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  اثباتي ناشي از نقض حريم خصوصي افرادادلّه ارزش 
  )ره(خمينياي حضرت امام  ماده بر فرمان هشت تأكيدبا  

  
  1حسين جاور

  2محدثه اصولي يامچي
  

  چكيده
رود و  آن جا كه حريم خصوصي، از جمله حقوق بنيادين و مرتبط با شخصيت و حيثيت معنوي اشخاص به شمار مـي  از :هدف

گيـرد و نظـر بـه     دادرسي عادالنه نيز به عنوان يكي از هنجارهاي غير قابل اغماض در همان راستا مورد توجه قرار ميبرخورداري از 
توجهي افراد و نهادها به حريم جسماني، مكاني، ارتباطـاتي و اطالعـاتي اشـخاص، حقـوق مربـوط بـه حـريم         اين كه گاه، در اثر بي

، منصفانه و توأم با امنيت حقوقي و اجتماعي اشخاص مورد تجـاوز و تعـرض قـرار    خصوصي و حق برخورداري از دادرسي عادالنه
 . مورد ارزيابي قرار گيرد تحصيل شده از رهگذر نقض حريم خصوصي در مقام تحقيق و دادرسيادلّه  تأثيرگيرد، الزم است  مي

ر پرتو مطالعات تطبيقي و به طور خاص با نظام دادرسي اسالمي و د اساس مباني نظري موجود در اين نوشتار بر :روش مطالعه
اي  ماده 8بر فقرات فرمان  تأكيداين نوشتار با . گرديده است و تحليل نظري استوار) ره(اي حضرت امام خميني ماده 8بر فرمان تأكيد 

 ،نفيـاً يـا اثباتـاً    ، را اثباتي ناشي از نقض حريم خصوصيادلّه و با استمداد از ساير اصول و ضوابط شرعي و قانوني، حجيت و ارزش 
  .دهد مورد تحليل و بررسي قرارمي

هـا   اي نقض حريم خصوصي آنراي عليه افراد، از طريق غيرقانوني و از مج در مقام تحقيق و دادرسي، ادلهچه  چنان -1 :ها يافته
د در پرتو حمايت حقوقي از حـريم  ه، در مقام اثبات، بايگذاري اين نوع ادلّ تحصيل گردد، تأسيسات حقوقي و از جمله كيفيت ارزش

 اثباتي، در مقام دادرسي، بايد از قدرت كافي در اثبات مـدعا برخـوردار باشـند،   ادلّه عالوه بر اينكه  -2. خصوصي افراد تعريف گردد
از  بعـد ) ره(حضرت امام خمينـي  ،از همين رو -3 .، بايد از طرق متعارف و بدون نقض حريم خصوصي تحصيل شده باشندعالوه به

در آن تجسـس  ، بر لزوم رعايت حريم مكاني و ارتباطي اشخاص اشـاره و مقامـات را از   1361اي سال  ماده 8فرمان  6آن كه در بند 
و در از روي خطا ين مأمورچنان چه تأكيد دارند اين فرمان، ضمن حمايت قاطع از برخورد با مفسدين،  7د، در بند نكن حوزه منع مي

و زائد بر موضوع عمليات تجسس، با آالت قمار و فحشاء و ساير جهات انحرافي مثـل مـواد   تجسس عمليات اثر اتفاق و در ضمن 
ترين گناهان كبيره است و هيچ كـس   مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشاء كنند، چرا كه اشاعه فحشاء از بزرگ

  .يدلمان و تعدي از ضوابط شرعي نماحق ندارد هتك حرمت مس
 صـالح  ذياثبات دعوي، از بستر نقض حريم خصوصي افراد تحصيل شـده باشـد، قاعـدتاً، در مراجـع     چه ادلّه  چناندر نتيجه،  
ايـن  . عليـه وي تحصـيل گرديـده اسـت    ادلّه جريان آثار حقوقي و از جمله مبناي محكوميت كسي قرار گيرد كه اين  منشأتواند  نمي

   .اي حضرت امام، به طور برجسته، منعكس گرديده است ماده 8مان نتيجه، يكي از نكاتي است كه درفر
  اي، حيثيت معنوي  اثباتي، روش تحصيل، فرمان هشت مادهادلّه حريم خصوصي،  :واژگان كليدي

                                                            
 »السالمعليه«وه فقه و حقوق پژوهشكده باقرالعلومعضو شوراي علمي گر .1

 السالمعليه«پژوهشگر گروه فقه و حقوق پژوهشكده باقرالعلوم .2
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   مقدمه 

اي مشتمل بـر تمهيـد ورود    اثباتي، شايسته است مقدمهادلّه  استدالل پيرامون ارزش قبل از ورود به بحث و
 مبتني بـر ( هاي تحقيق يافته وت اصلي ، سؤاال)ره(حضرت اماماي  ماده 8اي از محتواي فرمان  خالصهبه بحث، 

  .توجه قرار گيرد مورد) فرضيات تحقيق
هاي حقوقي، در كشورهاي گوناگون، در اصل ضرورت تحصيل دليل از مجراي قانوني يا بـه عبـارت    نظام

د تـوان اصـل يـا    نظر، مي رسد با اين اتفاق ند و به نظر ميديگر در اصل صحت تحصيل دليل، هيچ ترديدي ندار
  .شمول تلقي كرد حقوقي و از اصول بنيادين و جهان اصول كليشده را، با كمي مسامحه، در زمرة 

هـا و معاهـدات    المللي حمايت از ايـن اصـل و ورود آن در قلمـرو كنوانسـيون     عالوه بر اين، انعكاس بين
با اين حال، در كيفيـت برخـورد بـا ايـن     . به اين وحدت ديدگاه كمك نموده است تا حدود زيادي  المللي، بين

ي يهـا  هاي حقوقي تفـاوت  اصل و به ويژه درباره اعمال ضمانت اجراهاي تخلف از اصل ياد شده، ميان سيستم
  .وجود دارد

  

  پيشينة تحقيق -2
 مغـرب زمـين تـا    در حقـوق  اگرچه اصل صحت تحصيل دليل و منع از تحصيل آن از مجاري غيرقانوني، 

الوصـف، در حقـوق    مـع  اسـت، حدودي نوظهور و مبتني بر مباحث حقوق بشري رشد و توسـعه پيـدا كـرده    
ن كـريم، كلمـات   د و در متـون اسـالمي از جملـه قـرآ    شـو  دار محسـوب مـي   از مباحث كهن و ريشه  اسالمي،

  .ويژه قرار داشته است معصومين و در ادبيات فقهي و اخالقي علماي بزرگ اسالمي مورد توجه
ايشان عـالوه بـر   . است) ره(حضرت امام خمينيداده از جمله فقيهاني كه اين مهم را مورد توجه اكيد قرار 

پس از تشكيل حكومت اسالمي  ،اين كه اين مطلب را در عموم نوشتارهاي خويش مورد توجه قرار داده است
بت به برخي احكام شرعي و حقوق مردم و تجاوز بـه  انگاري نس هاي پي در پي مبني بر سهل و وصول گزارش

اكيـدي را در   هاياي موصوف گرديد، دستور ماده 8به فرمان به طور خاص، ضمن فرماني كه بعداً حريم افراد، 
  .اين باره صادر كردند

 ،ويژهبه . اين فرمان است، مباني نظري و تحليلي آن مورد توجه قرار نگرفته است  تاكنون، چندان كه بايسته
  . مورد توجه و بررسي واقع گرديده است تر كمديدگاه فقهي ايشان درباره اصل ياد شده و ضمانت اجراي آن 

اين نوشتار، در حقيقت، در صدد است به تحليل مباني نظري گفتار ايشان پرداخته و بـه ويـژه، بـا مطالعـه     
قرار  تر بيشيي و شرعي آن را مورد توجه هاي حقوقي، وجوه اين اصل و مباني عقال تطبيقي آن با ساير سيستم

  .دهد
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  اي  فرمان هشت ماده محتواي
تعيـين  مربـوط بـه   هـا   يكي از اين حوزه. توان به پنج حوزه تقسيم نمود اي را مي فرمان هشت ماده محتواي

 ،در اين نوشـتار كه  )7 تا 4بندهاي (است افراد  يدر زندگي خصوص يحوزه دخالت كارگزاران و دولت اسالم
   .باشد مي يمحور بحث و بررس

  :مطالب زير مطرح شده است ،در اين چهار بند
باشد و تخلـف از آن   جايز نمي ،است ياساس موازين شرع كه بر يـ احضار و توقيف افراد بدون حكم قاض1

  .موجب تعزير است
جـايز  ، ديـده اساس مـوازين صـادر گر   كه بر يمنقول بدون حكم حاكم شرعـ تصرف در اموال منقول و غير2

  .نيست
خانه بـراي جلـب يـا بـه نـام كشـف جـرم و         ها و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب ـ ورود به مغازه4

