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Background and Aim: Privacy and the need to protect it in the 

legal world today is recognized as an important principle. 

Therefore, it is necessary to respect the privacy of individuals in 

all matters, especially in the courts of justice and in the study of 

reason. Our aim in this study is to explain the privacy of the 

evidence in the courts. 

Materials and Methods: The present article is a descriptive-

analytical method and research tool, taking notes from library 

resources. 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the 

article, the principles of honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Results: Privacy is one of the fundamental issues of human rights 

and one of the concepts of developed legal systems that is very 

closely related to human dignity and respect for the privacy of 

individuals in the sense of respect for the home and workplace of 

individuals and keeping conversations and correspondence 

confidential. 

Conclusion: Protecting privacy provides the necessary conditions 

for the growth and development of personalities. With the 

development of technology and human progress, attacks on the 

privacy of individuals have increased, which has caused the 

legislator to protect the privacy of individuals by passing new 

laws. The Islamic Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 

the Constitution, the laws and regulations related to postal 

communications, the telephone, the press law and the Charter of 

Civil Rights are among the laws and regulations that sometimes 

implicitly and sometimes explicitly protect privacy. 
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 مقدمه. 1

 میاز حر تیحما حهیال 2ماده  1بند مطابق با )

 هر زندگی از قلمرویی خصوصی ی( حریمخصوص

 قبلی اعالن با یا عرفاً شخص آن که است شخص

 بدون دیگران تا دارد انتظار قانون، چارچوب در

 نظارت یا نگاه آن بر یا نشوند وارد آن به وی رضایت

 نداشته دسترسی آن به راجع اطالعات به یا و نکنند

. ندهند قرار تعرض مورد را وی قلمرو آن در یا

 و خصوصی اماکن افراد، همراه اشیاء و البسه جسم،

 ارتباطات و شخصی اطالعات کار، هایمحل منازل،

 محسوب خصوصی حریم دیگران با خصوصی

 بنیادین موضوعات از خصوصی، شوند. حریممی

 حقوقی هاینظام مفاهیم از یکی و بشری حقوق

 با نزدیکی بسیار ارتباط که است یافته توسعه

 حمایت و پشتیبانی بنابراین دارد، هاانسان کرامت

 نیازمند شهروندان، حقوق و افراد شخصیت از

 حقوقی نظام در. است خصوصی حریم از حمایت

 معنون و مشخص صورت به خصوصی حریم ایران،

 موضوعه حقوق موضع واقع، در و نشده حمایت

 گرایانهتحویل خصوصی، حریم با مواجهه در ایران

 به خصوصی حریم منزله به هاآزادی و حقوق. است

 طور به حقوقی، قواعد سایر میان در و ضمنی طور

 اساسی، قانون. اندگرفته قرار حمایت مورد ناقص،

 دادرسی آیین قانون اسالمی، مجازات قانون

 مقررات و قوانین اطالعات، آزادی قانون کیفری،

 قانون و تلفنی پستی، ارتباطات به مربوطه

 گاه که هستند مقرراتی و قوانین زمره در مطبوعات

 حریم مصادیق برخی از صریحاً گاه و ضمنی

 قانون 25 اصل استناد به اند.کرده حمایت خصوصی

 کردن فاش و ضبط نامه، نرساندن و بازرسی اساسی

 و تلکس و تلگرافی مخابرات تلفنی، مکالمات

 سمع استراق آنها، نرساندن و مخابره عدم سانسور،

 مهمی بسیار مصادیق) بوده ممنوع تجسس هرگونه

(. است شده احصا اصل این در خصوصی حریم از

 شغلی دارد حق هرکس مذکور قانون 28 اصل طبق

 مصالح و اسالم مخالف و است مایل بدان که را

 نباشد، دیگران حقوق و عمومی مصالح و اسالم

 کیفری، دادرسی آیین قانون 96 ماده .برگزیند

 مواردی در اشیا و اماکن منازل، بازرسی و تفتیش»

 کشف به قوی ظن دالیل، حسب که آیدمی عمل به

 محل آن در جرم دالیل و آالت و اسباب یا متهم

 دادرسی آیین قانون 100 ماده «.باشد داشته وجود

 عمل به روز در منازل بازرسی و تفتیش» کیفری

 که گیردمی انجام صورتی در شب هنگام و آیدمی

 در باید قاضی را ضرورت مورد. کند اقتضا ضرورت

 .کند قید مجلس صورت

 نیز( 1382 مصوب) ایران الکترونیک تجارت قانون

 ننموده تعریف را خصوصی حریم صریحاً هرچند

 از حمایت” بحث به مربوط قواعد بیان با ولی

 در سوم باب از اول مبحث سوم فصل در ”هاداده

 حساس هایداده از حمایت مانند مختلف مواد قالب

 هاداده توزیع و پردازش ذخیره، شرایط ،(58 ماده)

 هایداده از حمایت ،(59 ماده) شخص رضایت با

... و( 60 ماده) بهداشتی و پزشکی سوابق به مربوط

 طریق از خصوصی حریم از حمایت در سعی

  . دارد آن مصادیق برشمردن

با دقت در این تعاریف و مصادیق بارز احترام به 

گردد که حریم زندگی خصوصی افراد معلوم می
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خصوصی دارای سه رکن اساسی است که بر اساس 

گردد: الف: رازداری یعنی این سه رکت تعریف می

 افراد. ب: گمنامیمحدودیت پخش اطالعات درباره 

ج: خلوت یعنی  یعنی محفوظ بودن از توجه دیگران

 عدم مجاورت مادی با افراد دیگر.

به حریم خصوصی اشخاص اصل احترام  نیبنابرا

آوری ادله با احترام به طلبد تا به هنگام جمعمی

)الف( و  حریم مسکن و ماوای و محل کار افراد

 ت آنهارعایت حرمت مجموعه مراسالت و ارتباطا

)ب( ضمن صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی 

اعتباری ادله اکتسابی از مخدوش شدن و بی

 جلوگیری نماییم.

لذا جایگاه حریم خصوصی در تحصیل دلیل در 

موضوعی است که در نوشتار حقوق جزایی ایران 

 ق،یتحق نیهدف ما در ا. و حاضر مورد گرفته است

 لیدل لیتحصدر مرحله  یخصوص میحر ییشناسا

 سؤالو در نهایت  باشدیم یدر محاکم دادگستر

محقق این است که حفظ حریم خصوصی در 

-رعایت میتحصیل دلیل در حقوق جزایی ایران 

اینکه قوانین با عنایت به رسد که گرد؟ بنظر می

متعددی در این زمینه تصویب گردیده است عزم 

جدی در نظام حقوقی ایران رعایت حریم خصوصی 

 باشد.مرحله تحصیل دلیل می در

که در این تحقیق نسبت به نوآوری  نوآوري:

، در یقات مشابه وجود دارد این است کهتحق

تحقیقات مشابه به حریم خصوصی پرداخته شده 

است اما به مبحث رعایت حریم خصوصی در مرحله 

پرداخته نشده است که از جنبه  تحصیل دلیل

 .گرددآوری این تحقیق محسوب مینو

 هامواد و روش. 2

ابزار و  تحلیلی - به شیوه توصیفیحاضر مقاله 

  باشد.ای میبرداری از منابع کتابخانهفیش ،تحقیق
 

 . مالحظات اخالقی3

از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری 

 عایت گردیده است.
 

 هاافته. ی4

سعه قوانین همسو با تواز آن است که  یها حاکافتهی

توسعه حقوق خصوصی  میمفاه ،با حقوق شهروندی

با کرامت  یتنگاتنگ اریاست که ارتباط بس افتهی

افراد به  یخصوص میدارد و احترام به حر یانسان

احترام به منزل و محل کار افراد و محرمانه  یمعنا

مقنن و مکاتبات است.  اتنگه داشتن مکالم

و مقررات خاص در  نیاست با وضع قوان دهیکوش

در  ژهیمنازل و اماکن به و شیو تفت شیتفت نهیزم

و  میادله را تنظ لیتحص ،یمقدمات قاتیمرحله تحق

 میحر تیآن را منوط به رعا تیو مقبول تیمشروع

 افراد قرار دهد.  یخصوص

 

 . بحث 5

 . تعاریف و مفاهیم1-5

 دلیل

را در ثبوت  یآنچه وجدان قاض یبه معنا لیدل

(. 3 ،1385)صدرزاده افشار،  دینمایاقناع م ییادعا

 یبه نحو هر آنچه که گریاز منظر د لیدل

هرچند در حل مجهول  باشد شهیاند یراهنماکننده

 (.312، 1394 ،یلنگرود یناتوان باشد )جعفر



 203 / انو همکار باقری                                    نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل                    

 
 

در  یکه در جهث ثبوت امر یزیچ یعنی لیدل

 یکه جنبه اثبات ید هر امرشویگرفته م اربک یدعو

 شودیم دهینام لیباشد دلیم یدارد و کاشف از امر

 (.309 ،1398 ،یلنگرود ی)جعفر

 حریم خصوصی

است که انسان از آن دفاع  یعبارت از امور «میحر»

 نیچن. همزدیخیاز آن بر م تیکرده، در مقام حما

مردم و... به کار  یحرمت و آبرو یبه معنا میحر

منع است  یاز حرمت به معنا «میحر»رفته است. 

