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چکیده
در قانلون »آيین دادرسلی دادگا ه هلای عمومی و انقلالب در امور کیفری«، 
قواعلد و تشلريفاتی براي ورود به حريلم خصوصی يا  بازرسلی در مکان خصوصی 
ارائه شلده اسلت. ولي، رويۀ قضايی در شناسلايی مفهوم حريلم و مکان خصوصی 
دارای پراکندگلي و مبهم اسلت. به نظر مي رسلد که همه فضاهلا و دارايی هايی که 
نمي توان بدون اجازه شلخص به آن ها ورود يا دسترسلی پیدا کرد، حريم خصوصی 
انگاشته مي شلوند. بدين سلان، منزل، اتاق های هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه هاي 
شخصی  جلوه هايی از حريم  خصوصی هستند. قانون گذار به منظور حمايت از حريم 
خصوصی، بازرسلی از مکان های خصوصی را تابع تشريفات و قواعدی دانسته است. 
هر چند اين قواعد و تشلريفات، ناقص و مبهم  هسلتند، متأسفانه برای نقِض همین 
قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطالن دلیل پیش بینی نشده است. اين مقاله 
مي کوشلد تا موارد پیش گفته را در پرتو قانون آيین دادرسلی دادگا ه های عمومی و 

انقالب در امور کیفری مصوب سال 1378 نقد و بررسی کند.

واژگان کلیلدی: حريلم خصوصی، بازرسلی، منزل، ملکان خصوصی، آيین 
دادرسی کیفری.

1. دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2007.11435



136
شماره 58/ بهار 1386

ستری/ 
مجله حقوقی دادگ

حمایت از حریم خصوصی در مکان ...

مقدمه
ــد و مقرراِت ناظـر  ــه مـنزله مـجموعه قـواع ــی كيـفری ب آيين دادرس
ـــو دغـدغه  ـــی و اجـرای حـكم از يک س ــف، تعـقيب، تحقيـق، دادرس به كش
حمايـت از آزادی هـای فـردی و حـريم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت ديگر 
ــوی ديگـر به  ــخصی«1 افراد را بر عـهده دارد و از س تضـميِن »حق تأمـين ش
تأمين »امنيت«2  در جامعـه اهميت مي دهـد. به هـمين دليـل، عـمده هـدف 
ــی كيفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب ميان حـق ها  قانـون آيـين دادرس
ــارت ديـگـر، نبايـد  ـــت. به عبـ ــای فـردی و حـق هاي جامـعه اس و آزادی هـ
ــا و آزادی هـای فـردی را ناديـده  ــه تأمـين امنـيت در جامـعه، حق ه به بهـان

گرفـت. 
ــی كيفری مجموعه قواعد  بدين منظور، در قوانين مختلف آيين دادرس
ــريفاتی براي تأمين امنيت فردی شهروندان در برابر سوء استفاده احتمالی  و تش
ــته  ــريفات جنبه آمره داش مأموران حكومتی در نظر مي گيرند. اين قواعد و تش
ــب اِعمال ضمانت اجرای  ــم عمومی مربوط بوده و تخطی از آن ها موج ــه نظ و ب

كيفری و انتظامی مي شود.
ــت.  ــتن حريم خصوصی اس ــی از مهم ترين حق هاي فردی حِق داش يك
ــان در جنبه هاي مختلف  ــود كه آزادی انس ــود حريم خصوصی باعث مي ش وج
مورد محافظت قرار گيرد. ديوان اروپايی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح 
ــترده دانسته است كه تماميت جسمی و روانی  حريم خصوصی را مفهومی گس

اشخاص را نيز دربرمي گيرد.3

1. Le droit à la sûreté
2. Le droit à la sécurité

3. مي توان براي نمونه به آراي زير اشاره كرد:
CEDE 22 oct.1981, Dudgon C/Royaume-uni & 41.
CEDE 6 Fevr.2001, Bensaid C/Royaume – uni & 47.
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ــت.1  ــده اس ــام حـقوقی ايـران نيز، حريم خصـوصی تعريف نش در نظ
ــت كه  ولي، در نگاهي كلی حريم خـصوصی را مي توان مجمـوعه فضايی دانس
ــخص به آن تجـاوز يا تعرض كرد. در واقـع، دسترسی  نمي توان بدون اجازه ش
به آن فضا برای ديگران امكان پذير نيست. هر چند قلمرو و مصـداق هاي حريم 
خـصوصی را قـانون بايد مشخص كنـد، به صورت كلی مي توان آزادی انديشـه، 
ــرل بر اطـالعات  ــوت و تنهـايی در منـزل، كنت ــم خود، خلـ ــرل بر جـس كـنت
ــت و اعـتبار خـود  ــران، حمايت از حيثـي ــخصی، آزادی از نظارت های ديگ ش
ــس ها را از مصداق هاي حريم خـصوصی  ــي ها و تجس و حمايت در برابر بازرس

دانسـت]4:5[.
ــدای فرآينـد كيفـری تا  ــم خصـوصی افراد بايد از ابـت ــت از حري حماي
ــد و آن را با ضـمانت  ـــی كيفـری باش انتـها مـورد توجـه قـانون آيين دادرس
ــه از حـريم  ــال، هـر تـعريفی ك ــد. به هر ح ــب تضـمين كن ــای مناس  اجـراه
ــود، باالترين مصداق حريم خصوصی حق خلوت افراد در  خصوصی پـذيرفته ش
ــتار بررسي  ــت كه در اين نوش فضای خصوصی منزل و مكان های خصوصی اس

مي شود.

