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تعریف پولیس
پولیس از واژۀ پولیتی به معنی شکلی از حکومت یا هیئت سیاسی ،گرفته شدهاست.
پولیس عبارت از سازمان دولتیاست که مأموریتش حمایت از قانون اساسی،
جلوگیری از تخطی ،تأمین نظم عمومی ،و حفظ جان و مال اشخاص است.
قانون اساسی و قانون پولیس افغانستان ،از پولیس یک تصویر ملی ،مردممحور و مبتنیبر قانون
ارائه میدهد.

دستهبندی و مکلفیتهای پولیس
پولیس در مجموع به دو دسته تقسیم میشوند:
 .1پولیس امنیتی-اداری ،که وظیفه برقراری نظم و امن عامه را به دوش دارد.
 .2پولیس عدلی یا قضایی که به منظور کشف جرم و جمعآوری دلیل فعالیت مینماید.
به تناسب دستهبندی پولیس ،وظایف پولیس هم به دو دسته تقسیم میگردد.
 .1وظایف امنیتی -اداری
 .2وظیفه عدلی  -قضایی است.

اصول الزمالرعایه
 .1منع گرفتاری و توقیف خودسرانه
 .2تفهیم اتهام
 .3رعایت حکم قانون در تحت نظارت قرار دادن شخص
 .4رعایت مدت قانونی در رسیدگی

 .5منع شکنجه
 .6رعایت حق سکوت متهم
 .7برائتالذمه
 .8رعایت اصل برابری در برابر قانون
 .9رعایت حق وکیل مدافع
 .10داشتن ترجمان

ارتباط حقوقبشر و پولیس

ارتباط حقوقبشر و پولیس از  3منظر قابل توجه است:

 .1رعایت؛ پولیس در امر احترام ،پیروی از معیارهای جهانی
حقوقبشر و اجرای وظایف اش در مطابقت با احکام قانون در نقش
الگو عمل میکند تا بتواند الگوی رفتاری مناسب برای سایر
شهروندان باشد.
 .2حمایت؛ پولیس از حقوقبشری افراد و گروههای آسیبپذیر دفاع
مینماید.
 .3نظارت؛ پولیس در نقش دیدبان حقوقبشری مردم عمل کرده و جلو
نقض حقوقبشری افراد را میگیرد.

چراارتباطحقوقبشرباوظایفپولیسمهماست؟
 .1بیشترین ارتباط با مردم
-

امکان مراقبت ،نظارت ،شناخت ،تحلیل وضعیت و زمینههای کمکرسانی در حاالت مختلف توسط پولیس برای مردم را
فراهم میسازد.

 .2آغاز راه برای تعقیب عدلی
-

کشف
تعیین وصف جرمی
بستن دوسیه و جمعآوری شواهد ،اسناد ،مدارک و دالیل اثبا 
ت

اگر پولیس در نقش امنیتی و عدلی خود خوب عمل کند ،بدون تردید «هیچ مجرمی رها و
هیچ بیگناهی زندانی نخواهد شد».

ارتباط حقوقبشر با پولیس -قانون پولیس ضمانتی برای تأمین حقوقبشر
ماده  5وظایف پولیس:

 .)1تامین حفظ نظم و امن عامه
 .)2تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق
و
ازادیهای قانونی آنها

چرابهدنبالتحققنظموامنیت
فردیواجتماعی؟

بهخاطرتأمینحقوقبشر
پس یک بخش عمدۀ از نقش پولیس در تأمین حقوق بشر ،بر میگردد به اجرای وظایف و
مکلفیتهای آن؛ یعنی به میزانی که پولیس وظایف و مکلفیتهای قانونی خویش را درک کند
و به آن عمل نماید ،به همان میزان نقش مثبت در تأمین حقوق بشر بازی نموده است.

برای اینکه پولیس در تأمین بهتر نظم و امنیت فردی و اجتماعی خوب عمل کند ،باید:
 .)1حوزه عمومی و خصوصی را تفکیک کند.
 .)2به حق حیات ،آزادیهای فردی و حریم خصوصی افراد احترام گذاشته و از جان ،مال
و آزادیهای اساسی آنها حفاظت و حمایت کند.
 .)4از حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی افراد در برابر قتل ،ناامنی و اِعمال جزاهای
زاجره ،غیر قانونی و خوسرانه جلوگیری کند.

