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Abstract: 

 

 

The wife's rights of own privacy and how to intetfere with it with her obey 

Abstract: 

The subject of person's privacy is a new and up to date subjects in human right system. 

Whereas this right had base in human rights and has the basis of ratinal, but it has 

been affirmed in Islamic teachings, Iran's internal rules, document and international 

treaties. It should be noted husband and wife beside their joint life, privacy mentall and 

apiece has privacy in economic, information, sociability, physical, personality, sensual 

and mental, they can share or not share these privacies. 

With an accurance of a marriage contract, couples’ relation and rights and their 

assignment are determind to each other, that may in the begining or in the life's 

continiuation, happen gather between this rights and assignment in act of action. 

According to base of no-harm jurisprudence, it seems to the principle of non-power over 

another, the principle of the prohibition of abuse of rights, the principle of permissible 

and freedom of will and the principle of independence are couple's asset. Man's authority 

in presidency on family ability to implementation that is not exceed of family's peaces 

and wife's base rights including privacy, and according to this basics and legal 

principles, it is necessary to present a new and modern concept of obidience. 
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 از حریم شخصی و چگونگی تزاحم آن با تمکین ویحق تمتع زوجه 

 1هرندی حمیدرضا ناظمی

 2داود نصیران

 3اردکانی سید محمدهادی مهدوی

 چکیده

های جدید و روزآمد در نظام حقوق بشر است. علی رغم اینکه این موضوع حریم خصوصی افراد از موضوع 

سناد و  حق، سالمی، قوانین داخلی ایران و ا ست، اما در تعالیم ا شته و دارای مبنای عقلی ا شر دا شه در حقوق ب ری

شترک،  شویی م سران در کنار زندگی زنا شت که هم ست. باید توجه دا معاهدات بین المللی مورد تأکید قرار گرفته ا

دی، اطالعاتی، ارتباطی، جسمانی، شخصیتی فضای ذهنی خصوصی هم دارند و هر کدام دارای حریم خصوصی اقتصا

ستند.آن سی و روانی ه شتراک بگذارند یا نگذارند. با وقوع عقد ها میو جن ضای خصوصی را با هم به ا توانند این ف

که ممکن است در آغاز و یا در  ،شودرابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر مستقر می ،ازدواج

با توجه به قاعده فقهی  ام عمل و اجرا تزاحمی صتتورت گیرد.بین این حقوق و تکالیف در مق ،کادامه زندگی مشتتتر

الضرر، اصل عدم والیت بر دیگری، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل اباحه و آزادی اراده و اصل استقالل دارایی 

ست مرد بر خانواده تا جایی قابلیت اعمالزوجین به نظر می سد، اختیار ریا صالح خانوادگی و  ر دارد که از حدود م

ست  صول حقوقی، الزم ا صی، تجاوز نکند و با توجه به این مبانی و ا صو سی زوجه از جمله حریم خ سا حقوق ا

 مفهوم مدرن و جدیدی از تمکین ارائه گردد.

 : حریم خصوصی، تمکین، تزاحم، حقوق زوجه، ریاست زوجکلمات کلیدی
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 مقدمه

ترین مصادیق حقوق بشر است و دارای مبنای عقلی است. در مبانی فقهی و مخصوصی یکی از مهحق حریم 

المللی و نظام حقوقی اقلب کشورهای جهان مطرح و به رسمیت شناخته شده است. وجود تعالیمی دینی و اسناد بین

اشخاص از یک سو و  در اسالم همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر،حرمت عرض و آبروی

ریح آیات و روایات متعدد در حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حق بر صت

سالمی،قانون  سی،قانون مجازات ا سا ست. در قوانین ایران ازجمله قانون ا سالم ا صی در نظام حقوقی ا صو حریم خ

سی کیفری،قانون آزادی اطالعات، قوانین و مق ضمنی آیین دادر ستی،تلفنی و اینترنتی گاه  ررات مربوط به ارتباطات پ

شاره شده است. با این رسد باید قوانین مستقلی در حال به نظر میو گاه صریح به برخی مصادیق حریم خصوصی ا

 که قوانین پراکنده سطح حمایت کافی را در پی ندارد.زمینه حریم خصوصی تصویب شود،چرا

صی از جمل صو شده مفهوم حریم خ سناد جهانی از آن حمایت  ست که در ا شر ا ه مفاهیم مرتبط با حقوق ب

ست. سان ا سانی برخوردارند، پس به صورت برابر و فقط به از آنجا که همه ان ها به صورت برابر از حیثیت ذاتی و ان

اعالمیه مند هستتتند.ها به عنوان غایت ذاتی استتت بهرههایی که الزمه محترم شتتمردن آندلیل انستتان بودنشتتان از حق

سیون آمریکایی حمایت از حقوق نبشر،کنوا جهانی حقوق بشر،اعالمیه اسالمیحقوق بشر،کنوانسیون آمریکایی حقوق

شر، سیون بین ب صی،کنوان صو شورای اروپا برای حمایت از زندگی خ سیون عهدنامه  المللی رفع تبعیض نژادی،کنوان

 که به موضوع حریم خصوصی اشاره کرده اند. المللی استجرایم سایبر، از جمله اسناد بین

یکی از مستائلی که در رابطه همستران با یکدیگر با اهمیت تشتخیا داده شتده،احترام به حریم خصتوصتی 

هاییاز قبیل اموال گیرد. عرصهبر میاست.حریم خصوصی در روابط بین زوجین در عمل طیف وسیعی از عوامل را در

صمیمات عضویت در مجامع و گروه خصوصی، ارتباطات خصوصی مانند ها، افکار خصوصی، خاطرات گذشته، ت

شاخا صی، یا  صو ساب پسمهای ملخ سی مثل تلفن همراه، کیف، ح انداز، میزان درآمد و مخارج، ارتباطات با و

توانند می نوع ها، انتخاب پوشتتتر، رفت و آمدها و مواردی از ایناعضتتتای فامیل، انتخاب دوستتتتان و ارتباط با آن

 مصادیق حریم خصوصی باشند.

ترین عوامل ثبات رابطه است و رعایت نکردن آن مدر اهمیت حریم خصوصی همین بس که رعایت آن از مه

شتتود.ممکن استتت در آغاز زندگی مشتتترک بین حقوق و باعث مشتتکالت و اختالفات زیادی در بین همستتران می

صورت   ءبرخورداری از حق حریم خصوصی از یک طرف جز بگیرد.تکالیف زوجین در مقام عمل و اجرا تزاحمی 

سی زوجه می سا ست با لزوم تمکین و اطاعتحقوق ا شد و از طرف دیگر برخورداری از این حق ممکن ا پذیری با

 نامبرده از زوج )در مفهوم سنتی تمکین( منافات داشته باشد.