الف. مفهوم منزل و مکان خصوصی
ــراي حمايت مؤثر ا ز حريم خصوصی افراد در منزل و مكان خصوصی،  ب
ضروری است كه مفهوم منزل و مكان خصوصی روشن شود. در اسناد بين المللی 
ــران، هر چند بر  ــالمی اي ــی و قوانين عادی جمهوری اس ــز در قانون اساس و ني

ــتم آن را  ــت از حريم خصوصی كه معاونت حقوقی و پارلمانی دولت هش ــس اليحه حماي ــي در پيش نوي 1. به تازگ
تنظيم كرده، حريم خصوصی در بند نخست ماده يک بدين شكل تعريف شده است: »حريم خصوصی: قلمرويی از 
زندگی هر شخص است كه آن شخص عرفاً يا با اعالن قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت 
وی به اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته و يا به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا در آن قلمرو 
وی را مورد تعرض قرار ندهند؛ منازل و اماكن خصوصی، محل های كار، اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی با 

ديگران و حريم جسمانی افراد حريم خصوصی محسوب مي شوند«.
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ــكونتگاه افراد به منزله مصداق بارز حريم  ــت از حريم خصوصی منزل و س حماي
ــده، هيچ گونه تعريفی از منزل يا مكان خصوصی ارائه نشده  خصوصی تأكيد ش

است.1
شايسته است كه در قـوانين عادی و از جـمله در قـانون آيين دادرسـی 
ـــده تا زميـنه و  ــني تعريف ش كيفری مفهوم منزل يا مكان خصوصـی به روش
ــی فراهـم شـود. شايد  ـــدن اسناد بين الملـلی و قـانون اساس بسـتر اجرايی ش
ـــپردن مفهـوم اين الفـاظ  ــكوت قانـون گذار در اين زمـينه س يكی ازداليل س
ــی  ــد. ولي، با تـوجه بـه جايگـاه قانـون آييـن دادرس ــه عـرف و جـامعه باش ب
ــری و حـفظ حـق ها و آزادی هـای فـردی، تعريـف اين مفـهوم ضـرورت  كيـف

دارد. 
در پيش نويس اليحه »حمايت از حريم خصوصی« كه معاونت حقوقی و 
پارلمانی دولت هشتم ارائه كرده، نيز تعريفی از واژه منزل و مسكن بيان نشده 

1. نمونه های زير را مي توان از جمله موارد حمايت از حريم خصوصی افراد در منزل و مكان خصوصی در قوانين 
بين المللی و داخلی ذكر كرد:

- ماده 17 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:
»1. هيچ كس نبايد در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبه ها مورد مداخله هاي خودسرانه »بدون مجوز« 

يا خالف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانونی واقع شود.
2. هر كس حق دارد كه در برابر اين گونه مداخله ها يا تعرض ها مورد حمايت قانون قرار گيرد. 

-بند ج ماده 18 اعالميه اسالمی حقوق بشر در بيانيه قاهره:
ــاكنان آن يا به صورت نامشروع وارد آن شد و نبايد آن را  ــكن در هر حالی حرمت دارد و نبايد بدون اجازه س »مس

خراب يا مصادره كرد يا ساكنان آن را آواره كرد«. 
_ ماده 8 كنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی:

»1. هر كس حق دارد كه حرمت زندگی خصوصی و مكاتبه هاي وی حفظ شود. 
ــی هيچ گونه مداخله ای نخواهند كرد؛ مگر طبق قانون و در جامعه دمكراتيک  ــال اين حق، مراجع عموم 2. در اعم
ــور، حفظ نظم و پيش گيری از جرم، حمايت از  ــالمت عمومی، رفاه اقتصادی كش آنچه برای منافع امنيت ملی، س

بهداشت يا اخالقيات يا حمايت از حق ها و آزادی های ديگران الزم باشد«.
ــخاص از تعرض مصون است مگر در  ــغل اش ــكن و ش ــت و دوم ق.ا: »حيثيت، جان، مال، حقوق، مس 4. اصل بيس

مواردی كه قانون تجويز كند«.
5. ماده 96 ق.آ.د.ا.ک مصوب سال 1378: »تفتيش و بازرسی منازل، اماكن و اشياء در مواردی به عمل می آيد كه 

حسب داليل، ظن  قوی به كشف متهم يا اسباب و آالت و داليل جرم در آن محل وجود داشته باشد«.
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است، بلكه مصداق هايي از اين مفهوم به شكل تمثيلی بيان شده است.1 بر پايه 
ــخاص  بند 3 ماده يک اين پيش نويس، مكان خصوصي »... اماكن متعلق به اش
ــت كه ورود ديگران به آنجا يا عرفاً مجاز نيست  خصوصی يا در تصرف آن ها اس
يا مالک يا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ورود ديگران به 