تفتیش منزل
منزل از مصادیق حریم خصوصی است .ماده  18قانون پولیس و ماده
 38قانون اساسی به همین مسئله پرداخته اند.
«مسکن از تعرض مصؤن است .هیچ شخصی به شمول دولت ،نمیتواند
بدون اجازۀ ساکن یا قرار محکمۀ با صالحیت و به غیر از حاالت و
طرزی (شرایط) که در قانون تصریح شدهاست ،به مسکن شخص داخل
شود یا آن را تفتیش نماید .در مورد جرم مشهود ،مأمور مسؤول
میتواند بدون اجازه قبلی محکمه ،به مسکن شخص داخل شود یا آن را
تفتیش کند .مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای
تفتیش ،در خالل مدتی که قانون تعیین میکند ،قرار محکمه را حاصل
ماده  38قانون اساسی
نماید».

تالشی اشخاص
براساسماده 16قانونپولیسدرشرایطذیلشخصموردتالشیقرارگرفتهمیتواند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

شخصطبققانونتحتنظارتباشد؛
درصورتموجودیتدالیلمبنیبراینامرکهشخصگرفتارشده،اشیایقابلحفظیا
ضبطمندرجمادهنزدهمقانونپولیسراباخودداشتهباشد.
درصورتیکههویتشخصنامعلومباشدویانخواهداسنادمربوطراارائهنماید؛
درصورتموجودیتدالیلمبنیبراینامرکهشخصاشیاواجناسیرانزدخوددارد
کهباعثتولیدخطرشدهویااینکهنگهداریآنغیرقانونیباشد؛
درحاالتیکهپولیسدربارههویتشخصمتوقفشده،مشکوکباشد؛
درسایرحاالتیکهقانونحکمنمودهباشد؛
تالشیزنتوسطزنصورتمیگیرد.

حق آزادی اجتماعات و تظاهرات
 اجتماعات یک حق طبیعیاست و صرف به معنی تظاهرات نیست ،بلکه اجتماعات زیادی
وجود دارد و مردم با اهداف مشخص و آگاهانه دورهم جمع میشوند.
 از آنجا که اجتماعات حق طبیعی انسانهاست ،بناء راهاندازی آن نیز امر طبیعیاست.
بر اساس ماده  7قانون اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات ،راهاندازی اجتماعات مستلزم اطالع
کتبی  24ساعت قبل از تظاهرات است .اطالع دادن به پولیس به  3دلیل حتمیاست:
 .1تأمین نظم و امنیت اجتماع؛  .2جلوگیری از اختالل نظم عمومی و  .3حمایت ازدیگران.

شروط آزادی اجتماعات.1 :صلحآمیز .2 ،بدون حمل سالح و  .3خشونت را تحریک نکند.
پس هرنوع اجتماعی که -۱:ناامنی-۲ ،هرج ومرج ،و -۳بینظمی عمومی را ایجاد نکند،
ضرورت به اطالعدهی به پولیس ندارد.
محدودیتهای اجتماعات .1 :امنیت ملی و عمومی .2 ،نظم عمومی .3 ،اخالق عمومی.3 ،
صحت عمومی .4 ،حقوق و آزادیهای دیگران

نقض حقوقبشر توسط پولیس پیامدهای زیر را بدنبال دارد:
.1اعتماد عمومی را خدشهدار میسازد.
 .2مانع تعقیب مؤثر عدلی میشود.

 .3پولیس را از جامعه منزوی میکند.
 .4باعث رهایی مجرم و زندانی شدن بیگناه میشود.

 .5رنج قربانی جرم بیپاسخ میماند.
 .6عوامل و نهادهای دولتی را بدنام میسازد.
 .7ناامیدی و آشوبهای اجتماعی را تحریک میکند.

احترام ،حمایت و دفاع سیستماتیک حقوقبشر توسط پولیس:
 .1اعتماد عمومی را افزایش و همکاریهای اجتماعی را تقویت میبخشد؛
 .2جریان تعقیب عدلی در محکمه را موفق میسازد؛

 .3پولیس بخشی از جامعه تلقیشده و مردم متوجه اجرای وظیفۀ ارزشمند اجتماعی آنها میگردد؛
 .4سبب ایجاد اعتماد نسبت به نظام و سیستم عدلی-قضایی میگردد؛

 .5پولیس در نقش الگوی احترام به قانون برای دیگران ظاهر گردیده و عمل آنها کاپی میگردد؛
 .6پولیس به جامعه نزدیکتر گردیده و بنابراین بهصورت از پیشفعال در مقام جلوگیری و
رسیدگی به جرایم قرار میگیرد؛
 .7سبب جلب حمایت رسانهها ،جامعۀ جهانی و مقامات عالیرتبه نسبت به پولیس گردیده؛ و
 .8به پروسۀ حلوفصل صلحآمیز منازعات و شکایات کمک میکند.

