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تعریف پولیس

.شده استهگرفتسیاسی،هیئتیاحکومتازشکلیمعنیبهپولیتیواژۀازپولیس

اساسی،قانونازحمایتمأموریتشکهدولتی استسازمانازعبارتپولیس
.استاشخاصمالوجانحفظوعمومی،نظمتأمینتخطی،ازجلوگیری

قانون ی بر و قانون پولیس افغانستان، از پولیس یک تصویر ملی، مردم محور و مبتناساسی قانون 
.ارائه می دهد



دسته بندی و مکلفیت های پولیس

:می شوندپولیس در مجموع به دو دسته تقسیم 

.  که وظیفه برقراری نظم و امن عامه را به دوش دارداداری، -امنیتیپولیس 1.

.  به منظور کشف جرم و جمع آوری دلیل فعالیت می نمایدعدلی یا قضایی که پولیس 2.

.  ، وظایف پولیس هم به دو دسته تقسیم می گردددسته بندی پولیسبه تناسب 

اداری -وظایف امنیتی1.

.استقضایی -وظیفه عدلی 2.
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ارتباط حقوق بشر و پولیس

:استتوجهقابلمنظر3ازپولیسوحقوقبشرارتباط

جهانیمعیارهایازپیرویاحترام،امردرپولیسرعایت؛1.
شنقدرقانوناحکامبامطابقتدراشوظایفاجرایوحقوقبشر

رسایبرایمناسبرفتاریالگویبتواندتامیکندعملالگو
.باشدشهروندان

اعدفآسیبپذیرگروههایوافرادحقوقبشریازپولیسحمایت؛2.
.مینماید

لوجوکردهعملمردمحقوقبشریدیدباننقشدرپولیسنظارت؛3.
.میگیردراافرادحقوقبشرینقض



چراارتباطحقوقبشرباوظایفپولیسمهماست؟

مردمباارتباطبیشترین1.
راممردبرایپولیستوسطمختلفحاالتدرکمکرسانیزمینههایووضعیتتحلیلشناخت،نظارت،مراقبت،امکان-

.میسازدفراهم

عدلیتعقیببرایراهآغاز.2
کشف-

جرمیوصفتعیین-

اثباتدالیلومدارکاسناد،شواهد،جمعآوریودوسیهبستن-

ورهامجرمیهیچ»تردیدبدونکند،عملخوبخودعدلیوامنیتینقشدرپولیساگر

.«شدنخواهدزندانیبیگناهیهیچ



وق بشرقانون پولیس ضمانتی برای تأمین حق-ارتباط حقوق بشر با پولیس

:وظایف پولیس5ماده 

عامهامنونظمحفظتامین.(1

حقوقازحراستواجتماعوفردامنیتتأمین.(2

و

آن هاقانونیازادی های

امنیتچرابهدنبالتحققنظمو

فردیواجتماعی؟

حقوقبشرتأمینبهخاطر

ووظایفاجرایبهمی گرددبربشر،حقوقتأمینردپولیسنقشازۀعمدبخشیکپس

کنددرکراخویشقانونیمکلفیت هایووظایفپولیسکهزانییمبهیعنیآن؛مکلفیت های

.استنمودهبازیبشرحقوقتأمیندرمثبتنقشمیزانهمانبهنماید،عملآنبهو



:ایدبرای این که پولیس در تأمین بهتر نظم و امنیت فردی و اجتماعی خوب عمل کند، ب

جزاهایاِعمالوناامنیقتل،برابردرافرادشخصیامنیتوآزادیزندگی،حقاز.(4

.کندجلوگیریخوسرانهوقانونیغیرزاجره،

.کندتفکیکراخصوصیوعمومیحوزه.(1

مالجان،ازوگذاشتهاحترامافرادخصوصیحریموفردیآزادیهایحیات،حقبه.(2

.کندحمایتوحفاظتآنهااساسیآزادیهایو



تفتیش منزل

مادهوپولیسقانون18ماده.استصوصیخحریممصادیقازمنزل
.اندپرداختهمسئلههمینبهاساسیقانون38

اندنمیتو،دولتشمولبهشخصیهیچ.استمصؤنتعرضازمسکن»
وحاالتازغیربهوصالحیتبامحکمۀقراریاساکناجازۀبدون
لداخشخصمسکنبهشدهاست،تصریحقانوندرکه(شرایط)طرزی
مسؤولمأمورمشهود،جرممورددر.نمایدتفتیشراآنیاشود