آن اماكن را ممنوع اعالم كرده است«.
ــازل« و »اماكن  ــوم »من ــان دو مفه ــود، مي ــه مي ش ــه مالحظ چنان چ
ــكن  ــت. زيـرا، منزل و مس ــی« رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار اس خصوص
مـصداق بارز مكان خصوصی است. ولي، مكان خصوصی فراتر از منزل و مسكن 
ــكونی نيز اطالق مي شود. از ديدگاه حقوق دانان،  ـــت و بر مكان های غير مس اس
ـــده در قوانـين مدنی يا تجـاری و آييـن  ــراد از مـنزل  محل اقـامت ذكر ش مـ
ــت، بلكه مقصـود از آن محـل، مـكان و فـضايي است كه  دادرسی مـدنی نيس
ــي  هيـچ گونه مزاحـمت  ــكـونت دارد، حـق دارد كه در آن ب ــخص در آن س ش
ــوع و چگـونگی محـل  ــرد ]6:269[. بنابراين، ن ـــر بـب و تعرضی آزادانه بـه  س
اقامـت، دائـمی يا موقت بودن آن، بزرگ يا كوچـک بودن محل سـكونت و نيز 
ـــی مـنزل ندارد  ــت يا متـحرک بودن آن تأثيری در احـكام ناظر به بازرس ثابـ

.]3:118[
ـــأله پيش گفـته مصـداق  در مورد مفـهوم »مـكان خـصوصی« نيز مس
ــی نداريـم،  ــكان خصوصی« قـانون خاص ــد در مورد مفهوم »م ــر چن دارد.  ه
ــوم مقابل آن يعني »مكان عمومـی« برای تعريف اين مفهـوم  مـي توان از مفه
ــوب 1363/3/23 آمده  ــتفاده كرد. مقررات مربـوط به مكان عمـومی مصـ اس
است. در ماده  2 اين آيين نامه، هتل ها،  مسافرخانـه ها، رستـوران ها، پانسيـون ها، 

ــقف، بخش های  ــايل مس ــكونی، داخل وس 1. برپايه ماده يک اين پيش نويس، »منزل: انواع خانه ها، چادرهای مس
ــتراحت ، هتل ها، مهمانسراها، خوابگا ه های دانشجويی، بيمارستان ها و  مسكونی كشتی ها، هواپيماها و اتاق های اس
ــات مشابه. بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی ، هتل ها، بيمارستان ها و ساير اماكنی كه دارای  ديگر تأسيس

بخش های اشتراكی هستند از تعريف منزل خارج است«.
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ــت.1 البتـه، به نظر  ــده اس ــا و .. جزء مكان هاي عمومی قلمـداد ش قهوه خـانه ه
ــه تبيين رابطۀ متـصديان  ــف مندرج در اين آيين نامه ناظر ب ــد كه تعري مي رس
ــايي اين  ــت. به عـبارت ديگر، بازگـش ــه مكان ها با مقام هـاي اداری اس اين گون
ــت كه موضـوع اين  ــاظ اداری تابع ضوابط و قواعد خـاصی اس ــا به لح مكـان ه
ــاظ اداری عمومی بوده و ملزم به  ـــت. هر چند اين مكان ها به لح ــتار نيس نوش
پيروي از برخي اصـول و ضوابط اند، برخی از فضـاهای موجـود در آن ها حريم 
ـــوند. براي مـثال، اتاق های هتل ها يا مسافرخانه ها  ــته مي ش خـصـوصی انگاش
ــريفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و  ــمول تش مكان خصوصـی بوده و مش

مكان خـصوصی  اند. 
ــاس  ماهيت و كاركرد آن ها  برخی از حقوق دانان مكان عمومی را بر اس
ــكان عمومِی عرضی )مانند خانه ای  ــكان عمومِی ذاتی )مانند خيابان( و م به م
ــده است( و مكان عمومِی اتفاقی )مانند خانه ای  ــه اجاره داده ش كه برای مدرس
ــوزي شده و در آن باز است( تقسيم كرده  اند]9:78 و5:150 [.  كه دچار آتش س
ــی  ــته از حقوق دانان، »ورود و دسترس بنابراين، بر پايه تعريف و تحليل اين دس
ــخاص« به يک مكان را مي توان يكی از معيارهای خصوصی يا عمومی  آزاد اش

بودن آن قلمداد كرد.

ــد از: »1-هتل ها  ــی موضوع اين آيين نامه عبارتن ــات عموم ــده، اماكن و مؤسس ــاره ش 1.برابر ماده 2 آيين نامه اش
ــرويس ها 6.قهوه خانه ها 7.اغذيه فروش ها  ــتوران ها 4. پانسيون ها و مهدكودک ها 5.سلف س ــافرخانه ها 3.رس 2. مس
ــتی و طباخی ها 9. بوفه سينما و تئاتر 10. كافه ترياها 11. قنادی ها 12. آرايشگاه ها 13.  8.چلوكبابی و چلوخورش
آموزشگاه های رانندگی 14. فروشگاه های جرايد و نشريات داخلی 15. مؤسسات باركشی شهری 16. تعميرگاه های 
دوچرخه و موتورسيكلت 17. عكاسی ها 18. فروشگاه های جرايد و نشريات خارجی 19. سينماها و تماشاخانه ها 20. 
ــگاه های اتومبيل 21. مؤسسه های تبليغی و توليدكننده فيلم های تبليغاتی 22. تعميرگاه ها، اتوسرويس ها و  فروش
پاركينگ ها 23. مؤسسات توريستی و كرايه دهی اتومبيل 24. بنگاه های مسافرتی 25. كتابفروشی ها 26. بنگاه های 
معامالتی 27. كارگاه های اوراق اتومبيل 28. كارگاه های تعويض روغن، پنچرگيری و الستيک فروشی اتومبيل 29. 
مؤسسات تاكسی بار 30. گراورسازی ها 31. فروشگاه های لوازم يدكی اتومبيل 32. كارگاه های نقاشی اتومبيل 33. 
ــی ها 35. مؤسسات باربری 36. استوديوها 37. طال و جواهرفروشی ها 38.  ــاری و امانت فروش چاپخانه ها 34. سمس

