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 مقدمه

حریم »بررسی اصول قانون  اساسی جمهوري اسالمی ایران نشانگر اینست که عبارت 
اما به طور کلی در در هيچيک از اصول قانون اساسی به صراحت ذکر نشده است «  خصوصی

 مواردي حق بر حریم خصوصی در این قانون به رسميت شناخته شده است.
حيثيت ، جان، » مقرر می دارد :   22این حق رامی توان در چند اصل مشاهده کرد. اصل  

مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز 
ح  از حریم خصوصی جسمانی ، منازل و اماکن شخص حمایت می این اصل به وضو.« کند 

در این اصل می توان به حمایت از اسرار شخص حکم کرد. گر چه « حيثيت» کند و از عبارت
حمایت از حيثيت و حمایت از حریم خصوصی اطالعاتی عليرغم داشتن محدودة مشترک، می 

بطة ميان آنها رابطة عموم و خصوص من وجه توانند در مواردي متمایز از هم باشند، بنابراین را
 است. 

تفتيش عقاید ممنوع و هيچکس را نمی توان به »قانون اساسی مقرر می دارد :   23اصل 
 «صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

 آزادي عقيده عبارت از این است که افراد بتوانند ، به انتخاب خود، در هر زمينه اي اشتغال 
ذهنی داشته باشند ، خواه این اشتغال امري باطنی و درونی و خواه بصورت موضعگيري عمومی 
باشد؛  یعنی آنکه هرکس بتواند، به دور از هر تحميل و فشاري ، بيندیشد و  بدون ترس ، باور 

  1خود را بيان نماید . 
، ولی داراي با وجود آنکه آزادي عقيده به عنوان یک حق طبيعی مسلم قابل درک است 

آنچنان تبعات فردي، اجتماعی ، سياسی،  اخالقی و ارزشی است که هم در عالم واقع، مواجه 
به برخوردهاي متفاوت است و هم اینکه در نظام هاي سياسی و حقوقی براي انتظام آن تدابيري 

 انتخاذ شده است. 
هرکس حق دارد از » اعالمية جهانی حقوق بشر اعالم می دارد :  18به عنوان مثال ماده 

آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمّن آزادي تغيير مذهب یا عقيده و 
همچنين متضمّن اظهار عقيده و ایمان و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبی و اجراي مراسم دینی 

                                                           
1 - Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales,p528 
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ومی می باشد . هرکس می تواند از این حقوق منفرداً  یا مجتمعاً به طور خصوصی و عم
 « برخوردار باشد. 

 ميثاق بين المللی  حقوق مدنی و سياسی :  18و یا  براساس ماده 
هرکس حقّ آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد . این حق شامل آزادي داشتن یا نداشتن  -1» 

قبول یک مذهب یا معتقدات، به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب یا اعتقادات خود، 
دي یا جمعی ، خواه به طور علنی یا در خفا، آزادي در عبادت و اجراي آداب خواه به طور فر

 و اعمال و تعليمات مذهبی. 
هيچکس نباید مورد اکراه واقع شود که به آزادي او در داشتن یا قبول یک مذهب یا   -2

 معتقدات به انتخاب خودش، لطمه وارد آورد . 
وان تابع محدودیت هایی نمود، مگر آنچه آزادي ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی ت -3

منحصراً بموجب قانون پيش بينی شده و براي حمایت از امنيت ، نظم ، سالمت یا اخالق 
 دولت ایران .«عمومی یا حقوق و آزادي هاي اساسی دیگران ضرورت داشته باشد 

حق شده به ميثاق بين المللی  حقوق مدنی و سياسی مل 17/2/1354به موجب  قانون مصوب 
آن به عنوان منبع داخلی اصلی آزادي عقيده ، در کنار اصل مذکور قابل  18است ، مفاد ماده 

 بررسی است . 
همچنين اعالميه امحاء تمامی اشکال نابردباري و تبعيض مذهبی سند خاصّ حمایت از 

ب به تصوی 1981نوامبر  25در تاریخ  55/36آزادي عقيده می باشد که طی قطعنامه شماره 
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيده است . 

