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چگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و  

 1آگاهی عمومی

 ٭ محم جاللي

 ٭٭ ما، ه تسخیسو

 چكی ه

ا  نيست. بارها شاهد پخ  طيلم، مسدأم  نقض حريم تصدوصدي اطراد، موضوع تازه   

ايم. ومي منچ  در چند عکس يا مکاممات تصوصي ايشان بوده يا در ايح مورد شنيده

از اددال اتير جلب توج  كرده و جنجال بر انگيم بوده ااددت، پخ  شدددن اتبار   

زندگي تصوصي اطراد  اات ك  بعضاً رئيس يک كشور بوده و ب  تاير ايح موضوع 

اند. از اويي ارتضا  راان  و دنيا  امروز تا مرز بركنار  از امت توي  پي  رطت 

ا  را ب  عنوان حق بر مگاهي در كسدددب مگاهي برا  اداره جامع  و كنترل امور، ايده

ادو  ديگر علي رغم زشت دانستح برتي امور،  نمايد و از از ادو  مردم مطرح مي 

نشيني حريم شود. همتهديد نقض حق بر تلوت و حريم تصدوصدي اطراد مطرح مي  

محدوديت رانوني و روي   "تصدوصي و مگاهي مردم در تصوص مقامات عمومي، ايد 

را ب  عنوان كم ايراد تريح نظر، از او  نويسنده ارائ   "رضدايي مبتني بر ايده تعادل 

 ده اات.نمو

 ويژگان يلی و

 .حريم تصوصي، مقام عمومي، حق مردم بر مگاهي، راان 
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 مقدمه

شنااد ك  ب  وايل  هر انساني برا  تود محدوده و حريمي را ب  راميت مي

ا  ك  دارا  من از مداتل  و كنجکاو  ديگران در امان مي ماند. محيط و محدوده

ب  من موجب ارزن ، توبيخ و بعضاً مجازات احترامي ارزش و اهميت بوده و نقض و بي

رنگ شدن شود. حتي در عصر ارتبايات ك  شايد ويژگي بارز من كمطرد تايي مي

ها  ايالعاتي پايان نياطت  و تالش در جهت ايح محدوده اات، نگراني بشر از درندگي

مند كردن ايح چارچوب ها با دنيا  جديد همچنان مورد توج  اات. نق  نظام

ها در پيمودن مرزها  شخصي و جهاني ااز  ايالعات، چنيح حصر ب  طرد راان من

امور  را ب  بديهيات زندگي در چند ده  گذشت  تبديل نموده اات. گذشت  از 

دهي طکر  ايشان در رااتا  اهداف ها و جهتها در زندگي كالن انسانمداتل  راان 

ان ب  ويژه مقامات بلند پاي  ملي، تود، بعضاً پخ  ايالعاتي از زندگي تصوصي ايش

. برمال شدن راوايي بيل كلينتون ٢ها  حل نکردني شده ااتها و بحرانابب چام 

 .8مشهورتريح من اات122٠رئيس جمهور ممريکا در اال

ب  دنبال چنيح مسائلي، بحث مگاهي مردم از وضع مقامات عمومي دومت مطرح  

، طرد  دارا  امت 5شود. مقام عموميده ميها  متفاوتي مشاهشد ك  در من ديدگاه

تاص اداره امور عمومي در جهت منفعت عمومي اات. تعريف دريقي از من عنوان 

ول من را وتوان مقامات مسنشده اات اما با مراجع  ب  مفهوم تدمت عمومي مي

 و نيازها رطع متضمح ك  گويند را طعاميتي عمومي، امر يا تدمت»شنااايي نمود. 

 ب  و شده تارج تصوصي ابتکار و مزاد روابط از من اداره و اات عمومي مناطع تأميح

 اداره تنها را من دومت چ  باشد، گرطت  ررار دومت تصد  و اتتيار ا  درگون 

 مشاركت من اداره در بتوانند اطراد چ  و...(و دادگستر  و ملي دطاع مانند)كند

 ايح  اداره در دتامت از دومت هدف ك ... و پرورش و مموزش بهداشت، مانند)كنند

 باشد، اطراد با امر من اداره چ  و(باشد اطراد راهنما  و ارمشق تود ك  اات من امور

 رق،ب امتيازات اداره مانند) باشد داشت  نظارت من بر دريقي بسيار نحو ب  دومت اما

                                                                                                     
 ،٠٨شماره ،رسان  ااالمي، رويکرد تصوصي؛ حريم و راان  اتالق احمدرضا، علي،شاه ٢

 55، ص18٠٠زمستان
8http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/politics/special/clinton/stories/clinton012198.htm 
5 Public officials 
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  .6 «...(و تلفح و مب

ها  عمومي مقام مقام عمومي در وارع يک چهره عمومي اات ومي هم  چهره 

عمومي نيستند. مثالً يک ورزشکار يا اتاره اينما. بنابرايح تمركم ايح طعاميت، ب  

ا  از برراي حريم تصوصي اداره كنندگان امور عمومي جامع  ب  عنوان دات 

ا  الزم  ن و بازيگران و.... . عدهها  عمومي اجتماع اتتصاص دارد ن  توانندگاچهره

كار ايااي و داشتح مقام عمومي را مجوز چنيح مداتالتي در زندگي تصوصي ايح 

دانند و معتقدند اطراد با ورود ب  چنيح مناصبي از حريم تصوصي تود صرف اطراد مي

گر ا  دي)نظري  اعراض( و عده نظر كرده و داويلبان  پذيرا  چنيح مداتالتي هستند

ماهيت پليد اياات را عاملي برا  كسب ايالعات در جهت ضرب  زدن ب  مقام 

شمرند )نظري  تالطي(، در ايح صاحب ردرت در صورت عملکرد ناموج  و  بر مي

ا  ديگر نيم مموم اداره مطلوب جامع  تواط اطراد  شايست  و حفظ منفعت ميان عده

ك  در ادام  ب   نفعت عمومي()نظري  م دانندعمومي را مجوز چنيح مداتالتي مي

ا  ديگر علي رغم پردازيم. اما در مقابل عدهتبييح نقاط ضعف و رد ايح نظريات مي

وريح دانستح برتي امور از او  اطراد و حتي ارزن  بيشتر، ب  جهت انجام چنيح 

اند، اطشا  امور  از او  مقامات بلند پاي  عمومي ك  جلب اعتماد مردم را نموده

شان را تجاوز ب  حريم تصوصي ايشان تلقي نموده و تقبيح ت زندگي تصوصيايالعا

نمايند. از ايح منظر توج  ب  رعايت حريم تصوصي زندگي مقامات عمومي از من مي

 تريح مسائلا  هستند ك  امکان مداتل  در كوچکجهت ك  ايشان دارا  جايگاه ويژه

يشتر )ب  بيان باال(، مذا ب ان پذير ااتتريح توجيهي امکشان ب  اهومت و با كمزندگي

حائم اهميت بوده و بايد مورد پاادار  ررار گيرد. هرچند ايح موضوع اصالً ب  ايح 

ا  انجام دادند مورد برراي و رايدگي معنا نيست ك  اگر ايشان كار تالف و مجرمان 

عاد   ر مردمررار نگيرد، بلک  ب  ايح معناات ك  حريم تصوصي ايح اطراد اگر از ااي

تر هم نيست و بايد از ايح جهت مورد احترام ررار گيرد. چنان چ  بيشتر نباشد كم

اگر تجسس و مداتل  در زندگي شخصي از اشخاص جامع  صورت گيرد تواط 

 شود، در مورد مقام عمومي هم، چنيح اات.اايريح مذمت مي

زيم پرداي عمومي ميها ب  توضيح مفهوم مگاهدر ادام  پس از تبييح ايح ديدگاه

داريم و در نهايت امگو  منااب تعديل عنصر مگاهي و حريم و دامن  من را بيان مي

                                                                                                     
 ااتوار و محمد و نيم، امامي، ٢56، ص182٨امت،  ،يييرو  ق ق منوچهر، موتمني، يبايبايي 6

 85-51، صص18٠٧پاييم دوم، چاپ ميمان، انتشارات اول، جلد ،يييرو  ق ق كورش، انگر ،
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 دهيم.تصوصي را شرح مي

تحليلي صورت پذيرطت  اات. بديح معنا ك  -مقام  حاضر ب  روش توصيفي 

ها  مختلف پيرامون حريم تصوصي و مگاهي عمومي مطرح شده و اپس ب  ديدگاه

ايم و نظري  مطلوب در هر حوزه و چگونگي نسبتشان را از نظر رات پرداتت تحليل نظ

 گذرانديم. 

جا ك  حريم تصوصي اطراد، كليد برتوردار  ايشان از مزاد  ب  عنوان از من 

حق بنياديح اات؛ ضرورت تالش انجام گرطت  در ايح پژوه  نيم در جهت حمايت 

اات ك  صرف انسان بودن، منان را از ايح ها  اطراد  صورت گرطت  از حقوق و مزاد 

اازد. اميد اات ايح نوشتار در برراي اهداف مورد نظر موطق بوده مند ميحقوق بهره

 و راهي در جهت اازگار  بگشايد.