مؤسسات نشر و طبع 39. آموزشگاه های خياطی، ماشين نويسی و آرايشگری.
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 عموم مردم آزادانه مي توانند داخل مسجد، مغازه و ..... شوند و هيچ گونه 
ــدني نيست. البته، بايد توجه داشت كه هر چند برخی  منعی برای آنان تصور ش
مكان ها مانند رستوران ها و .... مكان عمومی  اند، حسب مورد برخی از فضاهاي 
ــپزخانه يا داخل كمد يا گاوصندوق مغازه مكان خصوصی  اند. به  آن ها مانند آش
عبارت ديگر، محدوده ای كه عموم مردم به لحاظ عرفي و در چهارچوب ضوابط 
ــت. البته،  ــی به آن را دارند، مكان عمومی اس قانونی حق رفت و آمد يا دسترس
ــاعت هايي از شبانه روز داير باشند، تنها در اين  چنان چه اين مكان ها فقط در س

ساعت ها حكم مكان عمومی را دارند. 
ــايل  ــي از وس از جمله مصـداق هاي مورد اختالف در اين زمينـه بازرس
ـــايل نقليه جزء مكـان هاي  ـــش مطرح است كه آيا وس ــت. اين پرس نقليه اس
ــی از  ــريفات خاص بازرس ــد رعايت تش ــه نيازمـن ــوده و در نتيج ــی ب خصوص
ــه اصـل 22 قانون  ــر. از يک جهـت با توجه ب ــاي خصوصی  اند يا خي مـكان ه
ــی و با توجه به اطالق مواد قانون آيين دادرسـی كيـفری مبني بر اين كه  اساس
ــازه مقام قضـايی  ــخاص بايد با اج ــياء و جلب اش »تفتيش منازل، اماكن و اش
ــی منزل بايد با اجازه  ــی از اتومـبيل های شخصی همانند بازرس باشد«، بازرس
مـقام قضايی باشد و در نتـيجه، وسايل نقليه نيز جزء مكـان هاي خــصـوصي 
ــماره  ــورتی خـود به ش ــد. اداره حـقوقی قوه قضايـيه نيز در نظريه هاي مش  ان
7/2317 به تاريخ 1365/4/7 و شماره 7/7526 به تاريخ 65/12/7 اعالم كرده 
ــی اتومبيل ها - چه در ورودي شهرها و چه داخل شـهرها - نيازمنـد  كه بازرس
ـــته  ــت و به بيان ديگر آن ها را مكان خصـوصي انگاش گرفتن مجوز قضـايی اس

است.
از سوی ديگر، با توجه به عدم صراحت قانون گذار در مورد وسايل نقليه، 
رويه عملی پليسی بر آن است كه بازرسی اتومبيل ها نيازمند اجازه مقام قضايی 
ــالمی  ــور حقوقی نيروی انتظامی جمهوری اس ــن و ام ــت.  اداره كل قواني نيس
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ــماره 402/01/179/1 به  تاريخ 79/4/11 به همه واحدهای  ــنامه ش طی بخش
ــي خودروها نيازی به گرفتن مجوز از  نيروی انتظامی اعالم كرد كه براي بازرس
ــت. ديوان عدالت اداري در پي شكايت يكی ازشهروندان،  مقام هاي قضايی نيس
ــنامه را باطل اعالم و چنين استدالل كرد كه بخشنامه ياد شده مغايِر  اين بخش
ــی دادگا ه های عمومی و انقالب در  ــوق صريح ماده 24 قانون آيين دادرس منط
ــتری به پيروي از  امور كيفری 1و حكم قانون گذار درباره تكليف ضابطان دادگس

دستورهاي قضايی است.2 

ــهود بايد با اجازه مخصوص  ــخاص در جرايم غير مش 1. ماده 24 ق.آ.د.ا.ک: »... همچنين تفتيش منازل و جلب اش
مقام قضايی باشد هرچند اجرای تحقيقات به طور كلی از طرف مقام قضايی به ضابط ارجاع شده باشد.«

ــاره ای به كيفيت و  ــه اش ــی كيفری فرانس ــی ، در قوانين تحقيقات جنايی و قانون آيين دادرس ــت تطبيق 2. از جه
چگونگي بازرسی از وسايل نقليه نشده و تنها منبع مورد استناد در اين زمينه رويه قضايی بود. رويه قضايی بازرسی 
ــريفات خاص مجاز نمي دانست. البته، رويه قضايی ميان صندوق عقب اتومبيل و ساير  ــايل نقليه را بدون تش از وس
ــمول قواعد و تشريفات بازرسی از وسايل  ــت. بازرسی از صندوق عقب اتومبيل مش ــمت های آن فرق مي گذاش قس

نقليه نبود. برای نمونه، مي توان به آراء زير اشاره كرد: 
Cass.Crim. 8 nov 1979: Bull, crim.n.311.
Cass.Crim. 11 sept. 1933: ibid.n.191.

