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حمایت از حریم خصوصی
در مكان خصوصی
در مقررات دادرسي كيفري ايران
غالمحسن کوشکی

1

چکیده
در قان�ون «آيین دادرس�ی دادگاهه�ای عمومی و انقلاب در امور کیفری»،
قواع�د و تش�ریفاتی براي ورود به حری�م خصوصی یا بازرس�ی در مکان خصوصی
ارائه ش�ده اس�ت .ولي ،رویۀ قضایی در شناس�ایی مفهوم حری�م و مکان خصوصی
دارای پراكندگ�ي و مبهم اس�ت .به نظر ميرس�د كه همه فضاه�ا و داراییهایی که
نميتوان بدون اجازه ش�خص به آنها ورود یا دسترس�ی پیدا کرد ،حریم خصوصی
انگاشته ميش�وند .بدینس�ان ،منزل ،اتاقهای هتل ،اتومبیل ،نامهها و مکاتبههاي
شخصی جلوههایی از حریم خصوصی هستند .قانونگذار به منظور حمایت از حریم
خصوصی ،بازرس�ی از مکانهای خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است.
نقض همین
هر چند اين قواعد و تش�ریفات ،ناقص و مبهمهس�تند ،متأسفانه برای ِ
قواعد نيز ضمانتاجرای مناسبی مانند بطالن دلیل پیشبینی نشده است .این مقاله

ميکوش�د تا موارد پيشگفته را در پرتو قانون آيین دادرس�ی دادگ اههای عمومی و
انقالب در امور کیفری مصوب سال  1378نقد و بررسی كند.
واژگان کلی�دی :حری�م خصوصی ،بازرس�ی ،منزل ،م�کان خصوصی ،آیین
دادرسی کیفری.
 .1دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
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مقدمه

آيین دادرس��ی کیـفری ب��ه مـنزله مـجموعه قـواع��د و مقرراتِ ناظـر
به کش��ف ،تعـقیب ،تحقیـق ،دادرس��ـی و اجـرای حـکم از یک س��ـو دغـدغه
حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگر
تضـمین «حق تأمـین ش��خصی» 1افراد را بر عـهده دارد و از س��وی دیگـر به
ِ
تأمین «امنیت» 2در جامعـه اهمیت ميدهـد .به هـمین دليـل ،عـمده هـدف
قانـون آيـین دادرس��ی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـقها
و آزادیهـ��ای فـردی و حـقهاي جامـعه اس��ـت .به عبـ��ارت دیـگـر ،نبایـد
به بهـان��ه تأمـین امنـیت در جامـعه ،حقه��ا و آزادیهـای فـردی را نادیـده
گرفـت.
بدین منظور ،در قوانین مختلف آيین دادرس��ی کیفری مجموعه قواعد
و تش��ریفاتی براي تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی
مأموران حکومتی در نظر ميگیرند .اين قواعد و تش��ریفات جنبه آمره داش��ته
و ب��ه نظ��م عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موج��ب ا ِعمال ضمانتاجرای
کیفری و انتظامی ميشود.
حق داش��تن حریم خصوصی اس��ت.
یک��ی از مهمترین حقهاي فردی ِ
وج��ود حریم خصوصی باعث ميش��ود که آزادی انس��ان در جنبههاي مختلف
مورد محافظت قرار گیرد .ديوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح
حریم خصوصی را مفهومی گس��ترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی
3
اشخاص را نیز دربرميگیرد.
1. Le droit à la sûreté
2. Le droit à la sécurité
 .3ميتوان براي نمونه به آراي زير اشاره کرد:
CEDE 22 oct.1981, Dudgon C/Royaume-uni & 41.
CEDE 6 Fevr.2001, Bensaid C/Royaume – uni & 47.

غالمحسن کوشکی

در نظ��ام حـقوقی ايـران نیز ،حریم خصـوصی تعریف نش��ده اس��ت.
ولي ،در نگاهي کلی حریم خـصوصی را ميتوان مجمـوعه فضایی دانس��ت که
نميتوان بدون اجازه ش��خص به آن تجـاوز یا تعرض كرد .در واقـع ،دسترسی
به آن فضا برای دیگران امكانپذير نیست .هر چند قلمرو و مصـداقهاي حریم
خـصوصی را قـانون بايد مشخص كنـد ،به صورت کلی ميتوان آزادی اندیشـه،
کـنت��رل بر جـس��م خود ،خلـ��وت و تنهـایی در منـزل ،کنت��رل بر اطـالعات
ش��خصی ،آزادی از نظارتهای دیگ��ران ،حمایت از حیثـی��ت و اعـتبار خـود
و حمایت در برابر بازرس��يها و تجس��سها را از مصداقهاي حریم خـصوصی
دانسـت[.]4:5
حمای��ت از حری��م خصـوصی افراد باید از ابـت��دای فرآینـد کیفـری تا
انتـها مـورد توجـه قـانون آيین دادرس��ـی کیفـری باش��د و آن را با ضـمانت
اجـراه��ای مناس��ب تضـمین كن��د .به هر ح��ال ،هـر تـعریفی ک��ه از حـریم
خصوصی پـذیرفته ش��ود ،باالترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در
فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی اس��ت كه در اين نوش��تار بررسي
ميشود.
1