 هاو     آن سیم خص صي و يی گاه .1

در ايح رسددمت، ابتدا ب  ارائ  تعريفي در زمين  حريم تصددوصددي ب  يور كلي  

ها  حول ايح موضدددوع، ب  ويژه نظرات راجع ب  حريم و ادددپس ديدگاهپردازيم مي

 نماييم.تصوصي مقامات عمومي را مطرح نموده و نقد مي

 (6) ق رس خل ت . تعسیف  سیم خص صي1.1

 ها ومفهوم حريم تصوصي يک معنا  ثابت و واحد نيست بلک  در يول زمان 

من ارائ  شده اات. مثالً در ايران  ها  متفاوتي ازها  مختلف، برداشتبست  ب  مکان

 تواهند نامتر از صد اال پي  مردم با ايح ااتدالل ك  با صدور شناانام  ميكم

سي كردند و كتود و متعلقاتشان را در دطتر دومت بنويسند، با ثبت احوال مبارزه مي

ك  . در حامي ٧ها را بداندحق نداشت نام همسر و طرزندان، تعداد زوجات و اح من

امروزه ب  امر  بديهي بدل شده اات. ب  هميح دميل اات ك  تعريف واحد  از 

                                                                                                     
5 The right to be left alone 

اوم،  چاپ راا، طرهنگي مؤاس  ،5 ج ،13قسن ير يیسين يجتماعي تاریخ جعفر، باف،شهر  ٧

 رسان ، ااالمي، رويکرد تصوصي؛ حريم و راان  اتالق رضا، احمد علي، در: شاه ٢٠5، ص18٧٠

 15، ص1388زمستان ،80شماره
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هايي برا  برشمردن توان ب  تالش. تنها مي٠حريم تصوصي تاكنون ارائ  نشده اات

 يا ارائ  تعاريفي كلي اشاره نمود. 2ياممللبيحبرتي مصاديق روشح من از او  مجامع 

بايد ب  ايح نکت  توج  نمود، ك  ارائ  تعريفي در ارائ  تعريفي از حريم تصوصي، 

جامع هم  زوايا و مانع از ورود مفاهيم غير، بسيار دشوار اات و ايح معضلي اات ك  

تعريف حريم »گويد: مي "1٨مرتور ميلر"اند. برا  مثال انديشمندان دنيا با من مواج 

ا  ندهتصوصي دشوار اات زيرا حريم تصوصي يک مفهوم بسيار مبهم و شکن

                                                                                                     
 5٠همان، ص ٠
 امنيت و مزاد  زندگي، حق طرد  هر: گويدمي چنيح 8 ماده در (125٠) بشر حقوق جهاني اعالمي  2

 مکاتبات يا ارامتگاه تانوادگي، امور تصوصي، زندگي در نبايد ممده نيم1٢اصل در و دارد شخصي

 برابر در. شود حمل  كسي شهرت و مبرو و شراطت ب  يا گيرد صورت توداران  ها مداتل  كسهيچ

  .اات شخصي هر حق رانون حمايت از برتوردار  هاييمداتل  چنيح

 در نبايد كس دربردارنده ايح نکت  اات ك : هيچ( نيم 1255) ايااي-ميثاق حقوق مدني1٧ماده

 ونران تالف يا(مجوز بدون)توداران  مداتالت مورد مکاتبات يا ارامتگاه و تانواده و تصوصي زندگي

 دارد حق كس و هر .شود وارع غيررانوني تعرض مورد نبايد او حيثيت و شراطت همچنيح و گيرد ررار

 .گردد برتوردار رانون حمايت از هاتعرض يا مداتالت گون  ايح مقابل در

 حقي عنوان ب  را تصوصي حريم كرده صادر تصوصي حريم درباره ك  ا رطعنام  در اروپا شورا 

  .اات كرده تعريف ديگران مداتل  حدارل و تود اليق  با زندگي داشتح ب  نسبت

 ٢ بند در شد، برگمار نروژ در ك  تصوصي حريم رعايت حق درباره حقوردانان كنفرانس هم چنيح

 ردنك زندگي ب  نسبت ماندن تنها ب  نسبت اات حقي تصوصي حريم حق: اات مورده تود اعالمي 

  .ديگران مداتل  درج  حدارل با و تود اليق  با

 تصوصي حريم ب  توج  زمين  در ب رسمت 1٠ درماده ( نيم1852) ااالمي بشر حقوق اعالمي  در

 اي جااواي و باشد داشت  ااتقالل تود تصوصي زندگي امر در ك  دارد حق انساني هر اات مورده

 ان زورگوي دتامت هرگون  مقابل در ازو  بايد و نيست جايم و  حيثيت كردن مخدوش و و  بر نظارت

  .شود حمايت

 داامبر 1٢ مصوب ايالعاتي جامع  درباره اران عامي اجالس اصول بياني  در تصوصي حريم ب  توج 

 امنيت جمل  از بخ  ايمينان چارچوب تقويت ممده بياني  ايح 86 ماده در. شودمي ديده نيم ٢٨٨8

 از كنندهمصرف از حمايت و تصوصي حريم حفظ اعتبار، تضميح شبک ، امنيت و ايالعات

 ايالعاتي ها طنآور  از كنندگانااتفاده ميان اعتماد ايجاد و ايالعاتي جامع  ايجاد ها شرطپي 

  .اات ارتبايي و

 اديحبني ها مزاد  و بشر حقوق رعايت ايالعاتي ها طنآور  از ااتفاده در نيم بياني  ايح 6٠ ماده در

 .اات شده تاكيد تصوصي حريم جمل  از
1٨ Arthur Miller 
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برا  برشمردن برتي مصاديق من، شايد تعاريف ذيل را منااب  هاشومي تال .11«اات

 برشمرد:

 انانس يک ك  اات اشخاص زندگي از رلمرو  و نسبي حقي تصوصي، حريم»

 من ب  تجاوز جامع ، نيازها  درك با انساني، كرامت و شأن حفظ مبنا  بر متعارف

 .1٢«شماردنمي جايم را

شود، در ايح تعريف ب  توبي ب  ويژگي زمان و مکان و..... ك  مالحظ  ميچنان 

تعريفي تاص را از حريم   ااشاره شده اات. شرايط اجتماعي هر محيط و جامع 

تر ب  من اشاره نموديم، بسيار حائم ك  پي شنااد ك  چنانتصوصي ب  راميت مي

 اهميت تواهد بود.

رلمرو  از »صوصي ايح گون  معرطي شده اات: در تعريفي ديگر، حريم ت 

زندگي هر طرد اات ك  من طرد نوعاً و عرطاً يا با اعالن ربلي، انتظار دارد ديگران بدون 

رضايت و  ب  ايالعات راجع ب  من داتراي نداشت  باشند يا ب  من رلمرو وارد نشوند 

  را در من رلمرو مورد يا ب  من رلمرو نگاه يا نظارت نکنند يا ب  هر صورت ديگر  و

 .18«تعرض ررار ندهند

در ايح تعريف نيم، ضمح توج  ب  ويژگي عرطي بودن، عنصر نوعي نيم مورد  

ك  در بر شمردن مصاديق متيقح اشاره ررار گرطت  اات. چرا ك  برتي امور، چنان

شوند. ب  ميند، هميش  جمء ايح محدوده محسوب ميحريم تصوصي ب  شمار مي

ايح تعريف، با اشاره ب  حاالت عدم تعرض، ب  نوعي ب  مصاديق حريم  عالوه در

 تصوصي نيم اشاره شده اات.