ماده اي که مفاد اعالميّه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی   8در مقدمه این اعالميه 
حقوق مدنی و سياسی را مورد اشاره قرار داده، به موضوع دین به عنوان عامل اساسی شناخت 

الميه بر حق ازادي فکر،وجدان و زندگی ، صلح و عدالت عطف توجه شده است .مفاد این اع
 2(و... تکيه دارد. 3و2(،منع تبعيض و نابردباري مذهبی) ماده 1دین )ماده 

هتک حرمت و :» قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چنين بيان می کند که  39و نيز اصل 
 حيثيت  کسی که به حکم قانون دستگير ، بازداشت، زندانی یا تبعيد شده به هر صورت که

هر کدام به نحوي بيانگر حمایت از 39و  23اصول  .« باشد ممنوع و  موجب مجازات است 
                                                           

  334،ص 1384سيد محمد هاشمی،حقوق بشر و آزادیهاي اساسی،نشر ميزان،تهران،چاپ اول،پائيز ، -1



۹ /مقدمه  

 
داده هاي شخصی حساس هستند. عقاید مذهبی ، فلسفی و سياسی از مهمترین داده هاي 
شخصی حساس به شمار می روند. و جستجوي غير قانونی پایگاه هاي داده و جمع آوري و 

اید شخصی می تواند مؤثرترین و خطرناکترین نوع تفتيش پردازش داده هاي مربوط به عق
را می توان  مهمترین اصل قانون اساسی در حمایت از حریم خصوصی  23عقاید باشد . اصل 

اطالعاتی دانست . داده هاي شخصی مربوط به سوابق کيفري و همچنين داده هاي مربوط به 
اس به شمار می روند که عبارت عام پرونده هاي جاري کيفري، دستة دیگري از داده هاي حس

را می توان ناظر بر این داده ها نيز دانست ، زیرا نقض اصول بکارگيري  از داده هاي  39اصل 
مربوط به محکومين و افراد تحت تعقيب می تواند موجب هتک  حرمت و حيثيت این افراد 

هم در زمينه   25شود و ممنوعيت این عمل منحصر به روش  و وسيلة خاصی نيست .اصل 
بازرسی و » حریم خصوصی ارتباطاتی بسيار حائز اهميت است . این اصل مقرر می دارد : 

نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرافی و تلکس ، 
سانسور ، عدم مخابره و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشاي مخابرات 

گرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس تل
به این ترتيب از مجموع اصول مذکور می توان دریافت که «. ممنوع است مگر به حکم قانون 

قانون اساسی حق بر حریم خصوصی را به رسميت می شناسد ولی این امر بایستی تصریح شود 
قانون اساسی ، تصریح این حق می تواند یکی از محورهاي بازنگري باشد و در اولين بازنگري 

، تا انجام چنين مهمی شوراي نگهبان  که مرجع تفسير اصول قانون اساسی است می تواند طی 
یک تفسير رسمی از اصول مذکور بر اقسام مهم حق بر حریم خصوصی صحه بگذارد و تا 

 حدودي خالء موجود را پر کند . 

 



 

 اول بخش
 و تاریخچه بحث كلیات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر 

ارزشهایی است که کرامت انسانی براي ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا 

گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطالعات 

ل داشته باشد. عالوه براین توسعه تکنولوژي و پيشرفت بشر مربوط به خود را تحت کنتر

،تعرض به حقوق و آزادیهاي اشخاص را افزایش داده و متقابال براي حمایت بيشتر از 

آزادیهاي شخصی،تکاليف و مسئوليتهاي جدیدي بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب 

رامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد و تاکيد بر ک 1948اعالميه هاي جهانی حقوق بشر در سال 

در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص براي مداخله در زندگی خصوصی 

آنان،سر آغاز تحوالت جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همين 

هاي اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه اي در حمایت از حریم خصوصی گام

 جدي برداشته اند. 

