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Crime prevention in violation of privacy 

 

 

Abstract: 

Human life in the world, both in the past and today has raised various issues in 

relation to oneself and others. In the meantime, the social environment that 

man has chosen for his life, whether it is a small group or a large society, issues 

and challenges. Has seen many aspects that both the environment of society 

and the personality of the individual have influenced this process. To maintain 

its organization and continue its life, it is necessary to constantly adapt new 

people to itself. Given the expansion of conflicting areas of privacy and crime 

prevention, this research is essential. The purpose of this study is to explain the 

areas of crime prevention and the role of preventive government oversight in 

this regard. Based on this, the question arises as to which area of privacy can be 

in conflict with crime prevention? The answer to this hypothesis is that 

situational prevention can conflict with citizens' privacy. The research method is 

descriptive-analytical. As a result, the government should exercise its oversight 

role exceptionally and not enter into areas of privacy unless expedient and 

necessary. 
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 چکیده:

 مطرح گرانید و  شیخو  با رابطه در را  یگوناگون  مستال   امروزه چه  و گذشتهه در  چه  جهان،  در یآدم  اتیح

  کوچک   گروه کی  خواه  است    دهیبرگز  خود  یزندگ   یبرا انستان که  یاجهماع طیمح  انیم نیا در.است    کرده

 و  جامعه طیمح  که استتت   دهید  خود به را  یفراوان یها چالش  و مستتتال  بزرگ،  جامعه کی  خواه و باشتتتد

 که  آنها نیتر  کوچک مص تواتا یانستان  جامعه اجزاء.اند  بوده گذار  ریتاث ندیفرآ نیا  بر  دو هر فرد   یشتص ت 

 بهواند  وستههیپ  آنکه  یبرا یانستان  گروه رند،امایپذ یم رییتغ همواره  بلکه  ندارند  دالم  ثبات  است   یانستان فرد

  همساز  خود  با را دیجد افراد  وسههیپ  که  اس    ریناگز  دهد ادامه  خود یزندگ  به و دینما حفظ را  خود  سازمان

 پژوهش نیا انجام جرم از یریشتتگیپ و  یخ تتواتت  میحر مهعارض  یهاحوزه  گستتهر  به توجه  با. گرداند

  رانه یشتتگیپ  نظارت  نقش  و جرم از  یریشتتگیپ یها  حوزه نییتب قیتحق نیا انجام از  هدف.  استت    یضتترور

 یم  یخ توات  میحر از  حوزه کدام که  شتود یم مطرح ستوا   نیا  استا  نیا بر.  است    خ تو  نیا در دول  

 یم  یوضتع  یریشتگیپ  که  شتود یم  مطرح  هیفرضت  نیا  پاست  در  باشتد  تعارض  در جرم از  یریشتگیپ با تواند

  عنوان  به.  اس   یلیتحل یفیتوا اورت به  قیتحق رو .  باشد تقاب  در شهروندان یخ وا میحر  با  تواند
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 مقدمه

 خصوصیحریم  

مفاهیم در حوزه علوم انستتتانی چند پهلو و تفستتتیر بردار واژگان و  بستتتیاری از خ تتتواتتتی نظیر  حریم 

است .بستیاری از اندیشتمندان حقووی و ستیاستی و فبستفه به تعریب و البهه بیشتهر به دکر م تادیق  حریم 

خ تواتی که ریشته در مباحا جامعه شتناستی و انستان شتناستی دارد  پرداخهه اند.برخی گرایشتها به استهقب  

و دارای استهقب  در معنا و مفهوم   که حق مستهقلی چنین ادعا نموده اندخی دیگر این مفهوم نظر دارند و بر

برداش  های مهفاوت از مفهوم حریم  به هر حا  شناسایی و.به نام حریم خ تواتی واب  شتناستایی نمی باشد

 راه خواهد بود. و نقشه  خ وای برای ورود به مباحا جدی تر کلید

حریم خ تتواتتی ااتتظبح   نیز از و همچنین در حیطه جرم شتتناستتی   در علوم انستتانی دکهرین   نظرگاهاز 

براندیس«   لوییز  ن« و »اشصا  نظیر »سامول  وار اس .برای مثا   گردیدهمهفاوتی  و مفهوم شتناستی  تعاریب 

تاریصی اولین کستتتانی بودند که مفهوم حریم خ تتتواتتتی را مطرح کردند معهقتدند که حریم  از منظر  که 

آنان  در شتمار   نظر گاهتعریب می شتود.حریم خ تواتی از  تنهایی اشتصا   مفهوم حق برخ تواتی به 

