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چکیده
ارتباطات مخابراتی از حقوق اساســی متهمان و محکومان است که به موجب اسناد مختلف،
مورد حمایت قرار گرفته است و تنها در موارد استثنایی ،توسط قانونگذار مجوز نقض داده شده
اســت که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد .هدف این پژوهش ،بررسی موارد نقض
در قانون آیین دادرســی کیفری ایران و فرانسه اســت .دادهها با استفاده از اسناد کتابخانهای و با
روش تحلیلی ـ توصیفی تحلیل شــدهاند .یافتهها نشــان میدهد قانونگذار فرانسه به حمایت
همهجانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشــری توجه کرده است اما در حقوق
ایران ،اطالعندادن به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی ،با مبانی اخالقی،
شــرعی و آزادیهای شهروندی در تضاد هست و نوآوری تحقیق در توجه به همین موارد نقض
است .نتایج نشــان میدهد رویکرد قانونگذاران دو کشور بیشــتر امنیتگراست تا حمایت از
شــهروندان .در ایران ،تقویت حاکمیت قانــون و ضابطهمندی در حریم ارتباطات مخابراتی در
دادرســیها و در حوزه حریــم خصوصی صورت میگیرد و در فرانســه حمایتهای قانونی در
دادرســیها و در حوزه حریم ارتباطات مخابراتی اســت که درنهایت به حمایتهای کیفری از
متهمان و محکومان میانجامد.
واژگان کلیــدی :آیین دادرســی کیفری ،ســند امنیت قضایی ،شــنود تلفنی ،منشــور حقوق
شهروندی ،نقض حریم ارتباطات.
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ارتباط با دیگران نیازمند ابزارها و روشهایی اســت که از ابتداییترین آن در جوامع اولیه شامل
ِ
تصاویر و نقاشــیهای خالی از ظرافت و زیبایی آغاز شــده و بــه ابزارهای اعجابانگیز دوران
کنونی رسیده است ( .)Zar Rokh, 2010: 37-79در جوامع امروزی ضرورت وجود ارتباط میان
شــهروندان و دولت موجب شده است بحث از حاکمیت قانون همراه با این مسئله اساسی باشد
که قدرت دولت در محدودکردن آزادی شــهروندان منوط به وجود اصول و مبانیای اســت که
باید دخالت را توجیه کند ( .)Fallahi, 2014: 65هیچکس مایل نیســت اسرار زندگی شخصی
و روابطش برای دیگران فاش شــود ،بهویژه در جامعۀ ما که فرد جزء جدانشدنی خانواده است و
چنان پیوند محکمی با خویشــان برقرار کرده است که هرگونه هتک آبروی فرد بهواسطۀ افشای
اطالعــات حریم خصوصی ،پیامدهای اجتماعی جبرانناپذیری بــر تمامی اعضای خانواده به
دنبال خواهد داشــت که گاه تأثیر آن تا ســالها باقی خواهد مانــد (Gholizadeh & Zamani,
« .)2017: 120-130رعایــت حریــم خصوصی و پرهیــز از آزار دیگران یکــی از ارزشهای
اجتماعی پذیرفتهشــده در تمامی جوامع بهویژه جوامع سنتی و مذهبی و مورد توجه و تأکید بوده
است و با حرمتشکنان آن بهشدت برخورد میشود» (.)Tavani, 2008: 9
در این میان ،انجام تعقیب و تحقیقات مقدماتی نباید با حقوق و آزادیهای افراد تعارض پیدا
ً
کند و در مقام تعارض اصوال باید حقوق افراد را مقدم داشت؛ مگر اینکه مصلحت مهمی خالف
آن را ایجاب کند ( .)Zeraat, 2009: 256ﻣﻮﺿﻮع امنیت ﺑﺎ پیشــینهای قابلتأمل ﻳﻜﻲ ﺍز ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻬﻢ در مملکتداری و ﻳﻜﻲ از پیچیدهترین ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻋﻠﻢ سیاست و روﺍﺑﻂ بینالمللی ﺑﻮدﻩ ﺍﺳﺖ
( .)Shaygan, 2011: 96امنیــت آن چیــزی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ّ
ﻣﺪون ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
تولید میکند ( .)Amanat, 2012: 157امنیت پیشنیاز حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است
و دولتها وقت و امکانات وســیعی را برای تأمین آن صــرف میکنند (.)Pourian, 2011: 165
«پرهیز از نقض حریم خصوصی اشــخاص که از نظر بینالمللی ریشه در کنوانسیون بینالمللی
حقوق مدنی و سیاســی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد» ،مورد تأکید قرار گرفته است
( .)Mead, larry, 1999: 114همچنین نباید به بهانۀ تأمین امنیت در جامعه ،حقها و آزادیهای
فــردی را نادیده گرفــت ( )Kushki, 2003: 28و دولت باید از ظرفیتها و پتانســیل ارتباطات

 .۱مبانی نظری و مطالعات پیشین

حریم خصوصی یکی از ســنگ بناهای تحقق حقوق بشــر در جامعه و نظام مردمســاالر است
(« .)Fathi & Shahmoradi, 2017: 230-252قانونگــذار بــا تعیین حدود و اختیارات دولت و
درنظرگرفتن حقــوق و آزادیهای فردی ،مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاســداری از این
حریم گام برمیدارد» (« .)Gol Mohammadi, 2016: 4ارتباطات خصوصی ممکن اســت در
مانند ارســال نامۀ پستی ،تلفن ،فاکس ،وســایل ارتباطی رادیویی ،وسایل
شــکلهای مختلف ِ
ارتباطاتی نوین نظیر اینترنت ،ایمیل وغیره برقرار شود .برای برقراری انواع ارتباطات خصوصی
از واسطههای انســانی یا فنی اســتفاده میشــود؛ ازاینرو همواره مضمون پیامها ،در معرض
خطر افشا توسط واسطههاســت .همچنین امکان انواع کنترل ،پایش و شنود ارتباطات حتی در
پیشــرفتهترین اشکال و فناوریهای آن وجود دارد و این امر میتواند زندگی خصوصی (متهمان
و محکومــان) را به مخاطره افکند» ( .)Sharifi & Sheidaeian, 2017: 76-98پس از بیان مبانی
نظری به بررسی مطالعات پیشین در این زمینه میپردازیم.
عباس تدین ( )۱۳۸۷در پژوهشــی با عنوان «نظریه بطالن دلیل در فرایند دادرسی کیفری با
تأکید بر حقوق فرانســه» نتیجه گرفته است که مشــروع و قانونیبودن دلیل بهتنهایی برای ارائه به
دادرس کافی نیست و افزون بر آن ،باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد؛ ازاینرو خأل

مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
مخابراتییطرفی
ارتباطات در ایده ب
بدون بزهدیده
جرایمحریم
نقض
سربرزه
صحرائی
شاهرخاحمدی
پورقهرمانی ،مظفر
مهرنوش ابوذری،
بابک