من چ  نوعاً يا عرطاً رلمرو زندگي انسان  "توانيم نتيج  بگيريم،بنابرايح مي

متعارف را با توج  ب  كرامت ذاتي و جايگاه اجتماعي و  از تعرض ديگران مصون مي 

 شود.ص تعريف ميحريم تصوصي شخ "نمايد

                                                                                                     
، 5٨و 82، شمارههاو يرتباطيپژوهشها  همگاني، انصار ، بارر، حريم تصوصي در راان  11

 و تطبيقي ااالم حقوق در من از حمايت و تصوصي حريم بارر، و انصار ، 12٧، ص18٠8زمستان

 6، ص18٠8زمستان ،55شماره ،(تهسين يينشگاه)سیاسي عل م و  ق ق ايران،
 عل م ،(امسالم علي ) علي امام ايره و كالم در تصوصي زهرا، حريم عامر ، و معصوم  عامر ، 1٢

 8٠، ص182٨زمستان ،65شماره چهاردهم، اال ،سیاسي
 احمد علي، و شاه 8٠، ص18٠5، انتشارات امت، چاپ اول،  ق ق  سیم خص صيانصار ، بارر،  18 

 6٨، ص18٠٠زمستان ،٠٨شماره ،رسان  ااالمي، رويکرد تصوصي؛ حريم و راان  اتالق رضا،
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 هاو      سیم خص صي. يی گاه1.1

از او   12٠٨با وجود مطرح شدن حريم تصوصي ب  عنوان يک حق در اال 

ك  ب  دنبال كنجکاو  تبرنگاران در مورد  "موئيس برانديس"و  "ااموئل د . وارن"

، گروهي با حقي ب  نام حريم 14برگمار  ضياطتي در منمل مرا  وارن صورت پذيرطت

د دانند و بر ايح باورنتصوصي، كامالً مخامفت كرده و من را مربوط ب  زمان گذشت  مي

ك  ارتضا  زندگي در دنيا  امروز، صرطاً مموم توج  ب  زندگي جمعي و مناطع عمومي 

  15.يلبدرا مي

ها  مختلفي ررار ، در تقسيم بند اما در مقابل، يرطداران ايح حق انساني 

ها  متفاوتي از من اطق بر ار اصل وجود چنيح حقي، ديدگاهگيرند ك  ضمح تومي

 ها در برابر مقامات عمومي و صاحب منصبان اداره جامع  دارند. در ايح بخ ، ب  ايده

پردازيم، ايح عده با اااس وجود ايح حق مخامفان حريم تصوصي مقام عمومي مي

د و معتقد ب  وجود حريم نماينمخامفتي ندارند ومي در موضوع حاضر از من دطاع نمي

تصوصي برا  مقامات عمومي نيستند و با نقد هر يک از منان، نظر مواطقان حريم 

داريم. الزم ب  ذكر اات نظرات ذيل، از برراي تصوصي مقامات عمومي را بيان مي

 اند و ب  صورت منسجم در جايي عنوان نشده اات.منابع مختلفي گرد مور  شده

: ايح گروه بر ايح باورند ك  ذات و ماهيت دارا بودن 15اضيرطداران نظري  اعر .1

بينان  مردم در  گيرنده نظارت و دتامت ريممقام عمومي و اداره جامع  در بر

 هااتگويي دومتجهت شفاف ااز  مسائل و تضميح حکمراني توب و پااخ

                                                                                                     
 داوود ترجمۀ رويدادها،  از مگاهي ب  مردم حق برابر در تصوصي حريم حرمت كارل،   هوامح، 15

 58، ص18٧6پاييم ،٢٧، شمارهرسان حيدر ، 
 اات. برا  مطامع  ن.ك.:  "جوديس جرويس تامسون"مشهورتريح ديدگاه در ايح زمين  از من  16

Judith Jarvis Thomson, "The Right to Privacy," Philosophy & Public 

Affairs, 4.4 (1975), pp 295-314 
عل م م  و عامر ، زهرا، حريم تصوصي در كالم و ايره امام علي )علي  امسالم(، و عامر ، معصو

 86-8٧، صص182٨، زمستان65اال چهاردهم، شمارهسیاسي، 

شمرد مراجع  برا  ديدن نظر مخامف ك  حق بر حريم تصوصي را يک حق اتالري بنياديح بر مي

 نماييد ب :
Alfino, M. & Randolph Mayes, G., “Reconstructing the Right to Privacy”, 

California State University (2002), pp 1-25 
15 Waiver theory 
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شوند مگاهان ، دات از حق بر حريم تصوصي و منان ك  ب  ايح رلمرو وارد مي

 a)كنندشويند. ايح گروه از ايح موضوع ب  عنوان نوعي معامل  ياد ميوي  ميت

sort of Faustian bargain ا  ك  در من ارزشي معنو  با ارزشي معامل (؛

شود. يعني در ازا  شهرت مادام امعمر، حريم دنيو  يا با ردرت معاوض  مي

 دهند.تصوصي شان را مادام امعمر از دات مي

نظر دريقاً شبي  ب  مورد  اات ك  بگوييم در ورزش، جراحت و مايب اما ايح  

ناپذير اات؛ ومي ايح بدان معنا نيست ك  يک طرد با ورود  ديدن محتمل و بلک  گريم

نمايد و مثالً در صورت ب  عرص  ورزشکار  از حق بر االمت تود چشم پوشي مي

ز  طوتبال، ورزشکار تايي را بروز تطا از او  ورزشکار  ديگر ب  عنوان مثال در با

ميد! توبيخ نکرده و بگوييم ك  ايح در ذات يک باز  دات  جمعي اات و پي  مي

ح ا  ك  ب  ايچرا ك  بديح ترتيب اطراد از ترس ب  تطر اطتادن جانشان و كم توجهي

شود، رغبتي برا  ورود ب  ايح عرص  نمي نمايند؛ تطر  ك  مشاب  من موضوع مي

تواند مطرح شود. بايد دانست ك  وجود عمومي در ايح يرز تفکر، مي برا  مقامات

ا  ب  معنا  پذيرش داويلبان  من نيست؛ برتي امور ب  ظاهر بديهي در هر عرص 

نمايد ك  در ايح عرص  طالن موضوع شايع اات پس بلک  صرطاً ايح معنا را متبادر مي

ن ها  درماني همچناصورت ابتال، راهبايد بيشتر درت نمود تا درگير من نشد ومي در 

توان دانستي چنيح موضوعي وجود دارد ديگر نميباري اات ن  ايح ك  چون بايد مي

  هايي بيح ايح نظر با نظريا  انديشيد. بايد ياد مور شد ك  شايد بتوان شباهتچاره

ر ميش  دگناهي هاردام مشاهده نمود ومي بايد تاير نشان كرد ك  يک پارادايم از بي

مسأم  مبرو وجود تواهد داشت ك  در نظري  اردام وجود ندارد. ضمح من ك  بر تالف 

عمل طرد در اردام، در موضوع مد نظر، طرد عملي كامالً مشروع و ناطع اداره امور 

 دهد.عمومي و رتق و طتق نيازها  مردم را بر عهده گرطت  و انجام مي

يم بر ايح باورند ك  ماهيت اياات، من را : ايح عده ن1٧كار يرطداران نظري  ريا .٢

گو در جهت حفظ مناطع صاحب منصبان  تبديل ب  ابمار  طريبنده و دروغ

ا  در دات داشت  باشند، تا از من نمايد. مذا مردم بايد هميش  بر  برندهمي

ها  مقامات ااتفاده نمايند. ايح مهم، تنها با كنکاش در زندگي علي  طريبکار 

                                                                                                     
1٧ Hypocrisy theory 
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ميد تا ب  مورع از من بهره شان و جمع مور  ايالعات الزم حاصل ميتصوصي اي

 شود.برده

ايح نظري  نيم از روت چنداني برتوردار نيست، چرا ك  نابود كننده اااس  

اه گصدارت و شفاطيت اات. ب  ايح توضيح ك  اگر چنيح پي  طرضي غلب  نمايد، من

 ها  ناموج  تبديلصحن  كشمک  بايد منتظر ايح باشيم ك  عرص  اداره جوامع ب 

توان ب  هيچ مدير و اياات مدار  اعتماد نمود و امر اداره جامع  با شود. ديگر نمي

بت ماند؛ صحاعتماد  روبرو شده و ب  راحتي عاجم از داتيابي ب  مقصود ميچام  بي

معناات و من چ  باري مي ماند ن  مناطع عمومي بلک  تالش از حکمراني توب بي

ا  حفظ امت اات. از يرطي تاريخ حکمراني در شرق و غرب عامم، مقاماتي را ب  بر

غرورمطريح بوده و مردم با شنيدن  تاير اپرده اات ك  يادمور  تدماتشان همچنان

هايي چند حتي وجود مثال. هر1٠نمايندنامشان مرزو  بازگشت ب  من دوران را مي

ا گيرند ركساني ك  در من مسند ررار ميتواند ذات تطرناك ردرت و ايح چنيح نمي

اعتماد  و پي  داور  منفي گذاشتح نيم راه چاره مناابي تغيير دهد، اما بنا را بر بي

 نخواهد بود.

: يرطداران ايح نظر با اومويت دادن ب  منفعت 12يرطداران نظري  منفعت عمومي .8

عيت حساس عمومي در برابر حقوق طرد ، تاص  در مورد مقامات عمومي و مور

نمايند ك  اهميت و اداره امور عمومي از او  ايشان، بر ايح نکت  تاكيد مي

كند، توج  ب  عملکرد صاحب منصبان دائما حساايت مناطع عمومي ايجاب مي

-از او  صاحبان اصلي ردرت يعني مردم رصد شود تا چنيح برانداز موشکاطان 

اد ردرت حاكمان گردد. در نتيج ، ا ، عاملي بازدارنده بر ار راه تودكامگي و طس

طدا شدن حقي طرد )حريم تصوصي(در مقابل چنيح منفعت بمرگي كامال 

 منطقي و عارالن  تواهد بود.