الف .مفهوم منزل و مکان خصوصی

ب��راي حمایت مؤثر ا ز حریم خصوصی افراد در منزل و مكان خصوصی،
ضروری است که مفهوم منزل و مکان خصوصی روشن شود .در اسناد بینالمللی
و ني��ز در قانون اساس��ی و قوانين عادی جمهوری اس�لامی ای��ران ،هر چند بر
 .1بهتازگ��ي در پیشنوی��س الیحه حمای��ت از حریم خصوصی كه معاونت حقوقی و پارلمانی دولت هش��تم آن را
تنظيم كرده ،حریم خصوصی در بند نخست ماده یک بدين شکل تعریف شده است« :حریم خصوصی :قلمرویی از
زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعالن قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت
وی به اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته و یا به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو
وی را مورد تعرض قرار ندهند؛ منازل و اماکن خصوصی ،محلهای کار ،اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی با
دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب ميشوند».
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حمای��ت از حریم خصوصی منزل و س��کونتگاه افراد بهمنزله مصداق بارز حریم
خصوصی تأکید ش��ده ،هیچگونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده
1
است.
شایسته است که در قـوانین عادی و از جـمله در قـانون آيین دادرسـی
کیفری مفهوم منزل یا مکان خصوصـی بهروش��ني تعریف ش��ـده تا زمیـنه و
بسـتر اجراییش��ـدن اسناد بینالملـلی و قـانون اساس��ی فراهـم شـود .شاید
یکی ازدالیل س��کوت قانـونگذار در اين زمـينه س��ـپردن مفهـوم این الفـاظ
ب��ه عـرف و جـامعه باش��د .ولي ،با تـوجه بـه جایگـاه قانـون آيیـن دادرس��ی
کیـف��ری و حـفظ حـقها و آزادیهـای فـردی ،تعريـف این مفـهوم ضـرورت
دارد.
در پیشنویس الیحه «حمایت از حریم خصوصی» كه معاونت حقوقی و
پارلمانی دولت هشتم ارائه كرده ،نیز تعریفی از واژه منزل و مسکن بیان نشده
 .1نمونههای زير را ميتوان از جمله موارد حمایت از حریم خصوصی افراد در منزل و مكان خصوصی در قوانین
بینالمللی و داخلی ذکر کرد:
 ماده  17میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:« .1هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبهها مورد مداخلههاي خودسرانه «بدون مجوز»
یا خالف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
 .2هر کس حق دارد كه در برابر اینگونه مداخلهها یا تعرضها مورد حمایت قانون قرار گيرد.
بند ج ماده  18اعالمیه اسالمی حقوق بشر در بیانیه قاهره:«مس��کن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه س��اکنان آن یا به صورت نامشروع وارد آن شد و نباید آن را
خراب یا مصادره کرد يا ساكنان آن را آواره كرد».
_ ماده  8کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی:
« .1هر کس حق دارد كه حرمت زندگی خصوصی و مكاتبههاي وی حفظ شود.
 .2در اعم��ال این حق ،مراجع عموم��ی هیچگونه مداخلهای نخواهند کرد؛ مگر طبق قانون و در جامعه دمكراتیک
آنچه برای منافع امنیت ملی ،س�لامت عمومی ،رفاه اقتصادی کش��ور ،حفظ نظم و پیشگیری از جرم ،حمایت از
بهداشت یا اخالقیات یا حمایت از حقها و آزادیهای دیگران الزم باشد».
 .4اصل بیس��ت و دوم ق.ا« :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مس��کن و ش��غل اش��خاص از تعرض مصون است مگر در
مواردی که قانون تجویز کند».
 .5ماده  96ق.آ.د.ا.ک مصوب سال « :1378تفتیش و بازرسی منازل ،اماکن و اشیاء در مواردی به عمل میآید که
حسب دالیل ،ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آالت و دالیل جرم در آن محل وجود داشته باشد».