ً
به صورت کامال هدایتشــدهای در راستای دســتیابی به اهداف توسعهای و امنیتی استفاده کند
(.)Ghanbari Baghistan, 2014: 174
رویکــرد نظامهای مختلف حقوقی بــه ارتباطات مخابراتی متفاوت اســت .در قانون آیین
دادرسی کیفری  ،۱۳۹۲حریم خصوصی بهطورعام حمایتشده و برای ورود به حریم خصوصی
(آنهم در موارد مجاز) ضروری دانســته شده اســت .هدف از این پژوهش ،بررسی موارد نقض
حریــم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در قانون آیین دادرســی
کیفری ایران و فرانسه است .در همین راســتا قانونگذار فرانسه در قانون آیین دادرسی کیفری در
مواد  ۱۰۰تــا  ۱۰۰-۷و ماده  ،۷۰۶-۹۵رهگیری مکاتبات و ارتباطات مخابراتی اشــخاص را
نظاممند کرده اســت .قانونگذار ایران نیز در ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۳۹۲حریم
ارتباطات مخابراتی را ضابطهمند ساخته است.
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نکردن آثار بطالن ادله کیفری است ،ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه
موجود در پژوهش ،بیان ِ
مقررات چندی در این زمینه دیده میشــود .همین نویسنده در تحقیق دیگری با عنوان «مطالعه
تطبیقی اصل مشــروعیت تحصیل دلیل در آیین دادرســی کیفری ایران و فرانســه» ابراز میدارد
تحصیل دلیل از ســوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام بــه حریم خصوصی افراد اجتماع
صورت پذیرد تا ادله اکتسابی ،ارزش قضایی و مشروعیت ضبط صدا و تصویر افراد بدون اطالع
و آگاهیشــان ،آنها را با مشکل مواجه نکند .خأل موجود در این پژوهش ،چالشهای احتمالی
است که به آن پرداخته نشده است.
مصطفــی گل محمدی ( )۱۳۹۵در پژوهشــی با عنوان «حمایــت از حریم خصوصی در
دادرســیهای کیفری ایران و فرانسه» نتیجه گرفته است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
برنشمردن
 ،۱۳۹۲حمایت از حریم خصوصی اشــخاص تقویتشــده اســت .خأل موجود،
ِ
حمایتهــای صورتگرفته در رابطه با نقض حریم خصوصی در مــوارد نقض حریم ارتباطات
مخابراتی است.
محمد فرجیها و محمدباقر مقدســی ( )۱۳۸۷در پژوهشــی با عنوان «رویکرد تطبیقی به
قاعده نامعتبرشــناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامنال و ایران» پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند
ِ
در مقایســه با نظام حقوقی کامنال ،مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ
و واژهها باقیمانده اســت و معتبرنشناختن دالیل بهدســتآمده از رهگذر روشهای غیرقانونی
ِ
اتفاق میافتد .خأل پژوهش این اســت که به روشهــای غیرقانونی در حوزۀ ارتباطات مخابراتی
اشارهای نشده است.
الهــام حیدری و محمدجــواد فتحی ( )۱۳۹۳در پژوهشــی با عنوان «گســتره اصل آزادی
تحصیل دلیل در دادرســی کیفری ایران و انگلســتان» ابراز میدارند کــه فرایند تحصیل دلیل به
منظور شناســایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق
فردی و قدرت عمومی است .خأل این پژوهش ،بیتوجهی به مبانی حقوق بشری مرتبط با نقض
حریم ارتباطات مخابراتی است.
پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق جزء پژوهشهای کاربردی اســت ،از نظر ماهیت تحقیق
از ابزارهای کتابخانهای بهره گرفته است و از نظر نوع تحلیل ،روش تحلیلی ـ توصیفی است.
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در اینجا از طریق رهگیری نامهها و مکاتبات ارسالشــده (شنود تلفنی) ،نقض حریم ارتباطات
مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد نقضشده به دادسرا علیه آنان در قانون آیین دادرسی
ایران و فرانسه مورد بررسی قرار میگیرد.
مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
مخابراتییطرفی
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نقض
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صحرائی
شاهرخاحمدی
پورقهرمانی ،مظفر
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بابک

 .۲-۱نقض حریم ارتباطــات مخابراتی متهمان و محکومــان از طریق رهگیری نامهها و
مکاتبات ارسالشده ،در آیین دادرسی کیفری ایران
رویه قضایی ایران نقض حریم خصوصی اشخاص را جرم و قابلمجازات دانسته است« .حریم
مراسالت و مکاتبات افراد نیز از مصادیق حریم خصوصی محسوب میشود و رعایت آن مورد
تأکید قرار گرفته اســت .در قوانین عادی و قانون اساسی کشــورمان ،تضمینهای قانونی برای
رعایت حریم مراســات و مکاتبات اشخاص پیشبینی شده است .از جمله بازرسی و نرساندن
نامهها ،ضبط و فاشکردن آنها ،اســتراق سمع و هرگونه تجســس ممنوع است؛ مگر به حکم
قانون» (.)Heydari & Fathi, 2014: 2-32
امروزه حق اشــخاص در حمایت و مصونبودن از تعرض به حریم خصوصی یکی از حقوق
و آزادیهای بنیادین محســوب میشود که از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعهیافته است و ارتباط
نزدیکی با کرامت انســانها دارد ( .)Muezzin & jahani, 2016: 174محرمانهبودن مکاتبات و
مراسالت اشخاص ،امری سنتی است که توسط قانونگذار کشورهای گوناگون مورد حمایت قرار
گرفته اســت؛ زیرا به قول برخی حقوقدانان شاید بتوان قفل گاوصندوقی را شکست اما نمیتوان
ُمهر نامهای را باز کرد ،زیرا نامۀ سربهمهر برخالف گاوصندوق هیچ ابزار دفاعی ندارد و نمیتواند
از خود دفاع کند (.)Bouzat, 1964: 164
مصونیت از تعرض به نامهها و مکاتبات ارسالشده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی یکی
از حقوق مسلم افراد شناختهشده است و در ماده  ۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲بر
احترام به حریم خصوصی اشخاص و حفظ کرامت و حیثیت آنان تأکید شده است.
بهرهبرداری و ســایر اشــکال نگهداری از مکالمههــای تلفنی ،دخالت جــدی در زندگی
خصوصی اســت و حریم ارتباطی مخابراتی در آیین دادرسی کیفری را باید به نفع متهمان تفسیر
کرد ،چراکه این حریم مفهوم گستردهای دارد و مکالمههای تلفنی ،ایمیل ،فاکس ،تلگرام وغیره را
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دربرمیگیرد .عبارت ارتباطات مخابراتی در ماده  ۱۵۰قانون اطالق داشته و به نظر منطق حقوقی
حاکم بر حریم ارتباطی ایجاب میکند این ماده را شــامل تمامی ارتباطات مخابراتی ذکرشــده
بدانیم تا مصادیق بیشــتری را شامل شــود و فرد را از نقض حریم ارتباطی مخابراتی در اجتماع
مصون نگه دارد .کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی به عذر ضرورت تحقیق مجاز نیســت و از
خاص اشارهشده
اصل کلی ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی ،تنها اقدام به کنترل در چند جرم ِ
در متن ماده ،مســتثنا شدهاند که در همۀ جرایم نیز مجاز نیست .در موارد مجاز کنترل ارتباطات
مخابراتی ،این مجوز تنها در مورد افرادی کاربرد دارد که براســاس قرائن و دالیل معقول ،متهم یا
مظنون به ارتکاب جرایم قیدشده در ماده باشند و به سایر افراد مانند وکالی آنها تسری نمییابد
(.)Khaleghi, 2014: 151
 .۲-۱-۱قلمرو و گسترۀ مجوز نقض ارتباطات مخابراتی
ارتباطات مخابراتی در ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرســی کیفری شامل مکالمههای تلفنی اشخاص و
پیامک و دورنگار میشود و شامل ارتباطات رایانهای نمیشود و این موضوع تابع قانون جرایم رایانهای
است .اســتراق ســمع 1و کنترل ارتباطات مخابراتی به دلیل اینکه جزء حریم خصوصی اشخاص
محسوب میشود ،ممنوع است؛ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا
برای کشف جرایم موضوعبندهای (الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ۳۰۲این قانون الزم تشخیص داده شود.
قانونگذار ایران با تصویب قانون  ۱۳۹۲که هماکنون موضوع ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرســی
کیفری اســت ،کنترل هرگونه وســایل مخابراتی ارتباطی را که به امنیت داخلی و خارجی کشور
مربوط باشد ،یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ۳۰۲این قانون الزم
باشــند ،تحت شرایطی مجاز دانسته اســت .این جرایم (درجه  ۱تا  )۴عبارتند از :جرایم موجب
مجازات ســلب حیات ،جرایم موجب مجازات حبس ابد ،جرایم موجب مجازات قطع عضو و
جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی درصورتیکه میزان دیه ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ایران ،هدف مقامات اداری یا قضایی از چنین دستوراتی
در مرحلۀ نخســت ،حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور و سپس کشف جرایم موضوع بندهای
(الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ۳۰۲است.