 تعاریف  1- 1

 تعریف حریم خصوصي  1-1-1

در زبان محاوره و نيز در مباحث فلسفی، سياسی و حقوقی « حریم خصوصی » با آنکه واژه  

مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف یا تحليل واحدي از این اصطالح ارائه نشده است 

.مفهوم حریم خصوصی ریشه هاي عميقی در مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی و ميزان 

 اي مختلف دارد . ارزش آن  در فرهنگ ه

یک مفهوم سيال است که معانی مختلفی از جمله آزادي « حریم خصوصی » به طور کلی  

اندیشه ، کنترل بر جسم خود،  کنترل بر اطالعات راجع به خود، آزادي از نظارت هاي 

دیگران، خلوت و تنهایی ،حمایت از حيثيت و اعتبار و حمایت در برابر تفتيش ها و تجسس ها 

 امل می شود . را ش

دشواري  تعریف حریم خصوصی و تعيين چارچوب ماهوي و صوري آن سبب شده  

است که برخی نظریه پردازان ، هویت مستقلی  براي آن قایل نشده و حمایت از  آنچه را که 
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به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبيت شده، احاله دهند. بنابراین  امروزه دو 

 رویکرد مختلف در مورد هویت استقاللی حریم خصوصی وجود دارد: 

برخی علما با یک نگاه شکاکانه و انتقادي حریم خصوصی را مورد مطالعه قرارداده اند .  -1

حقی نسبت به  حریم خصوصی وجودندارد و حریم مهم ترین ادعاي این افراد آن است که 

خصوصی چيز تازه اي نيست و مطلب خاصی هم نمی گوید زیرا ، هر نفعی را که به عنوان نفع 

حاصل از حریم خصوصی مورد حمایت واقع شده است می توان در قالب نفع ها یا حق هاي 

» سمی. از این گروه به دیگر مورد حمایت قرار داد؛ مثال حق مالکيت ویا حق بر امنيت ج

 یاد می شود . « تحویل گرایان 

در مقابل ، بسياري از نظریه پردازان بر این باورند که حریم خصوصی فی نفسه یک  -2

مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه هاي فلسفی اینان دربارة تعریف حریم خصوصی در نيمة 

که در عرصة حمایت حقوقی و قانونی از دوم قرن بيستم برجسته شده و عميقاً از تحوالتی 

حریم خصوصی صورت گرفته متأثر شده است . برخی براي دفاع از حریم  خصوصی، بر 

کنترل اطالعات راجع به افراد  تأکيد کرده اند ، برخی دیگر مفهوم حریم خصوصی را موسع 

خی آن را براي در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازکرامت انسانی حمایت می کنند ، بر

حفظ صميميت ضروري دانسته اند. سایر مفسرین به این دليل از حریم خصوصی دفاع کرده اند 

که آن را براي شکوفایی روابط گوناگون  بين اشخاص ضروري می بينندیا آن را به عنوان 

)  معياري دانسته اند که به انسان توانایی می بخشد تا دسترسی دیگران به خود را کنترل کند

( یا آن را نه تنها به عنوان وسيله کنترل دسترسی دیگران بلکه 1988و آلن در  1980گویسن در 

وسيله تعالی بيان وافکار شخصی دانسته اند و سرانجام آنکه برخی مؤلفين از ترکيب تعاریف 

 مذکور استفاده کرده اند .

 :  به طور کلی این تعاریف را می توان در شش دسته تقسيم بندي کرد 

 حریم خصوصی عبارتست از حق داشتن تنهایی.   -1
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حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به خود و توانایی ایجاد مانع در برابر  -2

 دسترسی هاي ناخواستة به شخص.  