شناخت ،رعایت و حمایت سیستمیک و ساختارمند پولیس و در کل
دستگاه حکومت از حقوقبشر ،وظیفۀ اجرای قانون توسط پولیس را
تسهیل و مشروعیت ومؤثریت دولت را باال میبرد .چنانچه عکس
قضیه نیز صادق است.

مکانیزم حصول اطمینان از پاسخگویی در اجرای وظایف و اقدامات پولیس
قبلازاقداماتو
عملیاتپولیس

درجریاناقدامات
وعملیاتپولیس

راهنماییونظارت

تعیینجهت
تعییناولویتهاوساختنپالیسیهابهمنظور
حصولاطمینانازارائهخدماتمؤثرمبتنیبر
نیازمندیهاونگرانیهایمردم
رهنمودهایعملیواضحبرایایجادنظمو
امنیتجامعهبربنیادقوانینکاربردیبرای
پولیسساختهشود
ماده 5ق.پ،.بند،5وماده 38ق.ا.

بعدازاقداماتو
عملیاتپولیس

بازنگریوارزیابی
عملیاتها،مدیریتوادارهوکنترولپولیس
بازنگریشود

علمیاتروزمرهواقداماتپولیسراهنماییو
نظارتگردد

پروسیجرهایمؤثررسیدگیبه
شکایاتواعادهحقبهشمولپرداختغرامت
برایجلوگیریازمعافیتوجودداشتهباشد
رفتارخالفتقانونمجازاتوتصحیحشود

فیدبکدهیوبازبینی -بهطورمثال،درموردرهنمودها،پالیسیهاوپروسیجرهایعملیاتی

پولیسچراغجامعهاست .درخششاینچراغبا

آشناییعمیقترنظریوکاربردیازقانونو
حقوقبشر،بیشترمیشود.
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تعریف پولیس و اجزای مهم آن
تعریفپولیسدرروشنیقانوناساسیوقانونپولیس،چنینیکتصویریراازپولیسملیارائهمیدهد:

.1
.2
.3
.4

.5
.6

پولیسبایدبیشترتحتنظارتغیرنظاميباشدتانظامي،
پولیسبایدبارعایتمعیارهايبینالملليحقوقبشربهخدمترسانيعمومي
بپردازد،
پولیسبایدکثرتگراوفاقدهرگونهتبعیضباشد،
تابعحاكمیتقانوندرقالباحترامبهارزشهاوشأنانسانيباشدنهامیالو
آرزوهايیككارگزارسیاسيخاصیاحزبقدرتمند،
تنهادرشرایطمحدودوتحتكنترلدقیقميتوانددرزندگيشهروندانمداخلهكند،
درمقابلمردمپاسخگوباشد.
صفحه
اصلی

قانون پولیس در روشنی همین  3ماده قانوناساسی ساخته شدهاست
• ماده" 56پیرویازاحکامقانوناساسی،اطاعتازقوانینورعایتنظمو
امنعامهوجیبۀتماممردمافغانستاناست«.
• بندسومماده 75حکومتدارایوظایفذیلمیباشد .3" ...:تأمیننظمو
امنیتعامهوازبینبردنهرنوعفساداداری".
• ماده،134کشفجرایم،توسطپولیسوتحقیقجرایمواقامهدعویعلیه
متهمدرمحکمه،ازطریفخارنوالیمطابقبهاحکامقانونصورتمیگیرد.
 خارنوالیجزءقوهاجرائیهودراجراأتخودمستقلمیباشد؛ تشکیل،صالحیتوطرزفعالیتخارنوالیتوسطقانونتنظیممیگردد؛ کشفوتحقیقجرایموظیفۀمنسوبینقوایمسلح،پولیسومؤظفینامنیتملی،توسطقانونخاص تنظیممیگردد.