ــال 2003 ميالدی در قانون آيين دادرسی كيفری فرانسه، اين مسأله وارد  ــده در س تا اين كه با تغييرهاي انجام ش
ــد. بر پايه ماده 2-2-78 قانون آيين دادرسی كيفری فرانسه، دادستان شهرستان مي تواند براي تحقيق و  قانون ش
ــيب هاي ارادی به تماميت  ــتی مندرج در مواد 1-421 تا 5-421 قانون جزا _ از جمله، آس تعقيب اعمال تروريس
جسمانی انسان ها، ....و جرم هاي سرقت مندرج در مواد 3-311 تا 11-311 قانون جزا ، پنهان كردن اموال ناشی 
از جرم در مواد 1-321 و 2-321 همان قانون و قاچاق مواد اعتيادآور ناقانوني ]مواد مخدر[ مطابق مواد 222-34 
ــايل نقليه در حال حركت يا متوقف در را ه های عمومی يا در مكان های  و 38-222، افزون بر كنترل هويت از وس

عمومی بازديد و بازرسی به عمل آورد.
در راستای اجرای ماده 2-2-78 قانون آيين دادرسی كيفری فرانسه، وسايل نقليه را فقط مي توان در زمان محدود 

به جريان بازرسی توقف كرد.
در زمان بازرسی از وسايل نقليه، راننده يا مالک وسيله نقليه حتماً بايد حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور 
آنان، افسر پليس قضايی بايد حتماً شخصی را  كه جزء كادر اداری وی نباشد، به منزله ناظر بر عمليات بازرسی در 
ــی، صورت جلسه ای تنظيم، تاريخ و ساعت آغاز و پايان عمليات در آن ذكر مي شود  محل حاضر كند. هنگام بازرس
ــتان شهرستان تحويل داده مي شود.  ــده و نسخه اي ديگر بي درنگ به دادس ــخه از آن به ذی نفع داده ش و يک نس
ــديد به امنيت  ــه، برای پيش گيری از لطمه ش ــی كيفری فرانس همچنين، بر پايه ماده 4-2-78 قانون آيين دادرس
ــران پليس قضايی و مأموران تحت نظر آنان در صورت رضايت راننده مي توانند وسيله نقليه  ــخاص و اموال، افس اش
را بازرسی كنند، و در صورت خودداری راننده از دادن رضايت، مي توانند وسيله نقليه را متوقف كنند )مشروط بر 
ــيوه ممكن مجوز دادستان را براي بازرسی وسيله نقليه  ــد( تا به هر ش ــی دقيقه نباش اين كه مدت توقف بيش از س

به  دست آورند. 
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ب. تشريفات الزم براي بازرسی از مکان خصوصی
ــای خصوصی،  ــوص افراد در مكان ه ــايی حريم خص ــا توجه به شناس ب
ــمارد و معموالً در قوانين  ــه مكان های فوق را جايز نمی ش ــذار تعرض ب قانون گ
ــری در نظر  ــا ضمانت اجرا كيف ــرض به اين مكان ه ــوی، برای تع ــری ماه كيف
ــالمی ورود مقامات  می گيرند. بدين ترتيب مطابق ماده 580 قانون مجازات اس
ــت. عالوه بر  ــی بدون اجازه و رضای صاحب منزل، جرم اس ــی و غيرقضاي قضاي
ــكلی نيز جهت عدم تعرض به حريم  ــن كيفری ماهوی، قوانين كيفری ش قواني
ــی در نظر  ــريفات خاص ــای خصوصی قواعد و تش ــراد در مكان ه ــی اف خصوص
ــی بازرسی هايی  می گيرند. يكی از اقدام هاي رايج در مرحله هاي مختلف دادرس
ــف حقيقت انجام مي شود  و طی اين  ــت كه در مكان هاي مختلف براي كش اس
ــخاص مخدوش شود. دغدغه  ــت كه ممكن است آزادی فردی اش بازرسی هاس
ــد تا مورد  ــردن و بيان چهارچوب اين تدابير باش ــذاران بايد محدود ك قانون گ

سوء  استفاده واقع نشوند. 
بازرسی را مجموعه عملياتی كه مقام هاي قضايی يا ضابطان دادگستری 
براي كشف داليل مربوط به جرم كه معموالً در مكان های بسته )مانند اقامتگاه 
ــهروندان( انجام مي دهند تعريف كرده اند )11:2(. البته اين تعريف  و مسكن ش
ــور ما، عالوه بر كشف داليل يكی  ــت زيرا مطابق قواعد دادرسی كش كامل نيس
ــتگيری متهم و كشف آالت و اسباب  ــايی و دس ــی شناس از اهداف اصلی بازرس
جرم است. بدين منظور، ضروری است كه اوصاف و قيود اشاره شده، در تعريف 
ــی  ــی در باب اول قانون آيين دادرس ــردد. بدين منظور فصل ــی اضافه گ بازرس
دادگا ه های عمومی و انقالب در امور كيفری به نام »تفتيش و بازرسی منازل و 
ــف آالت و ادوات جرم« اختصاص داده شده و تشريفات الزم براي  اماكن و كش

انجام بازرسي مقرر شده است.
1. گرفتن مجوز از مقام قضايی 

ــود. قانون گذار  جريان تحقيقات بايد تحت نظارت مقام قضايی انجام ش
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به طور استثنايي در جرم هاي مشهود، ضابط دادگستری را جانشين مقام قضايی 
ــوز قضايی را در  ــني و رؤيت پذيري جرم، گرفتن مج ــه دليل روش ــته و ب انگاش
ــاده 18 ق.آ.د.ا.ک، ضابطان  ــت. به تصريح م ــته اس اين گونه جرم ها  الزم ندانس
ــهود بايد همه اقدام هاي الزم را براي حفظ ابزار و  ــتری در جرم هاي مش دادگس
ــانه ها و داليل جرم و جلوگيری از فرار متهم انجام دهند.1  ــايل و آثار و نش وس
البته، اختيارات ضابطان دادگستری در بازرسی از مكان خصوصی مطلق نيست. 
ــی از مكان خصوصی و  ــاده 96 قانون پيش گفته، بايد ميان بازرس ــه تصريح م ب
يافتن متهم يا ابزار و وسايل جرم رابطه ای منطقی برقرار باشد. به عبارت ديگر، 
ــايل و جرم رابطه ای منطقی  ــوی مبنی بر وجود متهم يا ابزار و وس ــد ظن ق باي
برقرار باشد. به عبارت ديگر، بايد ظن قوی مبنی بر وجود متهم يا ابزار و وسايل 