 م،یبه حق صاحب حر گرانیتعرض د لیدل نیبه ا

از انسان و  ریغ یابر میواژه حرممنوع است. البته 

 ی)جعفر به کار رفته است زیدر ارتباط با اموال ن

 (.1649، 1394 ،یلنگرود

 تحصیل دلیل:

دلیل تراشی هر دلیل که وظیفه مدعی باشد اگر او 

به  دادگاه نیز ارتجاالًدادگاه ارائه نکند و را به  آن

نفع مدعی دلیل را که به نفع مدعی، دلیلی را که 

از وظایف مدعی است مستند رسیدگی به نفع 

مدعی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع تحصیل 

 (.1153، 1394، )جعفری لنگرودیدلیل گویند 
 

 . مبانی حریم خصوصی2-5

در این قسمت سعی شده است در جهت پیشگیری 

اطاله کالم دو مورد از مبانی حریم خصوصی مورد از 

 مطالعه قرار داده شده است.

 

 

 

 

صل ا به امحتراآوري ادله و جمع. 5-1-2

 تطالعاآزادى ا

صل دى، افرى هاق و آزادىیق حقودمصااز  یکی

ست اصولی اجمله از صل این است. ت اطالعاآزادى ا

بر ، بشرق حقود سناو اها رساسی کشوانین اکه قو

قانونی به کسی ارد مو درجز و ند ورزتأکید میآن 

 ن،ندیشیداحق . هنددنمیآن را به  ضتعرزه جاا

تمامی  طبیعی حقن آن، بیاه و دـشتن عقیدا

ست. انسانی امت اناپذیر کرییابخش جدو  هاننساا

 انکه با عنوت تباطاآزادى اریا ت طالعاآزادى ا

ى امعند، در شومید یااز آن نیز ت مطبوعاآزادى 

ت در مطبوعاو ها سانهآزادى ر مبه مفهود خوم عا

د طالعاتی خواحفظ منابع ت و طالعاار و خبان ابیا

در تأخیر غیرموجه ام در قداهر گونه از پرهیز و 

)غالمی رکن  رودمیر به کات طالعار و اخبار انتشاا

 .(52 ،1389آبادی، 

دارد: میم عالابشر ق عالمیه جهانی حقوا 19ده ما

ر حق مزبون دارد و بیاه و عقیدآزادى کس حق هر

و بیم د شتن عقاید خواز داست که آن اشامل 

 رفکات و اطالعااکسب و در ته باشد شابی نداضطرا

ون بدو سایل ممکن م وبا تمار آن، نتشاو اخذ و در ا

 باشد.زى، آزاد مرت مالحظا

ین ابه ره شاابشر ضمن ق پایی حقوان ارویود

منابع دن بوى سر بایدت قضاو که پلیس ع موضو

دارد مین بیا، عایت کنندت را رطالعاتی مطبوعاا

ر و نگانامهروزطالعاتی به امنبع ى فشار استود که

ش پذیرم به علت عداو به ى نقداى تحمیل جز

ده مادر  رمذکون بیاآزادى صدمه به حق ر، ستود
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)بوری  ستابشر ق پایی حقون ارونسیواکنو 10

 (.16 ،2005کند، 

 )ه( قسمتدر لمللی ابینى کیفران یودساسنامه ا

طالعاتی اکه ده نموم ملزن را ستاداد 54ده ما 3بند 

فشا ا ،کندمیآورى جمعر یک کشوو قلمردر که را 

ضی ت راطالعاه اکنندئهاراتی که رصودر نکند مگر 

از ساسنامه به محافظت ا 72ده ما ،همچنین باشد.

ما است ه اشدص داده ختصاامحرمانه ملی ت طالعاا

صل انی با اچندط تبااد ارین مواسد که ربه نظر نمی

ه، شدن بیام مفهوو معنا آن به ت طالعاآزادى ا

ص ین خصودر اساسنامه هم ، ایناشته باشد. بنابردا

 7بند ر ستودطبق ، ست. ناگزیرده انکرن مطلبی بیا

ره شااکه  مینهزین در ابشر ق حقود سناابه  69ده ما

تحصیل م هنگارى کشوهر و کنیم. میع جورشد 

رات طبق مقران، یورات دستواى دجراجهت در له اد

عایت رگر هم و اکند عایت میرا رصل این د، اخو

، یمدکرح مطراین مقاله در که ر همانطو د،نکر

د و هد بواخوان یودله با ش ادیابی قابلیت پذیرارز

ان یوو دموثر نیست. در آن، ها رنین ملی کشواقو

ار سی منصفانه برگزدادریا یک آکند که سی میربر

 ست یا خیر.ه اشد

ام حتراینکه اگفت با توجه به ان تومی ،کلیر بطو

عناصر ى از عنصران به عنوت طالعاآزادى اصل ابه 

لمللی ابیند سناه و اشناخته شدى مت بشراکر

صل این ابه ام حترا ،ندادهکرره شاآن ابشر به ق حقو

از له اد آورىجمعو کند که تحصیل میب یجاا

فتر دطالعاتی نظیر و امطبوعاتی ت سساؤمو ماکن ا

ى بصرو سمعی ى هاسانهر ،هارىخبرنگا ،نامهروز

ها ین محلاز اسی زرباو تفتیش و قانونمند باشد 

 اىبه گونهد، گیرار قانونی قرص و خات تابع تشریفا

خدشه به ت تشریفارات و ین مقرول از اکه عد

عیت وصل مشرانقض و لیل ى در اداره دقانونمند

 د.شومیاد له قلمدادتحصیل 

در هن متباذبه ص ین خصودر اکه ى یگرد نکته

سد ربه نظر نمیه فایداز خالی آن کر د و ذشومی

ساسنامه ا 67ده ما 1بند ب ست که قسمت این ا

قت ار دادن وقرر ختیارا، در امتهم ق حقواز یکی 

با  محرمانهط آزاد تبااى اربرزم الت مکاناو اکافی 

 ست.ده انموم عال، افعاکیل مدو

فع اکیل مدونه محرمانه با آزاداط تباارشتن دا حق

بر ت تباطات و ارطالعاآزادى اصل ابه ام حتراهم به 

)غفاری و  اىحرفهدارى رازصل اهم به دد و گرمی

 (.119-148، 1385عباسی کلیمانی، 

که د نمور مجبورا فع اکیل مدان وتونمی ،ینابنابر

فشا ا ار داده،قرر وى ختیادر اکه متهم طالعاتی ا

فع اکیل مدونه آزادابطه د رایجادر ایا مانعی و کند 

جهت زم الت مکاناابلکه باید  د.نمود یجاابا متهم 

 د.هم شوافردو ین اتباطی محرمانه بین ارتسهیل 

 

صل اعایت رآوري ادله و . جمع5-2-2

 شغلىار سررازدارى و ا

ن، پنهاه و مطلب پوشیدی لغت به معنادر یا سر راز 

 شتن دانچه که باید پنهادر دل، آمطلب نهفته 

نچه که آهر  ىبه معنااى حرفهدارى رازست. ه امدآ

س شنارکاو حرفه به متخصص و به مناسبت شغل 

به س شنارکا، قعو در واست د، اشومر گفته میا

بر و گاهی یافته آن آبر د شغل خوو لیل حرفه د

به حفظ م ملزد، خواى حرفهقسم و سوگند س ساا
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یا شغلی اى حرفهدارى ، رازستى آن افشاام عدو 