1. Eavesdropping
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تشخیص موارد امنیت داخلی و خارجی کشــور به موجب مقررات قانونی خاص ،بر عهدۀ
شورای عالی امنیت ملی اســت و تبصره یک در این زمینه اعالم میدارد شرایط و کیفیات کنترل
ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شــورای عالی امنیت ملی تعیین میشود .انتقاد دیگری که
به قانونگذار وارد میشــود این است که هرچند شورای عالی امنیت ملی دربارۀ تشخیص جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی صالح هست و میتواند در اینگونه جرایم شرایط و کیفیات کنترل
ارتباطات مخابراتی افراد را تعیین کند ،اما دربارۀ تشخیص جرایم موضوعبندهای (الف ،ب ،پ
و ت) ماده  ۳۰۲این قانون ،صالحیت قانونی الزم را ندارد و بهتر بود قانونگذار ،شرایط و کیفیات
مرتکب اینگونه جرایــم را به مرجع دیگری واگذار میکرد
اشــخاص
کنترل ارتباطات مخابراتی
ِ
ِ
(.)Diba Nejad & Shayesteh, 2015: 28
 .۲-۱-۲صدور مجوز نقض حریم ارتباطات مخابراتی در هریک از موضوعات
در موضوعاتــی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط اســت و در مورد جرایم موضوع بندهای
(الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ،۳۰۲چنانچه افراد متهم باشــند ،تنها توســط رییس کل دادگستری،
رییس قوه قضاییه و در مورد محکومان ،دادگاه نخســتین ،برای دستور به این شنودها صالحیت
دارنــد .چنانچه مقامات خاص (موضوع ماده  )۳۰۷این قانون ،هریک از دو بند فوق را مرتکب
شوند؛ در مورد کنترل ارتباطات مخابراتی این اشخاص ،با موافقت رییس قوه قضاییه ،شرایط و
کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی مطابق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است:
ـ کنترل ارتباطــات مخابراتی محکومین با مجوز دادگاه نخســتین یا قاضی اجرای احکام
امکانپذیر است.
ـ کنترل ارتباطــات مخابراتی محکومین با مجوز دادگاه نخســتین یا قاضی اجرای احکام
امکانپذیر است؛
ـ جرایــم موضوع ماده  ۳۰۲بهغیر از بند (ث) (جرایم سیاســی و مطبوعاتی) ،با موافقت
رییسکل دادگستری استان ،با تعیین مدت و دفعات کنترل.
قانونگذار ایران بر این نکته تأکید کرده اســت که چنانچه مقامات موضوع ماده ( ۳۰۷افراد
خاص) متهم باشــند و ارتباطاتشان از طریق وســایل مخابراتی ارتباطی صورت بگیرد ـ البته
مشــروط به اینکه عملشان به امنیت داخلی و خارجی کشــور ضربه بزند یا برای کشف جرایم
موضــوع بندهــای (الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ۳۰۲این قانون الزم تشــخیص داده شــود ـ امکان
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رهگیری ارتباطات صورتگرفته از طریق وسایل مخابراتی ارتباطی وجود دارد.
بــه منظور رعایت حقوق شــهروندی این متهمان ،کنترل ارتباطــات مخابراتی متهمین ماده
ً
 ۳۰۲حتمــا باید با موافقت رییسکل دادگســتری (و متهمین مــاده ( ۳۰۷افراد خاص) با تأیید
رییس قوه قضاییه) محکومان به تشــخیص دادگاه نخســتین ،صورت گیرد .این دستورات باید از
سوی رییسکل دادگســتری یا رییس قوه قضاییه یا به تشخیص دادگاه نخستین ،با رعایت شرایط
پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲صادر شود.
تبصره  ۲نیز به منظور جلوگیری از اقدامــات مجرمانۀ محکومان پروندههای قضایی پس از
محکومکردنشــان اعالم میدارد« :کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه
نخســتین که زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است» .انتقادی که به تبصره
وارد میشــود این است که چنانچه اشــخاص و مقامات موضوع ماده  ۳۰۲این قانون به موجب
قانون محکوم شــوند ،آیا مطابق ماده  ،۱۵۰برای کنتــرل مکالمههای تلفنی آنان تأیید قوه قضاییه
الزم اســت یا به موجب تبصره  ،۲قانونگذار تشخیص دادگاه نخستین را که رأی زیر نظر آن اجرا
میشــود و یا قاضی اجرای احکام را کافی دانســته و تأیید رییس قوه قضاییه را در این زمینه الزم
نمیداند؟ (.)Diba Nejad & Shayesteh, 2015: 280
کنترل مکالمههای تلفنی اشخاص و مقامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان،
رییس و اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،اعضای شــورای نگهبان ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی و خبرگان رهبری ،وزیران و معاونان آنان ،دارندگان پایه قضایی ،رییس و دادستان
دیوان محاسبات ،سفیران ،استانداران ،فرماندار ِان مرکز استان ،افسران نظامی و انتظامی از درجه
ســرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطالعات
استانها ،منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابلواگذاری به سایرین نیست.
البتــه قانونگذار برخالف افراد موضوع صدر ماده  ۱۵۰که کنترل هرگونه ارتباطات مخابراتی
ِ
را در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشــور مربوط باشــد ،مجاز دانســته است ،دربارۀ
اشخاص و مقامات موضوع ماده ( ۳۰۷افراد خاص) تبعیض قائل شده است و کنترل مکالمههای
تلفنیشان را منوط به تأیید رییس قوه قضاییه کرده است و اعالم میدارد ...این اختیار قابلواگذاری
به سایرین نیست .همچنین ازآنجاکه قانونگذار (رییس قوه قضاییه) نیز به موجب ماده  ۳۰۷جزء
اشــخاص و مقامات موضوع این ماده است ،تکلیف مواردی را که وی مرتکب جرایم مذکور در

مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
مخابراتییطرفی
ارتباطات در ایده ب
بدون بزهدیده
جرایمحریم
نقض
سربرزه
صحرائی
شاهرخاحمدی
پورقهرمانی ،مظفر
مهرنوش ابوذری،
بابک

تلفنی رییس
این مادهشــود ،تعیین نکرده است و معلوم نیست چه مقامی باید کنترل مکالمههای ِ
قوه قضاییه را تأیید کند؟ بههرحال شایسته بود قانونگذار ،قوانین کیفری را دربارۀ همه افراد به نحو
مساوات تدوین کند .البته باید گفت ازآنجاکه مقام معظم رهبری فرای قانون است ،در این زمینه
با دستور و نظر ایشان اقدام میشود (.)Diba Nejad & Shayesteh, 2015: 279
حریم خصوصی افراد در زمینه ارتباطات تلفنی در مورد مســئوالن سیاسی ،با افراد عادی در
جامعه متفاوت اســت؛ ازاینرو حق جامعه برای دانستن دربارۀ هریک از این دو گروه ،با یکدیگر
متفاوت است و باید به قوانین شکلی آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.
 .۲-۱-۳مدت زمان رهگیری در مجوز نقض حریم ارتباطات مخابراتی
مطابق نص صریح ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرســی کیفــری ،تعیین مدت و دفعات کنترل تنها در
مورد بندهای (الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ۳۰۲اشــاره شده اســت ،اما در مورد افراد خاص (ماده
 )۳۰۷و محکومــان ،در کنترل مکالمههای تلفنیشــان قیدی از مدت و دفعات نیامده اســت،
برخالف حقوق فرانسه که مدت آن چهار ماه است.
مکالمات دارای مجوز نقض
 .۲-۱-۴اجازۀ ثبت یا عدم ثبت
ِ
عدم ذکر مجوز صدور دســتورات الزم به مقامات اداری یا قضایی ،تکلیفی را برای قاضی تحقیق
دربارۀ نصب دستگاه استراق سمع جهت تعقیب متهم ایجاد نمیکند و در نهایت تکلیفی برای تحریر
مکالمه که در پرونده بایگانی میشود و به کشف حقیقت کمک میکند ،وجود نخواهد داشت.
مکالمات دارای مجوز نقض
 .۲-۱-۵اجازۀ ضبط یا عدم ضبط
ِ
در قانون آیین دادرســی کیفــری ایران ،قیدی از ضبط مکالمات که از طریق وســایل ارتباطات
مخابراتی صورت گرفته اســت ،به میان نیامده اســت و به نظر میرســد این امر به نظر قاضی
رسیدگیکننده واگذار شده است .در همچنین قانون آیین دادرسی کیفری تکلیفی برای مقامات
ط صوتی شــنود وجود ندارد و بهتر اســت قانونی در این زمینه تدوین شــود.
تحقیق دربارۀ ضب 
موضوع این شــنودها میتواند خطــی ارتباطی مانند موبایل یا خط تلفــن ثابت یا باجۀ تلفن و
تلفکس باشد .هر شخصی با رعایت محدودیتهای تعیین مدت و دفعات کنترل شنود میشود
که در جهت حمایت از حقوق شــهروندی و آزادیهای اساسی اســت .استراق سمع و پرینت
پیامک ،تعیین مدت و دفعات کنترل در مورد بندهای (الف ،ب ،پ ،ت) ماده  ۳۰۲میتواند در
هر نقطه از خاک ایران با استفاده از دستگاههای مخابراتی ارتباطی صورت گیرد.
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 .۲-۱-۶اجازه یا عدم اجازۀ ترجمۀ مکالمههای دارای مجوز نقض
در قانون آیین دادرســی کیفری ایران قیدی از ترجمۀ مکالمات به میان نیامده است و اینکه پس
از حصول مرور زمان دعوی ،تکلیف نوارهای ضبطشده چه خواهد شد ،مشخص نشده است.
همچنین در این میان ذکری از مجوز صدور دستورات الزم به مقامات اداری یا قضایی برای ثبت
مکالمات نیامده است و بهتر اســت مقنن در این زمینه تکلیف را مشخص کند .البته اتخاذ این
تصمیمات اگر برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف ،ب ،پ ،ت) و یا در مواردی باشد که
به امنیت داخلی و خارجی مرتبط باشد ،به سایر موارد تعمیم نمییابد.
نکتۀ مهم و کلیدی که خأل آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مالحظه میشود این است
که دربارۀ مفقودشــدن اشخاص ،تکلیفی برای قاضی تحقیق مشــخص نشده است؛ حال آنکه
به جهت اهمیت موضوع الزم اســت قاضی دراینباره به رهگیری ارتباطات مخابراتی متهمان و
محکومان دســت بزند؛ البته به شرطی که این رهگیری محدودیت زمانی داشته باشد تا به حقوق
شهروندان لطمهای وارد نشود.
 .۲-۲نقض حریم ارتباطــات مخابراتی متهمان و محکومــان از طریق رهگیری نامهها و
مکاتبات ارسالشده در آیین دادرسی کیفری فرانسه
قانونگــذار فرانســه در مواد  ۱۰۰تا  ۱۰۰-۷و ماده  ۷۰۶-۹۵آیین دادرســی کیفری فرانســه،
رهگیــری را نظاممند و عدم رعایت این مقررات را دارای ضمانتاجرای کیفری  ۴۳۲-۹قانون
جزای فرانسه و سبب بطالن ادله دانسته است.
در نظام حقوقی فرانســه تا زمان تصویب قانون  ۱۰ژوئیه  ۱۹۹۱دربارۀ شنودهای تلفنی بدون
آگاهی و اطالع طرفین ،این امر جرم و لطمه به حریم خصوصی افراد محسوب نمیشد .سرانجام
قانونگــذار با تصویب قانون  ۱۰ژوئیه  ،۱۹۹۱مواد  ۱۰۰تا  ۱۰۰-۷قانون آیین دادرســی کیفری
را بــه موضوع رهگیری مکاتبات و ارتباطات صورتگرفته از طریق وســایل ارتباطی ـ مخابراتی
اختصاص داده است .قانونگذار فرانسوی با تصویب قانون  ۱۰ژوئیه  ۱۹۹۱که هماکنون موضوع
ً
مواد  ۱۰۰تا  ۱۰۰-۷قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه است ،مقررات نسبتا جامعی را در این
زمینه ارائه داده است.
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 .۲-۲-۱قلمرو و گسترۀ مجوز نقض ارتباطات مخابراتی
در امــور جنایی و جنحه درصورتیکه مجازات در قانون برای جرمی دو ســال حبس یا بیشــتر
باشد ،قانونگذار تفاوتی بین امور جنحه و جنایی قائل نشده است و در کلیه مواردی که مجازات
پیشبینیشــده در قانون برای جرمی دو ســال حبس یا بیشتر باشد ،امکان توسل به ثبت و ضبط
مکالمههــای تلفنی برای قاضی تحقیق وجود دارد (شــامل حفاظت از امنیت ملی ،حفاظت از
ِ
ایمنی عناصر ضروری برای پتانسیل اقتصادی و علمی ،جلوگیری از اعمال تروریستی ،سرکوب
جنایات ســازمانیافته یا جلوگیری از بازسازی گروههای غیرقانونی) .در صورت ضرورت ،تنها
قاضی تحقیق برای دســتور به این شــنودها صالحیت دارد .موضوع این شنودها میتواند خط
ارتباطی خصوصی ،اتاقک تلفن یا تلفکس باشد .هر شخصی با رعایت محدودیتهای ذیل .در
جهت حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی شنود میشود:
•وکیل :برای جلوگیری از بطالن ،رییس کانون وکال باید مطلع شود .به منظور رعایت حق
دفــاع متهم ،کنترل خط تلفنی وکیل مدافع به منظور ثبــت مکالمات وی با متهم باید با
اطالع قبلی رییس کانون وکالی محل صورت پذیرد؛
•نماینده مجلس :برای جلوگیری از بطالن ،رییس مجلس باید مطلع شود؛
•قاضی :رییس شعبه اول یا دادستان استان باید مطلع شود؛
قضایی مأمور از سوی وی میتواند هر مأمور صالحیتداری
•قاضی تحقیق یا افسر پلیس
ِ
را برای اقدام به تعقیب یک دستگاه ضروری ،درخواست کند؛
•تشــریفات :قاضی باید تصمیم مکتوبی صادر کند و مدتی را ـ که نمیتواند از چهار ماه
تجاوز کند و قابلتمدید است ـ مشخص سازد.
 .۲-۲-۲صدور مجوز نقض حریم ارتباطات مخابراتی در هریک از موضوعات به تفکیک
مجوز توســط نخستوزیر یا کســی که بهطور کتبی و خاص توسط او مســتقیم انتخابشده است،
به درخواســت کتبی وزیر دفاع ،وزیر کشور یا وزیر مســئول امنیت گمرکات مرزی صادر میشود .به
موجب این قانــون ،مقامات اداری نیز مجاز به صدور دســتورات الزم برای ثبت برخی مکالمههای
تلفنی شدهاند؛ بااینهمه ،قانونگذار به علت اهمیت موضوع ،شرایط سختتری را در مورد آنان منظور
داشته است .هدف مقامات اداری از چنین دستوری باید حفظ امنیت داخلی ،امنیت خارجی ،امنیت
اقتصادی ،حفظ حقوق مربوط به سطوح علمی کشور یا مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته باشد.
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این دســتور باید از سوی نخســتوزیر یا دو نفر از افراد منتخب وی و با رعایت سایر شرایط
پیشبینیشده در قانون  ۱۰ژوئیه  ۱۹۹۱صادر شود (.)Paul, 1993: 128
 .۲-۲-۳مدت زمان رهگیری در مورد مجوز نقض حریم ارتباطات مخابراتی
مــدت زمان برای این امــر ،چهار ماه و برای مدت پانــزده روز قابلتمدید از طریق صدور قرار
است .دستور قاضی تحقیق در این زمینه باید برای مدتی محدود و حداکثر برای مدت چهار ماه
(قابل تمدید تحت همان شــرایط) صادر شود .اتخاذ چنین تصمیمی از سوی قاضی تحقیق باید
با توجه به ضرورت تحقیق صورت پذیرد.
در جریان تحقیقات برای کشــف علل مرگ یا مفقودشــدن اشخاص ،قاضی میتواند تحت
اقتــدار و کنترل خود به رهگیــری مکاتبات و ارتباطات مخابراتی افــراد اقدام کند .این رهگیری
نمیتواند از یک دورۀ دوماهۀ قابلتمدید تجاوز کند (.)Burikan & Simon, 2009: 157-158
در جرایم سازمانیافته( 1ماده  ۷۰۶-۹۵قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون  ۹مارس ،)۲۰۰۴
قاضی آزادیها و بازداشت میتواند این رهگیری را یکبار
در جریان تحقیقات ابتدایی یا شهود،
ِ
ً
برای دورۀ پانزدهروزۀ قابلتمدید از طریق صدور قرار (نه لزوما دارای توجیه) اجازه دهد.
 .۲-۲-۴اجازۀ ثبت یا عدم ثبت مکالمههای دارای مجوز نقض
ثبت مکالمــات برای مدت محدود و حداکثــر برای مدت چهار مــاه قابلتمدید تحت همان
شرایط صادر میشود .تصمیم قاضی تحقیق مبنیبر ثبت مکالمات ،اقدام قضایی تلقی نمیشود
و درنتیجه قابلشکایت از ســوی اصحاب دعوا نخواهد بود .کارمند متصدی ثبت مکالمه باید
ســاعت آغاز و خاتمۀ آن را مشخص کرده ،نوار مربوط را در پاکتی نهاده و مهروموم کند تا مانع
از مطلعشدن اشخاص ثالث از محتوای آن شود.
 .۲-۲-۵اجازۀ ضبط یا عدم ضبط مکالمههای دارای مجوز نقض
در امــور جنایی و جنحه درصورتیکه مجازات در قانون برای جرمی دو ســال حبس یا بیشــتر
باشــد ،مجوز ضبط داده شــده است .هر ضبطی موضوع صورتجلســه قرار میگیرد و در آن،
تاریخ و ســاعت عملیات ذکر شده و موارد ضبطشــده مهروموم میشود .اگر ضبط برای کشف
حقیقت مفید باشد ،در صورتجلسهای که در پرونده قرار خواهد گرفت ،تحریر میشود .موارد