سبا ،این نوشتار ت و روابط خانوادگی،به بررسی حریم ضمن ارائه تعریف و مصادیق حریم خصوصی در منا

ی هسألپردازد.سعی شده است به طور خاص به مالمللی و تعالیم اسالمی میخصوصی در قوانین داخلی و اسناد بین

حریم خصوصی در روابط زوجین اشاره شود و در نهایت با استفاده از اصول و قواعد فقهی چون قاعده الضرر، منع 

حسن معاشرت، اصل استقالل دارایی زوجین، اصل عدم والیت بردیگری و اصل اباحه و  استفاده از حق، اصل ءسو

 تزاحم مورد بررسی قرار گرفت. یمسأله ،آزادی اراده
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 مفهوم حریم خصوصی-1

صی یا حق خلوت ترجمه ای از واژه صو صی به عنوان یکی از بنیادی privacyحریم خ صو ست. حریم خ ا

ساسیترین حقوق بشری، پیامدهای  سانی است، لذا حمایت ترین آنمتعددی به همراه دارد که از ا ها حفظ کرامت ان

ای حریم خصوصی محدوده .(Inness, 1922, p.23از شخصیت انسان مستلزم حمایت از حریم خصوصی است)

حریم از دیگران دور باشتد تا نوعی آرامر داشتته باشتد و محرمانگی تواند مین آاستت که شتخا در چهارچوب 

 ،مادی و معنوی متعلق به هر شخا یحریم خصوصی محدوده. (10،ص1391اش را حفظ کند)جعفری،خصوصی

 .(85، ص 1392معقول و بدون اجازه دیگران حفاظت شود)غالمی، که باید از مداخله غیر

است، اگر همانگونه که حفظ کرامت انسانی یکی از مرزهای سازنده حریم خصوصی خانواده رسد به نظر می

دخالت حکومت و حمایت کیفری ازآن د، حرمت و کرامت جستتتمانی یا روحی مورد تهاجم و خدشتتته قرار گیر

ست)عظیم زاده اردبیلی، میرزا صی باعث ناامنی روانی و . (52، ص 1395زاده ضروری ا صو شدن حریم خ سته  شک

سان شر و گروهی  ،هااجتماعی ان شد)مرادی، تواند پیامدهای جبو می شودمیاز هر ق شته با ران ناپذیری به همراهدا

 .(6، ص 1390

یت از شتتخصتتیت افراد و بنابراین پشتتتیبانی و حما .ها داردمفهوم حریم خصتتوصتتی ارتباط نزدیکی با کرامت انستتان

ست)واعظی،  شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی ا ساس آن،  .(133، ص 1386حقوق  ست که بر ا حقی ا

توانند به لحاظ کمیت و کیفیت، اطالعاتی درباره آنان داشتتتته تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه میتوانند افراد می

  .(11،ص 1386باشند)انصاری،

 مجازات های مالی -1-2-1

تنبیه از طریق مال همواره یکی از انواع مختلف مجازات افراد گوناگون بوده استتتت و دولت ها از طریق الزام فرد به 

جزای نقدی و یا فراتر از آن با مصادره کردن اموال فرد مجرم ، سعی در دست یابی به اهداف از پیر تعیین پرداخت 

ست که ما در مجموعه قوانین خود با مجازاتی به نام دیه  شته اند. نکته ای که باید بیان گردد این ا شده مجازات ها دا

ظر داشتتتت اماا از آنجا که چنین مقرراتی در نظام حقوقی رو به رو هستتتتیم که می توان آن را یک مجازات مالی در ن

آمریکا بدین شکل نیست و تنها همان عنوان جبران خسارت را به خود گرفته است و نه چیز دیگر پس از ذکر آن در 

 این مبحث خودداری می نماییم.

ور های دنیا به چشم می خورد که به هر حال مجازات های مالی از دیرباز در مجموعه قوانین ایران و تقریباً تمام کش

 البتاه با چالشهای مختلفی نیز روبه رو بوده است. 

 جزای نقدی در ایران -1-2-1-1

عموم مردم بیر از اینکه با جایگزینی حبس توستتط جزای نقدی آشتتنا باشتتند با حبس بدل از جزای نقدی رو به رو 

ستفاده شده اند و آن را روشی قدیمی و رایج می دانند و حتای اف راد غیر متخصا به غلط از اصطالح خرید حبس ا

سیار  می کنند. این در حالی است که جزای نقدی همواره در سیستم حقوقی ما بوده است و موارد توسل به آن نیز ب
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ست. در این مبحث جزای نقدی به عنوان  شده ا شاید زیاد به آن با چشم جایگزین حبس نگاه نکرده ن ست اماا  زیاد ا

 جایگزین ، مورد بحث قرار خواهد گرفت .یک یک 

 تعریف جزای نقدی در حقوق ایران -1-2-1-1-2

جزای نقدی به معنی اجبار محکوم به پرداخت مبلغ مقررا در حکم دادگاه ، به خزانه دولت استتتت که یا عموماً به 

مبلغ آن در متن قانون  شکل جزای نقدی ثابت است یعنی صرف نظر از میزان سود عایدی ناشی از جرم برای مجرم،

مشخاا شده است و یا به شکل نسبی که با توجاه میزان سود حاصله درصدی از آن به عنوان جزای نقدی تعیین می 

  1گردد مثل جرم ارتشا و یا کالهبرداری که با توجاه به میزان مبلغ دریافتی مبلغ جزای نقدی مشخا می گردد.