 حریم خصوصی یعنی محرمانگی ؛ یعنی پنهان ساختن برخی امور از دیگران.  -3

 حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطالعات شخصی.   -4

 ریم خصوصی یعنی حمایت از شخصيت  و کرامت.  ح -5

 حریم خصوصی یعنی صميميت و نزدیکی.  -6

برخی از این تعاریف و برداشت ها براي افادة مفهوم حریم خصوصی به وسيله متوسل شده 

اند و برخی به هدف. بين این برداشت ها تداخل و هم پوشانی نيز وجود دارد. براي مثال کنترل 

برابر است با محدود ساختن دسترسی دیگران به انسان. بنابراین، برداشت بر اطالعات شخصی 

هاي مذکور بر اساس اصول خاصی طبقه بندي نشده اند، بلکه گزینش و ارائه آنها در شش 

 دسته صرفا براي نشان دادن نظریه هایی است که دربارة حریم خصوصی  ارائه شده است.

ن ماهيت و اهميت حریم خصوصی مضيق عمل کرده به عالوه برخی ازاین تعاریف  در تعيي

اند و برخی دیگر موسع. برخی مضيق هستند زیرا بعضی از جنبه هاي زندگی را که نوعاً 

خصوصی شناخته می شوند در بر نمی گيرند و برخی دیگر موسع هستند زیرا اموري را که نوعاً 

 خصوصی شناخته نمی شوند از شمول تعریف خارج نمی سازند . 

همچنين در گذشته توجيه حمایت از حریم خصوصی عمدتاً بر مبناي اصول اخالقی  

صورت می گرفت ، اما اکنون دو گرایش کلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می 

 خورد : 

برداشت هاي توصيفی از حریم خصوصی : این برداشت ها بيان می دارد که در عمل و  -1

 خصوصی حمایت شده اند .  واقع چه چيزهایی به عنوان امور

برداشت هاي دستوري از حریم خصوصی: این برداشت ها از ارزش حریم خصوصی و  -2

 حدود شایسته  براي حمایت از آن صحبت می کنند . 
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تلقی « نفع»در هر یک از برداشت هاي مذکور، برخی متفکرین ، حریم خصوصی را  

قانونی می دانند که باید به وسيله قوانين اخالقی یا « حق » می کنند برخی دیگر آن را یک 

 جامع مورد حمایت قرار گيرد . 

 دراینجا به بررسی برخی تعاریف مشهور از حریم خصوصی می پردازیم :  

از مضيق ترین و اولين تعاریفی که در باب حریم خصوصی ارائه شده است، می توان به 

» اشاره کرد که حریم خصوصی  را به «   حق داشتن حریم خصوصی» تعریف نویسندگان مقاله 

تعریف نموده اند . عليرغم گستردگی،  این تعریف نزدیک به یک قرن «  حق داشتن تنهایی 

پيشرفت تکنولوژي اطالعاتی،  1990و  1980، 1970مورد  استفاده قرار گرفت . در دهه هاي 

 3بررسی هاي بيشتر وعميق تري را در معناي حریم خصوصی موجب شد .

دوارد بلوستين نقض حریم خصوصی را به عنوان یک اقدام توهين آميز نسبت به ا 

انسانی که مجبور است تا :» شرافت، حيثيت و تماميت بشري قلمداد می کند .  به گفتة بلوستين 

تمام دقایق زندگی اش را در ميان دیگران بگذارندو تمامی نيازها ، افکار ، آرزوها، تمایالت یا 

بع نظر عمومی باشد محروم از فردیت خویش و تماميت و شرافت بشري است خشنودي او تا

،چنين فردي با تودة مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمی شود 

،خواسته هاي او شناخته شده بوده و هميشه به چيزهاي مورد قبول عموم متمایل است ، 

شود کيفيت صميمت منحصر به فرد شخصی را فاقد  احساسات او از آنجا که آشکارا ابراز می

بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشی می شود ، چنين موجودي گرچه ذي شعور و مدرک 

  4«.است ولی موجودمثلی بوده و فرد به شمارنمی رود
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