  .ممنوع است، ارتكاب گناه
  .گوش دادن به نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست و ـ شنود تلفن5
  .باشد ز نمياز گناهان غير و دنبال اسرار مردم بودن جايتجسس ـ 6
  .ـ فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است7
هـاي مخـالف نظـام جمهـوري      ها و مقابله با گروهك در صورتي جايز است كه براي كشف توطئهتجسس ـ 8

فـي االرض  افسـاد   آنان مصداققرار گيرد كه كار  ،ها را دارند نظام و ترور شخصيت براندازياسالمي كه قصد 
  .است

چـرا كـه تعـدي از     ؛بايد ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادسـتان باشـد  تجسس از ـ در صورت جو9
  .حدود شرعي نسبت به آنان نيز ناروا است

شدند و با آالت لهـو   ييا محل كار خصوص ياز روي خطا و اشتباه وارد منزل شخص يان قضايـ اگر مأمور10
آن را پيش ديگران افشا كنند و هيچ كـس حـق نـدارد    و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند 

هتك حرمت مسلمان نمايد و از ضوابط شرعي تعدي كند و حق جلب آنان را نيز نداشته و تنهـا بايـد نهـي از    
  .منكر كنند

گيرنـد و   فسـد فـي االرض قـرار مـي    مصداق م ،و توزيع مواد مخدر است يكه شغل آنان گردآور يـ كسان11
  .د بايد آنان را به مقامات قضايي معرفي كردعالوه بر ضبط موا

ان اجازه ورود به منازل يا محـل كـار افـراد را داشـته     دارند ابتدا حكمي صادر كنند كه مأمورـ قُضات حق ن12
  .است و نه محل توطئه عليه نظام يباشند كه نه خانه امن و تيم
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  اصلي تحقيق هاي سؤال
  .قابل طرح است سؤاالتدرباره موضوع اين نوشتار، اين 

  گذاري آن به لحاظ آثار حقوقي چيست؟ ت ناشي از نقض حريم خصوصي و ارزشاثباادلّه مفهوم  -1
لزوم تحصيل دليل از طرق مشروع و منـع از توسـل بـه طـرق غيرمجـاز در      ) فقهي و حقوقي(مباني نظري  -2

 تحصيل دليل كدام است؟

 وجود دارد؟ چه ضمانت اجراهاي حقوقي و كيفري  در تمهيد تكليف فوق، -3

  
  )فرضيات مبتني بر(ها  يافته 
اثباتي ناشي از نقض حريم خصوصي به اين معناست كه دليلي كه در مقام اثبات جرم و در مقام ادلّه مفهوم  -1

حـريم اطالعـاتي و     از رهگذر تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله حريم مكـاني،  ،گردد دادرسي، اقامه مي
  .ار تحصيل شده باشدگذ ن توجه به اوامر و نواهي قانونوحريم ارتباطي اشخاص و بد

لزوم تحصيل دليل از طرق مشروع و ممنوعيت نقض حريم اشخاص در فرآيند تحصـيل دليـل، بـه لحـاظ      -2
 ،)موثق بودن خبر(، نظم عمومي، لزوم ثقه بودن مخبرقاعده درءبر مباني متعددي از جمله، اصل برائت،   نظري،

 .جتماعي و لزوم حفظ اعتماد عمومي مردم به اعمال حكومت استوار استعدالت ا منع از تجسس، 
 باعـث  ،دسـت آمـده باشـد     هنقض صورت گرفته، مبناي تحصيل دليل بوده و دليل از رهگذر آن بچه  چنان -3

ـ  ،عدم امكان استناد بـه آن در محكوميـت مـتهم خواهـد بـود     بطالن دليل تحصيل شده و  مطـابق    عـالوه، ه و ب
 .امر، مقتضي مجازات مرتكبين اين قبيل اعمال خواهد بودمقررات، اين 

در مقام تحصيل دليل يا صرفاً مقارن با عمل تحصيل دليل باشد، مؤثر گر نقض صورت گرفته، جزئي و غيراما ا
باشد دليل  و نظاير آنيا مورد اتهام از موارد بسيار مهم از قبيل جاسوسي، توطئه عليه نظام، جرائم سازمان يافته 

اي  مـاده  8، بـه ويـژه از فقراتـي از فرمـان     موضـوع اين . تواند در دادگاه منشأ ترتيب اثر باشد حصيل شده، ميت
  .است استظهار قابل) ره(حضرت امام

  

  روش تحقيق
و بـراي  ، اي مـاده 8امـام در فرمـان     بر مبناي نظريهيعني  اي است؛ در نوشتار حاضر، كتابخانهروش تحقيق  

اين فرمان در خصوص لزوم رعايت حريم خصوصي افراد در فرآينـد تحقيـق و تحصـيل     تبيين يكي از فقرات
گردآوري شده و از طريق تحليل و  ،ها، مقاالت و ديگر آثار مكتوب دليل، اطالعات الزم از طريق مطالعه كتاب

رسـي قـرار   مـورد بر ) ره(امـام  اي حضرت ماده 8شرح، نقد، تعريف و استنباط و استنتاج، اين قسمت از فرمان 
  .گرفته است

اثباتي ناشي از نقض حريم ادلّه خصوص ارزش  پس از بيان نكات مقدماتي، اينك در بيان مطالب اصلي در
حقـوق داخلـي و حقـوق ايـران و در پايـان       ابتدا مفهوم و ضرورت آن و سپس شـمول قاعـده در   خصوصي،

  .گيرد مورد بررسي قرار مي) ره(اي حضرت امام ماده 8بر فرمان تأكيد ضمانت اجرا و مباني آن با 
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  كيفيت تحصيل دليل در قبال تضمينات حق دفاع
در امور كيفري و در محدودة مقررات آيين دادرسي كيفـري و حقـوق   اعد حاكم بر ابطال دليل از جمله قو

آوري شـده باشـد، فاقـد اعتبـار      داليل و شواهدي كه بدون رعايت احكام قانون، جمع .اساسي قابل طرح است
اين موضوع بر اصل مهمي در فرايند كيفـري، تحـت عنـوان     .تواند مستند به آن حكم نمايد بوده و محكمه نمي

قاضي در هر شرايطي مكلف است آن را رعايت كنـد و بـه   . كند ميتأكيد » لزوم تحصيل دليل به روش قانوني«
دسـت آمـده   ه ه به روش قانوني بمحض وصول داليل اتهام از طرف دادستان، بايد احراز كند كه داليل ياد شد

ادلّه ين و مأموراصل صحت، عمل  مگر اين كه دادرس بنا بر. آنگاه به برگزاري جلسه محاكمه اقدام كند ؛است
ادلّـه  صـحت  در با ايراد متهم يا قراين ديگـر،   اين صورت نيز اگر در. شده را محمول بر صحت بداند تحصيل

اطمينان از تحقق دادرسي عادالنـه بـه    برايرد نيز رسيدگي الزم را اين مو دادرس مكلف است در ترديد شود،
  .گيرد ابتدا مفهوم و سپس ضرورت تحصيل دليل به روش قانوني مورد بررسي قرار مي .عمل آورد

  
  

  »تحصيل دليل به روش قانوني«مفهوم ) الف
بـه ايـن   ). 61ص ،138 آزمـايش، ( يكي از اصول حقوق كيفري، اصل قانوني بودن محاكمات جزايي است

ها بر طبق قانون از قبـل تـدوين شـده صـورت      معنا كه بايد كشف، تحقيق، تعقيب، محاكمه و اجراي مجازات
كه داليلي دال بـر ارتكـاب جـرم از     نسبت دهندتوانند اتهاماتي را به متهم  مي گاه آن ،هر يك از مقامات .پذيرد

  .دست آورده باشنده سوي وي را، ب
قانوني بودن بايد در تمـامي مراحـل يـك دادرسـي كيفـري رعايـت گـردد، در مرحلـه         طور كه اصل  همان

نيـز  » تحصيل دليـل «به عبارت ديگر، اصل قانوني بودن بر . نيز بايد مراعات شود» تحصيل دليل يا داليل اتهام«
هايي كـه   روشاند، داليل اتهامات نسبت داده شده به متهم را به  حاكم است و بنابراين پليس و دادستان موظف

  .اجازه داده است تحصيل نمايند  قانون
  
  در فرايند كيفري» تحصيل دليل به روش قانوني«ضرورت ) ب

جايگاه وااليي دارد و بر اهميت و ضرورت آن بارهـا  ) محاكمه( در شرع مقدس اسالم، عادالنه بودن حكم
اذا حكمـتم بـين    و«: فرمايـد  مـي  58آيه  نساء به عنوان نمونه خداوند در قرآن كريم در سوره. شده استتأكيد 

و به همين دليل است كه در منابع اسالمي يكي از صفات الزم براي قضاوت، عـادل  » الناس ان تحكموا بالعدل
  .بودن قاضي است

ـ  » دادرسي عادالنه«يكي از موازين اصل  دسـت آيـد و از   ه اين است كه داليل اتهام بايد به روش قـانوني ب
زيـرا در غيـر ايـن    . نشـود هم پرهيز گردد و حقوق اساسي مـتهم پايمـال   در برخورد با مت هاي غيرقانوني روش