 .(135 ،1386)کوشکی،  دشوگفته می

و سی دادرعد اقو 6و  5 عداقوو ساسنامه ا 45ده ما

ون معا ن،ستات، دادشته که قضار دامقران یودله اد

ان و یودبیرخانه ون دمعا، بیرخانهدئیس ن، رستاداد

به ن مترجماان و مفسر، بیرخانها، دسرن دادکنارکا

موظف به ، سوگنداداى خدمت با به وع محض شر

ت و تحقیقادن عایت محرمانه بودارى و رراز

 شوند. میان یور دشوت جلسادن بوى سرت و تعقیبا

لف بند اسمت قدر له و ادسی دادرعد اقو 20ه قاعد

ینگونه تعریف را ابیرخانه دئیس رظایف از ویکی  ،1

ى به نحورا بیرخانه ان دمندرکه کا، ستده انمو

سی س دادرساامتهم بر ق ماندهی کند که حقوزسا

ب بند ر در مذکواز رازدارى که حمایت  را،منصفانه 

آن یق دمصااز یکی  ،ساسنامها 67ده ما 1اف گرراپا

 هیل بخشند.تسو توسعه  ،باشدمی

ط تبا، ار1د بندر له و ادسی دادرعد اقو 73ه قاعد

ون بد)اش را قانونیور مشاو بین شخص اى حرفه

ساسنامه( ا 67ده مایک )اف گرراپاب خلل به بند 

را صل این اما ده افشا تلقی کراقابل غیرو محرمانه 

قابل آن را یطی اشررت صودر بلکه ده مطلق نشمر

 ند.دافشا میا

فشایی اکتبی به چنین رت به صوشخص  -1

ت تباطاارعمالً متن ر شخص مذکو -2هد دضایت ر

سپس و فشا کند اشخص ثالثی د نزر را مذکو

 هد.دئه رك ارامدان به عنورا فشا این اشخص ثالث 

به را ند ما اتومیدوم قسمت در « عمالً»د واژه بررکا

ى سهورت خص به صوگر شاین نتیجه برساند که ا

د نزت را تباطاارمتن و گاهانه باشد آغیرحالتی در یا 

ست شخص اینکه ممکن از اغافل ، فشا کنداثالث 

فشا این ائه ، اراهددئه رك ارامدان به عنوآن را ثالث 

رد ند مواتونمیرك مدان توسط شخص ثالث به عنو

ه یدگاواژه از دین اسی رگرچه برد. گیرار قرده ستفاا

را که عمالً رتین صوابه ، ستاسی رقابل برى یگرد

، در کنیم هی معنااکررى و اجبااضعیت ومقابل در 

اراده با د و ما به میل خواً اسهود گر فررت، اصواین 

از آن ثالث و فشا کند اثالثی د نزرا مطالب ر ختیاو ا

ان فشا به عنواین ، انمایدده ستفارك امدان به عنو

 ست.د استنااقابل رك مد

ه با توجه به بند شته کر دانیز مقر 73ه قاعد ظ بند

و لف اى اجزایطی مشابه اتحت شرو  63ه قاعد 5

ه را در شدم نجاات اکرامذ 73ه قاعد 1بند ب 

، بط محرمانهروایا سایر اى و حرفهب چورچها

د. گیرار فشا قررد انباید موه و خصوصی تلقی شد

ست ده اتعیین نموص ین خصورا در ایطی البته شرا

 ست:این قبیل از اکه 

در بط از رواسته دین ه در اقع شدت واتباطاارلف( ا

معقولی ر نتظارازدارى، ابطه مبتنی بر رایک ل خال

 کند.د یجارا افشا م اعددن و خصوصی بواز 

و بطه بین شخص راشکل و لیل ماهیت دبه ب ( 

 باشد. میورى ضرم وى، رازدارى محر

اف هد، اشناختن حریم خصوصی سمیتر بهج( 

)محسنی و  بیشتر تأمین کندرات را مقرو نین اقو

 (.262-287، 1398، میرعماد

جهت محرمانه تلقی را در طی وشران یو، دینابنابر

ص خصو، در هم چنینو شته ظ دابط لحادن رواکر

آن که به ، ستده اتعیین کررا یطی افشا نیز شرا

 شد.ره شاا
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اى حرفهرازدارى صل ابه ام حترس اسااین بر ابنابر

به ر مجبورا کیل متهم ان ووتنمی، شغلیار سرو ا

 د.نمو، ستاگفته او که متهم به ارى سرى افشاا

سایلی )مثل وبا ان تونمیرا نها ت آتباطاار ،همچنین

 ،ین طریقد و از اکرل تصویر( کنترا و ضبط صد

 د.نمودار خدشهت را تباطاارین دن امحرمانه نمو
 

خصوصی اشخاص در . مصادیق حریم 3-5

 تحصیل دلیل

تحصیل دلیل به شکل قانونی الزم است که در 

حریم خصوصی افراد در تمام ابعاد محترم شمرده 

شود در این قسمت به اهم مصادیق حریم خصوصی 

 افراد اشاره شده است.

 

و جسمانى  تمامیتدن شمرم محتر. 5-3-1

 ادفرانى روا

توسل به هر گونه شکنجه وزى مرن امتمد جامعه

م وـمذمرا ل ـلیدی جهت کسب ـنروا ومی ـجس

ى هااز راهکه را لیلی دع هر نورد. و شمامی

ى هاو ارزشعمومی ر فکاانسانی مخالف با اغیر

 کندتلقی میر عتباابی، باشده مدآست دخالقی به ا

س ساا . بر همین(136 ،1389پور و واعظی، )علی

ق میثا 7ده ماو بشر ق عالمیه جهانی حقوا 5ده ما

ع آزار هر نول عمااسیاسی و مدنی ق لمللی حقوابین

را نسانی ف اخالو ظالمانه ى هارفتاو رشکنجه و 

 55ده ما 1د بنب کند. قسمت میم عالع اممنو

اه و کرر و اجباالمللی ابینى کیفران یودساسنامه ا

ج قسمت و در  نستهع داممنورا شکنجه و تهدید 

م نجاص اخصون را در ستاداد 54ده ما 1د بن

ناشی ص شخاق اه به حقوکده نموم ملزت تحقیقا

نباید د ینکه فراین ابنابر .اردبگذام حتراساسنامه از ا

یگر دشکنجه یا هر شکل ، تهدیدر، فشار، جبااتحت 

قع وانسانی یا موهن اغیر، حمانهربیزات یا مجار فتار

ست که هر اساسی و اکلی ق حقواز یکی  د،شو

آن بر نقض ابرو در  ،ستردار ابرخواز آن شخص 

رد مودر ین حق طبعاً د. اگیرار حمایت قررد باید مو

یم سنگین اجره بویژ، یماجرب اتکاربه ن مظنونا

قع آن وانقض ض معر درنکه آلیل دبه  ،لمللیابین

)بابوکانی،  طلبدمیاى هیژوحمایت ، شوندمی

1393، 87.) 

 

 ادفراندگى دن زشمرم محتر .5-3-2

رد موکه باید اد فراخصوصی  وساسی ق احقواز  یکی

باشد که مین شاندگیزحریم  د،گیرار قرام حترا

 ،حریم مسکن ن شاملاتومیاد را فراندگی زحریم 

آزادى  ت،مکاتبات و سالامجموعه مر ر،محل کا

نست که هر یک داشغلی ار سردارى و اراز ت،طالعاا

 د:شومیداده  ه توضیحگانابند جددر 

 امور مهم مرکز شخص اقامتگاه ایران، حقوق در

 در شخص فعالیت و منافع که جایی یعنی ت؛اوس

 سکونت محل است ممکن و است متمرکز آنجا

و  )افشار باشد متمایز او امور همم مرکز از شخص

 محل منزل از مراد» بنابراین. (68 ،1389نعمتی، 

 آیین و تجاری یا مدنی قوانین در مذکور اقامت

 مکان و محل آن، از مقصود. نیست مدنی دادرسی

 کندمی سکونت آن در شخص که است محفظی و

 بکشد، دراز آزادانه آنجا در دارد حق اعتبار، آن به و

 بالجمله و کند کار کند، مطالعه بخورد، غذا بخوابد،
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 خود جاری زندگی به تعرضی و مزاحمت هیچ بدون

 امور از النه و پناهگاه چنین یک داشتن. دهد ادامه

 در مؤثر سکونت بودن موقت یا دائم...  است طبیعی

 برای محل شدن ساخته تنها ولی...  نیست مقام

 آن در که است الزم بلکه نیست کافی سکونت

 سکونت برای مهیا یا مسکون واقعا و عمال محل،

 (.3 ،1391)تدین،  باشد

 سته امدآخانه و محل سکنی ى به معنا مسکن

ل و همیت حرمت منز. ا(1087، 1357)عمید، 

فنی ى هاهشیو آن درست که هتک امسکن تا جایی 

ین از اکه اى لهر ادعتبا، اتحقیقاتیو سی زرنوین باو 

 زد.سامیل متزلزرا باشد ه طریق تحصیل شد

 در 1395شهروندی مصوب  حقوق قانون 8 یماده

 ادوات و آالت کشف و متهمین گیریدست یزمینه

 .است داشته مقرر را قواعدی جرم

 گیریدست جهت محلی معاینات و هابازبینی»