 تاریخچه جزای نقدی  -1-2-1-1-3

ارد اگر ونه که اشتتاره شتتد مجازات های مالی و از جمله آن جزای نقدی در کشتتور ما پیشتتینه بستتی طوالنی دهمانگ

قانون مجازات  45نخواهیم به تا دوران باستتتان پیر رویم وآن را در  دوران معاصتتر برراستتی کنیم می توانیم به ماده 

سال  شاره کرد که امکان تبدیل حبس در موارد جنحه  1304عمومی  شا کلی که این را به جزای نقدی داده بود اماا م

شخا نکر شت این بود که مدات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی و همچنین میزان جزای نقدی را م ده بود. ماده دا

سال  شد با عنوان  1307در  صویب  سی که »ماده واحده ای ت دات آن مقانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی وحب

 این ماده بیان داشته بود:« شددو ماه یا کمتر با

قدی استت. حبس در امور خالفی مطلقاً و همچنین حبستی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشتد قابل تبدیل به جزای ن»

ضای محکوم علیه آن را به اختالف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تو صورت تقا مان تبدیل به محکمه باید در 

 «.جزای نقدی نماید

جبار قاضی به ماده مشکل پیشین ما حل شد اماا مشکل جدیدی که  حادث شد این بود که ظاهر ماده نشان از ابا این 

قانون آیین  تبدیل مجازات داشتتت در حالی که هدف واقعی قانونگذار این چنین نبوده استتت.این مستتدله بود تا اینکه

 آن را به کلای ملغی اعالم کرد. 1328دادرسی سال 

جازات انین حداکثر مودر هر مورد که در ق:»اعالم کرد  1352مجازات عمومی مصتتوب قانون  11ه قستتمت اول ماد

اهد ریال داده خو 30000تا 1500روز حبس باشتتتد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از  61کمتر از 

اول توستتعه  برنامهتوستتط قانون مجازات نستت  شتتد اماا قانون  62این ماده نیز حاکم بود تا تا اینکه در ستتال «. شتتد

 : و بیان داشت که این تاسیس را بار دیگر احیا کرد 1368مصوب بهمن ماه  اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

مجازات تعزیری موضتتتوع تخلفات رانندگی روز حبس و یا  91در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از »

باشتتتد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری, حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا میلیون ریال 

روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که  91داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیر از 

سه ماه صورتی که در  حکم به بیر از  سه میلیون ریال بدهد. در  حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا 
                                                           

 101،چاپ اول، ص ٬1392مجد،حقوق جزای عمومی،جلد سوم ، تهران ، انتشارات ٬هوشنگ ٬شامبیاتی 1
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شد و به جای حبس یا  ضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی با سایر محکومیتهای تعزیری مو موارد فوق حبس و یا 

 «شد.با هم جمع خواهد  آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی

 جزای نقدی در قوانین کنونی  -1-2-1-1-4

سه قانون نحوه وصول برخی درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  صره یک ماده  ، قاضی 1373تب

 أکثرحد گاهروز به جزای نقدی کرده استتتت و هر 91را بدون هیچ شتتترطی ملزم به تبدیل مجازات حبس کمتر از 

مخیر به انجام این کار استتت. از طرف  گاهداد باشد ینا از کمتر نآ قلاحد و حبس روز یک و دنو از بیر زاتمجا

شته است ، گذشت  64دیگر ماده  قانون مجازات اسالمی نیز که جزای نقدی را در زمره جایگزین های حبس بیان دا

نیز تبدیل  65شتتاکی و وجود جهات تخفیف را شتترط تبدیل حبس به یکی از جایگزین ها اعالم کرده استتت ، ماده 

روز را به جایگزین ها الزامی می نماید. ستتتیالی که پیر می آید این استتتت که آیا با وجود ماده  91حبس کمتر از 

 جدید قانون مجازات آیا بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمد های دولت نس  ضمنی شده است یا خیر؟

صل سیاری حا سدله اختالفات نظر ب ضاییه طی نظریه  در رابطه با این م شت تا اینکه اداره حقوقی قوه ق -1435/7گ

در مورد اینکه آیا قانون وصتتتول برخی از درآمد های »نستتت  این بند را رد می کند و اعالم می نماید : 29/7/1392

با تصویب قانون اخیرالتصویب نس  شده است یا خیر ، باید گفت  1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

روز حبس باشتتتد ، به جای حبس ،  91در هر مورد که در قوانین ، حداکثر مجازات کمتر از  3بند یک ماده مطابق 

ست . اما طبق ماده  شود و این امر تکلیف قانونی ا صادر می صوب  64حکم به جزای نقدی  سالمی م قانون مجازات ا

ست که محکوم علیه وا 1392سال  شد ، در غیر مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال ا شرایط تخفیف با جد 

صورت ارتکاب جرمی  سابقه دار را در  شد . مثال دادگاه مجازات متهم  صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد  این

ماه حبس باشتتتد . باید اجبارا به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس  3که حداکثر مجازات آن 

قانون وصتتول برخی از درآمد های دولت از مقررات مجازات های  3جه بند یک ماده نمی تواند محکوم نماید. در نتی

 «جایگزین حبس ، خفیف تر و نس  نشده است.

این نظریه مخالفان زیادی دارد که معتقد به منستتوش شتتدن بند یک ماده ستته قانون وصتتول برخی درآمدهای دولت 

را نستت  شتتده بدانیم زیرا منطقی نیستتت زمانی مجازاتی را  3ه هستتتند و به عقیده نگارنده نیز بهتر استتت تا تنها ماد

جایگزین بدانیم و زمانی همان را یک جزای نقدی به سود دولت. البتاه طبق نظریه اداره حقوقی این بند به قوات خود 

ون باقی استتت و گویا جزای نقدی را در این موارد به دو شتتکل می داند. یکی جزای نقدی مربوط به ماده ستته قان

وصول که نیاز به هیج شرط خاصی نسبت به فرد یا جرم ارتکابی ندارد و صرفاً می تواند به عنوان منبع درآمدی برای 

ضوع ماده  صالح و باز پروری بهتر مجرم ، مو شد و دیگری جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس با هدف ا دولت با

 در متن ماده است. قانون مجازات که نیازمند برخورداری از شرایط مقررا 64

قانون مجازات نیز مبالغ جزای نقدی را با توجه مدات زمان حبس پیر بینی شتتتده برای جرم ارتکابی در  86ماده 

قانون ، مشخاا کرده است و از نه میلیون ریال در جرایم مستوجب حدأکثر سه ماه حبس شروع می شود و تا سی 

ست سال حبس هستند ادامه می یابد در مورد جرایم غیر عمدی و شر میلیون ریال در رابطه با جرایمی که م لزم یک 

نیز اگر مجازات بیر از یک ستتال باشتتد هم امکان تبدیل مجازات به جزای نقدی تا هفتاد و دو میلیون ریال وجود 

 دارد. 
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 مصادره اموال در ایران -2

را به  ستتت می آورد و اموال زیادیگاهی پیر می آید که یک فرد به واستتطه ارتکاب یک جرم منافع بستتیاری به د

شد و نیاز  سبی برای مجرم با صرف جزای نقدی نمی تواند تأدیب منا شود. در این حاالت  ست تا اناحق مالک می 

ساس کند ک ضی اح صوار کرد که قا شود . حالتی را هم می توان ت صل از جرم از وی گرفته  ه تنها با تمام اموال حا

هت تنبیه و اصالح جرم که  البتاه از راهی غیر از جرم به دست آمده است می تواند  ،جگرفتن تمام یا قسمتی از مال م

صادره اموال را به عنوا ست تا م ن یک مجازات وی و همچنین آرام کردن افکار عمومی اقدام کند. این مبحث بر آن ا

 مستقل و جایگزین حبس مورد برراسی قرار دهد.