صفحه
اصلی

حاالت :ماده  81قانون اجراآت جزایی؛
 -1در صورت ارتکاب جرم جنایت یا جنحه مشهود که مجازات آن حبس متوسط باشد ( 5-1سال)؛
 -2در صورتی که شخص مظنون جرمش جنایت باشد و احتمال فرار وی یا غایب شدنش وجود داشته
باشد،
 -3در صورتی که شخص از امر حضار سرباز بزند؛

صفحه
اصلی

طرز تفتیش مسکن :ماده  120قانون اجراآت جزایی؛
طبق این ماده محکمه در حاالت ذیل اجازه تفتیش منزل را می دهد:
 -1در صورتی که شخص از امر احضار سرپیچی کرده و در داخل ساختمان باشد؛
 -2در صورتی که شخص امر گرفتاری صادر شده و شخص در آن منزل مخفی شده باشد،؛

 -3در صورتی که جرم جنایت یا جنحه در داخل منزل ارتکاب یافته و معاینه محل الزم باشد؛
 -4در صورتی که قرینه قطعی وجود داشته باشد که اموال متعلق به جرم یا مظنون و یا متهم در داخل

خانه مخفی شده است؛
صفحه
اصلی

شرایط

تفتیش :ماده  121قانون اجراآت جزایی؛

 -1پولیس زن؛
 -2اجازه محکمه یا حارنوالی؛
 -3صرفاً برای جستجوی آنچه که از سوی محکمه اجازه داده شده است؛

صفحه
اصلی

مدت اخذ صحت اقدام
در خالل مدت  5روز نظر به بند 2ماده  124قانون اجراآت جزایی پولیس و خارنوال باید
صحت اقدام خود را از محکمه حاصل نمایند.

• حق شکایت متهم در برابر خودسری پلیس و خارنوال در هنگام تفتیش
به اساس ماده 127قانون اجراآت جزایی افغانستان مظنون یا متهم میتواند از اقدامات
پولیس ویا خارنوال در حین تفتیش به خارنوال مافوق ویا محکمه شکایت نماید.

• منع ابالغ در شب
ماده 98قانون اجراآت جزایی افغانستان تصرح کرده که ابالغ امر جلب ،احضار و
گرفتاری در شب هنگام ممنوع است.
صفحه
اصلی

اصل  .3رعایت حکم قانون در تحت نظارت قراردادن شخص
«صرفا در موارد قانونی شخص تحت نظارت قرار گیرد و در غیر موارد مصرح در قانون
شخص نباید گرفتار شود».
ماده  15قانون پولیس« ،پولیس میتواند درحاالت آتی شخص را تحت نظارت قرار بدهد:
• درصورتی که حیات یا سالمت شخص مواجه به خطر بوده و به طریق دیگر حمایت شده
نتواند ،در این صورت پولیس مکلف است ،در مدت مندرج این ماده به اقداماتی متوسل گردد
که حتیالمقدور خطر متذکره مرفوع شده بتواند.
• در صورتی که تثبیت هویت شخص به طریق دیگر ممکن نباشد.
• در صورتی که شخص قصد انتحار داشته باشد .در این صورت پولیس مکلف است شخص را
در مدت مندرج این ماده به نزدیکترین شفاخانه محل انتقال دهد.
• در سایر احوالی که قانون حکم نموده باشد.
صفحه
• مدت دوام نظارت در حاالت فوق از  72ساعت بیشتر بوده نمیتواند».
اصلی

رعایت مدت قانونی
«پولیس مؤظف است که در مدت  24ساعت به سارنوالی از گرفتاری شخص اطالع دهد و در
مدت 72ساعت شخص مظنون و دوسیه وی را به ثارنوالی بسپارد».
• جزء 3ماده 80قانون اجراآت جزایی تصریح مینماید که پولیس باید در مدت 24ساعت جرم
کشف شده را به خارنوالی اطالع دهد.
• ماده  87قانون اجراآت جزایی چنین حکم کرده است« :پولیس مکلف است حداکثر الـی٧٢
ساعت بعد از گرفتاری مظنون ،محضر اجراآت را با اوراق ،اسـناد و دالیل جمعآوری شده رسما
به خارنوالى ارایه نموده و مظنون را نیز غرض تحقیق به خارنوالی مربوط بسپارد».
• قانون پولیس نیز در این خصوص موقف اتخاذ کرده و ماده  25قانون پولیس چنین حکم
مینماید« :پولیس میتواند جهت کشف همه جانبه جرم و مجرم ،مظنون گرفتار شده را برای
مدت الی  72ساعت تحت نظارت قراردهد».
صفحه
اصلی