غالمحسن کوشکی

است ،بلکه مصداقهايي از اين مفهوم به شكل تمثیلی بیان شده است 1.بر پايه
بند  3ماده یک اين پيشنويس ،مكان خصوصي « ...اماکن متعلق به اش��خاص
خصوصی یا در تصرف آنها اس��ت که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست
یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ورود دیگران به
آن اماکن را ممنوع اعالم کرده است».
چنانچ��ه مالحظ��ه ميش��ود ،می��ان دو مفه��وم «من��ازل» و «اماکن
خصوص��ی» رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار اس��ت .زیـرا ،منزل و مس��کن
مـصداق بارز مکان خصوصی است .ولي ،مکان خصوصی فراتر از منزل و مسکن
اس��ـت و بر مکانهای غیرمس��کونی نیز اطالق ميشود .از دیدگاه حقوقدانان،
مـ��راد از مـنزل محل اقـامت ذكرش��ـده در قوانـین مدنی یا تجـاری و آيیـن
دادرسی مـدنی نیس��ت ،بلكه مقصـود از آن محـل ،مـکان و فـضايي است که
ش��خص در آن س��کـونت دارد ،حـق دارد كه در آن ب��ي هيـچگونه مزاحـمت
و تعرضی آزادانه بـهس��ـر بـب��رد [ .]6:269بنابراین ،ن��وع و چگـونگی محـل
اقامـت ،دائـمی یا موقت بودن آن ،بزرگ یا کوچـک بودن محل سـکونت و نیز
ثابـ��ت یا متـحرک بودن آن تأثیری در احـکام ناظر به بازرس��ـی مـنزل ندارد
[.]3:118
در مورد مفـهوم «مـکان خـصوصی» نیز مس��ـأله پيشگفـته مصـداق
دارد .ه��ر چن��د در مورد مفهوم «م��كان خصوصی» قـانون خاص��ی نداریـم،
مـيتوان از مفه��وم مقابل آن يعني «مكان عمومـی» برای تعریف اين مفهـوم
اس��تفاده کرد .مقررات مربـوط به مكان عمـومی مصـ��وب  1363/3/23آمده
است .در ماده 2اين آيیننامه ،هتلها ،مسافرخانـهها ،رستـورانها ،پانسیـونها،
 .1برپايه ماده یک اين پيشنويس« ،منزل :انواع خانهها ،چادرهای مس��کونی ،داخل وس��ایل مس��قف ،بخشهای
مسکونی کشتیها ،هواپیماها و اتاقهای اس��تراحت ،هتلها ،مهمانسراها ،خوابگاههای دانشجویی ،بیمارستانها و
دیگر تأسیس��ات مشابه .بخشهای مشترک مجتمعهای آپارتمانی ،هتلها ،بیمارستانها و سایر اماکنی که دارای
بخشهای اشتراکی هستند از تعریف منزل خارج است».
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قهوهخـانهه��ا و  ..جزء مكانهاي عمومی قلمـداد ش��ده اس��ت 1.البتـه ،به نظر
ميرس��د که تعری��ف مندرج در اين آيیننامه ناظر ب��ه تبیین رابطۀ متـصدیان
اينگون��ه مکانها با مقامهـاي اداری اس��ت .به عـبارت دیگر ،بازگـش��ايي اين
مكـانه��ا به لح��اظ اداری تابع ضوابط و قواعد خـاصی اس��ت كه موضـوع اين
نوش��تار نيس��ـت .هر چند اين مكانها به لح��اظ اداری عمومی بوده و ملزم به
پيروي از برخي اصـول و ضوابط اند ،برخی از فضـاهای موجـود در آنها حریم
خـصـوصی انگاش��ته ميش��ـوند .براي مـثال ،اتاقهای هتلها یا مسافرخانهها
مکان خصوصـی بوده و مش��مول تش��ریفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و
مكان خـصوصیاند.
برخی از حقوقدانان مكان عمومی را بر اس��اس ماهیت و کارکرد آنها
عمومی عرضی (مانند خانهای
عمومی ذاتی (مانند خیابان) و م��کان
به م��کان
ِ
ِ
عمومی اتفاقی (مانند خانهای
که برای مدرس��ه اجاره داده ش��ده است) و مکان
ِ
که دچار آتشس��وزي شده و در آن باز است) تقسیم کردهاند[ 9:78و.] 5:150
بنابراین ،بر پايه تعریف و تحلیل این دس��ته از حقوقدانان« ،ورود و دسترس��ی
آزاد اش��خاص» به یک مکان را ميتوان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی
بودن آن قلمداد کرد.
.1برابر ماده  2آییننامه اش��اره ش��ده ،اماکن و مؤسس��ات عموم��ی موضوع این آییننامه عبارتن��د از-1« :هتلها
 .2مس��افرخانهها .3رس��تورانها  .4پانسیونها و مهدکودکها .5سلف س��رویسها .6قهوهخانهها .7اغذیهفروشها
.8چلوکبابی و چلوخورش��تی و طباخیها  .9بوفه سینما و تئاتر  .10کافه تریاها  .11قنادیها  .12آرایشگاهها .13
آموزشگاههای رانندگی  .14فروشگاههای جراید و نشریات داخلی  .15مؤسسات بارکشی شهری  .16تعمیرگاههای
دوچرخه و موتورسیکلت  .17عکاسیها  .18فروشگاههای جراید و نشریات خارجی  .19سینماها و تماشاخانهها .20
فروش��گاههای اتومبیل  .21مؤسسههای تبلیغی و تولیدکننده فیلمهای تبلیغاتی  .22تعمیرگاهها ،اتوسرویسها و
پارکینگها  .23مؤسسات توریستی و کرایهدهی اتومبیل  .24بنگاههای مسافرتی  .25کتابفروشیها  .26بنگاههای
معامالتی  .27کارگاههای اوراق اتومبیل  .28کارگاههای تعویض روغن ،پنچرگیری و الستیکفروشی اتومبیل .29
مؤسسات تاکسیبار  .30گراورسازیها  .31فروشگاههای لوازم یدکی اتومبیل  .32کارگاههای نقاشی اتومبیل .33
چاپخانهها  .34سمس��اری و امانتفروش��یها  .35مؤسسات باربری  .36استودیوها  .37طال و جواهرفروشیها .38
مؤسسات نشر و طبع  .39آموزشگاههای خیاطی ،ماشیننویسی و آرایشگری.
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عموم مردم آزادانه ميتوانند داخل مسجد ،مغازه و  .....شوند و هیچگونه
منعی برای آنان تصورش��دني نیست .البته ،باید توجه داشت كه هر چند برخی
مكانها مانند رستورانها و  ....مکان عمومیاند ،حسب مورد برخی از فضاهاي
آنها مانند آش��پزخانه يا داخل کمد یا گاوصندوق مغازه مکان خصوصیاند .به