 تعریف مصادره در حقوق ایران -2-1

آمده استتت. در معنای اصتتطالحی نیز  1«مال کستتی را به زور یا به جریمه یا تاوان گرفتن» مصتتادره در لغت به معنای 

. مصادره می تواند در دو شکل 2«نگهداری دائمی یا موقت آالت و ادوات یا اموال پیرامون جرم» می توان گفت یعنی 

 تحقق یابد که بدان اشاره خواهد شد.

 

 صادره اموالتاریخچه م -2-2

شراف زادگان و چه افر ست . چه نجبا وا شته ا صادره وجود دا سیار دور در ایران مجازات م سالیان ب اد عادی و از 

د تمام اموالشان رعیات ها زمانی که مرتکب جرایم نا بخشودنی می شدند عالوه بر اینکه احتماالً جانشان گرفته می ش

سا مجازات آنها  شد و چه ب شد. به دنبال تالش های نیز مصادره می  شان نیز می  ستگان زادی خواهانه آدامنگیر تمام ب

ال منصفانه مردم اوضاع رو به بهبودی رفت و بعد ها هم که قوانین اساسی وضع شدند به مسدله مصادره و ضبط امو

 نگریسته شد.

عنوان مجازات و سیاست  ضبط امالک و اموال مردم به» بیان کرده بود :  1276اصل شانزدهم قانون اساسی مصوب 

 3این اصل دراصالحات بعدی قانون اساسی بعدی نیز همچنان خودنمایی می کرد.« ممنوع است مگر به حکم قانون 

 مصادره در قوانین کنونی -2-3

 نند.کحقوقیاون معموالً مصادره را به دو شکل مصادره عام یا عمومی و مصادره خاص یا اختصاصی تقسیم می 

م : مصتادره عام به معنای ضتبط و مصتادره کلیاه دارایی های فرد البتاه به استتثنای هزینه تأمین زندگی ( مصتادره عا1

شته است که الباته در گذشته های دور  4متعارف برای خانواده است سیار وجود دا این نوع از مصادره در طول تاری  ب

ند اماا هم اکنون با عنایت به اصول انسان دوستانه و همان حدأقل هزینه الزم برای معاش افراد را نیز مصادره می کرد
                                                           

 1813، صفحه 2،جلد1386فرهنگ عمید،تهران، انتشارات امیر کبیر، ٬حسن ٬عمید 1
 40صفحه ٬1390مرداد و شهریور ٬87شماره ٬مجله دادرسی ٬جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران ٬سیاد حسن ٬جعفریان 2

 5ص ٬41شماره ٬ 1348مرداد  ٬مهنامه قضایی ٬ضیط اموال اشخاص و مجوز قانونی آن  ;ضیاء ٬فرسیو 3

 163و162صا٬،1392کیفر شناسی،تهران ، انتشارات میزان، ;جاوید ٬صالحی 4
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عدالت خواهانه ای که در دنیا در زمینه تدوین قوانین و مقابله با مجرمین شکل گرفته است دیگر مانند گذشته شاهد 

یکه حکم نابودی کامل زندگی یک خانواده با گرفتن تمام اموال و دارایی هایشان نیستیم. در قوانین ایران نیز در موارد

به مصادره عام داده می شود باید جنبه انصاف رعایت شود.در این راستا تبصره پنج ماده نوزده قانون مجازات اسالمی 

ست و بیان می دارد:  شاره کرده ا صادره ا در هر » ... به جدا کردن هزینه های متعارف زندگی محکوم از اموال قابل م

ود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفال او مستثنی مورد که حکم به مصادره اموال صادر می ش

 «شود.

واد مخدر و الحاق قانون اصتتتالح مبارزه با م» 4در رابطه با مصتتتادره عام در ایران به عنوان نمونه  می توان به ماده 

ست: « موادی به آن شته ا شاره نمود. این ماده بیان دا سوختهر کس بنگ، چرس، گراس، »ا شیره،  ه یا تفاله تریاک، 

س سال نماید یا مبادرت به تولید،  صادر و ار شور وارد و یا به هر طریقی  اخت، توزیع یا تریاک را به هر نحوی به ک

ای زیر محکوم فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجاه به مقدار مواد مذکور به مجاراته

ره اموال به استتتثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده پنج کیلو گرم، اعدام و مصتتاد بیر از-4می شتتود: .....

 «محکوم...

( مصادره خاص : این شکل از مصادره به معنای ضبط آن  بخشی از دارایی ها است که میثر در وقوع جرم بوده اند 2

ست. ست آورده ا صادره در قوانین  1و در واقع فرد آن ها را از طریق ارتکاب جرم بد سیاری از این نوع م مثال های ب

که مربوط به تهیاه و   520و  519، 518تعزیرات که جرایم مواد  522ما به چشتتتم می خورد. برای نمونه حکم ماده 

عالوه بر مجازات های مقرر در » ترویج سکاه قلب هستند را مشمول مصادره خاص قرار داده است و اعالم می کند: 

ضبط می 520( و )519و ) (518مواد ) صیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت  ( کلیه اموال تح

صواب « شود. ضوع عایدات دولت : »  1312و یا ماده یک مجازات مرتکبین قاچاق ، م هر کس در امور مالی که مو

شود ، اعم از اینکه عایدات مزبوره بر ط شتقات آن مرتکب قاچاق  ست یا م صویب و یا در ا صوص ت بق قانون مخ

صورت نبودن عین مال ، ردا  شد ، عالوه بر ردا مال و در  شده با صویب  صریحاً منظور و ت ضمن بودجه کلا مملکتی 

قیمت آن ، به تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد 

مرتکبین جرم پولشتتویی »درباره مجازات این جرم، مقرر داشتتته استتت:  که مبارزه با پولشتتویی قانون 9ماده یا « شتتد.

عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد، مثل یا 

که باید به حستتاب درآمد  قیمت آن( به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصتتل از جرم محکوم می شتتوند

که اشعار  قانون مجازات اسالمی تعزیرات 712ماده  و یاعمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز شود.

هر کس تکدی یا کالشتتی را پیشتته خود قرار دهد.... کلیه اموالی که از طریق کالشتتی و تکدی بدستتت »    می دارد:

 «آورده است مصادره خواهد شد

س ، ارتشاء و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختال 4تعزیرات در رابطه با جرم ارتشاء، ماده  592ن است مواد همچنی

قانون  17، ماده  قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 17قانون امور گمرکی، ماده  105و  104کالهبرداری، مواد 

 و بسیاری موارد دیگر.1346شکار مصواب 

                                                           
 همان 1
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 وال اشخاص حقوقیمصادره ام -2-4

شخا حقوقی می تواند به ما در کاهر موارد توسل به حبس کمک  شناختن  سدول  شد م شتر بیان  آنچنان که که پی

قانون مجازات  در بند ب برای شتتترکت  20کند و ما را به عدالت نیز نزدیک تر کند. از دیگر مجازات هایی که ماده 

ست  صادره کل اموال»ها اعالم کرده ا ش« م صادر عام می با ست قانونگذار در این مورد تنها از م د. همانگونه که پیدا ا

شرکت وجو ندارد در ادامه در ماده  شی از دارایی های  صادره خاص یا بخ ست و امکان م انحالل  22سخن گفته ا

ه شخا حقوقی و مصادره اموال را زمانی قابل اعمال می داند که شخصیات حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمد

باشتتد یا با انحراف از هدف مشتتروع نخستتتین ، فعاالیات خود را منحصتتراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشتتد. 

قانونگذار با قرار دادن مجازات انحالل و مصادره در کنار هم بیان می کند که در واقع مصادره زمانی امکان پذیر است 

ش ستحق  شد و م شده با شخا حقوقی مرتکب جرم بزرگی  شد و همچنین چون جرم یک که  دید ترین مجازات با

شرکت که ترکیبی از چندین شخا حقیقی است بیشتر از جرم یک شخا حقیقی تنها ، در جامعه پخر می شود 

صاد مملکت می گذارد پس  شتری نیز بر جامعه و اقت شغول می کند و آثار منفی بی و اذهان عمومی مردم را به خود م

 از این رو دستور به مصادره کلا اموال داده شده است. باید شدید تر مجازات شود

 خدمات عام المنفعه -3

یکی از ابتدایی ترین اشکال تنیبه کردن اشخاص گوناگون ، مجبور کردن فرد به انجام کاری است که در حالت عادی 

شقت، عامل ت صل می کند که همین رنجر و م شقتی برای او حا صالحگر تمایلی به آن ندارد و تا حدای م نبیهی و ا

برای فرد به حستتاب می آید. زمانی که فردی مجبور استتت تا کاری که برایر نا خوشتتایند استتت، انجام دهد نوعی 

احساس تحقیر شدن نیز به وی دست می دهد و از آنجایی هم که پاداش، تقدیر و تشکاری متعاقب انجام کارهایی که 

ست، وجود ندارد پس این حال شده ا ستی و در به آن مجبور  صورتی که به در شود. این مجازات در  شدید می  ت ت

جای خود مورد استتتفاده قرار گیرد می تواند تنبیه بستتیار اثربخر و مناستتبی برای مجرمین کم خطری باشتتد که به 

راحتی اصتتالح پذیر هستتتند و توان بازگشتتت فوری به آغوش جامعه را دارند پس بهتر استتت به جای آنکه توان و 

ها را در زندانها به هدر دهیم از آن به نفع جامعه سود بریم و فرد رانیز اصالح نماییم و اورا از خطرات زندان انرژی آن

 به دور نگاه داریم.

 خدمات عام المنفعه در ایران -3-1

ه برای تأمین استقالل اقتصادی جامع» قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل چهل و سوام خود بیان می دارد: 

و ریشه کن کردن فقر و محرومیات و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری 

ستوار است: ...  ساس ضوابط زیر ا رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیان -4اسالمی ایران بر ا

چنین بر می آید که نمی توان « عدم اجبار افراد به کاری معیان» از عبارت « و جلوگیری از بهره کشتتتی از دیگران...

فردی را برای انجام خدماتی عام المنفعه ، آن هم به صتتتورت رایگان اجبار کرد و این عمل به نوعی بهره کشتتتی 

سخن می گوید هر کجا که پای ارتکاب جرم  شد. اماا همین قوانین خود،  زمانی که از حقوق افراد  محسوب  خواهد

ست تا حدای  و شکل گرفته ا سط مجرم وجود دارد و ناا قانون نیز در آن مورد  سایرین تو شتن حقوق  نادیده انگا

عقب نشینی می کند و به جهت تنبیه فرد ، او را از داشتن آن حق منع و یا محدود می نماید. بنابراین زمانی که فردی 
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ا نادیده انگاشته می توان او را به عنوان مجازات مجبور به به  امنیات جامعه لطمه ای وارد کرده است و حقوق ملات ر

 انجام کاری نماییم که به آن عالقه ای نداشته و دخالتی در انتخابر نوع ندارد.

 تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران -3-1-1

ست. در واقع خدمات عمومی رایگان خدمت در » به معنای  نام این مجازات به خوبی گویای مفهوم واقعی ما از آن ا

دانسته می شود. فرد موظاف است تا به ارائه خدماتی بپردازد  1«میسسات عام المنفعه مانند خدمت در بنیادهای خیریاه

شد تا اینگونه بتواند دین خود را به جامعه ادا نماید.ماده یک آیین نامه  سایرین با سود  شته و به  که نفع اجتماعی دا

ست: نیز در 79اجرایی ماده  شته ا شکل از مجازات بیان دا ضایت محکوم المنفعهخدمت عام »تعریف این  ای که با ر

نامه، در ( قانون به شرح مندرج در این آیین84برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده )

 «.گیردنهادهای پذیرنده انجام می

  تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه -3-1-2

ی در کشور ما ندارد  سابقه قانونی خاصا ستفاده از خدمات عام النفعه که به آن خدمات عمومی رایگان نیز می گویند  ا

سیار نادر بوده است و  و کمتر مورد عنایت قانونگذاران پیشین قرار گرفته بود. در عمل نیز معموالً این نوع مجازات ب

شم می خورد مثل یکی از شده بود ، 2آراءدادگاه اطفال در موارد محدودی به چ شروع  ، نوجوانی که مرتکب رابطه نام

ستی  سالمندان کهریزک یا اداره بهزی صالح و تربیات ، خانه  شر ماه خدمات رایگان به مکانی مانند کانون ا به ارائه 

 3تحت نظارت کانون ، محکوم شده بود.