داليل جرم نزد وی وجود داشته باشد. 
ــد تا  از  ــد دارای ويژگي هايي باش ــي باي ــت كه مجوز بازرس بديهی اس
سوء استفاده های احتمالی در اين مورد جلوگيری به عمل آيد. در همين راستا، 
ضروری است كه قانون آيين دادرسی كيفری اين موارد را با ذكر ضمانت اجرای 
ــد كه چنان چه دستور به بازرسی  ــب به تفصيل مقرر كند. به نظر مي رس مناس
ــياري  ــتفاده هاي بس ــود، از سوء اس ــا ذكر جهات آن در قالب »قرار« صادر ش ب
ــد و چگونگي نظارت بر آن نيز با مشكل روبه رو نمي شود.2  جلوگيری خواهد ش
زيرا كتبی بودن دستورهای صادر شده، باعث می شود كه مقام های قضايی دقت 
ــتری كنند و به قواعد و تشريفات دادرسی كيفری اهميت بيشتری بدهند.  بيش
ــبت، يكی از مواردی كه زمينه تخلف و تخطی از قواعد دادرسی  به همين مناس

كيفری را فراهم می كند، صدور دستورهای شفاهی است.

ــی در جرم هاي مشهود را فقط افسران  ــی كيفری فرانسه، بازرس ــت كه مطابق نظام دادرس 1. الزم به يادآوري اس
ــرايط حاكم بر آن نيازمند علم و تخصص و تجربه  ــهود و ش ــناختن جرم مش پليس قضايی انجام مي دهند. زيرا، ش

است )10:33(.
ــنامه شماره 181/14720- 1381/8/6 بر خودداری دادرسان از  ــب در بخش 2. رييس قوه قضاييه در اقدامي مناس

صدور دستورهای شفاهی تأكيد كرده است.
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ــات مقدماتی قضـات كيفری نيز  ــا تـوجه به اصل كتبی بودن تحـقيق ب
ــد نمايند. قانـون آيين  ــتورات و اقدامات خود را در پرونده قي ــد تمامی دس باي
ــاهده می گردد  ــت و لذا مـش ــاكت اس ـــی كيفری فعلی در اين مورد س دادرس
ــفاهی برای پيشبرد تحقيقات استفاده  ــياری از قضات از دستورهای ش كه بـس

می كنند. 
ــود و زمان،  ــد موردی صادر ش ــای قـضايی باي ــزون بر آن، مـجوزه اف
ــي در آن مشخص باشد. نكته مهم  دفعه هاي ورود و مال و مكان موضوع بازرس
ــی كيفری ضابطان دادگستری را  ــت قانون آيين دادرس ــت كه الزم اس اين اس
ــه هنگام ورود به مكان خصوصی، اوراق هويت خود و اصل مجوز  مكلف كند ك
ــخص  ــانند. بدين ترتيب مش ــی را به رؤيت و امضاي متصرف قانونی برس قضاي
ــی كيفری، قواعد دقيق و منسجمی در  می گردد كه در مجموعه مقررات دادرس
مورد مجوز بازرسی وجود ندارد و ذكر موارد پيش گفته در قانون آيين دادرسی 
ــريفات آيين دادرسی كيفری را درپی داشته  كيفری می تواند دقت و رعايت تش

باشد.

2. ضرورت بازرسی 
ــتثنايی بوده و  ــی از مكان خصوصی امری اس ــا توجه به اين كه بازرس ب
ــت، موارد مجاز بازرسی از مكان  اصل بر منع تعرض به حريم خصوصی افراد اس
ــني در قانون آيين دادرسی كيفری بيان شود.  خصوصی بايد به صراحت و روش
ــد، به تصريح ماده 96 ق.آ.د.ا.ک، بايد رابطه ای منطقي  ــاره ش همان گونه كه اش
ــی و هدف آن برقرار باشد. چنان چه ظن قوی مبنی بر يافتن متهم  ميان بازرس
يا  ابزار و وسايل يا داليل جرم وجود داشته باشد، بازرسی مجاز است )1:18( به 
ــی از منزل يا مكان خصوصی با موضوع اتهام  همين دليل، در صورتی كه بازرس
يا يافتن متهم يا جمع آوری داليل ارتباطی نداشته باشد، دستور بازرسی خالف 
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ــت. متأسفانه، در مقررات كنوني آيين دادرسی، مقام قضايی هيچ گونه  قانون اس
تكليفی در مورد بيان جهِت ضرورت بازرسی ندارد. 