 اساس بر جرم ادوات و آالت کشف فراری متهمان

 احتیاط کمال در و مزاحمت بدون و قانونی مقررات

 و مدارك و اسناد به نسبت تعرض از و شود انجام

 متهم به یا و نداشته جرم به ارتباطی که اشیائی

 و هانوشته و هانامه مضمون افشای و ندارد تعلق

 ضبط و خانوادگی هایفیلم و فامیلی هایعکس

 «گردد خودداری هاآن موردبی

 مورد قانون بندهای از دیگر یکی ،8 بند از گذشته

 ممنوعیت به ایگونه به نیز 14 بند یعنی بررسی،

 .است پرداخته خودسرانه یمداخله

 و ضبطی اشیای و اموال در ناروا تصرف و دخل از»

 فرصت اولین در و نموده اجتناب متهمان، توقیفی

 و محاکم در قرار یا حکم صدور ضمن یا ممکن،

 تکلیف تعیین اشیای و اموال به نسبت دادسراها

 تصمیم اتخاذ هاآن به نسبت که مادام و گردد

 هاآن از مراقبت و حفظ در است نگردیده قضایی

 نباید موردی هیچ در و گردیده معمول الزم اهتمام

 «.آید عمل به اداری و شخصی استفاده هاآن از

و بشر ق حقواز پایی حمایت ن ارونسیواکنو 8ده ما

و حفظ »به  1950مصوب  ساسیى اهاآزادى

ده ماو شته ره داشااد افرا «ندگی خصوصیزحرمت 

ى در حداکه: ده نمون بشر بیاق عالمیه حقوا 12

یا  هقامتگاا ،گیادخانو رموا ،ندگی خصوصیز

قع وانه اسردخوخله امدرد نباید مود خوت مکاتبا

 .دشو

 سیاسیو مدنی ق لمللی حقوابینق میثا 17ده ما

در نباید  هیچکش»: دهنمور نیز مقر 1966مصوب 

)مسکن( یا ه قامتگااده و اخانوو ندگی خصوصی ز

ز( مجوون نه )بداسردخوت مالحظارد موت، مکاتبا

و فت اهمچنین شرد و گیرار قرن قانوف یا خال

« د.گیرار رقانونی قرغیض تعررد نباید مواو حیثیت 

ر، محل کاو عایت حریم مسکن ص رخصودر 

ن لمللی سخنی به میاابینى کیفران یودساسنامه ا

ده ما 7بند و  21ده ماس سااما بر ا ست.ورده انیا

که با نقض اى لهاد»: دهکرر ساسنامه که مقرا 69

ه ه شدـبشر شناختق وـیا حقو ه ـمساسناان ـیا

در گفت ان تومی «،..باشده لمللی تحصیل شدابین

ن متهمار محل کاو عایت حریم مسکن ص رخصو

به »باید ان یودصالحیت در لمللی اجنایت بین

د. جعه نموامر «لمللیابینه بشر شناخته شدق حقو

پایی ن ارونسیواکنو 8ده ماس ساابر ، ینابنابر

عالمیه و اساسی ى اهاو آزادىبشر ق حقواز حمایت 



   1400                                                  1400 فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق /208

 

ر محل کاو حریم مسکن  باید، بشرق جهانی حقو

 د.شوده شمرم محترن متهما

 57ده ما 3بند د قسمت و  54ده ما 2بند س ساا بر

و قلمردر یابد میزه جان استادادساسنامه که ا

یا و هد م دنجارا امه زالت تحقیقا، عضوى هالتدو

عضو ى هالتاز دوساسنامه که ا 93ده ماس ساابر 

ین ، ادشومیرى ست همکااخوان دریوى دسواز 

رى هر کشوو قلمردر که د شومیى گیرچنین نتیجه

و حریم مسکن ص خصوت در تحقیقام نجام اهنگا

به ر کشون آن قانوس ساابر  باید متهمینر محل کا

عمل س آن ساابر و شته اگذام حترر امذکوق حقو

ر مقر 93ده ما 1بند )ل( ینکه قسمت ه ابویژد. نمو

ن قانودر که ت مساعدى از یگردهر شکل »دارد: می

تسهیل ه یدگاد)با  باشده منع نشدر لت مزبودو

صالحیت ل ها مشموتعقیب جنایتت و تحقیقا

ر محل کاو به حریم مسکن ام حترالبته (. اانیود

پایی ان ارویودکه ر طون مطلق نیست. بلکه هما

ص در شخااباید بین حق »: هشددآور بشر یاق حقو

یک از ا نهه آقامتگاو اندگی خصوصی زبه ام حترا

کلی ر به طوع جتماو اثالث ص شخاامنافع ف و طر

، 1391، )تدین باشدار برقردل یگر تعاف دطراز 

145.)   

ق حقواز پایی حمایت ن ارونسیواکنو 8ده ما 2بند 

دول به ، ستثناییر اساسی به طوى اهاو آزادىبشر 

ارد مون در ست تا بر طبق قانوزه داده اجااعضو 

اد فراندگی خصوصی در زخله ابه مدام قدورى اضر

کشف ورت ضره گا»ین بدین معناست که و انمایند 

وارد لطمه ص شخااه حریم خصوصی حقیقت ب

کتسابی اله ر ادعتباو اعیت ولی مشرآورد ومی

دن بوورى ضرو متناسب ن و قانوعایت ربه بستگی 

با ل عمااصل تناسب اینجا ، در اقعل دارد. در واعماا

ار قرط تباه، در ارشدد یجااظن رت قدم و جرت شد

  (.144 )همان، دگیرمی

ین ا د،شودر هن متباذست به الی که ممکن اسو

ان، یودبا رى همکاى ستادر رالتی دوگر است که ا

با اى را لهو ادندهد  ارتوجه قررد مور را حریم مذکو

، متهم تحصیل نمایدر محل کاو نقض حریم مسکن 

 ؟ستاچگونه ان یود دله نزادین ر اعتباا

ده ما 2د که با توجه به بند شوپاسخ گفته میدر 

 :کندمین که بیاان یودساسنامه ا 64

قبت نماید که محاکمه اباید مروى شعبه بد»

ق به حقوکامل ام حترابا ده و سریع بوو منصفانه 

ن و قربانیااز توجه شایسته به حمایت و متهم 

ساسنامه ا 69ده ما 7نیز بند و  «دشوم نجاد، اشهو

ساسنامه ابه ام حتررا اله ش ادکه قابلیت پذیران یود

، نددالمللی میابینه بشر شناخته شدق حقوو 

له ادین ایا آکند که سی میرکلی برر بطوان یود

ال یر سورا زالنه دعاو سی منصفانه دادریک ر عتباا

 69ده ما 8طبق بند ن چوو یا خیر. د برمی

توجه رد مورا ها لتدوملی ن قانوان، یودساسنامه ا

متهم توسط ق ین نقض حقوابنابر، هددنمیار قر

مستقیم ر بطوو  نیست موثرن نچناآها لتدو

یر ان را زیودله توسط ادتحصیل ق ند طراتونمی

ان یود ،لهادش پذیرص خصود و در برال سو

سی ى دادرهاربا توجه به معیارا له ، ادمستقالنه

 ،1392)شهبازی قهفرخی،  کندسی میرمنصفانه بر

69). 
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 از اشخاص اقامتگاه یا منزل مسکن، مصونیت

 جمهوری اساسی قانون در صراحت به تعرض،

 به. است گرفته قرار توجه مورد ایران اسالمی

 مال، جان، حیثیت،»: دوم و بیست اصل موجب

 مصون تعرض از اشخاص شغل و مسکن حقوق،

 و «کند تجویز قانون که مواردی در مگر است

: است مذکور سوم و سی اصل در همچنین

 تبعید خود اقامت محل از تواننمی را هیچکس»

 یا ممنوع اشعالقه مورد محل در اقامت از یا کرد

 مواردی در مگر ساخت، مجبور محلی در اقامت به

 به ایران کیفری گذارقانون. «داردمی مقرر قانون که

 به ورود اسالمی، مجازات قانون 694 ماده موجب

 به عادی اشخاص توسط دیگری مسکن و منزل

 580 ماده موجب به همچنین و تهدید و عنف

 منزل به دولتی مأموران شدن داخل قانون، همین

 رضایت و قانونی تشریفات رعایت بدون دیگری

 نیا،آقایی) است دانسته مجازات قابل را صاحبخانه

 نیز کیفری دادرسی آیین قانون در( 187 ،1385

 بازرسی و تفتیش خصوص در ایویژه مقررات

-پیش جرم ادوات و آالت کشف و اماکن و منازل

 قانون این 96 ماده موجب به. است شده بینی

 مواردی در اشیاء و اماکن منازل، بازرسی و تفتیش»