عبارت دیگر ،محدودهای که عموم مردم به لحاظ عرفي و در چهارچوب ضوابط
قانونی حق رفت و آمد یا دسترس��ی به آن را دارند ،مکان عمومی اس��ت .البته،
چنانچه اين مکانها فقط در س��اعتهايي از شبانهروز دایر باشند ،تنها در اين
ساعتها حکم مكان عمومی را دارند.
از جمله مصـداقهاي مورد اختالف در اين زمينـه بازرس��ي از وس��ايل
نقليه اس��ت .اين پرس��ـش مطرح است كه آيا وس��ـايل نقليه جزء مكـانهاي
خصوص��ی ب��وده و در نتیج��ه نيازمـن��د رعایت تش��ریفات خاص بازرس��ی از
مـكانه��اي خصوصیاند يا خي��ر .از یک جهـت با توجه ب��ه اصـل  22قانون
اساس��ی و با توجه به اطالق مواد قانون آيین دادرسـی کیـفری مبني بر اينكه
«تفتیش منازل ،اماکن و اش��یاء و جلب اش��خاص باید با اج��ازه مقام قضـایی
باشد» ،بازرس��ی از اتومـبیلهای شخصی همانند بازرس��ی منزل باید با اجازه
مـقام قضایی باشد و در نتـيجه ،وسايل نقليه نيز جزء مكـانهاي خــصـوصي
ان��د .اداره حـقوقی قوه قضایـیه نیز در نظریههاي مش��ورتی خـود به ش��ماره
 7/2317به تاریخ  1365/4/7و شماره  7/7526به تاریخ  65/12/7اعالم كرده
که بازرس��ی اتومبیلها  -چه در ورودي شهرها و چه داخل شـهرها  -نیازمنـد
گرفتن مجوز قضـایی اس��ت و به بيان ديگر آنها را مكان خصـوصي انگاش��ـته
است.
از سوی دیگر ،با توجه به عدم صراحت قانونگذار در مورد وسايل نقلیه،
رویه عملی پلیسی بر آن است که بازرسی اتومبیلها نیازمند اجازه مقام قضایی
نیس��ت .اداره کل قوانی��ن و ام��ور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی
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طی بخش��نامه ش��ماره  402/01/179/1بهتاريخ  79/4/11به همه واحدهای
نیروی انتظامی اعالم كرد که براي بازرس��ي خودروها نیازی به گرفتن مجوز از
مقامهاي قضایی نیس��ت .ديوان عدالت اداري در پي شکایت یکی ازشهروندان،
اين بخش��نامه را باطل اعالم و چنین استدالل کرد که بخشنامه يادشده مغای ِر
منط��وق صریح ماده  24قانون آيین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری 1و حکم قانونگذار درباره تکلیف ضابطان دادگس��تری به پيروي از
2
دستورهاي قضایی است.
 .1ماده  24ق.آ.د.ا.ک ...« :همچنین تفتیش منازل و جلب اش��خاص در جرایم غیرمش��هود باید با اجازه مخصوص
مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد».
 .2از جه��ت تطبیق��ی ،در قوانین تحقیقات جنایی و قانون آيین دادرس��ی کیفری فرانس��ه اش��ارهای به کیفیت و
چگونگي بازرسی از وسايل نقلیه نشده و تنها منبع مورد استناد در این زمینه رویه قضایی بود .رویه قضایی بازرسی
از وس��ايل نقلیه را بدون تش��ریفات خاص مجاز نميدانست .البته ،رویه قضایی میان صندوق عقب اتومبیل و سایر
قس��متهای آن فرق ميگذاش��ت .بازرسی از صندوق عقب اتومبیل مش��مول قواعد و تشریفات بازرسی از وسايل
نقلیه نبود .برای نمونه ،ميتوان به آراء زير اشاره کرد:
Cass.Crim. 8 nov 1979: Bull, crim.n.311.
Cass.Crim. 11 sept. 1933: ibid.n.191.
تا اینکه با تغییرهاي انجام ش��ده در س��ال  2003میالدی در قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه ،اين مسأله وارد
قانون ش��د .بر پايه ماده  78-2-2قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه ،دادستان شهرستان ميتواند براي تحقیق و
تعقیب اعمال تروریس��تی مندرج در مواد  421-1تا  421-5قانون جزا _ از جمله ،آس��يبهاي ارادی به تمامیت
جسمانی انسانها.... ،و جرمهاي سرقت مندرج در مواد  311-3تا  311-11قانون جزا  ،پنهان كردن اموال ناشی
از جرم در مواد  321-1و  321-2همان قانون و قاچاق مواد اعتيادآور ناقانوني [مواد مخدر] مطابق مواد 222-34
و  ،222-38افزون بر کنترل هويت از وس��ايل نقلیه در حال حرکت یا متوقف در راههای عمومی یا در مکانهای
عمومی بازدید و بازرسی به عمل آورد.
در راستای اجرای ماده  78-2-2قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه ،وسايل نقلیه را فقط ميتوان در زمان محدود
به جریان بازرسی توقف كرد.
در زمان بازرسی از وسايل نقلیه ،راننده یا مالک وسیله نقلیه حتماً بايد حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور
آنان ،افسر پلیس قضایی باید حتماً شخصی را که جزء کادر اداری وی نباشد ،بهمنزله ناظر بر عملیات بازرسی در
محل حاضر كند .هنگام بازرس��ی ،صورتجلسهای تنظیم ،تاریخ و ساعت آغاز و پایان عملیات در آن ذکر ميشود
و یک نس��خه از آن به ذینفع داده ش��ده و نسخهاي دیگر بيدرنگ به دادس��تان شهرستان تحویل داده ميشود.
همچنین ،بر پايه ماده  78-2-4قانون آيین دادرس��ی کیفری فرانس��ه ،برای پیشگیری از لطمه ش��دید به امنیت
اش��خاص و اموال ،افس��ران پلیس قضایی و مأموران تحت نظر آنان در صورت رضایت راننده ميتوانند وسیله نقلیه
را بازرسی كنند ،و در صورت خودداری راننده از دادن رضایت ،ميتوانند وسیله نقلیه را متوقف كنند (مشروط بر
اینکه مدت توقف بیش از س��ی دقیقه نباش��د) تا به هر ش��يوه ممکن مجوز دادستان را براي بازرسی وسیله نقلیه
ب ه دست آورند.