به مجاز ها در الیحه مربوط  ه بات های جایگزین حبس که هرگز هم در مجموعه قوانین کشتتتورمان نیز تن

نیز به  23الی 19تصتتویب نرستتید در ماده یک از این مجازات به عنوان یک تدبیر جایگزین یاد شتتده استتت و مواد 

ه بدون خدمات عمومی خدماتی استتت که محکوم علی» اعالم میدارد :  19تعریف و توصتتیف آن پرداخته اند. ماده 

یی جنس ، توانا ه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجاه به نوع جرم ، ستتن ،دریافت دستتتمزد به دستتتور دادگا

 «جسمانی ، روانی و مهارت شخا حکم به انجام خدمات عمومی صادر می کند.

 

 

 

 

 

                                                           
 333صفحه ٬منبع پیشین ٬محماد جعفر ٬جعفری لنگرودی 1

 1/8/1379-/79/2102/283پرونده کالسه 2

از تکرار جرم در کودکان،مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از تکرار نقر کیفر های جامعه مدار در پیشگیری  ٬یاسمن  ٬خواجه نوری  3

 151صفحه 1388جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقر پلیس،تهران ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا،
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 نتیجه گیری

المللی ترین مصادیق حقوق بشر است و در مبانی فقهی و دینی و اسناد بینحق حریم خصوصی یکی از مهم

شورمو نظا سی قوانین های حقوقی اغلب ک ست.برر شده ا شناخته  سمیت  ضوعه ایران های جهان مطرح و به ر مو

سطح حمایت آن شانگر عدم کفایت  ست و تقریباًن شهروندان ا صی  صو سبت به حق حریم خ هیچ قانونی به  ها ن

 .تصورت مستقل به بحث حریم خصوصی نپرداخته اس

صیها به حال حقوق و آزادیاین با سایر  قواعد حقوقی به طور  منزله حریم خصو ضمنی و در میان  به طور 

صول مورد حمایت قرار گرفتهناقا  سی )ا سا سالمی )مواد  ، قانون مجازات47،46،24،23اند. قانون ا و  593تا 570ا

قوانین و مقررات و...(، قانون مسدولیت مدنی، قانون مطبوعات، 100،98،97،96، قانون آیین دادرسی کیفری )مواد ....(

ستی، تلفنی و اینترنتی در زمره قوانین و مقررات صریح از برخی  یمربوط به ارتباطات پ ضمنی و گاه  ستند که گاه  ه

صی حمایت کرده اند. به نظر می صو صادیق حریم خ سد نظام م سبت به تدوین یک قانون ر جامع تقنینی ایران باید ن

 برای حمایت از این حق اقدام نماید.

سناد بین سناد بینأالمللی نیز به مسعالوه بر قوانین داخلی در ا شاره شده است و ا المللی له حریم خصوصی ا

اعالمیه اسالمی حقوق بشر، اعالمیه  .شوددهد که امروزه این حق، یک حق اساسی برای ابناء بشر تلقی مینشان می

روپایی حقوق بشتتر، عهدنامه شتتورای اروپا برای نوانستتیون آمریکایی حقوق بشتتر،کنوانستتیون اکجهانی حقوق بشتتر،

ها به المللی هستند که در آنالمللی رفع تبعیض نژادی از جمله اسناد بینکنوانسیون بین ،حمایت از زندگی خصوصی

توان برای حریم خصوصی مطرح شده است که از این میان میمصادیقی ی حریم خصوصی اشاره شده است.لهأمس

ی، حریم جسمانی، حریم مکانی، حریم پوشر، حریم اقتصادی و حریم جنسی و حریم روانی اشاره به حریم اطالعات

 کرد.

سبت  ،با وقوع عقد ازواج ستقر میرابطه زوجیت  و حقوق و تکالیف  زوجین ن که ممکن  ،شودبه یکدیگر م

استتت در آغاز و یا در ادامه زندگی مشتتترک بین این حقوق و تکالیف در مقام عمل و اجرا تزاحمی صتتورت گیرد.با 

توجه به اینکه ریاست خانواده مقامی است که به منظور قوام و مصلحت خانواده به مرد داده شده است نه آنکه یک 

تواند انجام دهد. امروزه هر نوع اعمال قدرتی که خواستتت می که اوامتیاز و حق فردی برای شتتوهر باشتتد، به طوری

شوهر مقید به رعایت حقوق  صادیف آن( تغییر یافته و اطاعت مطلق زن از  سنتی تمکین )در مفهوم تمام و م مفهوم 

ست. سط زوج گردیده ا ستفاده از حق تو سوء ا سط مرد و نیز منع  سی وی تو سا معتقدند مفهوم تمکین اکثر فقها ا

با وقوع  ت محض است، اما نظر نویسندگان مقاله بر این است که بهتر است مفهوم جدیدی از تمکین ارایه شود.تبعی

ید وسیلهباعقد ازدواج هر کدام از زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارد اما استفاده از حقوق خود را ن

ن مدنی زوجین مکلف به حستتن معاشتترت نستتبت به قانو 1103 ای برای تضتترر به دیگری قرار دهند و طبق ماده

شرت نمییکدیگر گردیده سن معا سط دیگری چیزی جز اجرای تکلیف ح سی هرکدام تو سا اند و رعایت حقوق ا

ش شد. اگر ازدواج یک قرارداد با شد که ناقدبا سمتی از  ض، این قرارداد نباید به نحوی با حق تمتع و یا اجرا تمام یا ق

 کننده آن حقوق باشد.حقوق مدنی و یا سلب

ستفاده از حق، اصل اباحه و  با توجه به قاعده فقهی الضرر و نیز اصل عدم والیت بردیگری، اصل منع سوء ا

تا جایی قابلیت اعمال دارد که شتتوهر از حدود  ،ای از حق و تکلیف استتتکه آمیزهیاستتت مرد راختیار  ،آزادی اراده
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صالح خانوادگی تجاوز نکند، زیرا  ست مرد در وهلهم سدولیت و وظیفه تلقی میریا ی وهلهشود و در ی اول یک م