ارآنیاشودداخلشخصمسکنبهمحکمه،قبلیاجازهبدونمیتواند
اجراییاشدنداخلازبعداستمکلفمذکورمأمور.کندتفتیش
صلحارامحکمهقرارمیکند،تعیینقانونکهمدتیخاللدرتفتیش،
اساسیقانون38ماده«.نماید



تالشی اشخاص

:اندذیلشخصموردتالشیقرارگرفتهمیتوشرایطپولیسدرقانون16براساسماده

شخصطبققانونتحتنظارتباشد؛1.

فظیادرصورتموجودیتدالیلمبنیبراینامرکهشخصگرفتارشده،اشیایقابلح2.
.ضبطمندرجمادهنزدهمقانونپولیسراباخودداشتهباشد

درصورتیکههویتشخصنامعلومباشدویانخواهداسنادمربوطراارائهنماید؛3.

ارددرصورتموجودیتدالیلمبنیبراینامرکهشخصاشیاواجناسیرانزدخودد4.
کهباعثتولیدخطرشدهویااینکهنگهداریآنغیرقانونیباشد؛

درحاالتیکهپولیسدربارههویتشخصمتوقفشده،مشکوکباشد؛5.

درسایرحاالتیکهقانونحکمنمودهباشد؛6.

.                           تالشیزنتوسطزنصورتمیگیرد7.



اجتماعات و تظاهراتحق آزادی 

یزیاداجتماعاتبلکهنیست،تظاهراتمعنیبهصرفوطبیعیاستحقیکاجتماعات
.میشوندجمعدورهمآگاهانهومشخصاهدافبامردموداردوجود

طبیعیاستامرنیزآنراهاندازیبناء انسانهاست،طبیعیحقاجتماعاتکهآنجااز.

اطالعمستلزماجتماعاتراهاندازیتظاهرات،واعتصاباتاجتماعات،قانون7مادهاساسبر
:حتمیاستدلیل3بهپولیسبهدادناطالع.استتظاهراتازقبلساعت24کتبی

.ازدیگرانحمایت.3وعمومینظماختاللازجلوگیری.2اجتماع؛امنیتونظمتأمین.1

.نکندتحریکراخشونت.3وسالححملبدون.2صلحآمیز،.1:اجتماعاتآزادیشروط

نکند،ایجادراعمومیبینظمی-۳و،ومرجهرج-۲ناامنی،-۱:کهاجتماعیهرنوعپس
.نداردپولیسبهاطالعدهیبهضرورت

.3عمومی،اخالق.3عمومی،نظم.2عمومی،وملیامنیت.1:اجتماعاتمحدودیتهای
دیگرانآزادیهایوحقوق.4عمومی،صحت



:پولیس پیامدهای زیر را بدنبال داردنقض حقوق بشر توسط 

.می سازدخدشه دارراعمومیاعتماد1.

.می شودعدلیمؤثرتعقیبمانع.2

.می کندمنزویجامعهازراپولیس.3

.می شودبی گناهشدنزندانیومجرمرهاییباعث.4

.می ماندبی پاسخجرمقربانیرنج.5

.می سازدبدنامرادولتینهادهایوعوامل.6

.می کندتحریکرااجتماعیآشوب هایوناامیدی.7



:احترام، حمایت و دفاع سیستماتیک حقوق بشر توسط پولیس

میبخشد؛تقویترااجتماعیهمکاریهایوافزایشراعمومیاعتماد1.

میسازد؛موفقرامحکمهدرعدلیتعقیبجریان2.

؛ددمیگرآنهااجتماعیارزشمندوظیفۀاجرایمتوجهدممروتلقیشدهجامعهازبخشیپولیس3.

میگردد؛قضایی-لیعدسیستمونظامبهنسبتاعتمادایجادسبب4.

دد؛میگرکاپیآنهاعملوگردیدهظاهردیگرانبرایقانونبهاحترامالگوینقشدرپولیس5.

وجلوگیریمقامدرپیشفعالازبهصورتبنابراینوگردیدهنزدیکترجامعهبهپولیس6.

میگیرد؛قرارجرایمبهرسیدگی

وگردیده؛پولیسبهنسبتعالیرتبهمقاماتوجهانیجامعۀرسانهها،حمایتجلبسبب7.