                                                                                                     
 در رابط  با ايح دو نظري )اعراض و رياكار (ن.ك.: 1٠

Hilden, J., “DOES CELEBRITY DESTROY PRIVACY? Naomi 

Campbell And Narcotics Anonymous”,(2002) accessed on 22 July 2014 at 

http://writ.news.findlaw.com/hilden/20020402.html 
12 Public Interest theory 
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شايد بتوان گفت ايح ايده پريرطدارتريح نظري  در بيح مردم برا  توجي   

 ك مداتل  در حريم تصوصي مقامات عمومي اات. ومي بايد ب  ايح مهم اشاره نمود، 

رصد شدن اعمال و رطتار كساني ك  برا  اداره امور عمومي و مناطع جمعي برگميده 

اند، از او  مردم ن  تنها شايست  بلک  الزم  يک جامع  ترري تواه و دموكراتيک شده

نمايد، حدود و دامن  ايح بوده و نشان  روت من اات. ومي من چ  حائم اهميت مي

دون تحديد مرزها  ايح مداتل ، اطراد را در معرض توان بنظارت اات. چرا ك  نمي

ها  عمومي ررار داد. زيرا ايح امر تود نارض حق بنياديح اطراد، ب  ويژه مماج داور 

ك  مي دانيم حقوق بنياديح نقض نخواهند شد؛ مگر با توجي  شود و چنانمزاد  مي

 وان يک حکم كليتا  از او  مدعيان مصلحت كالن. بنابرايح نميمتنااب و موج 

در مورد برتر  منفعت عمومي پي  گفت  بر حق بنياديح انساني صادر نمود و موضوع 

نيازمند برراي در هر مورد و وضعيت تاص اات. ياطتح تعادل منااب بيح مصامح 

جمعي و حقوق طرد ، ك  ايح مقام  از من ب  عنوان راهکار منااب در داتيابي ب  

 ٢٨.در ادام  مورد مدار  ررار تواهد گرطت ااتپرا  اومي  بهره برده

از او  ديگر بايد ب  ايح نکت  توج  نمود ك  هر مقام عمومي، برا  اداره امر  

نمايد، ك  حيط  نمايد. بنابرايح منطقي ميمشخص از امور عمومي، ربول مقام مي

نظارت و كنترل اجتماعي، محدود در همان حيط  مشخص، صورت گيرد. ايح امر، 

جا  ديگران در وجوه مختلف زندگي شخصي مقامات عمومي را برا  مداتالت بي راه

اد كرده و اداره بهتر را ب  دنبال تواهد داشت. مسلما تعييح ايح حيط  بسيار حائم 

اهميت اات. چرا ك  با مشخص شدن من، حوزه نظارت عموم و ب  ويژه راان  روشح 

. شوندگاهي و درت بيشتر  برتوردار ميشده و از يرطي تود مقامات عمومي نيم از م

 در ارائ  نظري  نهايي، بيشتر ب  ايح موضوع تواهيم پرداتت.

باشد، ايح اات ك  حق بر حريم تصوصي، وج  ديگر  ك  الزم ب  ذكر مي 

كس طارغ از مذهب، رنگ، ناظر ب  انسانيت هر انسان ب  صرف انسان بودن  اات. هر

  باشد زيرا ريشاجتماعي، دارا  ايح حق اومي  بنياديح مينژاد، زبان، يبق  و پايگاه 

در حق مزاد  ب  عنوان حق بنياديح و  دارد. مقامات عمومي نيم اطراد انساني اما 

اند ك  حق بر حريم تصوصي ايشان ناظر ب  وج  انسان دارا  جايگاهي متفاوت

گاه ي داشت  باشند و پايشان اات و از ايح جهت با اطراد عاد  راعدتا نبايد تفاوتبودن

                                                                                                     
 سبتن نظسو مطالع  مهناز، كميتکي، در رابط  با باالنس مصامح جمعي و حقوق طرد  ن.ك: بيات ٢٨

 .182٨هشتي، راام  دكتر ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد ب ،جمعي مصالح و رسيو  ق ق
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تواند عاملي برا  تمايم باشد. بلک  ب  نحو ثانو  بايد و جايگاه ويژه ايشان ابتدائا نمي

مورد برراي ررار گيرد. بديح معنا ك  داشتح و حرمت حريم تصوصي، حقي انساني 

هايي ك  اات ك  تمام محاد بشر از من برتوردارند و ادعا  طقدان من برا  انسان

  مقام عمومي هستند، ادعايي تالف اصل و نيازمند براهيح رابل مقابل  با من دارا

باشد. امبت  جا دارد در ايح اصل ردرتمند اومي  ك  ضامح مزاد  هر طرد اات، مي

، نوه ٢1ا  داشت  باشيم. در ايح را زمين  ب  را  ديوان اروپايي حقوق بشر اشاره

کايتي بمرگ  ش ا  در من، ب  جرم اطترا ب  پدرااتاميح از يک نشري  و نويسنده مقام 

ا  مسکو رد شد. و  شکايت تود را ب  ديوان مطرح نمود ك  تواط دادگاه منطق 

اروپايي حقوق بشر علي  من دادگاه مبني بر كوتاهي در برابر حمل  و مايب ب  شهرت 

اات  و نام پدر بمر  ارشناا ، اظهار داشت. هر چند جمئيات و نتيج  را  جامب

نمايد، اظهار نظر ديوان در ايح مورد اات ك ، ومي من چ  برا  ما حائم اهميت مي

ا  از يک تانواده را تحت اوضاع و ابتدائا انتشارات مرتبط با شهرت عضو درگذشت 

احوال تاص، موثر بر هويت و زندگي تصوصي طرد دانست  و تحت شمول 

. اما ٢٢از حريم تصوصي رلمداد نمودكنوانسيون اروپايي حقوق بشر در حمايت ٠ماده

در نهايت، ديوان بيح اطترا ب  يک طرد تصوصي ك  شهرت  جمء الينفک شهرت 

ها  عمومي ك  تود اات و انتقاد مشروع از چهره ٠ تانوادگي و تحت حمايت ماده

. اما با درت در ٢8دهند، تفکيک رائل شدرا در معرض رضاوت و درت همگاني ررار مي

در  يابيم، ايح ك  يک چهره عمومي)مقام عمومي مورد نظر ما(ان در ميايح را  ديو

ر ناپذي، منطقا ب  وااط  جايگاه  اجنتابمعرض رضاوت و درت همگاني ررار گيرد

بلک  مقتضا  طعاميت و  اات و مسلما و  در يول دوران تدمت  در رابط  با 

                                                                                                     
٢1http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-128204 

 :٠ماده ٢٢

 .اات برتوردار تود مرااالت و تان  تانوادگي، و تصوصي زندگي ب  احترام حق از كس هر -

 مگر گيرد صورت دومتي مقامات از يک هيچ او  از نبايد ا مداتل  هيچ حق ايح اجرا  در -

 يايمن ملي، امنيت حفظ داليلااالر ب  مردم  جامع  يک در ك  موارد  و رانون بر منطبق مداتالت

 اي اتالريات و االمتي از حفاظت جرايم، و مرج و هرج از گير پي  كشور، ارتصاد  رطاه يا عمومي

 .شوند داده تشخيص ضرور  اايريح حقوق از حفاظت
 روپاييا كنوانسيون با مغايرتي ااتاميح ژوزف از انتقاد: بشر حقوق اروپايي ديوان علي، گرشاابي، ٢8

 ،(متح  ملل سازمان مطالعات يیسيني ينجم  نام  يوهفت )متح  ملل هاوتازه ندارد، بشر حقوق

 1٢-18، صص1828بهمح ،52شماره
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تواهد شد. اما مسأم  اصلي من وميتي ك  دارد، با اظهارنظر و انتقاداتي مواج  ومس

گيرد. ك  نبايد ب  اام كنترل، ا  اات ك  مورد مدار  و تجسس مردم ررار ميحوزه

ك ، تنها با روشح بودن من حوزه، اامب كل حريم تصوصي طرد انساني شود. چ  ايح

  ميد. ب  عبارت ديگر، تنها زماني كتوان برراي تفاوت انتقاد مشروع از اطترا طراهم مي

ا  شروع ب  كسب ايالعات و اتبار نموده و عموم، در محدوده منطقي و تعييح شده

چ  ك  گفت  شده توان ب  برراي ايح امر پرداتت ك  ميا مننمايند، مياظهار نظر مي

انتقاد  مشروع بوده يا اطترايي رابل مجازات؛ ومي اگر عموم پا را طراتر گذاشتند و 

)ب  دميل عدم رعايت محدوده  ض حريم تصوصي شدتجسس ايشان مشمول عنوان نق

نظارت و كنترل(، من گاه ادعا  هتک حيثيت و نقض حريم تصوصي از او  مقام 

 عمومي مانند هر انسان ديگر  پذيرطت  شده و كامال موج  تواهد بود.