1. Organized Crime

 .۳نقض حریم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد به دادسرا علیه آنان
پس از بیان موارد پیشگفته ،موضع قانونگذاران دو کشور ایران و فرانسه را در مورد نقض حریم
ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد نقضشــده به دادســرا علیه آنان در آیین
دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار میدهیم.
 .۳-۱آیین دادرسی کیفری ایران
آیین دادرســی کیفری ایران به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینۀ مکاتبات و
مراســات 1بهویژه ارتباطات تلفنی ،فنون حفظ اسرارنامهها و رعایت حریم ارسال مراسالت و
ارتباطات افراد را مدنظر قرار داده است و مانند حقوق موضوعۀ اغلب کشورها ،از اصلی پیروی
کرده است که براساس آن نمیتوان با وارسی نامههای اشخاص و کنترل ارتباطات تلفنی ،اقدام
به جمعآوری دلیل علیه آنها کرد؛ اما این بدان معنا نیست که امکان بررسی و کنترل مکاتبات و
ارتباطات وجود ندارد ،زیرا در غالب نظامهای حقوقی ،شرایطی پیشبینی شده است که در آن،
امکان بازرسی و تفتیش مراسالت و نامههای افراد وجود دارد ،ولی به گونهای تنظیم شدهاند که
جز در موارد نادر و بسیار ضروری ،اجازۀ این وارسیها داده نمیشود (.)Tadayon, 2008: 105
ّ
در حقوق ایران ،دربارۀ مبانی عدم پذیرش ادلۀ گردآوریشده از راههای غیرقانونی به مواردی
نظیــر بازدارندگی ،نظریه «میوه درخت ّ
ســمی» ( )Saburi, 2015: 134-136و حفظ اعتبار نظام
عدالت کیفری استناد شده است (.)Farjiha & Moghaddasi, 2008: 116