3. زمان بازرسی 
ــی در روز به عمل مي آيد و هنگام  ــق ماده 100 ق.آ.د.ا.ک، بازرس مطاب
شب در صورتی انجام می شود كه ضرورت اقتضاء كند و دادرس مكلف است كه 

جهِت ضرورت را در صورت مجلس قيد كند.
ــد كه روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را در بر مي گيرد. بر  به نظر می رس
ــی در شب نيز ممكن است. قيد جهِت  پايه اين ماده، در صورت ضرورت، بازرس
ــازد و  ضرورت در صورت مجلس امكان نظارت بر تصميم دادرس را فراهم می س
ــود، قابل تعقيب انتظامی خواهد بود. در هر  اگر وي مرتكب تقصير يا اهمال ش
صورت، اگر بازرسی برخالف ضرورت و به دستور مقام قضايی انجام گرفته باشد، 
ــت آمده بدين شيوه در  ــی ضمانت ا جرايی برای داليل به  دس قانون آيين دادرس
نظر نگرفته است، حال آنكه الزم است برای شيوه های غيرقانونی به دست آوردن 

داليل، الاقل ضمانِت اجرای بطالِن تحقيقات را در نظر گرفت.
ــبانه را بيش تر ناظر به  ــی ش امروزه، رويه قضايی جهت ضـرورِت بازرس
ــادآور ناقانوني می داننـد كه در  ــازمان يافتـه و قاچـاق مواد اعـتي جـرم هاي س
حال توسعه و گسترش  اند. البته، محدوديـت هايی بر بازرسي شـبانه وارد اسـت 

و  بايد ضمانـت  اجراهايی در صورت تخـطی از آن قواعد پيش بيـنی شـود.1 
4.  حضور گواه هنگام بازرسی

ــن حق هاي دفاعِی  ــتفاده احتمالی و تضمي ــری از سوء اس براي جلوگي
ــت. بر پايه ماده  ــی الزامی اس صاحب مكان خصوصی، حضور گواه هنگام بازرس
98 ق.آ.ا.ک بازرسی در حضور متصرف قانونی و گواهان تحقيق و در غياب وی 
ــن ماده، چنان چه مالک يا  ــد حاضران به عمل می آيد. مطابق اي در حضور ارش

ــت وجو بايد درباره مسائل و موضوع هاي مربوط به قاچاق  ــه، تحقيق و جس 1. براي مثال، بر پايه رويه قضايی فرانس
مواد اعتياد آور ناقانوني باشد نه جرم هاي ديگر؛ وگرنه تحقيقات صورت گرفته باطل است« ]6:163[.
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ــته باشد، بازرسی بايد با  ــتأجر در محل حضور داش متصرف قانونی از قبيل مس
ــود. اين پرسش مطرح است كه چنان چه هيچ شخصی در  حضور آنان انجام ش
ــت؟ قانون گذار در اين مورد حكمی را مقرر  ــی نباشد، تكليف چيس محل بازرس
ــد وجود گواه هنگام بازرسی در جهت  ــت،  در حالی كه به نظر می رس نكرده اس

تضمين حق هاي دفاعی صاحب مكان خصوصی ضروری باشد.1
5.تنظیم صورت مجلس بازرسی

ــی اقدامات خود را در جريان  ــتری تمام هرچند معموالً ضابطان دادگس
ــت  انجام تحقيقات مكتوب می كنند ولی با توجه به اهميت موضوع ضروری اس
ــتری را ملزم به تنظيم صورت مجلس از نحوه و  كه قانون گذار، ضابطان دادگس
ــی از منازل و اماكن نمايد. تنظيم صورت مجلس دارای  كيفيت تفتيش و بازرس
ــخص  ــت. از جمله اين كه با ذكر كليه اقدامات ضابطان، مش فوائد متعددی اس

می شود كه در قبال آن ها بتوان قضاوت و داوری كرد.
 6. چگونگي به دست آوردن دلیل در مکان خصوصی

در مجوز قضايی بايد علت بازرسی قيد شود. ضابطان دادگستری مكلف 
 هستند كه در چهارچوب مجوز صادره عمل كرده و از بازرسی مكان های نامرتبط 
ــي،  چنين مقرراتی  ــی كنون ــفانه، در قانون آيين دادرس خودداری كنند.2 متأس
پيش بينی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد 

مورد بازرسی كه مقام قضايی مشخص كرده، تعيين نشده است.3 
1. بر پايه ماده 96 قانون آيين دادرسی كيفری فرانسه، اگر كسی در منزل حضور نداشته باشد،  بازرسی در حضور 

دو گواه صورت می گيرد.
ــی و  ــهروندی«، »بازرس ــروع و حفظ حقوق ش ــتم ماده واحده »قانون احترام به آزادي های مش 2. بر پايه بند هش
ــاس مقررات قانونی و بدون  ــف آالت و ادوات جرم بر اس ــتگيری متهمان فراری يا كش معاينات محلی، جهت دس
مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايی كه ارتباطی با جرم نداشته 
ــته ها و عكس های فاميلی و فيلم های خانوادگی و ضبط  ــای مضمون نامه ها و نوش و يا به متهم تعلق ندارد و افش

بی مورد آن ها خودداری گردد«.
3. اين موضوع از مراجع تقليد نيز مورد پرسش قرار گرفته است. برای نمونه، استفتايی از مقام معظم رهبری درباره 

اين موضوع به عمل آمده كه حائز اهميت است:
ــخصی افراد در رابطه با مواد  ــی از منزل ش »س: در مواقعی كه از طرف محاكم قضايی حكمی در خصوص بازرس

