.
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