بنابرايح مالحظ  شد ك  ادعا  مخامفت با حريم تصوصي مقام عمومي و  

حريم تصوصي اطراد عاد  داليل مشکارا غير رابل نقضي ارائ  متفاوت دانستح من از 

توان درياطت، حريم تصوصي ب  عنوان كند. با در نظر گرطتح چنيح موضوعي مينمي

رابل انکار ك  ضامح مزاد  اطراد بشر  اات، اصلي ثابت و مسلم بوده ك  حقي غير

لمداد كردن حريم ادعا  موج  دانستح نقض من در مورد مقام عمومي و متفاوت ر

گفت ، توان اثبات ديدگاه تود را تصوصي و  از ااير اطراد جامع  ب  داليل پي 

ندارد مذا، اصل اومي )حرمت حريم تصوصي اطراد چ  عاد  و چ  مقامات عمومي( ب  

 حکم منطقي، ثابت تواهد ماند.

اازد يچ  در ايح بخ  تبييح گرديد ما را ب  او  ايح پرا  رهنمون ممن       

توان ارتضا  زندگي در دنيا  مدرن و مموم مگاهي مردم ك ، ميا با برراي ثانو  مي

از امور را دميلي برا  محدود ااتتح حريم تصوصي ايح اطراد و دتامت در برتي 

وجوه من دانست؟ برا  پااخ ب  ايح پرا  ابتدا بايد حق بر مگاهي مورد برراي ررار 

د اپس ب  دنبال نظري  اازگار در تبييح عناصر مگاهي گيرد تا ماهيت من معلوم گرد

 با حريم تصوصي مقام عمومي بود.
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 11(11.  ق رس آگاهي) ق رس يينست 1

گير  حقي ب  نام مگاهي  در ايح رسددمت از مقام  پس از بيان چگونگي شددکل

عمومي در دنيدا  امروز، بد  ارائد  مسدددتندداتي در رابط  با من تواهيم پرداتت تا     

 مقصود رانوني از ايجاد چنيح حقي واضح شود. محدوده و

 . چگ نگي شكل گیسو1.1

ايح حق بعد از جنگ جهاني دوم وارد طرهنگ مردم )ممريکا( شد و تواط  

« پركو»مدير عامل پيشيح تبرگمار  ماوشيتدپرس عموميت ياطت.  ٢5«كنت كوپر»

صالحي  اول از و  نقل رول كرده اات، عقيده داشت ا ٢٧«كنراد طينک»من گون  ك  

دهد ك  مزادان  نسبت ب  انتشار اتبار اردام ب  مطبوعات اجازه مي ٢٠رانون ااااي

اازد تا اتبار را كنند و حق مردم ب  مگاهي ياطتح از مسائل، مطبوعات را موظف مي

ردم شکل گرطت و م"نيابت مطبوعات از جانب مردم"منتشر نمايند. بديح ترتيب ايده

ها ب  اتبار داتراي ياطت  و مزادان  تا ب  نيابت از جانب منتواهند از مطبوعات مي

                                                                                                     
٢5 Right to Know 

با مسان حق صحبت كرد يا تير، بحثي درباره ماهيت ايح امر اات  "مگاهي"توان از ايح ك  ميا مي ٢6

، نماييم. اما اجماالك  ب  دميل ارتباط غير مستقيم من با موضوع حاضر، از پرداتتح ب  من اجتناب مي

رد انساني حمايت شود ك  از كرامت انساني و طاعليت اتالري طزماني از امر  ب  عنوان حق ياد مي

نمايد و نقض من، مشکارا ايح دو مورد را نقض كند. در حامي ك  اگر ب  طرد  درباره دانستح امر  

اجازه ندهيم، كرامت ذاتي او يا ردرت اتتيارش را مستقيما الب نکرده ايم بلک  تمايل ب  دانستح و 

امح عمومي ب  تعبير  رلمداد كسب ايالعات برا  اداره بهتر امور، ارتضا  عصر ايالعات و از مص

ها، ما با مسئل  تماحم تواهد شد. اما در هر حال، حتي در صورت عدم پذيرش ايح ايده در مورد حق

دو حق يا تعارض حق و مصلحت مواج  هستيم ك  در هر دو مورد بايد ب  كشف اومويت و گمين  اهم 

 مطامع  مهناز، كميتکي، .: بياتبپردازيم. در مورد چيستي و ماهيت حق ها و مصامح جمعي ن.ك

 جمعي، راام  دكتر ، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مصامح و طرد  حقوق نسبت نظر 

182٨ 
٢5 Kent Cooper 

٢٧ Konrad Fink 
 يا ديح، يک ب  بخشيدن راميت تصوص در كنگره»(: 1٧21اصالحي  اول رانون ااااي ممريکا) ٢٠

 تاجتماعا برپايي برا  مردم حق يا مطبوعات يا بيان مزاد  ااتتح محدود يا من از مزادان  پيرو  منع

 .«كندنمي وضع را رانوني هيچ تسارت، جبران برا  حکومت از دادتواهي و مرام
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 .٢2ها مبادرت كنندنسبت ب  انتشار من

در بريتانيا  كبير، اردام ب  تنظيم 8٨نيم يک اازمان غير دومتي 1222 در اال 

ها  عمومي برا  بهبود حکومت، پااخ و انتشار اصومي برا  ااتتارمند كردن مگاهي

اعالمي  جهاني 12ااي نمود. ايح اازمان نام تود را از مادهگويي و تقويت دموكر

حقوق بشر گرطت ك  در ادام  بدان اشاره تواهد شد و اصومي نظير حداكثر ميمان 

، « دومتِ باز»داتراي ب  ايالعات، اممام ب  انتشار تواط مقامات، ارتقا  

تراي ب  ها  اندك برا  عدم اراي  ايالعات، تسهيل و زمانبند  دامحدوديت

 .81ايالعات و.... را معرطي كرد

 . مح ويه م يخل  و آگاهي 1.1

در زمين  نحوه ايح مداتل  و ايالع رااني، روانيح مختلفي از نظر گذشت   

 توانموريم. با در نظر گرطتح هم  ايح موارد مياات، ك  اهم من را ب  عنوان نمون  مي

من، روند مزادان  مطلقي در نظر متوج  شد ك ، در داتراي ب  ايالعات و اطشا  

 نظر ما اات.ها مداات و ريود  ذكر شده ك  اهميت ذكر منگرطت  نشده

 محق انساني شود هر( بيان مي125٠) اعالمي  جهاني حقوق بشر 12 در ماده 

 ا  بدونعقيده و باور داشتح مزاد  شامل حق ايح و اات؛ بيان و عقيده مزاد  ب 

 از اطکار و ايالعات انتشار و درياطت جستجو، حق و ،[مماحمت و] مداتل  از[ نگراني]

 .اات مرز  مالحظات ا  بدونراان  هر يريق

( نيم چنيح 1255) ايااي-ميثاق حقوق مدني 12 در بخ  دوم و اوم ماده 

 و تفحص مزاد  شامل حق ايح. دارد بيان مزاد  حق كس بيان شده اات ك  هر

 اي شفاها تواه حدات، ار ب  توج  بدون ربيل هر از اطکار و ايالعات اشاع  و تحصيل

 .باشدمي تود ب  انتخاب ديگر وايل  بهر يا هنر  صورت ب  يا چاپ يا نوشت  صورت ب 

 و اات تاص ها مسئوميت و حقوق مستلمم ماده ايح ٢ بند در مذكور حقوق اعمال

  برا و شده تصريح رانون در ك  بشود معيني ها محدوديت تابع اات ممکح مذا

                                                                                                     
 55پيشيح، ص هوامح، ٢2

8٨ ARTICLE 19)نام اازمان( 
81 Mendel, Toby, “The publics right to know, ARTICLE 19”, 33 Islington 

High St., London, N1 9LH, UK (1999) 

See: http://www.article19.org/ 
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 يا يمل امنيت و حفظ ديگران حيثيت با حقوق احترام :باشد داشت  ضرورت ذيل امور

 .عمومي اتالق يا االمت يا عمومي نظم

( نيم ب  نسبت، ريود  مطرح 1852) اعالمي  ااالمي حقوق بشر ٢٢ در ماده 

 با رمغاي ك  شکلي هر ب  را تود نظر ك  دارد حق انساني هر نمايد. بديح شرح ك مي

 اات جامع  برا  حياتي ضرورت يک تبليغات دارد. بيان مزادان  نباشد شرعي اصول

 هر  بکارگير يا انبياء كرامت و مقداات ب  حمل  و من اوءااتعمال و ااتفاده اوء و

 شيمتال يا زيان يا جامع  شدن متشتت يا هاارزش در اتتالل ايجاد ب  منجر ك  چيم 

  چيم هر يا و مذهبي يا رومي احسااات برانگيختح .اات ممنوع شود، اعتقاد شدن

 .نيست نيم جايم گردد، نژاد  تبعيض حس نوع هر برانگيختح ب  منجر ك 

 كند،( نيم بيان مي126٨) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1٨ بند اول ماده 