.میکندکمکشکایاتومنازعاتصلحآمیزحلوفصلپروسۀبه8.



کلدروپولیسساختارمندوسیستمیکحمایتورعایتشناخت،

راسپولیتوسطقانوناجرایوظیفۀحقوقبشر،ازحکومتدستگاه

عکسچنان چه.می بردباالرادولتومؤثریتمشروعیتوتسهیل

.استصادقنیزقضیه



پولیسپاسخگویی در اجرای وظایف و اقدامات اطمینان از مکانیزم حصول 

علمیاتروزمرهواقداماتپولیسراهنماییو

نظارتگردد

راهنماییونظارت

نظوراولویتهاوساختنپالیسیهابهمتعیین

رحصولاطمینانازارائهخدماتمؤثرمبتنیب

نیازمندیهاونگرانیهایمردم

رهنمودهایعملیواضحبرایایجادنظمو

رایامنیتجامعهبربنیادقوانینکاربردیب

شودپولیسساخته

.ا.ق38وماده،5،بند.پ.ق5ماده

تعیینجهت

عملیاتها،مدیریتوادارهوکنترولپولیس

بازنگریشود

پروسیجرهایمؤثررسیدگیبه

شکایاتواعادهحقبهشمولپرداختغرامت

دبرایجلوگیریازمعافیتوجودداشتهباش

رفتارخالفتقانونمجازاتوتصحیحشود

بازنگریوارزیابی

قبلازاقداماتو

عملیاتپولیس

درجریاناقدامات

وعملیاتپولیس

بعدازاقداماتو

عملیاتپولیس

یبهطورمثال،درموردرهنمودها،پالیسیهاوپروسیجرهایعملیات-فیدبکدهیوبازبینی



درخششاینچراغبا. پولیسچراغجامعهاست

قانونوازنظریوکاربردیآشناییعمیقتر

.حقوقبشر،بیشترمیشود
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تعریف پولیس و اجزای مهم آن

بایدبیشترتحتنظارتغیرنظاميباشدتانظامي،پولیس1.

بایدبارعایتمعیارهايبینالملليحقوقبشربهخدمترسانيعموميپولیس2.
،بپردازد

باشد،تبعیضپولیسبایدکثرتگراوفاقدهرگونه3.

تابعحاكمیتقانوندرقالباحترامبهارزشهاوشأنانسانيباشدنهامیالو4.
،آرزوهايیككارگزارسیاسيخاصیاحزبقدرتمند

،ندتنهادرشرایطمحدودوتحتكنترلدقیقميتوانددرزندگيشهروندانمداخلهك5.

.درمقابلمردمپاسخگوباشد6.

:  پولیس،چنینیکتصویریراازپولیسملیارائهمیدهداساسیوقانونتعریفپولیسدرروشنیقانون

صفحه 
اصلی



ماده قانون اساسی ساخته شده است3قانون پولیس در روشنی همین 

ازاحکامقانوناساسی،اطاعتازقوانینورعایتنظموپیروی"56ماده•
».امنعامهوجیبۀتماممردمافغانستاناست

تأمیننظمو. 3":... دارایوظایفذیلمیباشدحکومت75بندسومماده•
".امنیتعامهوازبینبردنهرنوعفساداداری

،کشفجرایم،توسطپولیسوتحقیقجرایمواقامهدعویعلیه134ماده•
.متهمدرمحکمه،ازطریفخارنوالیمطابقبهاحکامقانونصورتمیگیرد

خارنوالیجزءقوهاجرائیهودراجراأتخودمستقلمیباشد؛-

تشکیل،صالحیتوطرزفعالیتخارنوالیتوسطقانونتنظیممیگردد؛-

تنظیمکشفوتحقیقجرایموظیفۀمنسوبینقوایمسلح،پولیسومؤظفینامنیتملی،توسطقانونخاص-
.میگردد