 .يابد گناه افزايش مي صورت، خطر محكوم شدن افراد بي
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  شمول قاعده در حقوق ايران 
در حقوق موضوعه ايران، قواعد مبتني بر حقوق اسالم، انواع داليلـي را كـه در هـر طبقـه از جـرايم بايـد       

. داليـل قـانوني اسـت     بنابراين رژيم حقوق ايران در اين مورد مبتني بر سيسـتم . ود متذكر شده استپذيرفته ش
قوانين مزبـور در صـورتي قابليـت اجرايـي     . اند ولي قوانيني نيز وجود دارد كه مبتني بر مقتضيات جامعه كنوني

  .دارند كه با مقررات اسالمي مغايرت نداشته باشند
اساس كدام  دهد كه حكم جزايي را بر دارد و به قاضي نشان مي اعد ثابتي را مقرر مينظام داليل قانوني، قو

قواعد مزبـور، قاضـي را   . سنخ از داليل استوار نمايد و بر داليلي كه مبناي حكم است چه شرايطي را بار نمايد
منطبـق بـر قالـب    كند و هنگامي كه علم و يقين حاصل در وجـدان وي كـامالً    ملزم به رعايت دقيق ضوابط مي

گـذار پيشـاپيش و    بنـابراين، قـانون  . دهـد  هاي قانوني نيست حق اصدار حكم محكوميت را به وي نمـي  فرمول
  .نمايد براساس يك برنامة كلي، ارزش اثباتي داليل مختلف را تعيين مي

وقع بـر  ت .به طور مثال يكي از حقوق انساني هر فرد اين است كه مسكن يا منزل او از تعرض مصون باشد
اين است كه افراد در ساعات استراحت در مسكن خويش، در آغوش گرم خانواده با كمال آرامش و امنيت بـه  

برخوردار  يتر بيشويژه در شب از اهميت  هامنيت منزل يا مسكن ب. سر برند و از هرگونه تعرضي مصون باشند
در منزل و به عبارت ديگر امنيت انسان . ستگردد، زيرا خداوند شب را زمان آرامش و استراحت قرار داده ا مي

را به رسميت بشناسـد   مسئلهگردد كه قانون اين  وي در برابر هر نوع تعرض زماني فراهم مياقامتگاه  مصونيت
و تعرض به آن را ممنوع اعالم كند و جز در موارد محدود، آن هم به صورت قـانوني، بـه هـيچ وجـه ورود و     

اقدامات به صـورت مشـخص و شـفاف توسـط     گونه  اينزيرا اگر . وط اجازه ندهدتفتيش آن را به مقامات مرب
شهروندان در معرض خطر قـرار خواهـد گرفـت و در نتيجـه امنيـت      اقامتگاه بيني نشود، مصونيت  قانون پيش

از ورود نيروهاي امنيتـي خودسـر و    منازلشان افراد در داخل بودن در بيم و هراس. جامعه از بين خواهد رفت
اي كـه در آن   اي بـا جامعـه   چنين جامعه. اعتنا به قانون، خود از عوامل احساس ناامني شهروندان خواهد بود بي

هاي مسلح مختلفي حاكم هستند و افراد مقيم در منـازل هـر    حاكميت قانون وجود ندارد و در شهرهايش گروه
، )هـاي داخلـي در افغانسـتان    جنگ مانند دوران(لحظه در معرض احتمال ورود نيروها يا سارقان مسلح هستند

  .تفاوت چنداني ندارد
در قـرآن مجيـد    اهميت حـريم مسـكن،  . در دين مقدس اسالم، مصونيت مسكن محترم شمرده شده است

  :قرار گرفته استبدين ترتيب مورد تأكيد 
ريـد و بـر   هاي خودتان وارد نشويد، مگر آنكه آشنايي دهيـد و اجـازه گي   هايي جز خانه منان به خانهاي مو«

اگر كسي را در آن نيافتيد، وارد نشويد تـا   اين امر به خير شماست، باشد كه پند گيريد و. ها سالم كنيد اهل آن
تر است و خداونـد   آنكه به شما اجازه داده شود، و اگر به شما گفته شد برگرديد، برگرديد كه براي شما پاكيزه

   1.»كنيد داناست به آنچه مي

                                                            
فان لم تجدوا فيها احداً ). 27، نور(يا ايها الذين آمنو االتدخلوا بيوتا غيربيوتكم حتي ننستانسوا و تسملوا علي اهلها ذالكم خيرلكم لعلكم تذكرون  .1

 ) 28، نور(ها حتي بوذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكي لكم واهللا بما تعملون عليمفالتدخلو
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للي حقوق بشر نيـز همـواره   الم از چنان اهميتي برخوردار است كه در اسناد بين قامتگاهامصونيت مسكن يا 
كـس نبايـد    المللي حقوق مدني و سياسي، هيچ ميثاق بين 17بق ماده ابه عنوان نمونه مط. شده استبه آن تأكيد 

يـا  ) بـدون مجـوز  (يا مكاتبات، مورد مالحظات خودسرانه ) مسكن( اقامتگاهدر زندگي خصوصي و خانواده و 
وه، هـر  عـال ه ب. واقع شودخالف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني 

 ،1381  ،ارجمنـد ( از حمايـت قـانون برخـوردار باشـد     ها گونه مالحظات يا تعرض كس حق دارد در مقابل اين
 : شود معلوم مي، از آن چه گفته شد). 101ص

 ندارندان دولتي حق لذا هيچ فردي از جمله مأمور  اد است؛ممنوعيت ورود و تفتيش منزل افر ، اصل براوالً
، صورت استثناي اصل فوق، كه باعث مجـاز بـودن   ثانياً. ساكن در منزل، وارد آن شوندبدون اجازه فرد يا افراد 

ه روشي كه قانون صريحاً گردد، داشتن دستور محكمه با صالحيت است آن هم در موارد و ب بازرسي منازل مي
  .اجازه داده باشد

توان نتيجه گرفت كه هرگاه ورود و تفتيش منزل در غير مـواردي كـه قـانون اجـازه داده اسـت       اين ميبنابر
ـ         ه صـورت  صورت گرفته باشد و در همين حال دليلي عليـه مـتهم تحصـيل گـردد، مصـداق تحصـيل دليـل ب

  .غيرقانوني است
در مورد استراق سمع از طريق نصب  ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 25اصل  به عنوان مثالي ديگر،

هـا، ضـبط و    بازرسي و نرساندن نامـه «: دارد ميكروفون يا نصب وسايل تجسسي بر روي خطوط تلفن مقرر مي
ها، استراق  فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن

  .»ممنوع است مگر به حكم قانونتجسس سمع و هر گونه 
شود قاضي بايد كوشش نمايد تا بر مقررات مربوط به دليل آگاهي يابد و بنـابراين   معلوم مي بر اين اساس،

نمودن شـرايط قـانوني    ها و فراهم اش كمك به تحصيل داليل، بررسي و بازبيني آن هاي عمده يتمأموريكي از 
  .حكم استالزم براي صدور 

  
  تحصيل دليل به طريق غيرقانوني در حقوق خارجي 

هـاي قـانون    داليلي كه با ناديده گرفتن ممنوعيت«: قانون دادرسي كيفري ايتاليا مقرر داشته است 191ماده  
  .»تحصيل شوند، قابل استفاده و استناد نخواهند بود

هر گونه اقـدامي كـه   «: كرده استود تأكيد خ 1973/34دادگاه قانون اساسي ايتاليا در رأي شماره همچنين 
توان به عنوان دليل عليه كساني كه اقدام مـذكور بـه    به ناديده گرفتن حقوق اساسي شهروندان منجر شود، نمي

  )198، ص1383شاملو، .(»تفاده قرار دادضرر آنان است، مورد اس
رتبـاط  و ا قامتگـاه و خـانوادگي، ا قرارداد اروپايي حقوق بشر نيز، حق احترام به زندگي خصوصـي   8ماده  
بـر مبنـاي احتـرام بـه     ادلّه  تأثيركه همين امر از جمله مقتضي است كه تحصيل و كند؛  اي را تضمين مي مكاتبه

   .زندگي خصوصي افراد جريان يابد
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، تضميناتي را كه آيين دادرسي كيفري بايد فراهم كند يـادآوري نمـوده    قانون اساسي جمهوري پرتغال نيز 
طور كامل در مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري كـه از اول ژانويـه   ه در عين حال قواعد ابطال دليل، ب. ستا

  عيتقانون آيين دادرسي كيفري، موارد ممنو 126ماده . بيني گرديده است به مورد اجرا گذارده شده پيش 1988
، اقامتگـاه  ريق دخالت در زنـدگي خصوصـي،  از طداليلي است كه  ، كه از جمله آنها اعالم نموده استدليل را 

  . بيني شده در قانون تحصيل شده باشد نفع، ضمن حفظ موارد پيش مكاتبه، مخابرات بدون رضايت ذي
ات تواند نتايج به دست آمده از اقـدام  در يكي از آراي ديوان كشور فرانسه اشاره شده است كه قاضي نمي 