مخدر داده 
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ــكوت قانون گذار، رويه قضايي مشخصی وجود ندارد . ولی،  با توجه به س
ــی از مكان خصوصی با جرم هاي ديگري  معموالً چنان چه ضابطان هنگام بازرس
ــأله را به مقام  ــوند، داليل مربوط به آن جرم را جمع آوری كرده و مس روبه رو ش
ــی اعالم مي كنند. ضرورت دارد كه قانون گذار در اين زمينه تعيين تكليف  قضاي

كند. يادآوري چند موضوع در اين مورد الزم است. 
نخست، مقام هاي قضايی بايد موضوع بازرسی را موردي مشخص كرده و 
ضابطان نيز بايد هنگام بازرسی، حريم خصوصِی مكان خصوصی را رعايت كنند 
ــم و مخل نظم عمومی  ــت كه در صورت برخورد با جرم هاي مه ــر آن اس و بهت
ــد، اقدام هاي الزم را انجام داده و در  ــايل و داليل آن مشهود باش كه ابزار و وس
ــالع دهند؛ دوم، مقام های قضايی و  ــريع ترين زمان ممكن به مقام قضايی اط س
ــتند و شايد به همين  ــرار حرفه ای و خانوادگی  هس ضابطان مكلف به حفظ اس
علت است كه در برخي از نظام ها برای بازرسی از دفتر وكيالن و روزنامه نگاران، 

تشريفات خاصی در نظر گرفته شده است.1 
ضروری است كه در قانون آيين دادرسی كيفری ايران نيز به اين مسائل 
ــاغل كه محرم  ــده و در جهت حمايت از حريم خصوصی اين مش ــيده ش انديش

اسرار عموم انگاشته مي شوند، گامی اساسی برداشته شود. 

ــی مأمورين با وسايل و آالتی از قبيل سالح و مهمات، نوار، عكس مبتذل و غيره مواجه  ــود و در حين بازرس مي ش
می شوند آيا ضبط و كشف آالت مذكور اشكال شرعی دارد يا خير؟

ج: ضبط مثل سالح و مهمات اشكالی ندارد ولی نسبت به نوار و عكس در صورتی كه صاحبخانه مروج آن نيست، 
تكليفی ندارد«.  

1. بر پايه ماده 1-56 قانون آيين دادرسی كيفری فرانسه، بازرسی از محل دفتر وكيل دادگستری يا اقامتگاه وی را 
مقام قضايی با حضور رييس كانون وكيالن يا نمايندگان وی انجام مي دهد. همچنين، به موجب مادۀ 2-56 همان 
ــمعی و بصری را مقام قضايی انجام مي دهد تا اقدام هاي  ــه هاي مطبوعاتی يا ارتباطات س ــی از مؤسس قانون، بازرس

تحقيقی به آزادی شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران آسيب نرساند.
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نتیجه گیری
هر چند در مقررات قانون آيين دادرسی كيفری  ايران قواعد و تشريفاتی 
ــی از مكان خصوصی اختصاص داده شده، اين مقررات ناقص، مبهم  براي بازرس
ــاب مي كند كه در وهله  ــد. قانون گذاری در امور كيفری ايج ــكال ان و دارای اش
ــده تا محدوده و قلمرو آن ها  ــني تعريف ش ــت مفاهيم به صراحت و روش نخس
مشخص شود. مفهوم مكان خصوصی نيز بايد تعريف شود تا زمينه سوء استفاده 
ــايی اين مكان ها فرا روی مقام هاي  از ميان  رفته و معياری منطقی براي شناس

قضايی و ضابطان دادگستری قرار گيرد. 
ــت حرمت »منزل« و  ــت كه به جهت اهمي ــوی ديگر، ضروری اس از س
مسكن در پيشينه فرهنگی ديني ايرانيان، قواعد و تشريفاتی منسجم، معقول و 
منطقی براي بازرسی وضع شده تا محدوده و قلمرِو اختيارات مقام هاي قضايي 
و ضابطان دادگستری روشن شود و زمينه سوء استفاده احتمالی از اين اختيارات 

نيز از ميان برود. 
ــری را از حالت  ــی كيف ــن روش هايی كه قواعد دادرس ــی از مهم تري يك
ــا جنبه كاربردی و  ــاخته و به آن ه ــريفاتی بودن« خارج س »اختياری« و »تش
ــراي نقض اين قواعد  ــب ب ــی مي دهد، پيش بينی ضمانت اجراهای مناس عمليات
ــريفات و قواعد دادرسی كيفری در  ــت. دو نوع ضمانت اجرا برای اجرای تش اس
ــت: ضمانت اجرای انتظامی و ضمانت اجرای كيفری. به نظر  نظر گرفته شده اس
ــی كيفری  ــرای تضمين اجرای قواعد دادرس ــد كه اين ضمانت اجراها ب مي رس
ــت آمده به شيوه هاي  ــتند؛ زيرا، برای خود تحقيقات و داليل به  دس كافی نيس
ــی نيز بايد ضمانت اجرايي را در نظر  غير قانونی يا خالف ضوابط و قواعد دادرس
ــورهای مختلف از اين نوع ضمانت اجرا  ــی كش گرفت. معموالً در قواعد دادرس
ــود كه  ــود. اين موضوع باعث مي ش با عنوان بطالن تحقيقات يا داليل ياد مي ش
ــتری در تحقيقات خود دقت بيش تری كرده  مقام هاي قضايی و ضابطان دادگس
و از نقض قواعد و تشريفات دادرسی كيفری كه بيش تر ناظر به حق هاي فردی 

و حريم خصوصی است، خودداری كنند. 
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