 و عقايد داشتح مزاد  شامل بايد حق ايح. اات برتوردار بيان مزاد  حق از هركس

 گرطتح نظر در بدون و دومتي مقامات دتامت بدون هاايده و ايالعات بيان و درياطت

  ب مجوز درياطت برا  هادومت تقاضا  مانع ماده، ايح. باشد جغراطيايي ها مرزبند 

ود و بند ب نخواهد اينمايي و تلويميوني ها بنگاه ها طعاميت يا اتبار انتشار منظور

 دارند، همراه ب  را هاييوميتومس و وظايف تود با ك  منجا از ها،مزاد  ايح اعمال دوم

 قررم رانون تواط ك  داندمي هاييمجازات يا هامحدوديت شرايط، تشريفات، نيازمند

 اي ارضي تماميت ملي، امنيت مناطع حفظ منظورب  ااالرمردم جامع  يک در و شده

 االمتي از حفاظت جرايم، ارتکاب يا مرج و هرج ايجاد از ممانعت جهت عمومي ايمني

 ايالعات اطشا  از جلوگير  اايريح، حقوق يا مبرو از حمايت مردم، اتالريات و

 .هستند ضرور  و الزم رضاوت داتگاه يرطيبي و ارتدار حفظ يا محرمان 

را  نيم كودك (12٠2) كنوانسيون حقوق كودك 18 ب  هميح ترتيب، ماده 

 و درياطت جستجو، مزاد  شامل حق ايح. داندمي عقيده ابراز مزاد  حق دارا 

 چاپ يا شفاهي يا كتبي مرزها، ب  توج  بدون ،نوع هر از عقايد و ايالعات رااندن

 و باشدمي كودك انتخاب ب  ديگر  راان  هر يريق از يا هنر  مثار شکل ب  ،شده

 ايح ومي باشد، تاصي ها محدوديت ب  منوط اات ممکح حق ايح اعمال

 .دارند ضرورت و شده تصريح رانون در ك  اات موارد  ب  منحصر طقط هامحدوديت

 موميع نظم يا ملي امنيت از حفاظت يا ديگران مبرو  يا حقوق ب  احترام برا  يعني

 .اتالري مسائل يا و عمومي االمت تاير ب  يا

ك  مالحظ  شد، داتراي و اطشا  ايالعات با ريود  همراه شده اات چنان
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 شاره نمود.توان ب  حريم تصوصي اطراد و حرمت مبرو  ايشان اك  از من جمل  مي

يور ك  در مورد حريم تصوصي اشاره نموديم ك  مفهومي بنابرايح، همان 

نسبي و طارد تعريفي واحد ومي با برتي مصاديق حدارلي و روشح اات ك  امکان 

ها در صورت موج  امکان پذير تواهد بود، مگاهي عمومي و كسب ايالعات ورود ب  من

العات اينيم مطلق نيست و در صورت اثبات تحقق ريود در نظر گرطت  شده، كسب 

 شود.و دامن  مگاهي محدود مي

ا  اازگار در نسبت انجي حريم تصوصي و اكنون برا  داتيابي ب  ايده

اند، ب  برراي دو راهکار ارائ  شده مگاهي ك  هردو مفاهيمي رابل انعطاف و غير مطلق

 .نماييمها، نظري  مطلوب را يرح ميپردازيم و با بر شمردن نقاط ضعف منموجود مي

 .يري،  ريهكار ير نسبت سنجي  ق رس  سیم خص صي و آگاهي عم مي3

ميد ك ، تا كنون نظرات چنداني در ايح بخ  از مقام  ذكر ايح نکت  الزم مي 

پيرامون هم نشيني متنااب مفاهيم مورد نظر ارائ  نشده اات. برراي نويسنده در 

ار اميده اات ك  ذيل راهکايح رااتا ب  داتيابي تنها يک نظر مدون در ايح زمين  انج

نماييم. راهکار دوم نيم طرض اول من را مطرح نموده و نقط  نظرات تود را ارائ  مي

 مورد.مقدر  اات ك  نويسنده ب  من اشاره و نقد الزم را ب  عمل مي

 .ريهكار يو 1.3

 رااني ايالع در راان  مطلق و كامل مزاد  بر مبتني اطرايي ديدگاه ن »

 در محدوديت مبتني براصامت تفريطي ديدگاه ن  باشد و كارگشا عمل در تواندمي

بر  لاص ك  معنا ايح ب  .و تفريط اطراط ايح بيح اات راهي حق، رااني ديدگاه ايالع

 ارو  مصامح برپاي  و رانون موجب ب  ك  موارد  در جم اات، ب  رااني ايالع مزاد 

 دد،گر اعمال ياد شده براصل هاييمحدوديت بيني پي  رابل و مشخص ا دامن  در و

 يزندگ ب  نسبت توضيح و رااني ايالع هر اما كنند نقض را حريم ها نبايدراان 

 اصل ااالمي حکومت و ااالم از ديدگاه .شودشناتت  نمي حريم نقض هم اشخاص

 مصلحت و عرف ها تابعضرورت .ضرورت اات، مگر در هنگام حريم ب  ورود بر عدم

 حياطت مگاهي حق و ايالعات مزاد  ك  بپذيريم ما بايد ك  ديدگاهي و ايح .اندجامع 

  اراي زمان در راان  اات اصحاب كاطي. نيست يکديگر با تماحم و تخامف در مردم
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 تصوصي حريم نقض مانع كنند تا توج  جامع  و مصلحت عرف ب  مطامبشان

 .8٢«شوند شهروندان

 . نق  ريهكار يو  1.1.3

ك  مالحظ  شد، در ايح نظر، ابتدا اصل بر مزاد  ايالع رااني و در چند چنان 

-شود ك  تنارض مشکار  را مياطر بعد اصل بر حرمت حريم تصوصي معرطي مي

نمايد. ضمح ايح ك  مالك اصل تلقي شدن، مفقود اات. هرچند حرمت حريم 

بيشتر  در اصل تصوصي در مقايس  با مگاهي، وجاهت تاريخي و عرطي و حقوري 

 بودن تواهد داشت.

اپس، با بيان امکان نقض اصل )حريم تصوصي( ب  حکم وجود ضرورت، من  

را تابع تشدخيص اصدحاب راان  در ارتباط با عرف و مصلحت جامع  ررار داده اات.   

ايح در حامي اات ك  اوال مصلحت نيم نظير واژگاني چون امنيت و... مفهومي مواع 

ها  طرد  ب  چنيح بستر ني ندارد و واگذار  حقوق و مزاد اادت ك  ضدابط  روش  

ا برا  تر  رنمايد، بلک  بسددتر گسددتردهرابل تفسددير ، ن  تنها مشددکلي را حل نمي

نقض حق ها طراهم مي نمايد. ثانياً تشدخيص ايح مصدلحت بر عهده اصددحاب راان    

المي ايران، گذاشدت  شده اات. در حامي ك  بر اااس روانيح و مقررات جمهور  اا 

ا  ااددت و چنيح بياني محمل رانوني نداشددت  و ايح مهم از وظايف مقام و نهاد ويژه

اعطا  صدالحيتي طارد مبنا اات. از يرطي، در نگاهي كالن و طرامرز  نيم واگذار   

ها ك  ب  دنبال تجارت و اودمور  هستند چنيح تشخيص ارنوشت ااز  بر راان 

نمايند، شايست  نيست. بنابرايح ايح ا  تبعيت ميژهو بعضدا از جريانات ادياادي وي   

 دهد.نشيني دو مفهوم مورد نظر ارائ  نميراهکار تصوير مناابي در هم

 . ريهكار يوم 1.3

ايح راهکار در وارع، طرض مقدر  اات ك  از او  نويسنده در پااخ ب  پرا  

را  تمل ب  پنسبت انجي در نظر گرطت  شده اات. ب  عبارت ديگر، يک پااخ مح

 شود.تواند باشد ك  در ادام  مطرح شده و نقد ميحاضر مي

                                                                                                     
 مجم ع  :در اشخاص، تصوصي حريم نقض بر راان  تاثير حقوري-طقهي تحليل منيره، پور، اطشيح 8٢

 1٧، ص1828 ،يیني یش ين  و رسهنگ يلملليری  ينگسه مقاالت
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در ايح راهکار اومويت ب  حق بر مگاهي و داتراي مزاد ب  ايالعات تعلق  

 ب  مربوط رانون »نيم و ااااي رانون 15٢ گيرد. ايح ايده با ااتناد ب  اصلمي

 و هاشهردار  و مشگر  و كشور  از اعم دومت كارمندان و وزرا دارايي ب  رايدگي

)حريم تصوصي(  دارايي ميمان ك  واكاو  188٧ مصوب «هامن ب  وابست  مؤاسات

 چنيح هم اات و شده شمرده مجاز صامح مقام يک تواط عمومي مقامات برتي

 1856 ماه د  مصوب «بيگان  اتباع با تارج  وزارت كارمندان ازدواج منع»رانون يبق

 از صورت ايح غير در و بوده واحده ماده ايح رعايت ب  موظف نهاد ايح ك  كارمندان

  ب موارد ايح در دومت ك  گون شوند، ااتنباط مي نمايد، همانمي اتراج تود پست

 عمومي مقامات از ار  يک تصوصي حريم نقض بر حق عمومي منظور حفظ مناطع

 مشاركت رااتا  در ردرت اصلي صاحبان عنوان ب  شهروندان اومي يريق ب  دارد، را

و تنها زماني برا  من محدوديت رائل  .توردارندبر حقي چنيح از ايااي  مگاهان 

شوند ك  اطشا  ايالعات مايبي بسيار جد  ب  دنبال داشت  باشد ك  از منفعت مي

 دانستح عموم بيشتر باشد.