آشـوري،  (اند به كار گيـرد   اي از جمله خدعه و حيله استفاده كرده لهگونه وسيافراد زيردست خود را كه از هر 
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز اين نحوة تحصـيل دليـل را در يكـي از آراي خـود، مغـاير بـا        .)228، ص1379

شده دادگاه بايد فقط بـه  صادر  1988ژوئن  9ي كه عليه پرتغال و در ين رأدر ا. دادرسي منصفانه شناخته است
در غير اين صورت، اصل دادرسي منصفانه را كـه در   ،محدود كندهاي بزهكارانة متهم  سي منفعالنة فعاليتبرر

. »رعايـت شـود، نقـض كـرده اسـت     ترين آنهـا، بايـد    ترين تا پيچيده ها و در همة جرائم، از ساده همة دادرسي
  )351، ص1383آشوري، (

  
  آثار تحصيل دليل به طرق غيرقانوني

كيفري، كلية داليـل،  ند كه از نظر تحصيل دليل در امور ك امعه و فوايد اعمال كيفر ايجاب ميدفاع جتأمين  
در جهت شناسايي بزهكار و شناخت صحيح اوضاع و احوال جرم به منظور تعيين وصف مجرمانة رفتاري كـه  

ت دادسرا و ضابطين مقاماممكن است  ،با اين وجود .گرفته شوندبايد مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد به كار 
آور و از جمله لـزوم تحصـيل دليـل از طـرق متعـارف،       دادگستري در فرآيند كشف حقيقت، موارد شكلي الزام

بايد تاسيسات حقوقي الزم، در راسـتاي تضـمين قـانوني     ،اين صورت در .توجهي و نقض شده باشند دچار بي
صرف اعالم ممنوعيت مـواردي از نقـض    .ر گيردشده، مورد توجه قرا حقوق مردم در قبال تخلف از موارد ياد
در راستاي صيانت از حقوق افـرادي كـه بـه نـوعي در     و  بلكه عمالً ؛كند مرتبط با حريم خصوصي كفايت نمي

احكام  تواند در قالب اين ضمانت اجرا مي. عمال شودمعرض چنين نقضي هستند بايد ضمانت اجراهاي كافي ا
اسـتفاده از موقعيـت     كيفرهاي خاص در قبال سوء(متناسب احكام تكليفي  و )تحصيل شدهادلّه بطالن (وضعي 
   .حقوق ياد شده را مورد حمايت قرار دهد) مسئولمقامات 
  . گيرد نقض، ضمانت اجرا و مباني آن مورد بررسي قرار ميد ، موارذيالً

  
  

  استفاده از اختيارات تضمينات قانوني در قبال سوء
اثباتي از بستر نقض حريم خصوصي يا از بستر غيرمقصود مقـام  ادلّه حصيل در خصوص ضمانت اجراي ت

  :قضايي، بايد بين فروض ذيل تفاوت گذاشت و احكام هر يك را جداگانه مورد ارزيابي قرار داد
  

  ثرؤمموارد نقض غير -
  :توان مورد بررسي قرار داد را در دو فرض ميمؤثر موارد نقض غير
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توسط مقام قضايي مربوط يا ضابطين دادگستري، تخلفي صورت نگيرد   حصيل دليل،در فرآيند تچه  چنان :الف
در تحصيل دليل و مشروعيت آن باشـد و بـه   مؤثر اي نبوده كه  اين تخلف، به گونهيا اگر هم تخلفي واقع شده 

 رسـد  ظر مـي اثباتي باشد، به نادلّه در مقام تحصيل مؤثر چه نقض صورت گرفته، جزئي و غير چنانتعبير ديگر، 
به اصل صحت عمل مقامات قضايي و اجرائي، موجبي براي طرد دليل تحصيل شده و عدم ترتّب اثر بـر   توجه

عمليات تحصـيل دليـل باشـد و مبنـاي     » مقارن«به ويژه كه نقض صورت گرفته، صرفاً . آن وجود نداشته باشد
  .تحصيل دليل به شمار نرود

حتي در موردي كه مقام تحصيل كننده دليل، با مجوز قـانوني   در فرض نقض حريم خصوصي يا ،چه چنان :ب
م شود كه از ارتكاب جـرائ  اي مواجه مي هبا ادلّ "به طور اتفاقي" درصدد كشف دليل براي جرم خاصي است اما

العـاده مهـم و مـرتبط بـا      جرم دوم، از جرائم فوقچه  چناندر اين فرض، كند،  ديگري توسط متهم حكايت مي
يا از ديگر جرائم سازمان يافته باشـد، نظـر بـه اهميـت مـورد و تقـدم        خيانتو از قبيل جاسوسي، امنيت ملي 

دهي شده و  مصالح عاليه كشور بر مصالح فردي و نظر به اين كه اين گونه افراد به صوت كامالً سرّي و سازمان
عليه مصالح عاليه كشور و مـردم  ريزي و اقدام  هاي قانوني عمومي، به برنامه شكل يافته و با توسل به مصونيت

دست آمده، در هر حال، مـورد اعتنـا قـرار    ه ب از متهميناي كه عليه اين گونه  رسد ادله كنند، به نظر مي اقدام مي
. داليل عليه اين گونه افراد خارج كـرد  عدادتحصيلي، آن را از ادلّه توان به صرف روش وصول  گيرد و نمي مي

آنچـه ذكـر شـد و     " :گرفته اسـت مورد توجه قرار ) ره(حضرت امام اي ماده 8ن ااين فرض، در قسمتي از فرم
هاي مخالف اسالم و نظام جمهـوري   ها وگروهك شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ممنوع اعالم

 هاي مجاهـد  براندازي نظام جمهوري اسالمي و ترور شخصيت هاي امن و تيمي براي اسالمي است كه در خانه
و  خداكنند و محارب  اجتماع مي االرض و افساد فيكاري  هاي خراب براي نقشه گناه كوچه و بازار و و مردم بي

هاي قضـايي و   دستگاه هاي دولتي و يع ارگانهر نقطه كه باشند و همچنين در جمباشند كه با آنان در  مي رسول
با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت  ولي ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ها و دانشكده دانشگاه

چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسـبت بـه آنـان نيـز      ؛ها ها ودادگاه ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان
ن بايـد خـارج از حـدود    يمـأمور انگاري نيز نبايد شود و در عـين حـال    سهل چه مسامحه و چنانجايز نيست، 

انجام  سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي  به محدوده كه آن هم منحصر است يتمأمور
   )141، ص17صحيفه امام، ج. ("...ندهند
 

  ثرؤموارد نقض م -
اعتباري دليل تحصـيل   هاي قانوني تحصيل دليل، باعث بي در جايي است كه نقض شيوهمؤثر موارد نقض  

  .گردد و در دو فرض ذيل قابل بررسي است شده مي
يـت دارد مكـاني را، اعـم از    تحصيل دليل است، با حكم قضايي، مأموري كه در مقام ت آن كه، مأمورنخس

كنـد   اما، به طور اتفاقي با مواردي برخورد مي. مكان فيزيكي يا مجازي، مرتبط با متهم، مورد بازرسي قرار دهد
 اي حضـرت  مـاده  8ابق فرمـان  مط. شوند محسوب مي ها، به طور مثال، في نفسه، جرم كه حفظ و نگهداري آن

نظـام   عليـه افسـاد   هاي تيمي و مراكز جاسوسـي و  شود كه اگر براي كشف خانه تذكر داده مي داًموكّ«) ره(امام
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در آن جا با آلت لهـو   جمهوري اسالمي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و
حق ندارند آن را پـيش ديگـران    ،كردند برخورده مثل مواد مخدر ساير جهات انحرافييا آالت قمار و فحشا و 

كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و   گناهان كبيره است و هيچ ترين فحشا از بزرگ  چرا كه اشاعه ؛افشا كنند
مقرر است عمل نمايند و  اسالمنهي از منكر به نحوي كه در   فقط بايد به وظيفه. تعدي از ضوابط شرعيه نمايد

يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم اسـت   جلب حق
  )141، ص17صحيفه امام، ج( .»...باشد و موجب تعزير و گاهي تقاص مي

. استوار گرديده استتجسس اي از جمله حفظ حرمت اشخاص و منع از  اين حكم، در همين فرمان به ادله
انـد و   داشتهتجسس يت در اجازه و مأمور "جهت خاصي"، صرفاً در ين ياد شدهتوان گفت، مأمور ه عالوه ميب

بـه  توجـه  و بنابراين و بـه ويـژه    اند ندانستهدر مازاد از آن، اساساً، صالحيت و واليتي در تصرف در ملك غير 
دليـل   انـد و  قـانوني بـوده   صالحيت شرعي و فاقداز مامور به، آوري دليل در مازاد  در جمع اصل عدم واليت،