 کشف به قوی ظن دالیل، حسب که آیدمی عمل به

 محل آن در جرم، دالیل و آالت و اسباب یا متهم

 به ایران قضایی رویه در. «باشد داشته وجود

 از مجوز اخذ و مقررات این رعایت بر صراحت

 بازرسی و تفتیش»: است شده تأکید قضایی مراجع

 اول باب از سوم فصل مقررات رعایت مستلزم منزل،

 به 1378 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون

. است مزبور قانون 100 و 97 ،96 مواد خصوص

 مواد کشف به قوی ظن دالیل، حسب اگر بنابراین،

 اجازه اصدار باشد، نداشته وجود منزل در مخدر

 موصوف قانون 96 ماده نص خالف منزل تفتیش

 مورخ 1/78/1267 شماره بخشنامه. است

 خصوص این در نیز قضائیه قوه رئیس 1/8/1379

 رویه و( 40 ،1380 بازگیر،) «است توجه قابل

 مسکن یا منزل در تهدید یا عنف به ورود» قضایی

 و جرم را اشخاص خصوصی حریم نقض و «دیگری

 از بازرسی» بنابراین. است دانسته مجازات قابل

 یا و جرم کشف برای باید مردم اموال و منازل

 با و قانونی ضوابط طبق آن، وقوع از جلوگیری

 و قانون حدود در و باشد مجاز قضایی مقام دستور

 آن موجب از تجاوز و شود اقدام مأموریت حد در

، 1، 1386 ارباطی، ایرانی) «است متجاوز مسئولیت

 به دسترسی منظور به منازل بازرسی» و( 145

 مقررات رعایت با چنانچه مشهود، جرائم در متهم

 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون بعد به 96 مواد

 یا صاحبخانه اجازه با باید گیرد صورت 1378

 متهم فرار بیم اینکه مگر گیرد صورت خانه متصرف

 جلوگیری برای شوند ناگزیر ضابطین و داشته وجود

 شده مخفی آن در که شوند منزل وارد متهم فرار از

 دلیل تحصیل در قانون به احترام بنابراین، .«است

-جمع مقام در که کندمی ایجاب کیفری امور در

 محترم اشخاص کار محل و مسکن حریم ادله آوری

 رویه یا گذارقانون که مواردی در جز و شود شمرده

 است، داده اجازه را قاعده این از عدول قضایی

 شمرده محترم اشخاص خصوصی حریم همواره

 .شود
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 حرمت عایتادله و ر يآورجمع .5-3-3

 تمكاتباو  تسالامر مجموعه

های جدیدی امروزه ارتباطات بین اشخاص در قالب

ها ترین آنگیری است که معمولدر حال شکل

وسیله آن  های مجازی است که بهاستفاده از شبکه

توان حجم بسیار باالیی از اطالعات را با کمترین می

هزینه منتقل کرد؛ حریم خصوصی ارتباطات خود 

ارتباطات  -1شود: میهای چندی تقسیم به حوزه

ارتباطات  -2ای مانند تلفن )ثابت و همراه( مکالمه

نگاری، پست الکترونیکی، ای مانند نامهمکاتبه

 های مجازی.پیامک و استفاده از شبکه

حق حریم خصوصی ارتباطات با پدید آمدن اشکال 

و صور جدید مراسالت همچون پست الکترونیک و 

سیم و پیامک، های بیای، تلفنارتباطات ماهواره

های مجازی و امثال آن مسائل جدیدی را در شبکه

ی بیشتری برخوردار گردیده گیرد و از توسعهبرمی

است. در تمام انواع ارتباطات مذکور این خطر وجود 

دولتی( ای )اعم از دولتی یا غیره غریبهدارد ک

های خصوصی یک فرد را پنهانی رهگیری کند. پیام

اید برای مبارزه با این تهدید، تدابیر بنابراین، ب

 ،2006)آمبرویز،  حقوقی مناسب اندیشیده شود

118). 

ترین حوزه در این حوزه که مهمترین و چالشی

موضوع حریم خصوصی است دربرگیرنده کلیه 

اشکال ارتباط افراد در جامعه است؛ چراکه دامنه 

های الکترونیک، می شامل امنیت پستچنین حری

و کلیه انواع ارتباطات؛ اعم از ت، اینترنت پس

و ابراهیمی  شود )راعیمستقیم و غیرمستقیم می

انسان موجودی اجتماعی (. 12، 1389، رئیسی

از حقوق مسلم او به  ط اجتماعیاست؛ لذا ارتبا

 ات پستی، تلفنی، اینترنتی ازآید. ارتباطشمار می

صادیق ارتباطات اجتماعی انسان بشمار جمله م

ت اعضای خانواده از ویژگی اآیند. برخی ارتباطمی

ه اطالع اختصاصی بودن برخوردار است بـه نحوی ک

تابند؛ برای نمونه، استراق سمع را برنمی گرو دیعض

احیه دیگر اعضا، ناپسند و تلفنی را از نمکالمات 

در  رای خودب دانند، یعنیول میغیرقابل قب

)نقیبی،  شناسندارتباطات، حریم خصوصی می

1389 ،142.) 

نگاری محرمانه بودن در ارتباطات سنتی مانند نامه

مکاتبات و مراسالت اشخاص امری سنتی است که 

گذار کشورهای گوناگون مورد حمایت توسط قانون

قرار گرفته است. یک جمله معروف نزد حقوقدانان 

غربی وجود دارد که: هرچند قفل یک گاوصندوق 

ن شکست اما، یک نامه را تواراحتی نمی را به

توان به راحتی باز کرد، زیرا یک نامه سر به مهر، می

خالف یک گاو صندوق هیچ ابزار دفاعی ندارد و  بر

تواند از خود دفاع کند. بنابراین نیاز به دفاع نمی

)الله رنگ،  گزار دارداز جانب قانونصد چندان 

1389، 57.) 

این طرق  های تعرض به مکاتبات به یکی ازشیوه

پذیرد: مفتوح کردن یا توقیف نمودن، یا صورت می

معدوم یا بازرسی یا ضبط کردن. مکاتبات بین 

اشخاص مصون از تعرض به وسیله هر شخص است 

خواه آن شخص دولت باشد یا فردی عادی، البته بر 

اصل غیر قابل تعرض بودن مکاتبات نیز، مانند سایر 

استثنائاتی  صور و مصادیق حریم خصوصی و خلوت

 وارد شده است.
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حضوری،  -رهگیری مکاتبات یا ارتباطات کالمی 

نویس الیحه حمایت از حریم خصوصی در پیش

 مقید به شرایط ذیل شده بود:

 . نیازمند مجوز کتبی1

. در آن مشخصات اشخاصی که باید ارتباطاتشان 2

 رهگیری شود.

. مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید 3

 مورد نظر را رهگیری کند.ارتباطات 

. مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، و موضوعی که 4

 باید اطالعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود.