 . نق  ريهكار يوم 1.1.3

معناات ك  اصل بر مزاد  نفس رانون گذار  و منع برتي امور ااااا ب  ايح  

باشد. ب  هميح دميل نيم اصل و جواز و اباح  اات و منع نيازمند دميل و بيان مي

ها و اصل ربح عقاب بال بيان از اصول مسلم عقلي پذيرطت  رانوني بودن جرم و مجازات

گذار نيم در اصل و مواد رانوني ذكر شده، با ذكر هاات. بنابرايح رانونشده هم  نظام

موارد دتامت در امور شخصي برتي مقامات در وارع بر اصل حرمت حريم تصوصي 

ردازد. پنمايد و در ايح مواد با ذكر شرايط ب  بيان حاالت ااتثنايي ميايشان اررار مي

ها و اموال و شرايط ويژه گذار با يرح موضوع برراي داراييب  عبارت ديگر، رانون

همچنان اصل بر حرمت حريم تصوصي اطراد اات مگر دارد ك  ازدواج و... اذعان مي

كرد، ما ب  حکم عقل، گذار چنيح نميدر موارد ااتثنا شده. چ  ايح ك  اگر رانون

دانستيم و ب  حرمت حريم تصوصي ايح اطراد در ايح مورد را داتل در راعده عام مي

ف  ارد، تالف طلسنموديم. بنابرايح ااتنباط اصل بودن مگاهي در ايح موموارد حکم مي

 گذار  اات.ذكر شده در رانون

نکت  ديگر ايح ك ، در ايح روش، دتامت مردم در برراي حريم تصوصي  

مقامات عمومي ب  رياس اومويت پذيرطت  شد. ايح در حامي اات ك  برراي، تجسس 
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ذيرد پو پيگير  ايح امر تواط دومت، رانونمند و با ضوابط و شرايط تاصي صورت مي

يابي ب  نتيج  رطعي بنابر اصول عقلي برائت، داتراي ب  محکم  زمان دات و تا

شود. اما ها و.... از اطشا  عمومي برحذر نگاه داشت  ميعادالن  و رضايي بودن مجازات

در مورد اعطا  چنيح حقي ب  مردم هرچند مبنا  دراتي دارد و ردرت از من ايشان 

ا  جلب مخايب بيشتر و مردم ب  دنبال ها براات، وضعيت متفاوت اات. راان 

ا  برا  طرد ب  عنوان حريم تصوصي باري ارضا  حس كنجکاو  تود، محدوده

 گذارند و مشکلي حل نخواهد شد.نمي

گرا ك  در ها  تقدمدر نتيج ، مالحظ  نموديم ك  با در نظر گرطتح روش 

هکار دوم ب  مگاهي راهکار اول ب  نوعي اومويت ب  حريم تصوصي داده شد و در را

شود. اينک اطموده مي ها ميد بلک  بر دامن  تنعمومي، مقصود مطلوب حاصل نمي

مل تواند بهتر عنشيني ايح دو مفهوم ميپردازيم ك  ب  نظر در همب  ارائ  راهکار  مي

 نمايد و ايرادات اابق را نخواهد داشت.

یي مبتني رس يی ه )مح ويیت قان ني و روی  قضا . ريهكار پیشنهايو3.3

 تعاي ( 

ب  دنبال مباحث پيشيح، روشح شد ك  علي رغم عدم ارائ  تعريفي واحد از  

حريم تصوصي، ب  اتکا  مصاديق، حرمت من بسيار حائم اهميت اات. تا جايي ك  

در عصر حاضر ك  عصر ايالعات و گردش مزاد و داتراي بدون محدوديت ب  

دغدغ  بشر در حفظ ايح حريم برا  حفظ مزاد  ب  ايالعات نام گرطت  اات؛ همواره 

عنوان حق بنياديح بوده و ب  مناابت، تجسس در امور شخصي اطراد را از حوزه 

مگاهي، تارج كرده اات. از يرف ديگر، در برتي موارد بنابر رعايت مصلحت زندگي 

 ها  تصوصي با رعايت شرايط تاصي مجاز دانست اجتماعي، كنترل برتي از حوزه

نشيني حق بر حريم تصوصي و مگاهي شده اات. بنابرايح شايد بتوان يريق هم

مند  من در رامب روانيح دانست. بديح توضيح ك ، مقامات عمومي عمومي را نظام

نيم ب  حکم اومي  بشر بودن، صالحيت برتوردار  از حريم تصوصي را دارا هستند و 

مگاهي عمومي و كنترل عام  و ب  ارتضا  اداره مطلوب جامع  در عصر حاضر نيم 

شنااد. بنابرايح با تعييح حدود و ثغور منطقي ايح ها را ب  راميت ميويژه راان 

توان نتيج  مطلوبي در هر دو او ب  دات مورد. يريق تعييح ايح محدوده مداتل  مي

گذار  مشخص تواهد شد. ب  عبارت دار رانوننيم از يريق رانون و مقام صالحيت

گذار ر، هر مقام عمومي، واجد صالحيت اداره امر عمومي مشخصي اات. رانونديگ
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  ا  ايح گونك  در هر زمين نيم با در نظر گرطتح مصامح اجتماعي و اداره جامع  چنان

نمايد ك  كدام بخ  از حريم انجد تعييح مينمايد و صالح مملکت را ميرطتار مي

تاكيد از نويسنده اات( با وظيف  محوم  ) تصوصي مقام عمومي در ارتباط مستقيم

كند؛ يا نهاد  را ب  عنوان اات؛ و برا  كنترل و نظارت من اازوكار  مشخص مي

دهد و يا در صورت عدم تعييح نهاد تاص، دات عموم را در پيگير  و ناظر ررار مي

ازدواج ها يا ك  در كنترل داراييگذارد. چنانايالع رااني ب  مرجع صامح باز مي

 كاركنان وزارت تارج  ب  عنوان مثال چنيح كرده اات.

در توضيح حريم تصوصي مستقيماً مرتبط با وظيف  مقام عمومي، ذكر ايح  

ميد ك  كار ويژه مقام عمومي بايد تعييح گردد. يعني ب  عنوان مثال، نکت  الزم مي

ور انجام چ  كار ويژه يک رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير و....چيست و ب  منظ

ا  ربول مسئوميت نموده اات. در ايح زمين  شفاطيت رانوني بسيار حائم وظيف 

اهميت تواهد بود. پس از من بايد معلوم شود ك  بنابر مسئوميت محوم ، كدام بخ  

از حريم تصوصي و  ب  عنوان طرد  مزاد، در ارتباط مستقيم با عملکرد مطلوب و 

ي توانيم توامها و.... . علت ايح امر من اات ك ، ما مييپااخگويي و  اات. مثال داراي

نهايت ادام  دهيم. مثال بگوييم يک مدير اجرايي زنجيره ارتباط مسائل مختلف را تا بي

بايد از االمت رطتار  برتوردار باشد. از جمل  عوامل مرتبط با ايح موضوع، تربيت 

در من درس توانده و..... اات و  ا  ك تانوادگي، عايف  در زندگي زناشويي، مدرا 

وميت وبديح ترتيب جواز دتامت در هم  ايح امور را بيابيم. در حامي ك  اگر بدانيم مس

تواهيم من گاه، دامن  اصلي من مدير اجرايي چيست و ما از او انجام چ  كار  را مي

 نظارت ب  اامان و انجيده تواهد شد.