دول  استتتاستتتی    ووانیناستتت  و در    نظام مردم ستتتاور و همچنین دموکراتیکیک   حق هایترین   بنیادی

واژه یا ااتتطبح  ن«  » بلوشتته  1به عم  آورند. این مفهومرا از   شتتایستتههباید حمای   می   مصهلبکشتتورهای  

حریم ااتطبح  که  باور داردانستانی می داند و   و فردی    به شتص تی   و تمای    عبوهحریم خ تواتی را 

مفاهیمی نظیر  ،از نمایدحمای  می  به شتمار آمدهمحهرم   و همچنین از فردست    خ تواتی از شتص تی  

گویستن  ( 199:   1383)ان تاری،   استهحکام شتص تی . و کرام  و  همچنین  ،منزل  و اجهماعی  استهقب  فردی

  ،ناشتنا  ماندن و اما مستهق     در ارتباط  از عنااتر ااتلی و استاستی با در نظر گرفهن سته عن ترد که باور دار

نقض    هنگامی یک شتص حریم خ تواتی   باور داردبی نامی و و خلوت   و همچنین  تنهایی، یا  محرمانگی

و عنای   را مورد  ویاو به دستت  آورند،  خ تتو اطبعاتی در   وادر باشتتند  گردد که دیگر اشتتصها می 

 (.200:  1383)ان اری،  .نماینددسهرسی پیدا  چنین شص یو یا به  دادهورار   توجه خویش

حق بر حریم خ تواتی موضتوس بستیاری از استناد بین المللی جهانی و منطقه ای  نیز می باشتد که از جمله  

بین المللی حقوق مدنی و میثاق   ،2اعبمیه جهانی حقوق بشتراستناد عام و بنیادین فراملی نظیر  مهمهرین آنها 

  می باشد.   3،4اعبمیه حقوق بشر اسبمی واهره و در نهای   سیاسی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

 دو ظابطه   اندیشمندان حقوویبرای اراله تعریب از حریم خ تواتی کار تا اندازه ای دشتوار اس  ،اما یکی از  

جنبه های  نوعی که ناظر بهر گرفهه اس .ضابطه  برای شناسایی م ادیق مشمو  حریم خ وای در نظ کلی 

به برخی از جنبه های حیات خود را  کهو ضتابطه شتص تی   به اتورت نوعی یا داتی است  زندگی انستان 

 .می داندحریم خ وای خارج  تعریب از شمو    اورت عرفی

 (.232:  1387)ان اری،  

 انتقادات وارد شده در راستای پیشگیری از وقوع جرم

 یم خصوصی به واسطه پیشگیری موسع  حرنقض  

 
1 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/privacy 
2 Universal Declaration of Human Rights,1948s 
3 Universal Islamic Declaration of Human Rights1981  
4 International Covenant on Civil and Political Rights,(ICCPR),1966 

http://www.google.com/url?q=http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html&sa=U&ei=GyplTe3vMMP6lwek0KHIBg&ved=0CBAQFjAC&usg=AFQjCNEEvn_HpYItL3sbogDXv4sF6RrfUg
http://www.google.com/url?q=http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html&sa=U&ei=GyplTe3vMMP6lwek0KHIBg&ved=0CBAQFjAC&usg=AFQjCNEEvn_HpYItL3sbogDXv4sF6RrfUg
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. این موجب کاهش آن شتود در شتمو  مقوله پیشتگیری است  مطابق این مفهوم هر آنچه که علیه جرم بوده و   

نوس از پیشتگیری به جه  حذف یا خنثی ستازی عوام  جرم زا ناظر به ستیاست  هایی است  که به اتورت  

عمومی بزه کاری در ستط  وستیو و فراگیر اتصاد می شتوند و فرآیند و با تمرکز بر عوام  فردی و -ستاخهار

 (.58:  1383)عباچی،    شام  سیاس  های اجهماعی،اوه ادی،فرهنگی،سیاسی و حقووی می باشند.

نصستهین جرم شتناستی که دارای این بینش بود انریکو فری است  که برای مبارزه با جرم تدابیر دفاس فردی و 

.منظور از دفاس فردی مبارزه با عل  شتتص تتی جرم استت  اما دفاس اجهماعی  دفاس اجهماعی را پیشتتنهاد کرد

اوتدامتاتی استتت  کته هم عرض کیفر بوده و هتدف انح تتتاری آن تقلیت  و کتاهش عوامت  اجهمتاعی بزه کتاری  

 (.747:  1387)نجفی ابرند آبادی،   اس .