غالمحسن کوشکی

ب .تشریفات الزم براي بازرسی از مكان خصوصی

ب��ا توجه به شناس��ایی حریم خص��وص افراد در مکانه��ای خصوصی،
قانونگ��ذار تعرض ب��ه مکانهای فوق را جایز نمیش��مارد و معموالً در قوانین
کیف��ری ماه��وی ،برای تع��رض به این مکانه��ا ضمانت اجرا کیف��ری در نظر
میگیرند .بدین ترتیب مطابق ماده  580قانون مجازات اس�لامی ورود مقامات
قضای��ی و غیرقضای��ی بدون اجازه و رضای صاحب منزل ،جرم اس��ت .عالوه بر
قوانی��ن کیفری ماهوی ،قوانین کیفری ش��کلی نیز جهت عدم تعرض به حریم
خصوص��ی اف��راد در مکانه��ای خصوصی قواعد و تش��ریفات خاص��ی در نظر
میگیرند .یکی از اقدامهاي رایج در مرحلههاي مختلف دادرس��ی بازرسیهایی
اس��ت که در مكانهاي مختلف براي کش��ف حقیقت انجام ميشود و طی این
بازرسیهاس��ت که ممکن است آزادی فردی اش��خاص مخدوش شود .دغدغه
قانونگ��ذاران باید محدود ک��ردن و بیان چهارچوب این تدابیر باش��د تا مورد
سوءاستفاده واقع نشوند.
بازرسی را مجموعه عملیاتی که مقامهاي قضایی يا ضابطان دادگستری
براي کشف داليل مربوط به جرم که معموالً در مکانهای بسته (مانند اقامتگاه
و مسکن ش��هروندان) انجام ميدهند تعریف کردهاند ( .)11:2البته این تعریف
کامل نیس��ت زیرا مطابق قواعد دادرسی کش��ور ما ،عالوه بر کشف دالیل یکی
از اهداف اصلی بازرس��ی شناس��ایی و دس��تگیری متهم و کشف آالت و اسباب
جرم است .بدین منظور ،ضروری است که اوصاف و قیود اشاره شده ،در تعریف
بازرس��ی اضافه گ��ردد .بدین منظور فصل��ی در باب اول قانون آیین دادرس��ی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نام «تفتیش و بازرسی منازل و
اماکن و کش��ف آالت و ادوات جرم» اختصاص داده شده و تشريفات الزم براي
انجام بازرسي مقرر شده است.
 .1گرفتن مجوز از مقام قضایی