بعد به صتتورت یک موقعیت برتر و بالطبع با توجه به  همین مبانی و اصتتول حقوقی الزم استتت مفهوم جدیدی از 

شوهر نمی ستمکین ارائه گردد. لذا  سرش مبادرت به برر صی هم صو شرایطی با ورود به حریم خ ی تواند تحت هر 

 نشوزو امتناع زن نیز از موارد های شخصی وی نماید و به حریم خصوصی زن تجاوز نماید و یا حساب هتلفن همرا

با توجه به مواد مذکور در قانون مستتتدولیت مدنی، قانون مدنی، قانون آیین دادرستتتی کیفری عدم  گردد.تلقی نمی

و وی مکلف به جبران ضرر وارد شده به زوجه رعایت حریم خصوصی زوجه باعث ایجاد مسدولیت برای زوج شده 

ها به صورت برابر از حیثیت ذاتی و انسانی برخوردارند، پس به صورت برابر و فقط به که همه انساناز آنجاباشد.می

مند هستند. بنابراین در ها به عنوان غایت ذاتی است بهرهدلیل انسان بودنشان از حق هایی که الزمه محترم شمردن آن

ها را در حد ابزار ها را نادیده گرفته و آنحوزه حقوق بشتتر افراد حق خواهند داشتتت تا از عملی که غایت بودن آن

 تنزل می دهد مصون باشند.
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 :فهرست منابع

 ، انتشارات مجد، چاپ اول.حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران(، 1392احمدلو، مونا،) -1

صطفی،) -2 سکندری، م صی(، 1389ا شماره ماهیت  و اهمیت حریم خصو سال پانزدهم،  سالمی،  ، مجله حکومت ا

 .147-176چهارم، صفحات 

حریم خصوصی زوجین نسبت به یکدیگر در (، 1395زاده گنجی، عباس؛ رفیع زاده، محمد؛ رشیدی،پدرام، )اصغر -3

 حقوق و علوم اجتماعی .، سومین کنفرانس جهانی راستای تحکیم مبانی خانواده

، مجله دانشکده حقوق حریم خصوصی و حمایت  از آن در حقوق اسالم، تطبیقی و ایران(، 1383انصاری، باقر، ) -4

 . 53-1، صفحات  66و علوم سیاسی، 

 ،تهران،نشر سمت.حقوق حریم خصوصی(،1386انصاری،باقر، ) -5

 . 1357، روزنامه شرق، شماره نحریم خصوصی همسر و فرزندا(، 1390اوحدی، بهنام،) -6

ظام حقوقی ایران(، 1395باغبانی، احمد، ) -7 به حقوق بشتتتری در ن ثا به م نامه حریم خصتتتوصتتتی افراد  پایان   ،

 ارشد، دانشگاه آزاد صفادشت.کارشناسی

سیجایگاه اراده زوجین در نظام حقوقی خانواده(،1395نجاتی،محمدتقی، )بنی -8 شنا شگاه ،پایان نامه کار شد،دان ار

 آزاد تهران مرکزی.

 ،مجله تعالی حقوق.ابعاد فرهنگی حریم خصوصی(،1388بهزاد پور،بینا،) -9

صلنامه علوم خبری، حریم خصوصی و رابطه آن با خدمات ارزش افزوده تلفن همراه( ، 1394تا،)بهرامی، بی -10 ، ف

 .193-177، صفحات 15شماره 

ساس (، 1393سمانه،) عبداهلل، کبری؛ جلیل زاده،پور -11 صی زوجین با حقوق زوجیت بر ا صو حل تزاحم حریم خ

 . 45-7، صفحات 66، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره مصلحت تحکیم خانواده

صی در ایران و آمریکا(،1391تبار،محسن، ) -12 صو سی تطبیقی حق حریم خ سیبرر شنا شته ،پایان نامه کار شد ر ار

 حقوق بشر.

،رساله دوره نآماهیت و مبانی حریم خصوصی اطالعات و مسدولیت مدنی ناشی از نقض ،(1391)جعفری،علی، -13

 دانشگاه قم. ،دکتری رشته حقوق خصوصی

ارشد،دانشگاه تربیت ،پایان نامه کارشناسیمسدولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(،1390جوان،صدیقه، ) -14

 معلم تهران.
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حریم خصوصی و الزام به رعایت آن در رویه (، 1394عفر؛ عابدینی، غالمرضا؛ ریدسی، لیال، )زاده، جحیدر قلی -15

شر ضایی دادگاه اروپایی حقوق ب صفحات ق شتم،  شماره ه سال چهارم،  سالمی،  شر ا صلنامه مطالعات حقوق ب ، دوف

23-41. 

ه مطالعات علوم سیاسی،دوره ،مجلمصادیق حریم خصوصی در فقه و نظام حقوقی ایران(،1395دل،حسین، )خرم -16

 .69-87،صفحات2،شماره 2

ساالری حقوقی( ، 1392زادفر، بهناز، )رضا -17 شگاه ، پایان نامه کارشناسیحریم خصوصی و نظریه پدر  ارشد، دان

 گیالن.

س ، محمد، ) -18 صلحت( ، 1381را شر حق و م سفه ارزش، تهران، ن سفه حق و فل سفه حقوق، فل ، مقاالتی در فل

 نو.طرح 

صور، ) -19 صی(،1384رحمدل، من سان بر حریم خصو شماره حق ان سی،  سیا شکده حقوق و علوم  ،  70، مجله دان

 .145-119صفحات 

، مجله حریم خصتتوصتتی ارتباطات اینترنتی )مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا ((، 1386کالم،ستتتار، )زر -20

 .196-173حات معارف اسالمی و حقوق، سال هشتم، شماره اول، صف

امنیتی  -های اطالعاتیبررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت( ، 1393سلیمانی، مرتضی؛ سلیمانی، یاسر،) -21

پژوهشی کاوشی نو در فقه، سال بیست و یکم، شماره چهارم،  –، فصلنامه علمیدر چارچوب اصول و قواعد فقهی

 .56-33صفحات 

 ،انتشارات صدرا، قم.ن یافته فراملیجنایات سازما(،1382سلیمی،صادق، ) -22

،دو فصتتلنامه حمایت از حریم خصتتوصتتی اشتتخاص از منظر آیات و روایات(،1391شتتهباز قهفرخی،ستتجاد، )  -23