1. Correspondence
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ضبطشدۀ غیرمفید ،با درایت و توجه دادسرا و حداکثر پس از انقضای مدت مرور زمان ،معدوم
میشود .از این عملیات معدومسازی صورتجلسه تهیه میشود.
 .۲-۲-۶اجازه یا عدم اجازۀ ترجمۀ مکالمههای دارای مجوز نقض
در صورت ضرورت و معدومکردن آن پس از حصول مرور زمان دعوی عمومی ،باید نســبت به
ترجمۀ مکالمههای ضبطشده اقدام شود و نوارهای مربوط همزمان با حصول مرور زمان دعوی
عمومی ،نابود شوند.
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 .۳-۱-۱قابلیت پذیرش ضبط مکالمههای تلفنی شنودشده
ِ
نه در مورد پلیس و نه در مورد مدعی خصوصی ،شــیوههای نامشروع یعنی ضبط مخفی صدا از
طریق شــنود تلفنی ،قابلپذیرش نیست .نظام حقوقی ایران با تصریح به بیاعتباربودن تحقیقات
نکردن قوانین و مقررات ،گامهای ضمنی مؤثری را در ایجاد قاعدۀ
و اقدامات ناشــی از رعایت
ِ
بطالن دلیل برداشــته اســت ولی در جهت تبیین آیین دادرســی بطالن و نیز اســتثناهای قاعده
ســاکت است .تئوری میوه درخت مسموم 1چنین بیان میکند که هرگاه دلیل نخستین (درخت)
به صورت غیرقانونی کســبشده باشد ،دلیل متعاقب (میوه) نشــئتگرفته از دلیل نخست نیز
غیرقابلقبول اســت .براساس این نظریه ،دلیل کسبشدۀ غیرقانونی نباید برای کسب دیگر ادله
اســتفاده شــود؛ زیرا دلیل اصلی و اولیه که به صورت غیرقانونی کسبشــده است ،تمام ادلۀ
متعاقب را «لکهدار» میکند .برخی دادگاهها دلیل دوم لکهدار را «دلیل اشتقاقی» 2یا دلیل ثانویه
نامیدهاند .این قاعده تنها به ّرد دالیلی که نتیجۀ مستقیم رفتار غیرقانونی پلیس است (مانند اقرار
اجباری یا اشــیای ضبطشده در طول تفتیش غیرقانونی) محدود نمیشــود ،بلکه به ّرد دالیلی
ِ
که به صورت غیرمســتقیم بهعنوان نتیجۀ نقض حقوق اساســی کسب شدهاند نیز الزام میکند.
این نظریه در اصل و منشــأ با اجرای قاعدۀ ّرد دلیل نســبت به تفتیشهای غیرقانونی توسعهیافته
است ( .)Moazenzadegan & Soheil Moghadam, 2016: 243-267اصل مشروعیت تحصیل
دلیــل 3به مفهوم جمــعآوری ادلۀ کیفری با رعایت حقوق و آزادیهای فردی و احترام به شــأن
و جایگاه عدالت بیان شـ�ده اسـ�ت و در این زمینه میتوان مصادیق مختلفی را برشمر د (�Bou
 .)zat, 1964: 172ادلهای که به صورت غیرمشــروع تحصیل شــده باشند واجد شرایطی چون
ّ
مدونبودن ،شفافیت و همهجانبهبودن نیستند.
 .۳-۱-۲قابلیت پذیرش ضبط مکالمههای تلفنی شنودشــده در صورت شــکایت یا عدم
ِ
شکایت خواهان
در مورد شــنود تلفنی باید گفت عدم شــکایت شــخص (خواهان) ،مانع صدور حکم بطالن
است .قابلیت استنادپذیری صوت در محاکم ،از نخستین نمودهای توسعۀ بهکارگیری ابزارهای
1. Poisoned Tree Fruit Theory
2. Derivative Reason
3. The principle of Legitimacy of the Study of Reason

 .۳-۲نقض حریم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد به دادسرا علیه آنان
در آیین دادرسی فرانسه
قانونیبــودن دلیل 1برای ارائه به قاضی تحقیق یا دادگاه کافی نیســت و عالوه بر آن دلیل باید از
سوی اصحاب دعوا یا مجریان عدالت کیفری به شیوههای مشروع و قانونی تحصیل شده باشد؛
ازاینرو در فرانســه تشــخیص بیاعتباری دلیل به اختیار دادگاهها واگذار نشده است و این امر
به طبیعت قاعدهای که رعایت نشده است ،بســتگی دارد؛ بهعبارتدیگر در فرانسه در مواردی
که از آن به بطالن منصوص تعبیر میشــود ،قانونگذار خود موارد بطالن را اعالم داشــته است.
ماده  ۱۷۱جدید آیین دادرسی کیفری ،نادیدهگرفتن مقررات ناظر به موارد بیستگانۀ احصاشده
در این ماده را موجب ابطال تحقیق انجامشــده یا دلیل بهدستآمده دانسته است .ولی به استناد
ماده  ۸۰۲قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مصوب  ۴ژانویه  ،)۱۹۹۳در سایر مواردی که در
ماده  ۱۷۱به آنها اشــاره نشده است ،اعالم بطالن تنها در صورتی امکانپذیر است که تجاوز به
طرف
ضوابط مندرج از ســوی قانون یا عدم رعایت مقررات اساســی شکلی ،موجب اضرار به ِ
ذینفع شده باشد.
در مواردی که از آن به موارد بطالن بالقوه تعبیر میشــود ،ذینفع میتواند به استناد بند  ۲ماده
 ۱۷۲قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه با صرفنظرکردن از حق شکایت خود ،به دلیلی که در
تحصیل آن قواعد الزم رعایت نشده است یا تحقیقی که منجر به نادیدهگرفتن حقوق قانونی ذینفع
شده است ،اعتبار قانونی ببخشد؛ مانند مقررات ناظر به شنود یک مکالمه تلفنی و تشخیص موارد