کنندگان از اطالعات تحصیل شده، . استفاده5

الیحه حمایت از حریم  99ی مشخص باشد. )ماده

 خصوصی(

از حریم  نویس الیحه حمایتبنابراین پیش

را برای حفظ حریم خلوت خصوصی مقررات خوبی 

بینی شهروندان در زمینه مکالمات و مکاتبات پیش

کرده است که، منطبق با موازین مسلم حقوقی و 

 باشد.احترام به کرامت ذاتی افراد می

ى مرص اشخات اسالامرت و مکاتبادن بو محرمانه

رد موآن را مختلف ى هارکشون ست که قانواسنتی 

 ،شدره شااکه قبالً  رهمانطو ستار داده احمایت قر

به ام حترابشر ق پایی حقون ارونسیواکنو 8ده ما

ار داده توجه قررد موص را شخات احفظ مکاتبا

، ین حقد اجووسمی م رعالاضمن ده ین مااست. ا

ت سیله مقاماوبه را ین حق ابه وز هر گونه تجا

ام قدا. نددامیز مجان صرفاً به موجب قانو عمومی

ین ابه وز تجا، قانونیرغیق به طر، لیلدبه کسب 

 .ستاقانونی ز مجوون حق بد

خله امد، بشر نیزق عالمیه جهانی حقوا 12ده ما

ست. ده امنع نمواد را فرت امکاتبادر نه اسردخو

 ،ندگیزکس حق هر»: دهکرن نیز بیاآن،  3ده ما

ست که یکی اضح وا «دارمنیت شخصی آزادى و ا

به حریم ام حتر، امنیت شخصیایق دمصااز 

از آن جزئی اد فرت اسالامرت و که مکاتبا، خصوصی

 باشد.می، ستا

اى را دهماص، ین خصودر انیز ان یودساسنامه ا

 ه،شدره شاانین اقوس ساابر و ست. ده اضع ننموو

ص خصودر که د کرى گیرینگونه نتیجهان اتومی

ت و سالامران توینکه نمیاضمن  ،کشف حقیقت

ما ار داد، اهتک حرمت قررد مون را متهمات مکاتبا

ل کنترو سی ربرن مکااین بدین معنا نیست که ا

غالب در که ا چرارد ندد جوت ومکاتبات و تباطاار

ست که ه ابینی شدیطی پیشاحقوقی شرى هامنظا

ت سالاتفتیش مرو سی زربان مکاایط اشرآن تحت 

 .(55 ،1383، )انصاری د داردجوو ادفرى اهانامهو 

که جز  نداهتنظیم شداى یط به گونهاین شرالی و

ها سیوارین زه اجاورى اضرر بسیادر و ناارد مودر 

و تکابی م ارخطر جره گا، یددتربید. شونمیداده 

ست که ى اتا حدآن همیت شناخت مرتکب ارزش ا

و موجه اد فراخصوصی ت سالاشکستن حریم مر

  د.سرنظر میبه وع مشر

ه مران، در زیودصالحیت در یم اینکه جرابه  نظر

ه ـه جنبـینکامضافاً و ست امهم بسیار م ـیارـج

ن داده، و تکارا بشریت ان جددارد و ولمللی ابین

در ، «کندتهدید مین را جهاه فاو رمنیت ، اصلح

ص خصو، در ساسنامها 93ده مااى جرى استارا

 96 دهما 3د طبق بنان، یودها با لترى دوهمکا
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با ان را یو، دهالتا دوبتد، در اانیودساسنامه ا

رات مقرس ساابر ده و شنا نمود آملی خورات مقر

آورى به جمع، ساًرا و یا خودان یون دستاد، دادخو

متهم ت سالامرت و سی مکاتبارطریق براز له اد

 ند.دازپرمی

 54ده ما 3بند  ،)ه( طبق قسمت ،طورهمین

ر به منظوزم الت مااقداباید ن ستااد، دساسنامها

از حمایت ت، طالعان امحرمانه ماندن از طمیناا

ى یا تقاضام داده و نجاارك را ایا حفظ مدص شخاا

در که ر بنماید. همانطور را مذکوت مااقدم انجاا

ده ما 2بند رات عایت مقر، رشدره شااقسمت قبل 

 ست.امی الزاساسنامه نیز ا 57ده ما 3بند و  54

بشر ق پایی حقوان ارویودنظر ر ظهاابه ره شاالبته ا

به نظر ه فایدبین لماآعلیه « سکال» هندوپردر 

وزه مراشته که: ر داظهااینگونه ان ایودسد. رنمی

ن چواى هپیچیدات با تهدیدر ساالدممع مراجو

 س،سااین ابر و جه هستند ایسم موورترو جاسوسی 

ات ین تهدیدا ثر علیهؤمرزه مبااى ها باید برلتدو

و نگر ایرومخفیانه بر عناصر ى و سررت به نظادر قا

، هـنتیجو در باشند د وـمین خزرسب در مخر

مجرمانه بر رت نظار ختیااتی که رابینی مقرپیش

در تی امخابرت تباطاو ارپستی ى هانامهت، سالامر

منیت احفظ اى برورى ضرو ستثنایی اضعیت ویک 

ى یم کیفراجرى از یرپیشگو نظم ع از فادیا و ملی 

 ،1392، و موسوی )آقابابایی ستزم اال، هددمیرا 

141). 

قانون تشکیل  13در کشور ما به موجب ماده 

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، عرضه 

و اشخاص  باشدیخدمات پستی در اختیار دولت م

حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست، 

 نخواهند داشت.حق فعالیت در این زمینه را 

در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات 

اسالمی، قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل 

ترین شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مهم

قوانینی هستند که به مصونیت حریم مرسوالت 

، چون به موجب قانون، فقط شوندیپستی مربوط م

ستی فعالیت در امور پ تواندیدولت است که م

این اساس، مسوولیت اصلی حمایت از نماید. بر 

حریم مرسوالت پستی با دولت است و دولت بیش 

از هر شخص دیگری در مظان نقض این حریم قرار 

 .(42 ،1389)پوراستاد،  دارد

و واردات و پست  از مجموعه مقررات صادرات

های کلی ارسال کاال از طریق ممنوعیت توانیم

مورد برشمرد، و از آن جمله  12پست را در 

، کاالهایی که منع شرعی و قانونی دارند، توانیم

اسلحه و مهمات و مواد منفجره، رادیواکتیو، وسایل 

گردان، قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان

 .را نام برد هرش دستباف و غیراشیاء عتیقه، ف

قانون تشکیل شرکت پست ایران،  18مطابق ماده 

هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به در 

ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، 

مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم 

مجلس، لزوماً در باید در اسرع وقت با تنظیم صورت

حضور یا با اجازه دادستان یا قائم مقام یا نماینده او 

ت صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولی

کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی 

خواهد بود. به موجب ماده یاد شده، رؤسا و مدیران 

واحدهای پستی در هنگام کشف جرائم پستی 
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بعنوان ضابط دادگستری بوده و موظفند تحقیقات 

مجلس به مقامات و اقدامات الزم را با تنظیم صورت

 قضایی منعکس کنند.

ها، سی، بازرسی و نرساندن نامهقانون اسا 25اصل 

را ممنوع اعالم کرده است. این اصل قانون اساسی، 

 .مرسوالت پستی را مصون از تعرض دانسته است

 یهایعنی اصلی را که اتحادیه جهانی پست و کنگره

آن بدون تصریح در مقرراتشان پذیرفته است، قانون 

اساسی ما با صراحت آن را مورد قبول قرار داده 

 .است

، باز کردن، رسدیغیر از موارد مذکور به نظر م

توقیف، تفتیش و نرساندن مرسوالت پستی به هر 

ی ـوصـم خصـض حریـد، نقـه باشـل کـدلی

کنندگان آن مرسوالت کنندگان و دریافتالـارس

 یهاو عالوه بر مراتب باال در مورد بسته باشدیم

جهت  توانندیپستی سرگردان، مأموران پستی م

کشف مشخصات گیرنده یا فرستنده و تعیین 

را  تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان آن

باز کنند. بنابراین به جز مسائل پیش گفته، 

مأمورین پست در قبال بازکردن، ضبط، توقیف، 

پستی به جهت نقض  یهاتفتیش و نرساندن بسته

، مسوولیت جزائی نفعحریم خصوصی اشخاص ذی

 .(84-85، 1385)جعفری،  دارند و مدنی

قانون اساسی، فاش کردن مکالمات تلفنی  25اصل 

را ممنوع اعالم کرده است و افشاء و شنود مکالمات 

تلفنی را موکول به حکم قانون نموده، تبصره ماده 

قانون آئین دادرسی کیفری، کنترل تلفن افراد  104

را جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است 

یا برای احقاق حقوق اشخاص الزم است، ممنوع و 

 دانسته است.

قانون مجازات اسالمی، برای مأمورین و  582ماده 

مستخدمین دولتی که بدون مجوز قانونی مکالمات 

و یا بدون  کنندیتلفنی اشخاص را استراق سمع م

مجازات  کنندیاجازه آنها مطالب آنها را افشا م

ی نقدی از شش تا حبس از یک تا سه سال یا جزا

 هجده میلیون ریال در نظر گرفته است.