جریان تحقیقات باید تحت نظارت مقام قضایی انجام ش��ود .قانونگذار
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بهطور استثنایي در جرمهاي مشهود ،ضابط دادگستری را جانشین مقام قضایی
انگاش��ته و ب��ه دلیل روش��ني و رؤيتپذيري جرم ،گرفتن مج��وز قضایی را در
اينگونه جرمها الزم ندانس��ته اس��ت .به تصریح م��اده  18ق.آ.د.ا.ک ،ضابطان
دادگس��تری در جرمهاي مش��هود باید همه اقدامهاي الزم را براي حفظ ابزار و
1
وس��ايل و آثار و نش��انهها و دالیل جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند.
البته ،اختیارات ضابطان دادگستری در بازرسی از مكان خصوصی مطلق نیست.
ب��ه تصریح م��اده  96قانون پيشگفته ،باید میان بازرس��ی از مکان خصوصی و
يافتن متهم یا ابزار و وسايل جرم رابطهای منطقی برقرار باشد .به عبارت دیگر،
بای��د ظن ق��وی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وس��ايل و جرم رابطهای منطقی
برقرار باشد .به عبارت دیگر ،باید ظن قوی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وسایل
دالیل جرم نزد وی وجود داشته باشد.
بدیهی اس��ت که مجوز بازرس��ي بای��د دارای ويژگيهايي باش��د تا از
سوءاستفادههای احتمالی در این مورد جلوگیری به عمل آید .در همین راستا،
ضروری است که قانون آيین دادرسی کیفری این موارد را با ذکر ضمانتاجرای
مناس��ب به تفصيل مقرر كند .به نظر ميرس��د كه چنانچه دستور به بازرسی
ب��ا ذکر جهات آن در قالب «قرار» صادر ش��ود ،از سوءاس��تفادههاي بس��ياري
2
جلوگیری خواهد ش��د و چگونگي نظارت بر آن نیز با مشکل روبهرو نميشود.
زیرا کتبی بودن دستورهای صادر شده ،باعث میشود که مقامهای قضایی دقت
بیش��تری کنند و به قواعد و تشریفات دادرسی کیفری اهمیت بیشتری بدهند.
به همین مناس��بت ،یکی از مواردی که زمینه تخلف و تخطی از قواعد دادرسی
کیفری را فراهم میکند ،صدور دستورهای شفاهی است.
 .1الزم به يادآوري اس��ت كه مطابق نظام دادرس��ی کیفری فرانسه ،بازرس��ی در جرمهاي مشهود را فقط افسران
پلیس قضایی انجام ميدهند .زیرا ،ش��ناختن جرم مش��هود و ش��رايط حاکم بر آن نيازمند علم و تخصص و تجربه
است (.)10:33
 .2رییس قوه قضاییه در اقدامي مناس��ب در بخش��نامه شماره  1381/8/6 -181/14720بر خودداری دادرسان از
صدور دستورهای شفاهی تأکید كرده است.

غالمحسن کوشکی

ب��ا تـوجه به اصل کتبی بودن تحـقیق��ات مقدماتی قضـات کیفری نیز
بای��د تمامی دس��تورات و اقدامات خود را در پرونده قی��د نمایند .قانـون آیین
دادرس��ـی کیفری فعلی در این مورد س��اکت اس��ت و لذا مـش��اهده میگردد
که بـس��یاری از قضات از دستورهای ش��فاهی برای پیشبرد تحقیقات استفاده
میکنند.
اف��زون بر آن ،مـجوزه��ای قـضایی بای��د موردی صادر ش��ود و زمان،
دفعههاي ورود و مال و مکان موضوع بازرس��ي در آن مشخص باشد .نکته مهم
این اس��ت که الزم اس��ت قانون آیین دادرس��ی کیفری ضابطان دادگستری را
مکلف كند ک��ه هنگام ورود به مكان خصوصی ،اوراق هویت خود و اصل مجوز
قضای��ی را به رؤیت و امضاي متصرف قانونی برس��انند .بدینترتیب مش��خص
میگردد که در مجموعه مقررات دادرس��ی کیفری ،قواعد دقیق و منسجمی در
مورد مجوز بازرسی وجود ندارد و ذکر موارد پیش گفته در قانون آیین دادرسی
کیفری میتواند دقت و رعایت تش��ریفات آیین دادرسی کیفری را درپیداشته
باشد.
 .2ضرورت بازرسی

ب��ا توجه به اینکه بازرس��ی از مكان خصوصی امری اس��تثنایی بوده و
اصل بر منع تعرض به حریم خصوصی افراد اس��ت ،موارد مجاز بازرسی از مكان
خصوصی بايد بهصراحت و روش��ني در قانون آيین دادرسی کیفری بیان شود.
همانگونه كه اش��اره ش��د ،به تصریح ماده  96ق.آ.د.ا.ک ،باید رابطهای منطقي
میان بازرس��ی و هدف آن برقرار باشد .چنانچه ظن قوی مبنی بر يافتن متهم
یا ابزار و وسايل یا دالیل جرم وجود داشته باشد ،بازرسی مجاز است ( )1:18به
همین دليل ،در صورتی که بازرس��ی از منزل یا مکان خصوصی با موضوع اتهام
یا يافتن متهم يا جمعآوری داليل ارتباطی نداشته باشد ،دستور بازرسی خالف
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قانون اس��ت .متأسفانه ،در مقررات كنوني آيین دادرسی ،مقام قضایی هیچگونه
ِ
جهت ضرورت بازرسی ندارد.
تکلیفی در مورد بیان
 .3زمان بازرسی