 .87-100ای قرآن کریم،سال سوم،شماره دوم،صفحاتهای میان رشتهتخصصی پژوهر

سجاد،) -24 صی فیزیکی در آیینه(، 1392شهباز قهفرخی،  صو  –، مجله علمیه و امامیه و حقوق ایرانی فقحریم خ

 . 70-55، صفحات 1، شماره  9های فقهی دوره پژوهشی پژوهر

پژوهشتتی دانشتتگاه قم،ستتال -،فصتتلنامه علمیحریم خصتتوصتتی و جامعه اطالعات(،1386شتتهریاری، حمید، )-25

 .101-125هشتم،شماره سوم و چهارم،صفحات

،مجله حقوق اسالمی،سال ی آزادی اطالعات با حریم خصوصیرابطه(،1391صفایی،سید حسین؛ جعفری،علی، ) -26

 .135-159،صفحات33نهم،شماره

 ، نشر میزان.مسدولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی(، 1388صادقی، حسین،) -27

سیره  امام علی )ع((، 1390عامری، معصومه؛ عامری، زهرا، ) -28 سیاسی، حریم خصوصی در کالم و  ، مجله علوم 

 .1-38، صفحات 56 چهاردهم، شماره سال
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بررستتتی دالیل لزوم حمایت کیفری از حریم خصتتتوصتتتی ، (1395) میرزازاده،زهرا، ؛عظیم زاده اردبیلی،فائزه -29

 .31-57،صفحات 64،شماره21سال ، ترویجیفقه و حقوق خانواده)ندای صادق(-دو فصلنامه علمی، خانواده

 ارشد،دانشگاه مازندران.،پایان نامهکارشناسیدرحقوق کیفریحریم خصوصی (،1396غالمی،بهرام،) -30

، فصلنامه دانر انتظامی، سال اطالق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن(،1392غالمی،علی،) -31

 .83 –104شانزدهم،شماره اول،صفحات 

ممنوعیت نقض حریم خصوصی در ایران مبانی ، (1393)مصلحی، جواد،  ؛برجی، محمد ناصر ؛الهفروغی، فضل -32

 .172-137، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره سوم، صفحات و آمریکا

ارشتتد، ، پایان نامه کارشتتناستتیمبانی حق بر حریم خصتتوصتتی در نظام حقوقی ایران(، 1392فرهادی، فرزانه، ) -33

 دانشگاه تبریز.

سین؛ -34 شاهرش، )قنواتی، جلیل؛ جاور، ح صی (،1393صالحی کرهودی،  صو ضرر و حریم خ میان کنر قاعده ال

 .153-125، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره دوم، صفحات خانواده

سین، ) -35 سالمی(،1390قنواتی،جلیل؛ جاور،ح صی حق یا حکم، مجله حقوق ا صو شماره حریم خ شتم، سال ه ،

 .7-32،صفحات31

، تهران، حقوق بشتتر در جهان معاصتتردفتر یکم) درآمدی بر مباحث نظری((، 1388فاطمی، محمد، )ستتیدقاری -36

 های حقوقی شهر دانر، ویرایر دوم.میسسه مطالعات و پژوهر

، مبنای احترام در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات(، 1390قنواتی،جلیل؛ جاور،حسین،)-37

 . 58-33، صفحات 29هشتم، شماره  مجله حقوق اسالمی، سال

سین، ) -38 شکی، غالمح سی کیفری ایران(، 1386کو صی در مقررات دادر صو ، مجله حقوقی حمایت از حریم خ

 .150-135، صفحات  58دادگستری، شماره 

گزارش تحلیلی ،(1386)گروه حقوق خصتتوصتتی اداره کل پژوهر و اطالع رستتانی زیر نظر دکتر باقر انصتتاری،-39

-227،صفحات12رسانی حقوقی،دوره جدید،سال ششم،شماره،فصلنامه اطالعطرح حمایت از حریم خصوصی درباره

207. 

، مجله حکومت اسالمی، سال دوازدهم، نظام اسالمی و حریم خصوصی شهروندان(، 1386نژاد، محمد،)منصور -40

 .164-140، صفحات 2شماره 

دیوان اروپایی حقوق بشتتر و حق بر حریم (، 1393)مستتجدی، محمدحستتن؛ مهدیان صتتدر، مطهره ستتادات،  -41

 چاپ اول.، تهران، نشر تیسا، خصوصی و زندگی خانوادگی

شته، ) -42 شتی، فر ضات(، 1392میرخ صه تعامالت و تعار سران، عر صی بین هم صو های ،جامعه پژوهرحریم خ

 .184-165فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 
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المللی و نظام های بین، بررستتی تطبیقی حق حریم خصتتوصتتی در استتناد و رویه(1385زاده،ستتید باستتم،)موالی -43

 ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،تهران.حقوقی جمهوری اسالمی ایران

، بخر مدنی )مالکیت و مستتدولیت(، چاپ چهاردهم، تهران، قواعد فقه(، 1385داماد، ستتید مصتتطفی، )محقق  -44

 .مرکز نشر علوم اسالمی 

بررستتی تطبیقی جایگاه حریم خصتتوصتتی و حمایت از آن در فقه )امامیه و شتتافعیه( و (،1390مرادی،فاطمه، ) -45

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.حقوق ایران

 ، تهران، اطالعات .المللی و موضع جمهوری اسالمی ایرانحقوق بشر در اسناد بین(، 1374مهرپور، حسین، )–46

نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصتتوصتتی در نظام (، 1391زاده، ابراهیم؛ مصتتطفی زاده، فهیم،)موستتی -47

 .45-67، صفحات 2های حقوق عمومی، سال اول، شماره ، فصلنامه بررسیحقوقی عرفی

، فصلنامه تحقیقات حقوقی، حقوق بشرالمللی حق مرگ در اسناد بین(، 1396فیضی، سروناز؛ بالوی، مهدی،)مست –48

 شماره یک.

سم،) -49 ضای خانواده(، 1389نقیبی، ابوالقا سبات و روابط اع صی در منا صو ، مجله فقه و حقوق خانواده، حریم خ

 .29-5، صفحات 52، شماره 15دوره 

سید مجتبی؛  -50 سید علی،)علیواعظی، صی و حمایت از (،1389پور، صو سی موازین حقوقی حاکم بر حریم خ برر

 .133-163،صفحات 17،سال هفتم،شماره آن در حقوق ایران، مجله حقوق خصوصی

51-Inness .j1922 privacy.Intimacy and Isolation.oxford university press.oxford. 