قانون مذکور برای مزاحمت تلفنی،  641ماده 

بینی کرده مجازات یک تا شش ماه حبس پیش

قانون تأسیس شرکت  14ماده  یهااست. تبصره

کنندگان غیرمجاز مخابرات ایران، برای استفاده

وسایل مخابراتی عمومی و اختصاصی و مزاحمین 

قائل گردیده، و  هایییتتباطات تلفنی، محدودار

تنها ممنوع، ورود به حریم خصوصی دیگران را نه

بلکه حسب مورد و با توجه به مراتب و دفعات، 

 .داندیمستوجب قطع وسیله ارتباطی م

 خصوصی حریم از نیز کیفری دادرسی آیین قانون

 نیاورده عمل به کافی حمایت ارتباطات به مربوط

 در" مزبور قانون 104 ماده طبق آنکه توضیح. است

 مالحظات بازرسی و تفتیش مالحظه، که مواردی

 متهم به مربوط تصویری و صوتی مخابراتی، پستی،

 ربطذی مراجع به قاضی باشد الزم جرم کشف برای

 او نزد نموده توقیف را فوق اشیاء که دهدمی اطالع

 ارائه متهم حضور در را آن وصول از بعد. بفرستند

 و نموده قید مجلس صورت در را آن مراتب و کرده

 نمایدمی ضبط پرونده در را آن متهم امضاء از پس

 قید مجلس صورت در امضاء از متهم استنکاف و

 و نبوده اهمیت حائز مزبور اشیاء چنانچه و شودمی
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 به رسید اخذ با باشد نداشته ضرورت آن ضبط

 ."دشومی مسترد صاحبش

 تصویب ا.م.ق 582 ماده حکم تکمیل در مزبور ماده

 کرده بیان را مزبور ماده موضوع قانونی موارد و شده

 مراسالت توقیف و ضبط رسدمی نظر به ولی. است

 بر عالوه شودمی باعث پرونده در آنها درج و ...و

 و طرفین وکالی جمله از دیگر اشخاص قاضی،

 نظر به و. شوند باخبر افراد اسرار مفاد از نیز شاکی

 خصوصی حریم مخالف ماده از قسمت این رسدمی

 باشد.می اسرار حفظ به مربوط
 

 نقض حقوق متهمین .5-3-4

آوری دالیل و مدارك مانند، تفتیش منازل، جمع

ی محل، بازرسی اماکن، تحقیق از شهود، معاینه

جلب، تحقیق محلی و نظایر آن به منظور حفظ ادله 

مظنون به ارتکاب جرم و نیز، بازداشت متهم یا 

ی جرم، پلمپ اماکن ضبط آالت و ادوات در صحنه

و نظایر آن به دستور بازپرس و دادستان در روند 

 دعوی کیفری را شاهد هستیم. گی بهرسید

رویارویی با هر یک از موارد عنوان شده نقض حقوق 

اساسی شهروندان را در پی خواهد داشت، و جزء 

با موازین قانونی و انجام در موارد مشخص و مطابق 

تشریفات مربوطه و وجود دستور قضایی مقام 

 باشد.پذیر نمیدار امکانصالحیت

ی کیفری مالزمه با حقوق آوری و حفظ ادلهجمع

دیدگان دارد. به نسبتی که متهم و حقوق بزه

گیری از وقوع جرائم عاجز ها در پیشحکومت

نمایند، میشوند، اقدام به نقض حقوق متهمین می

 گیرند.و از این جهت نیز مورد انتقاد قرار می

در حقوق جزا اصل بر آزادی تحصیل دلیل بوده، و 

. اما ی اول اهمیت قرار داردکشف حقیقت در درجه

دادرسی،  عدالت در فرایند مقام رفیع

هایی را بر این اصل وارد نموده است. محدودیت

وانند با تبنابراین ضابطین و قضات دادسرا نمی

توسل بر اعمال نامشروع و ناپسندی مانند نقض 

آوری دالیل اقدام نمایند، حق خلوت افراد، به جمع

چنین دالیلی نه تنها دلیل به مفهوم حقوقی 

شوند، بلکه تحقیقات انجام شده با محسوب نمی

ای محکوم به بطالن است و توسل به چنین شیوه

توان، نمیبرای اثبات یک امر غیرمسلم و محتمل 

ض حق یک عمل مجرمانه و حرام مانند، نقمرتکب 

جهانگیرپور، ) خلوت و حریم خصوصی افراد شد

1389، 26). 

گاه وسیله از آن جایی که در علم حقوق، هدف، هیچ

کند، و در هیچ یک از مراحل قضایی را توجیه نمی

از جمله تحقیقات مقدماتی، قاضی به هیچ عنوان از 

آوری دالیل به صیل و جمعآزادی مطلق در تح

های غیرقانونی برای تحصیل نوعی که، به شیوه

دلیل متوسل شود برخوردار نیست؛ حتی علم خود 

را باید مبتنی بر دالیل مشروع استوار سازد. با این 

خالف ضوابط و اصول انسانی؛ و  توصیف چنانچه بر

های واالی انسانی، حق خلوت افراد کرامت و ارزش

ته شود، به هیچ وجه این دالیل ارزش و نادیده گرف

 اعتبار قانونی نخواهند داشت.

بنابراین دلیل در امور کیفری در صورتی معتبر و 

دارای ارزش است که به طرق قانونی به دست آمده 

باشد. وگرنه چنین دالیلی در محاکم فاقد ارزش 

تواند علیه اشخاص مورد استناد واقع است، و نمی
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ه موجب رتکب این گونه اعمال بود. به عالوه مش

، 1380، )محقق داماد باشدقانون قابل تعقیب می

هر چند احترام به حریم خصوصی اشخاص و (. 6

مشروعیت تحصیل ادله به ویژه  رعایت اصل

پاسداری از کرامت عدالت و دادگستری ایجاب 

کند، تا مأموران دولتی و قضایی از توسل به می

های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا و تصویر شیوه

اشخاص خودداری کنند، ولی این وظیفه اخالقی با 

ی حقوق کنندهفقد قانون به تنهایی تضمین

های احتمالی نیست. وءاستفادهاشخاص و مانع س

بسیار پیش آمده که بازپرسی به شاکی پیشنهاد 

آوری دالیل، به بهانه گفتگو داد، برای جمعمی

راجبه مسئله اتفاق افتاده به خانه متهم رفته، و 

های متهم مخفیانه اقدام به ضبط تمامی صحبت

 نماید.

در مجموع استفاده از تجهیزات سمعی و ویدیویی 

خوانی و تجسس در مکالمات مردم برای مقاصد لب

چه در اماکن عمومی و چه در اماکن خصوصی، 

رعایت از « معقول و متعارف»نقض فاحش انتظار 

، 1385، )جعفری آیدم خصوصی به شمار میحری

40.) 

یعنی »از کشورها جرائم موضوع رهگیری،  در بعضی

ها اعدام یا حبس ابد یا جرایمی که مجازات آن

را « مجازات قانونی آنها حبس باالی دو سال است

اند و ضبط صدا فقط با مجوز کتبی مشخص کرده

دار قضایی و در شرایطی خاص فقط مقام صالحیت

در این گونه جرائم اجازه داده شده است؛ و در مورد 

ت ضبط مخفیانه تصاویر به عنوان دلیل مجرمی

بینی نشده ای پیشتوسط مقامات دولتی، مقرره

ی است. در قوانین کیفری ایران، هیچ گونه مقرره

قابل توجهی در مورد ضبط اصوات و تصاویر 

مخفیانه اشخاص در مقام تحصیل دلیل وجود 

ی قضایی نیز این گونه اسناد و ندارد، و در رویه

سایر مدارك را از باب قرینه و اماره قضایی، در کنار 

پذیرند و وصف محیالنه ی موجود در پرونده میادله

ها ها را باعث عدم پذیرش آنو مخفیانه آن

انند. و این دیدگاه نیز دقیقاً با فتاوی و نظرات دنمی

دانند ولی ها میفقها که این گونه اسناد را جزء اماره

 حجت شرعی برای آن قائل نیستند، منطبق است

  (61، 1384، )صانعی

ی مختلف دیوان اروپایی حقوق بشر در دو پرونده

، کشور فرانسه را به علت نقض 1990در سال 

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر  8ی ماده

ی های اساسی، با این استدالل که: رویهو آزادی

قضایی که با فقدان نص قانونی به دنبال ایجاد 

مبنای قانونی برای شنودهای تلفنی است، به 

تنهایی کافی نیست و تضمینات کافی برای مقابله 

با سوءاستفادهای احتمالی و جلوگیری از لطمه به 

نفع کند، و ذیحریم خصوصی اشخاص ارائه نمی

ی حمایت مورد نظر قانون در حداقل درجهنیز از 

ساالر برخوردار نیست، و در نتیجه، یک جامعه مردم

تعقیب  ای نباید مبنایچنین شنودهای مجرمانه

 .(119، 1392، )تدین قرار گیرد

دیوان اروپایی حقوق بشر همچنین اعالم داشت: 

ی مشروع تحصیلی به واسطهی متقلبانه و ناادله

تواند، به قانونی خلوت اشخاص نمینقض غیر

پیشگاه عدالت عرضه شود و مقامات دولتی هرگز 

توانند از قواعد مضیق دادرسی کیفری عدول نمی
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کنند، زیرا دادرسی کیفری، وصف منصفانه و 

)آمبرویز،  دهدخود را از دست میی بیطرفانه

2006 ،118).  