مطاب��ق ماده  100ق.آ.د.ا.ک ،بازرس��ی در روز به عمل ميآید و هنگام
شب در صورتی انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند و دادرس مکلف است كه
ِ
جهت ضرورت را در صورتمجلس قید کند.
به نظر میرس��د که روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را دربرميگيرد .بر
ِ
جهت
پايه اين ماده ،در صورت ضرورت ،بازرس��ی در شب نیز ممکن است .قید
ضرورت در صورتمجلس امکان نظارت بر تصمیم دادرس را فراهم میس��ازد و
اگر وي مرتکب تقصیر یا اهمال ش��ود ،قابل تعقیب انتظامی خواهد بود .در هر
صورت ،اگر بازرسی برخالف ضرورت و به دستور مقام قضایی انجام گرفته باشد،
قانون آيین دادرس��ی ضمانتاجرایی برای دالیل به دس��ت آمده بدين شيوه در
نظر نگرفته است ،حال آنکه الزم است برای شیوههای غیرقانونی بهدست آوردن
ِ
بطالن تحقیقات را در نظر گرفت.
ضمانت اجرای
دالیل ،الاقل
ِ
امروزه ،رویه قضایی جهت ضـرورتِ بازرس��ی ش��بانه را بیشتر ناظر به
جـرمهاي س��ازمانیافتـه و قاچـاق مواد اعـتي��ادآور ناقانوني میداننـد که در
حال توسعه و گسترشاند .البته ،محدودیـتهایی بر بازرسي شـبانه وارد اسـت
1
وباید ضمانـتاجراهایی در صورت تخـطی از آن قواعد پیشبیـنی شـود.
.4حضور گواه هنگام بازرسی

دفاعی
براي جلوگی��ری از سوءاس��تفاده احتمالی و تضمی��ن حقهاي
ِ
صاحب مکان خصوصی ،حضور گواه هنگام بازرس��ی الزامی اس��ت .بر پايه ماده
 98ق.آ.ا.ک بازرسی در حضور متصرف قانونی و گواهان تحقیق و در غیاب وی
در حضور ارش��د حاضران به عمل میآید .مطابق ای��ن ماده ،چنانچه مالک یا
 .1براي مثال ،بر پايه رويه قضایی فرانس��ه ،تحقیق و جس��توجو باید درباره مسائل و موضوعهاي مربوط به قاچاق
مواد اعتيادآور ناقانوني باشد نه جرمهاي دیگر؛ وگرنه تحقیقات صورتگرفته باطل است» [.]6:163

غالمحسن کوشکی

متصرف قانونی از قبیل مس��تأجر در محل حضور داش��ته باشد ،بازرسی باید با
حضور آنان انجام ش��ود .اين پرسش مطرح است که چنانچه هیچ شخصی در
محل بازرس��ی نباشد ،تکلیف چیس��ت؟ قانونگذار در این مورد حکمی را مقرر
نکرده اس��ت ،در حالی که به نظر میرس��د وجود گواه هنگام بازرسی در جهت
1
تضمین حقهاي دفاعی صاحب مکان خصوصی ضروری باشد.
.5تنظیم صورتمجلس بازرسی

هرچند معموالً ضابطان دادگس��تری تمام��ی اقدامات خود را در جریان
انجام تحقیقات مکتوب میکنند ولی با توجه به اهمیت موضوع ضروری اس��ت
که قانونگذار ،ضابطان دادگس��تری را ملزم به تنظیم صورت مجلس از نحوه و
کیفیت تفتیش و بازرس��ی از منازل و اماکن نماید .تنظیم صورتمجلس دارای
فوائد متعددی اس��ت .از جمله اینکه با ذکر کلیه اقدامات ضابطان ،مش��خص
میشود که در قبال آنها بتوان قضاوت و داوری کرد.
 .6چگونگي بهدست آوردن دلیل در مكان خصوصی

در مجوز قضایی باید علت بازرسی قید شود .ضابطان دادگستری مکلف
هستند كه در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکانهای نامرتبط
خودداری کنند 2.متأس��فانه ،در قانون آيین دادرس��ی كنون��ي ،چنین مقرراتی
پیشبینی نشده و ضمانتاجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد
3
مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص كرده ،تعیین نشده است.
 .1بر پايه ماده  96قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه ،اگر کسی در منزل حضور نداشته باشد،بازرسی در حضور
دو گواه صورت میگیرد.
 .2بر پايه بند هش��تم ماده واحده «قانون احترام به آزادي های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی»« ،بازرس��ی و
معاینات محلی ،جهت دس��تگیری متهمان فراری یا کش��ف آالت و ادوات جرم بر اس��اس مقررات قانونی و بدون
مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی با جرم نداشته
و یا به متهم تعلق ندارد و افش��ای مضمون نامهها و نوش��تهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط
بیمورد آنها خودداری گردد».
 .3اين موضوع از مراجع تقليد نيز مورد پرسش قرار گرفته است .برای نمونه ،استفتایی از مقام معظم رهبری درباره
این موضوع به عمل آمده که حائز اهمیت است:
«س :در مواقعی که از طرف محاکم قضایی حکمی در خصوص بازرس��ی از منزل ش��خصی افراد در رابطه با مواد
مخدر داده
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با توجه به س��کوت قانونگذار ،رویه قضایي مشخصی وجود ندارد .ولی،
معموالً چنانچه ضابطان هنگام بازرس��ی از مکان خصوصی با جرمهاي دیگري
روبهرو ش��وند ،داليل مربوط به آن جرم را جمعآوری كرده و مس��أله را به مقام
قضای��ی اعالم ميکنند .ضرورت دارد كه قانونگذار در اين زمينه تعيين تکلیف
کند .يادآوري چند موضوع در این مورد الزم است.
نخست ،مقامهاي قضایی باید موضوع بازرسی را موردي مشخص کرده و
خصوصی مکان خصوصی را رعایت كنند
ضابطان نیز بايد هنگام بازرسی ،حریم
ِ
و بهت��ر آن اس��ت که در صورت برخورد با جرمهاي مه��م و مخل نظم عمومی
که ابزار و وس��ايل و داليل آن مشهود باش��د ،اقدامهاي الزم را انجام داده و در
س��ريعترين زمان ممكن به مقام قضایی اط�لاع دهند؛ دوم ،مقامهای قضایی و
ضابطان مکلف به حفظ اس��رار حرفهای و خانوادگیهس��تند و شاید به همين
علت است که در برخي از نظامها برای بازرسی از دفتر وکيالن و روزنامهنگاران،
1
تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
ضروری است که در قانون آيین دادرسی کیفری ايران نیز به این مسائل
اندیش��یده ش��ده و در جهت حمایت از حریم خصوصی این مش��اغل که محرم
اسرار عموم انگاشته ميشوند ،گامی اساسی برداشته شود.