صفحه 
اصلی



جزایی؛اجراآتقانون81ماده:حاالت

؛(سال5-1)باشدمتوسطحبسآنمجازاتکهمشهودجنحهیاجنایتجرمارتکابصورتدر-1

داشتهجودوشدنشغایبیاویفراراحتمالوباشدجنایتجرمشمظنونشخصکهصورتیدر-2

باشد،

بزند؛سربازحضارامرازشخصکهصورتیدر-3

ه صفح
اصلی



جزایی؛اجراآتقانون120ماده:مسکنتفتیشطرز

:دهدمیرامنزلتفتیشاجازهذیلحاالتدرمحکمهمادهاینطبق

باشد؛ساختمانداخلدروکردهسرپیچیاحضارامرازشخصکهصورتیدر-1

باشد،؛شدهمخفیمنزلآندرشخصوشدهصادرگرفتاریامرشخصکهصورتیدر-2

شد؛باالزممحلمعاینهویافتهارتکابمنزلداخلدرجنحهیاجنایتجرمکهصورتیدر-3

داخلدرتهممیاومظنونیاجرمبهمتعلقاموالکهباشدداشتهوجودقطعیقرینهکهصورتیدر-4

است؛شدهمخفیخانه

صفحه 
اصلی



جزایی؛اجراآتقانون121ماده:تفتیششرایط

زن؛پولیس-1

حارنوالی؛یامحکمهاجازه-2

است؛شدهدادهاجازهمحکمهسویازکهآنچهجستجویبرایصرفاً-3

صفحه 
اصلی



مدت اخذ صحت اقدام

بایدخارنوالوپولیسجزاییاجراآتقانون124ماده2بندبهنظرروز5مدتخاللدر

.نمایندحاصلمحکمهازراخوداقدامصحت

تفتیشهنگامدرخارنوالوپلیسخودسریبرابردرمتهمشکایتحق•

اقداماتازمیتواندمتهمیامظنونافغانستانجزاییاجراآتقانون127مادهاساسبه
.نمایدشکایتمحکمهویامافوقخارنوالبهتفتیشحیندرارنوالخویاپولیس

شبدرابالغمنع•

واحضارجلب،امرابالغکهکردهتصرحافغانستانجزاییاجراآتقانون98ماده
.استممنوعهنگامشبدرگرفتاری

صفحه
اصلی



رعایت حکم قانون در تحت نظارت قراردادن شخص. 3اصل 

قانوندرمصرحمواردغیردروگیردقرارنظارتتحتشخصقانونیموارددرصرفا »
.«شودگرفتارنبایدشخص

:بدهدقرارنظارتتحتراشخصآتیدرحاالتمیتواندپولیس»پولیس،قانون15ماده

شدهحمایتدیگرطریقبهوبودهخطربهمواجهشخصسالمتیاحیاتکهدرصورتی•
ددگرمتوسلاقداماتیبهمادهاینمندرجمدتدراست،مکلفپولیسصورتایندرنتواند،

.بتواندشدهمرفوعمتذکرهخطرحتیالمقدورکه

.نباشدممکندیگرطریقبهشخصهویتتثبیتکهصورتیدر•

راشخصاستمکلفپولیسصورتایندر.باشدداشتهانتحارقصدشخصکهصورتیدر•
.دهدانتقالمحلشفاخانهنزدیکترینبهمادهاینمندرجمدتدر

.باشدنمودهحکمقانونکهاحوالیسایردر•

.«نمیتواندبودهبیشترساعت72ازفوقحاالتدرنظارتدواممدت•
صفحه

اصلی



رعایت مدت قانونی

درودهداطالعشخصگرفتاریازسارنوالیبهساعت24مدتدرکهاستمؤظفپولیس»

.«بسپاردثارنوالیبهراویدوسیهومظنونشخصساعت72مدت

جرمساعت24مدتدربایدپولیسکهمی نمایدتصریحجزاییاجراآتقانون80ماده3جزء•

.دهداطالعخارنوالیبهراشدهکشف

٧٢الـیحداکثراستمکلفپولیس»:استکردهحکمچنینجزاییاجراآتقانون87ماده•

ما  رسشدهجمع آوریدالیلواسـناداوراق،بارااجراآتمحضرمظنون،گرفتاریازبعدساعت

.«بسپاردمربوطخارنوالیبهتحقیقغرضنیزرامظنونونمودهارایهخارنوالىبه

حکمچنینپولیسقانون25مادهوکردهاتخاذموقفخصوصایندرنیزپولیسقانون•

برایراشدهگرفتارمظنونمجرم،وجرمجانبههمهکشفجهتمی تواندپولیس»:می نماید

صفحه .«قراردهدنظارتتحتساعت72الیمدت
اصلی