رت، هم حرمت حريم تصوصي بديح ترتيب، با مشخص شدن محدوده نظا 

صي مقامات مصون از مداتالت ها  حريم تصو)ااير بخ  اطراد حفظ تواهد شد

گرايان  تواهد شد و محدوده تعييح شده نيم درت و مگاهي عملکرد مردم و اليق 

 و هم شفاطيت در دامن  نظارت و كنترل حاصل تواهد ممد. برد(وميح را باال ميومس

ها، داتراي ب  صول عقلي برائت، رضايي بودن مجازاتايح شيوه با رعايت ا

محکم  عادالن ، ااتمرار تدمت عمومي نيم هم او بوده و از ايح جهت نيم تقويت 

 شود.مي

ا  ك  ممکح اات در ايح رابط  مطرح شود، چگونگي تعييح كارويژه تنها نکت  

چند ايح مهم، مرتبط با من اات. هر  مستقيماًمقام عمومي و حوزه حريم تصوصي 
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تر كردن عبارات رانوني در حوزه وظايف و اتتيارات با تدابير بلند مدتي نظير دريق

ها  عمومي در زمين  اداره مطلوب جامع  و... مقام عمومي، اطماي  اطح مگاهي

تواند بسيار كمک نمايد، امکان پذير تواهد بود، اما من چ  ب  بهبود روند من مي

 گير  شيوه باالنس اات.ي و ب  كارااتفاده از روي  رضاي

رغم اهميت ب  اماي ، در جامع  ما مغفول وارع شده اات. روي  رضايي علي 

  مؤثر  در انتشار مرا  محاكم ب  ويژه ادار  و جلسات نقد مرا و... هاشهر چند تال

صورت پذيرطت  ومي همچنان جا  كار باري اات و تالء در ايح حوزه محسوس اات. 

تواند مثار مطلوبي در مند  مطلوب از پتانسيل موجود ميوجود، همت در بهره با ايح

ها  مکمل رانوني، ك  تامق بسيار  از شيوهمسئل  مورد نظر ما داشت  باشد. چنان

رغم اند. از جمل  ايده باالنس يا تعادل. عليها  رضايي بودههميح روي 

ارد، مشهورتريح مدل تعادل حدارل ها  متعدد  ك  در ايح زمين  وجود دصورتبند 

 OAKESعلي   R ”در دنيا  انگليسي زبان در كانادا تواط راضي نيکسون در دعوا 
مطرح شده اات. ايح ايده شامل ا  مزمون مناابت، ضرورت و تنااب ب  معنا  “88

. اگر حق بر مگاهي عمومي را 85شودتاص اات ك  ب  ترتيب مطرح شده انجام مي

جامع  امروزيح در نظر بگيريم و من را در كنار حق بر حريم تصوصي مصلحت اداره 

گاه در صورت مشاهده مداتل  در حريم رابل ارزيابي در ايده تعادل ررار دهيم، من

تصوصي مقام عمومي با توجي  حق بر مگاهي عمومي در رااتا  اداره بهتر، اواالت 

دتامت در ايح حوزه از حريم  مطرح شده در هر مزمون ايح گون  تواهد بود ك ، ميا

-ومي از او  مردم و اداره بهتر ميتصوصي مقام عمومي ما را ب  هدف كنترل عم

)مزمون مناابت(. در صورت منفي بودن پااخ، مداتل  ناموج  و حرمت حريم  رااند؟

تصوصي اطراد حفظ تواهد شد اما در صورت پااخ مثبت موج ، نوبت ب  مزمون بعد 

مت در ايح حوزه از حريم تصوصي مقام عمومي تنها راه رايدن ب  راد؛ ميا دتامي

)مزمون ضرورت(. در ايح مرحل   هدف كنترل عمومي از او  مردم و اداره بهتر اات؟

كند ك ، ميا ميمان دتامت در ايح نيم تنها پااخ مثبت موج  ما را وارد مرحل  متر مي

)مزمون  نااب اات يا تير؟حوزه از حريم تصوصي مقام عمومي با هدف ممبور مت

تنااب ب  معنا  تاص يا همان اصل تنااب معروف در حقوق ادار  ك  در من ميمان 

                                                                                                     
88 R v. Oakes [1986] 1 S.C.R. 103 
85 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/117/index.do 
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در تمام ايح مراحل، ايح راضي  .(86شوددتامت بست  ب  اهميت هدف مشخص مي

ا  هصالحيتدار اات ك  با در نظر گرطتح روانيح، عرف، شرايط و شواهد ب  پااخ

 نمايد.ياطت  و تکليف رضي  را روشح مي موج  مثبت يا منفي دات

 نتیج  گیسو

حرمت حريم تصوصي اشخاص ك  مبتني بر ططرت مزاد انساني و ردرت اتتيار  

و  اات، دارا  چنان اهميتي اات ك  حتي در عصر جديد ك  عصر گردش مزاد 

ايالعات و مشاركت عموم در اداره جوامع نام گرطت ، دغدغ  بشر برا  حفظ محدوده 

تر شده اات. در ايح بيح، مثار دتامت در احترام بدان همچنان پابرجا بلک  پررنگ و

شود ك  بيشتر با مردم در ارتباط بوده و از حريم تصوصي بيشتر متوج  كساني مي

ها  عمومي، دات  مقامات ها  حسااي بر عهده دارند. از ميان چهرهيرطي پست

د مورد برراي ما ررار گرطتند. نظريات عمومي ك  اداره كننده امور مملکتي هستن

اعراض، رياكار  و منفعت عمومي مطرح شده درباره جواز حضور بدون محدوده مردم 

بردند ك  ما را پابرجايي گير  رنج ميها  چشمها  ايشان، از ضعفدر رصد طعاميت

 حکم اومي  حرمت حريم تصوصي يار  نمود. اما ارتضا  اداره امروز، مشاركت عموم

يلبد. ايح مهم، ما را بر من داشت تا با گويي مسئوميح را بي  از پي  ميو پااخ

نشيني حريم تصوصي در كنار مگاهي مطرح نمودن نظرات موجود در چگونگي هم

 عمومي، نهايتاً ايده محدوديت رانوني و روي  رضايي مبتني بر ايده تعادل را بپذيريم.
  

                                                                                                     
 را يروپایي يتحايی   ق قي نظام ير)تناسم يصل مهد ، برميان، در ايح باره ن.ك: مراد  86

 نظر  مطامع  مهناز، كميتکي، و بيات182٢ تراند ، ،(يييرو ع يلت يی ين آريو ر  نگاهي

 182٨ بهشتي، شهيد دانشگاه حقوق دانشکده دكتر ، راام  جمعي، مصامح و طرد  حقوق نسبت
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 مقاالت: -

 صيتصو حريم نقض بر راان  تاثير حقوري-طقهي تحليل منيره، پور، اطشيح -

 1828 ديني، انديش  و طرهنگ ياممللبيح كنگره مقاالت مجموع : در اشخاص،

 ،يرتباطي هاوپژوهش ،«همگاني ها راان  در تصوصي حريم» بارر، انصار ، -

 18٠8زمستان ،5٨و 82 شماره

 ،«ايران و تطبيقي ااالم حقوق در من از حمايت و تصوصي حريم» بارر، انصار ، -

 18٠8زمستان ،55شماره ، (تهسين يينشگاه)سیاسي عل م و  ق ق

 ليم هماي  انساني، انديش  و ااالمي طرهنگ در تصوصي حريم عبدامرضا، باري، -

 تابي ول،ومس شهروند

 رق  ،«تصوصي حريم از حمايت روايي مباني» عظيم، عابديني، و علي جعفر ، -

 182٨زمستان و پاييم ،1 شماره ،يرتباطات  ق ق و
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 تجسس حرمت: جديد ها راان  مستحدث  مسايل برراي» محمدعلي، حيدر ، -

 1821مبان و مهر ،٢٠و ٢٧شماره ،زمان  ،«تبرنگار  و راان  در

 ،رسان  ،«ااالمي رويکرد تصوصي: حريم و راان  اتالق» رضا، احمد علي، شاه -

  18٠٠زمستان ،٠٨شماره

-رلسفي هاوپژوهش ،«ايالعاتي جامع  و تصوصي حريم» حميد، شهريار ، -

 18٠5تابستان و بهار ،8٢و 81شماره ،يالمي

 علي ) علي امام ايره و كالم در تصوصي حريم» زهرا، عامر ، و معصوم  عامر ، -

 182٨زمستان ،65شماره چهاردهم، اال ،سیاسي عل م ، «(امسالم

 ،رسان  ،«هاضرورت و موانع ايالعات ب  مزاد داتراي» عبااعلي، كدتدايي، -

 18٠٢پاييم ،66شماره

 ،«ااالمي طرهنگ در تصوصي و عمومي بحث بر درممد  پي » محسح، كديور، -

 18٠٢بهمح ،55شماره ،ين یش  رازتاب

 با يمغايرت ااتاميح ژوزف از انتقاد: بشر حقوق اروپايي ديوان» علي، گرشاابي، -

 نام  يوهفت )متح  ملل هاوتازه ،«ندارد بشر حقوق اروپايي كنوانسيون

 1828بهمح ،52شماره ،(متح  ملل سازمان مطالعات يیسيني ينجم 

 ،«ايالعات ب  داتراي حق و تصوصي ا  حريمحرط  اتالق» حسح، نمکدوات، -

 18٠6تابستان ،55شماره ،رسان 

 ،«رويدادها از مگاهي ب  مردم حق برابر در تصوصي حريم حرمت» كارل، هوامح، -

 18٧6پاييم ،٢٧شماره ،رسان  حيدر ، داوود ترجمۀ

 ها:نام  پايان
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