. تواند به عنوان دليل عليه متهم اقامه گـردد  هاست، في نفسه، نمي يت آناي كه مازاد از مورد مأمور تحصيل شده
  .سخن خواهيم گفت تر بيشدر ادامه بحث و در مبحث مبناي ضمانت اجراها، در اين باره 

نقض حريم خصوصي افـراد و بـدون مجـوز و     ي كه در مقام تحصيل دليل است، از بستركه، مأمور دوم آن
رسد، به جـز   در اين صورت، به نظر مي. ورود به حريم خصوصي افراد، دليلي را عليه متهم تحصيل كرده باشد

توانـد مبنـاي صـدور     مواردي كه در نقض غير مؤثر مورد توجه قرار گرفت، دليل تحصيل شده، في نفسه نمـي 
از همين رو شايسته است انواع ضمانت اجراهـاي پـيش رو در دو   . ر گيردحكم عليه افراد و مجرميت آنان قرا

اي، بـه ترتيـب،    ماده 8در فرمان ) ره(فرض ياد شده و مباني اين ضمانت اجراها، به ويژه در كالم حضرت امام
  . مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

  
  هاي غيرقانوني ضمانت اجراي تحصيل دليل با روش

ي كه غيرقانوني بوده و يا متضمن نقض حريم خصوصي افـراد باشـد،   يها سل به روشوصول به دليل، با تو
از يك سو الزم است وضعيت دليـل تحصـيل شـده بـه     . ممكن است با ضمانت اجراهاي متفاوتي مواجه گردد

ين دولـت يـا   دي كه از مأمورو از سوي ديگر، افرا) ضمانت اجراي وضعي(لحاظ صحت و بطالن معلوم گردد 
حقوقي به حـريم امـن شـهروندان    برخالف اصول و مباني مسلم فقهي و اند  هروندان كه جسارت يافتهديگر ش

جامعه تعرض كنند، بايد با ضمانت اجراي مناسب با عمل خويش مواجه شوند و به كيفر عمـل خـويش نائـل    
  ).ضمانت اجراي كيفري(شوند 

اني آن در ايـن  اي ايشـان و مبـ   مـاده  8مـان  اين هر دو ضمانت اجرا، در كالم گهربار حضرت امام و در فر
از همين رو، در ايـن قسـمت ابتـدا ضـمانت      .است در ديگر مؤلفات ايشان به خوبي منعكس گرديدهفرمان و 

گيرد و در پايان نيز به صورت گذرا، به ضمانت اجـراي كيفـري    اجراي وضعي و مباني آن مورد توجه قرار مي
  .شود آن پرداخته مي

  
  وضعي و مباني آنضمانت اجراي 
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شود كه به طور قهري بـر   امثال آن اطالق مي و احكام وضعي، به احكامي از قبيل صحت، بطالن، عدم نفوذ
از آن جـا كـه   . )10، ص1385شـهيدي،  (رود  شـمار نمـي   شود و تابعي از علم و جهل به مورد خود اعمال مي

در ايـن بحـث، اهميـت دو چنـدان دارد      صحت يا بطالن دليل تحصيل شده از رهگذر نقض حريم خصوصي، 
  .مورد بررسي قرار گيرد تحصيل شده به طريق ياد شده و حكم وضعي آنادلّه الزم است ارزش 

  
  ضمانت اجراي وضعي

ـ      مكـاني، (ا نقـض حـريم خصوصـي    در اين كه دليل تحصيل شده، به طريق غيرقانوني و در ايـن بحـث ب
 :توان اظهـارنظر كـرد   به دو گونه مي ،افراد تحصيل شده، به لحاظ وضعي، چگونه است) اطالعاتي و ارتباطاتي

دوم  .اسـت  باطل و به طور كلي از هر گونه سنديت، اعم از دليليت و قرينيـت، سـاقط  كه اين ادله،   نخست آن
توانـد آن را مـورد    مـي » در جنب ساير قرائن«و » قرينيت«قاضي با نگاه ساقط است اما » دليليت«كه صرفاً از  آن

  .گيرد  اي مورد توجه قرار مي ماده 8بر فرمان و، اين دو ديدگاه، اجماالً و با تأكيد از اين ر. توجه قرار دهد
  

 بطالن و اسقاط كلي دليل تحصيلي از دليليت و قرينيت -

چنان وسيع و عليه متهم اسـت كـه تضـمينات     ضابطين قضايي آن و) به نمايندگي جامعه(اختيارات دادسرا 
 مرحله تعقيب و تحقيـق و استفاده از اختيارات در  آور قانوني در قبال سوء رعايت تشريفات الزام برايمهمي را 

نقض قواعد مزبور معمـوالً موجـب بطـالن     ،در همين راستا. كند هاي غير قانوني ايجاب مي نيز توسل به روش
به عبارت ديگر، دليـل تحصـيل شـده، مطلقـاً، فاقـد ارزش      . شود كه به اين طريق تحصيل شده است مي دليلي

گيرد، قرار اي كه در كنار ساير قرائن  اثباتي است و در مقام دادرسي، به هيچ عنوان، حتي به عنوان قرينه و اماره
تواند در توجيـه ايـن    وجود دارد كه مي فقراتي) ره(اي حضرت امام ماده 8در فرمان . داراي ارزش اثباتي نيست

هيچ كس حق ندارد به خانه يـا  «: فرمايند ايشان در قسمتي از فرمان ياد شده مي. ديدگاه مورد تمسك قرار گيرد
مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم 

اسـالمى   -بت نمايد، و يا نسبت به فـردى اهانـت نمـوده و اعمـال غيـر انسـانى      يا ارتكاب گناه تعقيب و مراق
صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى  مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط

 كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشـد، و تجسـس از گناهـان   
 .»گنـاه اسـت  ] و[تمـام اينهـا جـرم    . لو براى يك نفر فـاش كنـد  اسرارى كه از غير به او رسيده و غير نمايد يا

    )140، ص17صحيفه امام، ج(
كامالً مورد خود ادلّه بنابراين، حتي اگر در حالت عادي، و در فرض عدم نقض شرايط شكلي تحصيل، اين 

اي كه در ايـن جـا    نكته. تحت هيچ عنوان نبايد مورد توجه قرار گيرد، فرض ياد شدهرا به اثبات برساند اما در 
ادلّـه  شايان ذكر است اين است كه دادرس، در چنين زماني، حتي با توسل به علمي كه از رهگـذر ايـن گونـه    

كه اوال،ً اين به معناي نقض   چه اين ؛ي نمايدتواند مبادرت به صدور رأ ، نمي)اضيعلم ق(براي وي حاصل شود
ثانياً، شرط است كه علم قاضي از طريق متعارف حاصل شود و تحصيل دليل با روش نقض  .رض خواهد بودغ

مـاده، و نهـي اكيـد     8ثالثاً، اطالق كالم حضرت امام در فرمـان  . شود روش متعارف محسوب نمي  حريم افراد،



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

12  

تـي بـه بهانـه علـم آور     ايشان در توسل به دليل تحصيل شده از طرق نقض حريم افراد مقتضي است قاضي ح
  .ياد شده مبادرت ورزدادلّه تحصيلي براي وي نتواند به صدور حكم با استناد به ادلّه بودن 

  
  )ياد شدهادلّه نفي ارزش ذاتي (مباني ضمانت اجراي وضعي 

  اصل برائت 
م اسـالمي،  اصل برائت كه در نظا. رود اصل برائت از اصول بسيار مترقي در نظام حقوقي اسالم به شمار مي

باشد، امروزه به عنوان ميراث مشـترك حقـوقي، در همـه ملـل      ميتأكيد مورد  1با استنباط از آيات شريفة قرآن،
المللـي، مـورد عنايـت و توجـه قـرار       مترقي جهان قابل درك است و در حقوق داخلي كشورها و در نظام بين

  .گرفته است
، قـبح عقـاب بالبيـان، جـاري      يران از طريق قاعده درءاين اصل در اسالم و به تبع آن در سيستم حقوقي ا

گنـاه   هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بـي «: جهاني حقوق بشر  اعالميه 11 ماده 1بر اساس بند  .شود مي
هاي الزم بـراي دفـاع او    محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين

ين آثار اصل تر مهمن بر اين باورند كه يكي از دانا حقوقبرخي از  .»ير او قانوناً محرز گرددشده باشد تقصتأمين 
، 1383شـاملو،  ( باشـد  تحصـيل دليـل مـي    بـراي هاي غيرقانوني و مخفيانـه   برائت كيفري، منع توسل به روش

  .)278ص
كنوانسـيون   6مـاده   2المللـي حقـوق مـدني و سياسـي و بنـد       ميثاق بين 14ماده  2همچنين به موجب بند 

مقصر بودن  كه اينگناه فرض شود تا  هر كس به اتهام جرمي متهم شده باشد حق دارد بي«: اروپايي حقوق بشر
گناه اسـت   متهم بي«: اعالميه اسالمي حقوق بشر نيز آمده است 19ماده  5در بند . »او بر طبق قانون محرز بشود

» ها براي دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گـردد  اي كه همه تضمين كه محكوميتش از راه دادرسي عادالنه تا اين
  .)298، ص1384هاشمي، (