1. Legality of Reason
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الکترونیکی مورد بحث در محافل علمی بوده اســت .امروزه پذیرش اسناد ضبطشده از طریق
ِ
وسایل ارتباطی مخابراتی ضرورتی در جهت قبول ادله است؛ ازاینرو این خأل که در قانون آیین
دادرســی کیفری ایران وجود دارد باید مورد توجه قــرار گیرد که صوت نیز بهعنوان یکی از ادلۀ
دعوا مورد توجه قرار گیرد ،نه اماره قضایی.
پس از بررســی نقض حریم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان در ایران ،به بررسی آن
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پرداخته میشود.
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بطالن که بر عهدۀ مراجع قضایی نهاده شده است ( .)Ashouri, 2009: 331-334نمونۀ دیگر بطالن
منصوص یا قانونی را میتوان در عدم رعایت شــیوههای قانونــی دربارۀ رهگیری خطوط ارتباطی
اقامتگاه و محل کار نمایندگان یا ســناتورها یا وکالی دادگستری یا دادرسان دادگاه مالحظه کرد که
براساس بند آخر ماده  ۱۰۰-۷قانون آیین دادرسی کیفری «عدم رعایت شیوههای پیشبینیشده در
ماده حاضر» رسیدگی را در معرض بطالن قرار میدهد (.)Tadayon, 2008: 105
 .۳-۲-۱قابلیت پذیرش ضبط مکالمههای تلفنی شنودشده
ِ
شــیوههای نامشــروع ،ضبط تحصیلشــده از روش غیرقانونی و ضبط مخفی صدا توسط پلیس
غیرقابلپذیرش است؛ اما در مورد مدعی خصوصی قابلپذیرش است ،اما آرای دیوان عالی کشور
از سال  ۱۹۹۴و رأی  ۱۳ژوئن  ۲۰۰۱بیان کردهاند که هیچ مقررۀ قانونی به قاضی اجازه نمیدهد
زشت اداشده از طریق
ادلۀ تحصیلی توسط مدعی خصوصی را رد کند (موضوع ضبط حرفهای ِ
تلفــن) ( .)Burikan & Simon, 2009: 82تحصیل ادله بنا بر مرحلــهای که در جریان آن دلیل
کسب میشود ،متفاوت است .در مرحلۀ تحقیقات پلیس در جرایم مشهود یا تحقیقات ابتدایی،
تحصیل دلیل میتواند ّ
شخص دارای
ســری باشد و حضوری نیست .پلیس قضایی میتواند هر
ِ
اطالعات در مورد اعمال موضوع تحقیق را دعوت و اســتماع کند .موضوع استماع مطرح است؛
ِ
شخص استماعشــده ـ حتی مظنون و تحت نظر ـ شاهد محسوب میشوند .استماع ،بازجویی،
مواجهه ،معرفی به منظور تمدید تحت نظر یا بازداشت میتواند در چند نقطه از سرزمین فرانسه
به کمک وسایل ارتباطی ـ مخابراتی صورت گیرد (.)Burikan & Simon, 2009: 83
 .۳-۲-۲قابلیت پذیرش ضبط مکالمههای تلفنی شنودشــده در صورت شــکایت یا عدم
ِ
شکایت خواهان
به نظر میرســد در رویه قضایی ،شــنود تلفنی در صورت عدم شکایت شخص (خواهان) مانع
صدور حکم بطالن اســت .مبحث ششم بخش بیســتوپنجم کتب چهارم قانون آیین دادرسی
کیفری فرانســه (از ماده  ۷۰۶-۹۶تا  ،)۷۰۶-۱۰۲با عنوان «صدابــرداری و ضبط تصاویر از
برخی مکانها یا وســیله نقلیه» به موضوع ضبط صدا و تصویر اشخاص اختصاصیافته است.
نکتۀ مهم این اســت که در سالهای اخیر شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه ،ضبط مخفیانۀ
گفتوگوهای تلفنی اشــخاص را بر مبنای غیرارادیبودن گفتار یــا عدم امکان ارزیابی آنها از
روشــی که ضبط صورت گرفته است و حتی بر این اســاس که افسران پلیس قضایی نمیتوانند

مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
مخابراتییطرفی
ارتباطات در ایده ب
بدون بزهدیده
جرایمحریم
نقض
سربرزه
صحرائی
شاهرخاحمدی
پورقهرمانی ،مظفر
مهرنوش ابوذری،
بابک

ً
رأسا به چنین اقداماتی متوسل شــوند ،نمیپذیرد ()Pradel, 2007: 375؛ ازاینرو رویه قضایی
ً
کامال روشــن و گویاســت :ادلۀ متقلبانه و نامشروع نمیتواند به پیشــگاه عدالت عرضه شود و
مقامات دولتی هرگز نمیتوانند از قواعد مضیق دادرسی کیفری عدول کنند زیرا وصف منصفانه
و بیطرفانۀ خود را از دست میدهد ()Bull, Civ, V. 1997; Ambroise, at.all, 2013: 43؛ اما
ً
متعاقبا در پروندۀ تخریب اموال متعلق به دیگری از طریق آتشســوزی ،یک ژاندارم گفتوگوی
درستی این انتساب صحه
برقرارشده با فرماندار را بدون اطالع او ضبط کرده و کارشناس نیز بر
ِ
میگذارد .فرماندار مشروعیت و اعتبار این ضبط را به علت نقض ماده  ۴۲۷قانون آیین دادرسی
کیفری فرانســه مورد اعتراض قرار داد ،ولی برخالف رویههای گذشته شعبه جنایی دیوان عالی
کشــور با این استدالل که «محتویات نوار به بحث و مذاکرۀ اصحاب دعوا گذاشته شده است و
این نوار تنها دلیل تابع ارزیابی قضات نیســت» ،بر صحت و مشروعیت اقدام ژاندارم درنتیجۀ
ِ ِ
اعتبار دلیل تحصیلی ،مهر تأیید زد.
بدینترتیب اصل مشــروعیت تحصیل دلیل ،به نحو چشمگیری منعطف شده است و برای
نخســتینبار ،ادلۀ زیرکانۀ ارائهشــده توسط مقامات تحقیق را پذیرفته اســت ،ولی برای این ادلۀ
نامشــروع دو شرط در نظر گرفته اســت :الف) بنا به اصل ترافعیبودن ،این دلیل باید تابع بحث
آزاد اصحاب دعوا قرار گیرد؛ ب) دلیل تحصیلشده به این صورت تنها باید عنصری در کنار سایر
عناصر باشد و تنها دلیل پرونده محسوب نشود ()Bouloc, 2006: 330؛ بنابراین در رویه قضایی
اخیر فرانســه ،با رعایت شــرط پیشگفته ،تحصیل دلیل مخفیانۀ گفتوگوهای تلفنی اشخاص،
عملی نامشروع و برخالف اصل مشــروعیت تحصیل دلیل نیست و درنتیجه خدشه به کرامت،
عدالت و دادگســتری محســوب نمیشــود .قلمرو این رویه باید محدود و تنها در چهارچوب
شنودهای تلفنی مخفیانه تفسیر شود و به سایر اعمال و اقداماتی که میتواند در راستای تحصیل
دلیل توسط مقامات دولتی صورت گیردّ ،
تسری داده نشود (.)Tadayon, 2008: 168
در سیستم حقوق کیفری فرانسه که در آن شواهد موجود برای کمک به تحقیقات در دسترس
اســت و میتوانند از آن علیه متهم استفاده کنند ،جستوجوی غیرقانونی در ارتباطات مخابراتی
ـ برای مثال شــنود مخابراتی و ضبط آن ـ که بهعنوان ادلــه در نظامهای حقوقی مورد بحث قرار
ً
میگیرند ،لزوما برای اســتفاده در یک دادگاه واقعی در دســترس قضات قرار نمیگیرد و اگر قرار
حکــم انکارکردن مدارکی که از
گرفــت اعتباری ندارد .این قاعــده در ایاالت متحده امریکا در
ِ
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طریق جســتوجوی غیرقانونی به دست آمده است و در محکمههای جنایی ،مورد استفاده قرار
میگیرد (.)Pradel, 2002: 17
در ارتباط با شــنود تلفنــی نمایندگان مجلس و مجلس ســنا ،قانون  ۸فوریــه (۱۹۹۵ماده
 ۱۰۰-۱۰۰-۷قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه) مقرر میدارد رؤسای مجالس مذکور باید
نکردن تشــریفات مندرج در مواد مذکور ،موجب بطالن اقدام
در جریان امر قرار گیرند و رعایت ِ
ً
انجامشده است .دیوان فرانسه در یکی از آرای نسبتا جدید خود ضمن تأکید بر ضرورت رعایت
حقوق دفاعی متهم در آنچه مربوط به ارتباط او با وکیل مدافع اســت ،متذکر شــده است که جز
در مواردی که قرائنی دال بر دخالت وکیل در اعمال مجرمانه وجود داشــته باشد ،قاضی تحقیق
باید محرمانهبودن گفتوگوهای تلفنی با مشاور حقوقی خود را محترم شمارد (Ashouri, 2009:
 .)173-172این تدابیر نباید با شنودهای اداری که توسط نخستوزیر به منظور حمایت از منافع
ملی دستور داده میشوند ،در هم آمیخته شود.
در مورد شــنودهای تلفنی نیز شعبۀ جنایی ،فقدان شکایت شخصی از سوی خواهان را مانع
صدور حکم بطالن دانســته اســت؛ درحالیکه دیوان اروپایی حقوق بشــر با این دیدگاه چندان
موافق نیست (.)Lambert, 1998: 2238-2239