ميش��ود و در حین بازرس��ی مأمورین با وسایل و آالتی از قبیل سالح و مهمات ،نوار ،عکس مبتذل و غیره مواجه
میشوند آیا ضبط و کشف آالت مذکور اشکال شرعی دارد یا خیر؟
ج :ضبط مثل سالح و مهمات اشکالی ندارد ولی نسبت به نوار و عکس در صورتی که صاحبخانه مروج آن نیست،
تکلیفی ندارد».
 .1بر پايه ماده  56-1قانون آيین دادرسی کیفری فرانسه ،بازرسی از محل دفتر وکیل دادگستری یا اقامتگاه وی را
مقام قضایی با حضور رییس کانون وكيالن یا نمایندگان وی انجام ميدهد .همچنین ،به موجب مادۀ  56-2همان
قانون ،بازرس��ی از مؤسس��ههاي مطبوعاتی یا ارتباطات س��معی و بصری را مقام قضایی انجام ميدهد تا اقدامهاي
تحقیقی به آزادی شغلی و حرفهای روزنامهنگاران آسیب نرساند.

غالمحسن کوشکی

نتیجهگیری

هر چند در مقررات قانون آيین دادرسی کیفری ايران قواعد و تشریفاتی
براي بازرس��ی از مکان خصوصی اختصاص داده شده ،اين مقررات ناقص ،مبهم
و دارای اش��کال ان��د .قانونگذاری در امور کیفری ایج��اب ميکند که در وهله
نخس��ت مفاهیم بهصراحت و روش��ني تعریف ش��ده تا محدوده و قلمرو آنها
مشخص شود .مفهوم مکان خصوصی نیز باید تعریف شود تا زمینه سوءاستفاده
از ميان رفته و معیاری منطقی براي شناس��ایی اين مكانها فراروی مقامهاي
قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد.
از س��وی دیگر ،ضروری اس��ت که به جهت اهمی��ت حرمت «منزل» و
مسکن در پیشینه فرهنگی ديني ايرانيان ،قواعد و تشریفاتی منسجم ،معقول و
منطقی براي بازرسی وضع شده تا محدوده و قلمر ِو اختیارات مقامهاي قضایي
و ضابطان دادگستری روشن شود و زمینه سوءاستفاده احتمالی از این اختیارات
نیز از ميان برود.
یک��ی از مهمتری��ن روشهایی که قواعد دادرس��ی کیف��ری را از حالت
«اختیاری» و «تش��ریفاتی بودن» خارج س��اخته و به آنه��ا جنبه کاربردی و
عملیات��ی ميدهد ،پیشبینی ضمانتاجراهای مناس��ب ب��راي نقض اين قواعد
اس��ت .دو نوع ضمانتاجرا برای اجرای تش��ریفات و قواعد دادرسی کیفری در
نظر گرفته شده اس��ت :ضمانتاجرای انتظامی و ضمانتاجرای کیفری .به نظر
ميرس��د که اين ضمانتاجراها ب��رای تضمین اجرای قواعد دادرس��ی کیفری
کافی نیس��تند؛ زیرا ،برای خود تحقیقات و داليل بهدس��ت آمده به شيوههاي
غیرقانونی یا خالف ضوابط و قواعد دادرس��ی نیز باید ضمانتاجرایي را در نظر
گرفت .معموالً در قواعد دادرس��ی کش��ورهای مختلف از این نوع ضمانت اجرا
با عنوان بطالن تحقیقات یا دالیل یاد ميش��ود .این موضوع باعث ميش��ود که
مقامهاي قضایی و ضابطان دادگس��تری در تحقیقات خود دقت بیشتری کرده
و از نقض قواعد و تشریفات دادرسی کیفری که بیشتر ناظر به حقهاي فردی
و حریم خصوصی است ،خودداری کنند.
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