  :گويد خويش راجع به اصل برائت مي 13كميته حقوق بشر در تفسير شماره 
هر گونه شكي به نفع متهم تفسير . الزمه اصل برائت اين است كه بار اثبات اتهام بر دوش مقامات تعقيب باشد

تواند بر دوش متهم فرض شود مگر آنكه اتهام بدون شك و ترديد معقـولي اثبـات    يچ تقصيري نميه. شود مي
اينكه قبل از انجام قضاوت متهم را در (داوري  گونه پيشامات عمومي وظيفه دارند كه از هر بنابراين مق... گردد

  .)p137  ،hunan rights , 2004( راجع به نتيجه دادرسي اجتناب نمايند) ذهن خود مجرم محسوب كنند
  

  اعتماد اجتماعي 
  .شود اعتماد اجتماعي صورتي از روابط اجتماعي است كه سبب تثبيت بخش نظم اجتماعي مي

                                                            
  )15 ،اسراء(وما كنا معذبين حتي نبعث رسوال  -2  )7، طالق(اليكلف اهللا نفسا اال ما آتيها  - 1: آيات قرآني مورد استناد براي تأييد اصل برائت.  1
  )79، يوسف(ن وجدنا متاعنا عنده انا اذ الظالمون قال معاذ اهللا ان تاخذ اال م -3
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ين نقـش را در اعتمـاد   تـر  بـيش وجود عدالت اجتماعي و احساس امنيت و آزادي، متغيرهايي هسـتند كـه   
شهروندان در زندگي جمعي خويش، از محله ست كه فضاي اجتماعي، زماني آكنده از اعتماد ا .اجتماعي دارند

و از . از هر نوع تعرض ديگران به حوزه امن مسكن، فضاي ارتباطاتي و دامنـه اطالعـاتي خـود مصـون باشـند     
هـاي عملـي    ين و تدوين قوانين و در پـيش گـرفتن رويـه   ر، حكومت، با آموزش كارگزاران و مأمورسوي ديگ

بطـالن دليـل   . و اجرايي و قضـايي تـدارك ببينـد    تعيينيبهترين نحو به لحاظ مناسب، اين قسم از امنيت را به 
كـم تنـزّل آن از درجـه دليـل بـودن و       هاي امن افراد يا دسـت  تحصيل شده از رهگذر نقض اين قسم از حريم

ي تأمين امنيت و اعتماد اجتمـاع  تواند در تمهيد و يكي از راهكارهايي است كه مي ،برخورد مقتضي با متخلفين
اگـر هـزاران نفـر گناهكـار     « :فرمايند مي) ع(جاست كه حضرت علي  اهميت وجود دليل تا آن. واقع شودمؤثر 
  .»گناه برخالف حق به كيفر برسد كيفر بمانند بهتر از آن است كه يك نفر بي بي

  
  نظم عمومي

 مـتهمِ بـه  مـودن  بر اساس ديدگاه عيني و متكي به مالحظات مربوط به نظم عمومي، خودداري از محكوم ن
گـذار   چنين متهمي در محدودة نهي قانون نقض حريم خصوصي بدان علت نيست كه رفتار ناشي ازادلّه استناد 

اين طريـق ثابـت شـود، روش حكومـت در وقـوع       نيست، بلكه به جهت آن است كه اگر هم مجرميت وي از
نمايند، محـاكم نبايـد   تحصيل دليل  ومت از طريق ياد شدهحكاگر كارگزاران . ابل حمايتي نيستجرم، روش ق

توجه اصلي به اين نكته است كه دادگـاه خـود   . ييد كنندتا ، اين رفتار ناشايست را با اجازة محكوميت فرد متهم
را موظف بداند پليس را در بروز رفتار مجرمانه در ناحيه تحصيل دليل كنترل كند و اين وظيفه نبايد به مواردي 

  .بوده است» گناه بي«ها  آنمحدود شود كه متهم در 
توانـد ارزش اثبـاتي    حاصل شده باشد، وجاهت قانوني ندارد و نميدليلي كه توسط مأموران با روش فوق 

شود كه دليل كيفري نه تنها بايد في نفسـه   بيان مي گونه اينمطلب در اصطالح دادرسي كيفري اين . داشته باشد
ني باشد، بلكه نحوه و طريقة تحصـيل آن نيـز بايـد واجـد وجاهـت      د ادلة معتبر قانوعدامشروعيت داشته و از 

در غير اين صورت، استفاده از چنين دليلي براي اثبات جرم، مغاير بـا حقـوق اساسـي متهمـان و     . قانوني باشد
  .ناقص اصول دادرسي عادالنه و منصفانه است

  
  ينمأمورلزوم موثق بودن گزارش 

آيـا گـزارش ضـابطين    . داليلي در نظام كيفري ايران چگونه اسـت اين است كه موقعيت چنين  مسئلهحال 
اند اعتبار دارد؟ مقـررات   دادگستري در شرايطي كه دليل جرم را به واسطة نقض حريم خصوصي تحصيل كرده

كيفري ايران در اين خصوص صراحتي ندارند، اما شايد بتوان از برخـي مسـتندات حقـوق اسـالمي در زمينـة      
شمار اخالقي و فقهي ـ   روايات بي از يك سو، در. و نيز فحواي برخي مواد استفاده كرد كشف و تعقيب جرائم

، بـه سـتر گنـاه و پوشـاندن خطـا      )قاضي(شخص خطاكار، مردم و حاكم ناظر بر جرائم و خطاياي شخصي ـ  
ا از تجسـس،  به عالوه، متون ديني و اخالقي آكنده از نواهي تكليفي و تنزيهي است كه مردم ر. اند ترغيب شده

دولتمردان و قضات نيز از افشاي اسرار مردم نهـي  . دارد جويي و افشاي اسرار يكديگر باز مي همز و لمز، عيب
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 ).125،ص1383حسـيني،  (انـد   عيـوب و خطايـاي مـردم   ا نيز مشمول دستور و توصيه بـه سـتر   ه اند و آن شده
شـود؛ بلكـه    اي قلمـداد نمـي   ي امر پسنديدهغيرقانونسالمي كشف جرائمِ شخصي از طريق در حقوق ابنابراين 

، در مقـام دادرسـي، ارزشـي     ، گـزارش مـأمورين  از سوي ديگر. ترجيح داردجهات ياد شده مذموم بودن آن از 
بـراي ترتيـب اثـر دادن بـه مفـاد       "عدالت شـاهد "ضرورت  است و برخوردار "شهادت كتبي"حداكثر معادل 

و روايـات فراوانـي بـر ايـن      آيه طالقمائده، سوره مباركه  106 آيه. شهادت از مسلمات فقهي و حقوقي است
ريم خصوصـي افـراد،   در حالي كه با ورود غير مجاز بـه حـ  ؛ ) 87ص ق، 1422خويي، (كنند  مطلب داللت مي
   .گردد دليل، مخدوش و بلكه عدم عدالت وي محرز مي ةصيل كنندعدالت مأمور تح

هاي عمومي و انقـالب   قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه 15در خصوص حقوق موضوعه نيز تبصرة مادة  
آيـا  . »مـورد اعتمـاد قاضـي باشـند     گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كـه موثـق و  «: دارد مقرر مي 1378
 تواند فردي موثق و مورد اعتماد باشد؟ كند، مي ي كه براي كشف جرم اقدام به نقض حريم خصوصي ميمأمور

ه، چيزي بيش از راستگو بودن مـأمور اسـت و درسـتكار بـودن مـأمور را نيـز در       ن تبصرمفهوم ثقه بودن در اي
ي درستكار دانست، گـزارش او اعتبـاري   توان مأمور چون مأمور مربوط را نمي ، ياد شده صورتدر . گيرد برمي
  .ندارد

حـريم  ض اه نقـ اي كه در حقوق اسالمي وجود دارد، داليل تحصيل شده از ر بديهي است با توجه به زمينه
فع عمـومي ايـن گونـه    دليل جنبة عمومي و گاه سازمان يافتگي آن و بنا بـر تـرجيح منـا   ه خصوصي، در جرم ب

ي از تـر  بيش  ها به مراتب زيان كه عدم كشف آنو مختص به مواردي  ، شرايط كامالً كنترل شدهرفتارها جز در 
  .ار گيردنبايد مورد تجويز قر، ها با نقض حريم خصوصي دارد كشف آن

  
  تجسس حرمت 

در ضرورت اعمال ضمانت اجراي مقتضي در خصوص ارزش دليل تحصيل شده تأمل از ديگر مباني قابل 
بـه  تجسـس  البته در برخـي مـوارد    .اشاره كردتجسس توان به حرمت  از بستر نقض حريم خصوصي افراد، مي

    .گردد بررسي مي تلقي گرديده كه ذيالً عنوان مصداقي از اشاعه فحشا
ص از امور باطني ديگران، چه براي خود باشد و چه بـراي ديگـري، چـه داعـي     عبارتست از تفحتجسس 