نتیجهگیری

سند امنیت قضایی را میتوان بهنوعی اعالمیه حقوق عمومی ایران دانست که به علت تأثیرگذاری،
در صورت اجرای اصولی میتواند در جهت تضمین حقوق خصوصی از جمله حریم ارتباطات
مخابراتی متهمان و محکومان ،مثمرثمر واقع شود .ارتباطات مخابراتی در آیین دادرسی کیفری
فرانســه ،به دلیل حمایت همهجانبۀ قانونگذار در تمام ابعاد نسبت به محکومان و متهمان ،نشان
از پشــتوانۀ قوی قانون آیین دادرسی کیفری این کشور دارد .حمایت همهجانبۀ قانونگذار فرانسه
از متهمان و محکومان نشان میدهد که از تمامی عمومات غافل نمانده و نشان از سیاست جنایی
تقنینی دارد که به تمام ابعاد حقوق بشــری توجه کرده اســت و بهجرئت میتوان گفت در زمینۀ
ارتباطات مخابراتی ،بینقص عمل کرده اســت .رویکرد قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه،
مقررکردن نظام بطالن
حمایت از حریم ارتباطات مخابراتی در دادرســیهای کیفری است که با
ِ
ادله از طریق شنود غیرقانونی ،به حمایت ویژه از حریم ارتباطات مخابراتی پرداخته است.

مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
مخابراتییطرفی
ارتباطات در ایده ب
بدون بزهدیده
جرایمحریم
نقض
سربرزه
صحرائی
شاهرخاحمدی
پورقهرمانی ،مظفر
مهرنوش ابوذری،
بابک

بیشتر پروندههایی که در فرانسه با نقض حریم ارتباطی مخابراتی برخورد میکنند ،پروندههای
ِ
جنایی هستند .در فرایند آیین دادرسی کیفری ایران ،حمایت از حریم ارتباطات مخابراتی تقویت
صوتی مکالماتی که
شــده است اما همچنان خألهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه قیدی از ضبط
ِ
شــنود میشــوند و الزام قاضی تحقیق در این مورد ،وجود ندارد .همچنین تکلیفی برای قاضی
تحقیق دربارۀ نصب دســتگاه استراق سمع به منظور تعقیب متهم و در مواردی ترجمه مکالماتی
که شنود میشــود و باید در پرونده بایگانی شــود ،وجود ندارد .ازسویدیگر در مواردی که نیاز
به تحریر مکالمه الزم اســت ،الزامی برای قاضی تحقیق در نظر گرفته نشده است و نکتۀ مهم و
اساســی اینکه قانونگذار دربارۀ مفقودین ،تکلیفی را برای قاضی تحقیق مشخص نکرده است و
صدالبته عدم محدودیت زمانی در رهگیریها نیز به این موارد افزوده میشــود .نتایج تحقیق در
آیین دادرسی کیفری فرانسه و ایران نشان میدهد قانونگذار فرانسه در مورد نقض حریم ارتباطات
مخابراتی متهمان و محکومان بهتر عمل کرده اســت و به نســبت مقام تحقیــق ایرانی ،به مقام
تحقیق خود قدرت بیشــتری بخشیده اســت؛ این امر یعنی وضوح و شفافیت در قانونگذاری نه
آوردن مفاهیم کلی و گاه ابهام در مفاهیم.
ِ
در مرحلۀ دادرســی کیفری در فرانسه و نقض حریم ارتباطات مخابراتی که هم در تحقیقات
مقدماتی و هم در تحقیقات رســمی توسط دادگاه صورت میگیرد ،در مجموع توجه بر حفاظت
از حریم ارتباطات مخابراتی اســت که نقش بازیگران قضایی و اجرایی در آن حساسیت خاصی
را میطلبد .میتوان گفت آیین دادرســی کیفری فرانســه با جزئیات بیشتری به حمایت دقیقتر و
ضابطهمندتر از حق ارتباطات مخابراتی پرداخته اســت .در مقام تطبیق باید گفت ،آیین دادرسی
ً
کیفری دو کشــور کامال متفاوت اســت و این تفاوتها باید در تعریف در نظر گرفته شــوند که
چگونه دو کشــور در حفاظت از حریم ارتباطات مخابراتی شهروندانشــان ـ بدون آنکه حریم
خصوصی را نقض کنند ـ میتوانند همزمان احترام و کرامت شــهروندان را حفظ کنند .در اینجا
میطلبد که قانونگذاران و مجریان قانون با حساسیت بیشتری با موضوع برخورد کنند .در همین
راســتا ،مقامات قضایی و اجرایی باید درک درستی از حریم ارتباطی مخابراتی افراد داشته باشند
اما این درک باید منطبق با قانون و حفظ حقوق شــهروندی باشد تا شهروندان بدون دغدغهخاطر
و با فراغ بال ،در جامعه زندگی کنند.
حریم ارتباطات مخابراتی اشخاص نیز توسط قانونگذاران دو کشور مورد حمایت قرار گرفته
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اســت و مقامات دولتی و اشخاص عادی در حقوق ایران و فرانسه ملزم به احترام به این حریم در
تحصیل ادله هســتند و نقض آن نیز دارای ضمانتاجرای کیفری دانسته شده است؛ البته بررسی
در آیین دادرسی کیفری دو کشور نشان از پیشیگرفتن رویکرد امنیتمدار بر رویکرد حمایتمدار
از شــهروندان دارد که موازنه را به نفع دولت به هم زده است؛ ازاینرو قانونگذاران دو کشور باید
با حساسیت بیشتری به قانونگذاری و حفظ حریم ارتباطی شهروندان بپردازند.
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پیشنهادها

ضرورت دارد دولتها محدودیتهایی را بر حریم خصوصی متهمان و محکومان تحمیل کنند
که نمونۀ آن در رهگیری نامهها و مکاتبات ارسالشــده از طریق وسایل ارتباطات مخابراتی در
آیین دادرسی کیفری دو کشور پیشبینی شده است ولی پیشنهاد میشود:
 .۱در تبصره  ۳ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرســی کیفری قید شود که به صرف شبهه یا تردید در
کشــف جرایم موضوع بندهای (الف ،ب ،پ ،ت) مــاده  ۳۰۲و بدون نیاز به تحصیل
دلیل ،نباید به حقوق خصوصی و حقوق ارتباطی مخابراتی افراد تعرض کرد و در صورت
شک ،باید نزدیک به یقین اقدام کرد؛
 .۲در تبصره  ۴ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری قید شود که دربارۀ مفقودشدن اشخاص
اتی
و به جهت اهمیت موضوع الزم اســت قاضی دراینباره به رهگیری ارتباطات مخابر ِ
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