برای از عداد دالیل خارج دانستن دلیل یا دالیل به 

ی نقض حق خلوت و حریم دست آمده، به واسطه

خصوصی چند دلیل عمده وجود دارد، که در سایر 

قانونی باشد؛ مواردی نیز که روش تحصیل ادله غیر

ها استفاده ارزش کردن آناز این دالیل برای بی

 شود.می

 از: انداین دالیل عبارت

آوری شده . اجتناب از این خطر که دالیل جمع1

 قابل اعتماد باشند.غیر

ها با های قضایی و دادگاه. حفظ حرمت رسیدگی2

ها و قضات مشوق و حامی تضمین این امر که دادگاه

 نی و خارج از موازین پلیس نیستند.عمل غیرقانو

. جلوگیری از انجام اعمال غیرقانونی و خارج از 3

 موازین مأمورین پلیس یا دیگر مقامات.

هایی که . حمایت از شهروندان در برابر خشونت4

 گیرد.ها یا اموالشان صورت مینسبت به آن

. تضمین دادرسی منصفانه و جلوگیری از 5

 .عدالتی در حق متهمبی

عالوه بر موارد فوق، قاضی نیز به هنگام 

ی پذیرش یا رد دالیل ارائه گیری دربارهتصمیم

شده، باید چند معیار و ضابطه را در نظر بگیرد، که 

 توان به معیارهای زیر اشاره کرد:از جمله می

 . نسبت دلیل با دادرسی منصفانه.1

. شدت نقض حق و از جمله این که آیا نقض 2

عمدی بوده است یا از روی حسن  صورت گرفته

احتیاطی بوده است یا نیت؟ آیا نقض، ناشی از بی

امری فنی؟ آیا در اوضاع و احوال اضطراری صورت 

گرفته است یا نه؟ آیا فنون تحقیقاتی دیگر نیز، 

ممکن بوده است برای به دست آوردن دالیل یا 

 خیر؟

خلوت بر اجرای . تأثیر رد کردن دلیل ناقض حق 3

 .(173 ،1383 )انصاری، عدالت در دادگستری
 

ضمانت اجراي نقض حریم خصوصی در . 4-5

 مراحل دادرسی كیفري

خصوصی و خلوت اشخاص را یک حق  اگر حریم

برای افراد بدانیم، که این گونه نیز هست. باید از 

های الزمی نیز هم از لحاظ حقوقی این حق حمایت

برای و هم از لحاظ کیفری صورت گیرد، و 

متجاوزین به این حق مسئولیت مدنی و مسئولیت 

کیفری قائل شویم. با این امر تا حدود زیادی هم 

امنیت روانی به جامعه بازگردانده خواهد شد؛ و هم 

ی جبران گونهاز قربانیان اینگونه تعرضات، به

 خسارت خواهد شد.

ل کار اشخاص رعایت حریم خصوصی مسکن و مح

آوری ادله در فرآیند عبه هنگام تحقیق و جم

قرار  گذارتحقیقات مقدماتی مورد توجه قانون

گرفته و نقض این حریم با ضمانت اجرای کیفری 

ازات مجانون ق 580همراه شده است بر اساس ماده 

، هریک از مستخدمان و 1375وب اسالمی مص

یا غیرقضایی که بدون رعایت مأموران قضایی 

دون اجازه و رضای زل کسی بترتیبات قانونی بـه من

شوند. بنابراین، قانونگذار وارد شوند، مجـازات می او

مشروعیت  ت کیفری از مصادیق اصلبا حمای

این اصل و منی از تحصیل ادله کیفری، به طور ض
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ور کلی از اصل قانونی بودن دادرسی حمایت به ط

 کیفری نموده است.

اقدام نماید و  الزماگر پلیس برخالف ترتیبات 

امر باعث ورود خسارت به اشخاص شود، همین 

هاست. به مسئول جبران خسارات وارده به آن

عنوان نمونه، اگر پلیس در جرمی که مشهود 

نیست، بدون دستور مقام قضایی اقدام به دستگیری 

اشخاص نماید و در حین دستگیری به علت فرار یا 

بعد از دستگیری در بازداشتگاه به هر دلیلی به او 

وارد شود، اعم از اینکه پلیس نکات ایمنی  ایصدمه

رعایت نموده باشد یا خیر، مسئولیت بازداشت را 

 ر عهده داردـجبران خسارات وارده به وی را ب

  (.1389پور و واعظی، )علی

نماید احترام به حریم خصوصی اشخاص ایجاب می

تا در هنگام تفتیش و بازرسی منازلِ اشخاص، با 

حداقل آسیب و خسارت اقدام شود. کمال احتیاط و 

قانون آیین دادرسی  145رو تبصره ماده  این از

صورت عدم  ، دولت را در1392کیفری مصوب 

احراز تقصیر مأمورین، مسئول جبران خسارات 

 وارده به مناسبت تفتیش و بازرسی قرار داده است.

برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از ورود به خلوت 

، بر طبق اصول مسلم حقوقی یا تنهایی دیگران

 اثبات موارد ذیل الزم است:

. ورود غیر به خلوت و تنهایی فرد یا فضولی نسبت 1

 به آن.

. ورود در نظر شخص متعارف، بسیار موهن و قابل 2

 اعتراض باشد.

. ورود به امری صورت گرفته باشد که خواهان 3

 حق خصوصی نگه داشتن آن را داشته است.

احتی و پریشانی خاطر و رنج و . ورود سبب نار4

 عذاب فرد خلوت گزیده شده باشد. 

 

 . نتیجه6

 یضوابط و مقررات قانون تیبدون رعا لیدل لیتحص

نه تنها گاه  ،یمقدمات قاتیدر مرحله تحق ژهیبه و

اشخاص و سلب  یخصوص میباعث تعرض به حر

و اعتبار  تیگردد، بلکه مشروعیحق خلوت آنها م

. سلب اعتبار دینمایمخدوش م زیرا ن یلیادله تحص

دسته از ادله از  نیضمن خروج ا ،یاز ادله اکتساب

باعث  ،ییو قضا یواجد ارزش اثبات یهالیعداد دل

گردد. یم یدادرس ندیفرا یو حت قاتیبطالن تحق

از چنان  یفریک یبه عنوان مرکز ثقل دعاو لیدل

 ییقضا هیگذار و روبرخوردار است که قانون یتیاهم

 یقانونریغ قیو طر وهیآن را با هر ش لیاجازه تحص

 لعلت، در تحصی نیدهند. به همینم یو نامشروع

حقوق افراد و کرامت  تیادله همواره بر رعا

و  ییو به مقامات قضا گرددیم دیتأک یدادگستر

شود تا با تنزل مقام قضا و یداده نم اجازهی دولت

و  وهیو عدالت، به ش یشکستن حرمت دادگستر

 ژهیمتوسل شوند که حقوق افراد و به و یقیطر

 لیآنها به بهانه کشف جرم و تحص یخصوص میحر

گذار با وضع مال گردد. قانوننقض و لگد لیدل

 ییجزا یضمانت اجراها نییو تع یفریمقررات ک

 یخصوص میتالش نموده است تا چارچوب حر

 تیو فعال یشهروندان خود در گستره محل زندگ

آنها  یدر ارتباطات و روابط خصوص یحت وآنها 

 کامالً طیو جز در شرا دینما یو پاسدار انتیص

چارچوب را  نیاجازه نقض و عدول از ا ،ییاستثنا
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مقررات  رانیا یفریندهد. هر چند در حقوق ک

 میاز حر تیدر خصوص حما یچند یقانون

 دهیدارد د یفریشهروندان که پشتوانه ک یخصوص

بلکه  ستندین ینه تنها کاف رراتمق نیا یول شودیم

قلمرو استثنائات آنها  یحدود و ثغور آنها و حت

الزم است  نیاند. بنابرامعلوم و مشخص نشده

 «یخصوص میحر حهیال» یایبا اح یرانیگذار اقانون

 یو اصالح آن در پرتو حقوق کشورها لیو تکم

مانند کشور فرانسه، ضمن  نهیزم نیدر ا شرویپ

قانون  25و  22اصول  یاجرا یبرا یبسترساز

از  انتیص یدر راستا یگریگام مهم د ،یاساس

 حقوق شهروندان جامعه بردارد.
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 .در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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