شـود از كارهـاي خـوب باشـد و چـه از       ص امر خير باشد يا امر شر و چه آن كاري كه از آن تفتـيش مـي  تفح
 و 333ص ،16ج قرطبـي، (دشـو  موضوع آن عام است و همه موارد تفتيش را شامل مـي  ،از اين رو ؛كارهاي بد

و در موارد گوناگوني ممكن است فرض داشـته   )282ص ،2ج ،م1997 ،رابن منظوو ، 137ص ، 1350،طبرسي
، گـاه  .شخصي يا غرض عقالنـي اسـت   رضغتفتيش براي اطالع از احوال و كارهاي ديگران بدون  ، گاه .باشد
ايـن غـرض عقالنـي، ممكـن اسـت       .گيـرد  ي، به قصد ايذاء و گاه نيز به غرض عقالني صحيح صورت مصرفاً
در جامعه و جلوگيري از جـرايم مهـم نظيـر جـرايم      مانند حفظ نظام و دفع اشاعه فحشا باشد؛االستيفاء  واجب
  .يافته سازمان
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 ،برآن داللـت دارد ت متعددي از كتاب و سنّادلّة طور كه واضح است، مورد اول و دوم حرام است و  همان 
  :اشاره كرد ها توان به برخي از آن ميكه به عنوان نمونه 

حجـرات،  (»يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ بعض الظنّ اثم وال تجسسوا واليغتب بعضـكم بعضـاً  « -1 
ها  راستي كه برخي از گمانه ها درباره ديگران بپرهيزيد، ب ايد از بسياري از گمان كه ايمان آورده اي كساني): 12

   .بعضي از شما، بعضي ديگر را غيبت نكند .جاسوسي و كنجكاوي نكنيد همديگرباره در. گناه است
منان نهي فرموده است و همچنـين مـردم را از   ؤدرباره م» بدگماني«براين اساس، خداوند متعال از هر گونه 

گر اينكـه  و كنجكاوي درباره امور پنهاني و زندگاني شخصي افراد نهي نموده است و نكته ديتجسس هر گونه 
  .در صورت آگاهي پيدا كردن، از پخش آن در ميان مردم نهي نموده است

 كسـاني  :)19نـور،  (»ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لهم عذاب اليم، في الدنيا و االخره« -2 
رت بـراي آنـان   ايـن دنيـا و در آخـ    در ،منان را دوست دارندؤكه پخش كردن و شهرت دادن كار بد در ميان م

امـام   از تفسير اين آيه و در حقيقت به عنوان بيان مصـداقي از آن، ابـن ابـي عميـر     در. باشد ابي دردناك ميعذ
مني با دو چشمان خود ديـده  ؤها و گناهاني را كه از م اگر كسي خطاها، لغزش« :نقل كرده كه فرمود )ع(صادق

كنـد، او از مصـاديق ايـن آيـه شـريفه خواهـد بـود كـه         و يا با دو گوش خود شنيده است براي ديگران بازگو 
 1407 ،كلينـي ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، لهم عذاب اليم في الدنيا و االخـره   :فرمايد مي
هـم  تجسـس  پس حرمت نسبت به  .رود به شمار مي بنابراين مصداق كاملي از اشاعه فحشا). 357، ص2ج ، ق

  .ثابت است
سه گروه  : المستمع الي حديث قوم و هم له كارهون... ثالثله يعذّبون يوم القيامه،« ):ع(وايات؛ امام صادق ر -3

كنـد و آنـان از گـوش دادن او خوششـان      ند، كسي كه به سخنان قومي گوش ميا بهستند كه روز قيامت معذّ
  .)93ص ق،1412،  حويزى(»نيامده و ناراضي هستند

بايـد   ترين افراد در نزد تـو  ارج دورترين و كم" :فرمايد مة معروف خود به مالك اشتر ميدر نا) ع(امام علي  -4
براي اينكه . ترند باك تر و بي و پخش عيوب و اسرار مردم حريص جويي و كشف كساني باشند كه نسبت به پي

. سزاوارتر استهمه  ها از حاكم و حكومت براي پنهان داشتن آنها و عيوبي هستند كه  نوعاً مردم داراي لغزش
هاي پنهـاني مـردم    درباره لغزش ؛هاي آشكار و ظاهري هستي چون تو فقط مسوول پاكسازي جامعه از آلودگي

ها و عيوب افراد ملت را پنهان نگه  تواني اسرار، لغزش بنابراين، تا آنجا كه مي .خداوند خود داوري خواهد كرد
ــو      ــه ت ــراري را ك ــوب و اس ــز عي ــد ني ــا خداون ــد  دار ت ــيده بمان ــران پوش ــت داري از ديگ ــاند دوس ، بپوش

  . )998، ص1351،السالم فيض(
  

  با مصالح اهمتجسس  تزاحم حرمت
و مهم، عندالعقالء و الشـرع و العقـل،    در باب تزاحم به تفصيل بيان شده است كه در موارد تزاحم بين اهم

كند كه اهميت آن از حرمت  ان اهميت پيدا ميبعضي از امور چن ،چه اينكه بعضي از موارد. مقدم شود بايد اهم
چون ممكن نيست در موارد تزاحم بين دو  .كنيم و به خاطر اهميت، از حرمت تفتيش رفع يد مي تر بيشتفتيش 

بـه طـور مثـال، در     .باشد هر دو حكم به مقام فعليـت برسـند   حكم شرعي كه مكلف قادر بر امتثال هر دو نمي
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چـون   ؛رسـد  حرمـت بـه فعليـت نمـي     ،ظ نظام، با توجه به اهميت حفظ نظـام تزاحم بين حرمت تفتيش و حف
 تظافرفقها روايات زيادي در حد  .مفروض در باب تزاحم اين است كه مكلف قادر بر جمع بين اين دو نيست

به عنـوان نمونـه    .حكومت و حفظ اساس اسالم و مسلمين داللت دارداند كه بر اهميت حفظ نظام و  كردهذكر 
جايگاه والي و سرپرست امور در ميان جامعه، همچون نقش نخـي اسـت كـه    «: نقل شده است) ع(ام علي از ام
ها نيز از هم  هرگاه نخ پاره شود، دانه .ها را از پراكندگي حفظ نمايد هاي تسبيح را دور خود جمع كند، و آن دانه

  .)442ص ،1351،فيض السالم( نشوندسويي خواهند افتاد كه هرگز دور هم جمع ه خواهند پاشيد و هر كدام ب
  .گردد مي استظهاربه عنوان يك واجب و مقدم بر ديگر امور » حفظ نظام مجتمع اسالمي« از همين رو،
شود حرمت تفتيش در رابطـه بـا    اين روايات گوياي اهميت فوق العاده آن است كه باعث مي و ظاهر لسان

مر مجاز خواهند بود از هر گونه امور مشكوك تفتـيش كننـد   امور حفظ نظام به مقام فعليت نرسد و متصديان ا
   .است عقالئيكامالً عقلي و  و اين مسئلهاسالم و مسلمين نشود تا ضرري و خطري متوجه 

   
  ممنوعيت اشاعه فحشا 

از جمله مباني موجود در اعمال ضمانت اجراهايي مثـل عـدم اعتبـار دليلـي كـه از رهگـذر نقـض حـريم         
  . اشاره كرد ممنوعيت و حرمت اشاعه فحشا توان به ل شده ميخصوصي افراد تحصي

، 13 53 ، معين(حد بگذرد يا زنا و نابكاري است در لغت به معناي معصيت، عمل زشت، بدي كه از  فحشا
گونه رفتار و گفتـاري اسـت كـه زشـتي آن بـزرگ باشـد       و فاحشه به معناي هر فحش و فحشا .)490، ص2ج
والـذين  «: گاهي در همين معنـاي وسـيع اسـتعمال شـده، ماننـد     يز در قرآن مجيد ن .)راغب اصفهاني، مفردات(

 »كننـد  كساني كه از گناهـان بـزرگ و از اعمـال زشـت و قبـيح اجتنـاب مـي       «؛ »يجتنبون كبائر االثم والفواحش
  .)37شوري، (

بـه ايـن كـار عالقـه     را ناروا دانسته و به كساني كـه   فحشاسورة نور صراحتاً اشاعه  19قرآن مجيد در آية  
ذينَ آمنُـوا لَهـم     «: خوانيم در اين آيه مي. دارند وعده عذاب داده است إِنَّ الَّذينَ يحبونَ أَن تَشيع الْفَاحشَةُ فـي الـَّ

ان كـار  رند كه در ميان اهـل ايمـ  دا نان كه دوست ميآ: »عذَاب أَليم في الدنْيا والĤْخرَةِ واللَّه يعلَم وأَنتُم لَا تَعلَمونَ
گري و دروغشان را  ابي دردناك خواهد بود و خدا فتنهخرت عذها را در دنيا و آنمنكري اشاعه و شهرت يابد، آ

  :در تفسير اين آيه دو احتمال وجود دارد .داند مي
بـدان رذايـل    و برخـي از آنـان  (منين وجـود دارد  ؤكساني كه دوست دارند اعمال ناپسندي كه در ميان مـ   -1

  .عذاب دردناكي خواهند داشت ،رواج يابد) اند آلوده
سـت دارنـد اعمـال    كسـاني كـه دو  : باشد كه مفاد آيه چنين خواهد بود» تشيع«متعلق به » في الَّذينَ آمنُوا«  -2

 . ناپسند در ميان مؤمنان منتشر گردد، عذاب دردناكي خواهند داشت

و  الف عفت و اخالق عمومي توسـط عمـوم  يعني اشاعه مطالب خ ،حث ماطبق هر دو احتمال، آيه شريفه بر ب
   .ي با بحث داردتر بيشاگرچه احتمال اول قرابت  ؛كند به ويژه مقامات تحصيل كننده داللت مي
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مـالك عموميـت   (وارد شده اما مالك عموميت وارد است نه خصوصيت مـورد   قذفاگر چه آيه در مورد 
 ، 1357 فخـررازي، (بنابراين بايد آيه را به طـور عـام تفسـيركرد     .)بب نزول آنلفظ آيه است نه خاص بودن س

  .)183ص ،23ج
عالقه و تمايـل بـه   در آيه مورد نهي قرار گرفته است،  چه به حسب ظاهر  نكته قابل توجه اين است كه آن

جهـت نيانجامـد،    در حالي كه صرف عالقه و تمايل داشتن، مادام كه به اقدام عملي در ايـن  ؛اشاعة فحشاست
صـاحب كتـاب    .انـد  از اين رو، برخي مفسرين اين نكته را مدنظر قرار داده. نبايد مستوجب عقاب شمرده شود

منظور از عالقه داشتن به شيوع، خود اشاعه اسـت و قرينـه ايـن تفسـير،     : نويسد المعاني در همين باره ميروح
بـه همـين   . شود نه بر عالقه و محبت بـه اشـاعه   رتب ميترتب عذاب بر آن است، زيرا عقاب، تنها بر اشاعه مت

ذكـر  ) محبـت (مقتضـي آن  ) اشـاعه (ذكر محبت در آيه از قبيل آن است كه به جاي ذكر شي : خاطر گفته شده
  .)122ص ،18ج ، .ق.هـ 1405 آلوسي،. (شود

من قـال   :ستسوره نور ا 19در روايات نيز نقل شده است كه مجرد آشكار كردن بدي مومن، داخل در آيه
ونَ أَن تَشـيع الْفَاحشَـةُ فـي      «: في مؤمنٍ ماراه عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال اهللا عزوجل بـحينَ يذ إِنَّ الـَّ

و ؛ هر كس درباره مومني چيزي را بگويد كه با دو چشمش ديده »الَّذينَ آمنُوا لَهم عذَاب أَليم في الدنْيا والĤْخرَةِ
آنـان كـه   «: ها فرموده اسـت  با دو گوشش شنيده باشد از جمله اشخاصي است كه خداوند عزوجل در مورد آن

هـا را در دنيـا و آخـرت عـذابي      دارند كه در ميان اهل ايمان كار منكري اشـاعه و شـهرت يابـد آن    دوست مي
كند و قهراً چيزهايي را كه  مياين روايت شامل حال كسي است كه اسرار مومني را تفتيش  »دردناك خواهد بود

  .سازد خواست مخفي كند شايع مي او مي
آيد كه افشاي  ها صورت گرفته است چنين برمي از مجموع روايات اسالمي و تفسيرهايي كه درخصوص آن

  .شود برخي مسائل خصوصي حتي با يقين به وقوع آن مجاز نيست؛ زيرا اشاعه فحشا محسوب مي
  

 د قرينهتنزل دليل تحصيلي در ح

گرديده تأمين ين از بستري كه، اگرچه دليل تحصيل شده توسط مأمورشود  استداللممكن است اين گونه  
شده، حداقل به عنوان طريقي براي حصول  گذار نيست اما در عين حال، آن چه تحصيل كه مورد حمايت قانون

بر قراين ديگر موضوعيت  تكيها اعتماد و ن و باي كه با ضميمه شدن با ساير قراي علم قاضي يا به عنوان اماره
شود كه با ضم به  وب نمياز اخبار فرد غير ثقه محس تر از ادله، كم گونه اينشأن . مورد استفاده قرار گيرديابد  مي

اي منعكس گرديده از  ماده 8فرمان  و آنچه درگيرد  ، صحت مفاد آن خبر مورد تأييد قرار ميقراين مثبتهساير 
  .مقام بيان نبوده استاين حيث در 

  
 يضمانت اجراهاي جزاي 

طريق استراق سمع با بـه كـارگيري ميكروفـون يـا     ل نادرست و غيرصادقانه از قبيل عليه كسي كه به وساي 
 .بيني شده است ضبط مكالمات تلفني متوسل گرديده ضمانت اجراهاي جزايي پيش
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كس حق ندارد به خانـه يـا    هيچ« :دارند بيان ميششم از فرمان خود ) ماده( در بند) ره(خمينيامام  حضرت 
ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم  شخصي كسي بدون اذن صاحب آن مغازه و يا محل كار

اسالمي مرتكب  ـارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني   يا
كشف مركز گناه گوش كند و يا بـراي كشـف    صوت ديگري به نام كشف جرم يا ار ضبطيا به تلفن يا نو. شود

نمايـد   شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد،
ا هـ  و بعضـي از آن  گناه است ]و[ها جرم تمام اين. به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند يا اسراري كه از غير

و مستحق تعزيـر   ر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرميچون اشاعه فحشا و گناهان از كبا
    )140، ص17صحيفه امام، ج( ».باشد ها موجب حد شرعي مي شرعي هستند و بعضي از آن

قـانون مجـازات    64، طبق ماده به طور مثال ؛شود هايي از اين دست مشاهده مي در قوانين كيفري نيز نمونه
ين دولتي كه مراسالت يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص ك از مستخدمين و مأمورتعزيرات هر ي ،اسالمي

را در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط و يا استراق سمع نمايد يا 
ضربه  74محكوم به انفصال از شغل خود و شالق تا  ،ها را افشا كند طالب آنها م اينكه بدون اجازه صاحبان آن

  .يا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود
مـوارد  ) بدون اينكه نص قانوني خاصـي موجـود باشـد   (با توجه به مقررات كلي و عملكرد مراجع قضائي 

  .ا دستور مقامات دادسرا و بازپرسضبط مكالمات تلفني توسط پليس بر حسب اجازه ي :ند ازا مجاز عبارت
  
  نتيجه

بنـابراين  . قـانوني متكـي اسـت   ادلّه و ارزش اثباتي آن، بر نظام ادلّه سيستم حقوقي ايران، در سلسله مراتب ) 1
گـذاري بـر   از جهت روش تحصيل دليـل و امكـان تأثير  ارزش اثباتي دليل، از حيث بار اثباتي نفس دليل و نيز 

گونه نيست كه اقناع قاضي از هر طريقي كه حاصل شـود  بع مشروعيت پيشين است و اينفرآيند اثبات مدعا، تا
  .در حكم نهايي مورد استناد قرار گيردعنوان اثبات مدعاي يكي از اطراف دعوي مورد تمسك و ه بتواند ب

د لزوم تحصيل دليل از طرق مشروع و متعارف و منع نقض حريم خصوصي براي تحصيل دليـل عليـه افـرا   ) 2
در راسـتاي تبيـين يكـي از     و حضرت امام خميني نيـز مورد توجه دين مبين اسالم و علماي اعالم قرار گرفته 

احكام درخشان و پيشرو اسالم اين مهم را در فرمان خويش مورد توجه قرار داده و دستور به رعايت آن صادر 
-هاي بـين محافل، معاهدات و كنوانسيون اين مهم از سوي ديگر و با توجه به اهميت آن مورد توجه. اندنموده

هاي مربوط بـه نقـض حـريم خصوصـي     شمول بودن دغدغه المللي قرار گرفته است كه خود حكايت از جهان
 .باشدمي
مـنعكس  » ره«اي حضـرت امـام  مـاده  8اي جزئيات در فرمان اگر چه كليت لزوم تحصيل دليل همراه با پاره) 3

ز از هر نـوع  رسد الزم است قانوني جامع با ذكر تمام جزئيات و براي پرهيالوصف به نظر ميمع ،گرديده است
 .ي مورد تصويب قرار گيردافراط و تفريط اجراي
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رسـد معطـوف بـه     اي به نظر مـي ماده 8ناشي از نقض حريم خصوصي در فرمان ادلّه بحث از ارزش اثباتي ) 4
سفانه اليحه حريم خصوصـي و پيامـد   ت؛ اگرچه متازمند بحثي جداگانه اسامور كيفري بوده و امور حقوقي نيا

قـد  را از حيـث اثبـاتي فا  ادلّـه  تصويب نهايي آن در طرح حريم خصوصي بدون توجه به اين مهم هر دو قسم 
 .داردارزش تلقي نموده است كه جاي تأمل 
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