ود.این مستتاله به کلی   تعیین حدود و ثغور و نوس اودام های پیشتتگیرانه مستتاله ای حیاتی محستتو  می شتت 

دول  و مفهوم عام آن ناظر است .ووهی اتحب  از ستیاست  جنایی در سته بصش تقنین،واتا و اجراء می شتود  

خطر گستهر  اودامات پیشتگیرانه با تفستیری که مجلس از آن اراله می دهد در حوزه هایی اجرایی و واتایی  

مات پیشتتگیرانه بهانه خوبی برای دولههای  نیز موثر واوو می شتتود.ورود به حریم خ تتواتتی به بهانه اودا

توتالیهر برای ورود به خلوت شتهروندان است .اودامات ستص  گیرانه پلیس در بعد اجرایی بدون که به شتک   

کشتور تستری یاف  به بهانه پاکستازی شتهر و  150ستیاست  های ستصهگیرانه در آمریکا آ از و به بیش از 

پیشتتگیری تا زمانی واب  توجیه به نظر می رستتد که ااتت  بر آزادی اودامات پیشتتگیرانه بوده استت .بنابراین  

شهروند بدون مداخله دول  باشد )آزادی منفی( و در موارد وزم دول  خود را مجاز به مداخله بداند.)آزادی  

 مثب (.

 

 نقض حریم خصوصی به واسطه گسترش پیشگیری توسط همه افراد

سیاس  مبارزه با بزه کاری محسو  می شود.دول  ها نیز بر همکاری ااوو همکاری یک واعده اساسی در 

های اجهماعی،اوه تتادی و نیز حاتتور ستتاکنان اهمی  می دهند.یعنی عدم مشتتارک  این عده تب  های 

.یکی از شتک  های رای  این نوس از پیشتگیری همکاری همستایگان  ول  را نیز با شتکست  مواجه می کندد

وستیله ستاکنان آن است .در این همکاری ها نه تنها افراد محله،امنی  محله ستکون   یعنی مراوب  از محله به  

خود را با کمتک امکتانات مهفاوت تامین می کنند بلکه به منزله یک گروه فشتتتار می توانند نیروی انهظامی را 

:  1385ستهان،  )داد وادار نمایند تا علیه شترایط جرم زای آشتکار مانند توزیو مواد یا فحشتاء وارد عم  شتوند.

296.)  

به نظر می رستد می توان بر نظارت همستایگی ایراداتی را وارد نمود.در واوو تبدی  کشتور به شتک  پلیستی  

تجربه ای استت  که بشتتر در نظام های کمونیستتهی و توتالیهر با آن روبرو بوده استت .هدای  این اودامات به 

ر دول  های اوهدار گر، انستان نه هدف  ایی بلکه  ویژه زمانی که از ستوی دول  باشتد خطر بیشتهری دارند.د

وستیله ای برای دستهیابی حکوم  به اهداف و آرمان های خود تلقی می شتود.در این میان پیشتگیری از وووس  

جرم ابزار موجه و لبا  مناستبی برای دول  به نظر می رستد،به وژیژه ظاهر این نوس از پیشتگیری که به خود  

 ا از هر گونه اتهامی مبری می سازد.مردم واگذار شده دول  ر

 افراد 5تحدید»حقوق بنیادین«

 
5 Fundamental rights  
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  چرا که تعرض  بنیادین آدمی تلقی می شتود اما این ستوا  مطرح است  که حریم خ تواتی در زمره حق های

حقوق بنیادین فرد تلقی می شتود.اما از طرف دیگر   و در هم شتکستهن  حریم خ تواتی نقضحق   به  نمودن

در این میان تکلیب دول  چیس   7پیش می آید. 6بحا پیشگیری از جرم توسط دول  و حفظ »منافو عموم«

 مداخله یا عدم مداخله آنگاه که در مقام تعریب و تعیین اودامات وضتعی پیشتگیرانه از جرم هستهیم پاره ای 

جمله حق رف  و آمد،حق بر خلوت،حق بر آزادی اجهماعات،حق مهفاوت زیستتهن   از حقوق افراد جامعه از

و مهفاوت بودن باید مورد توجه ورار گیرد.بدین معنا که باید ببینیم آیا این حقوق جزو حقوق حمای  شتتده 

مطلق است  یا جزء آن دستهه از حقوق مورد حمای  نستبی ورار می گیرد.زیرا چنانچه این حقوق جزء هستهه 

لی حقوق بشتر باشتد هدف پیشتگیری از جرم نمی تواند ستلب یا محدود کردن آنها به عنوان وستیله برای  اات 

 دسهیابی به آن هدف را توجیه نماید.

پس از طرح نظریته انهصتا  عقبنی متد  پیشتتتگیری وضتتتعی از جرم مطرح می گردد.ارتبتاط این دو از این 

انهصا  می زند پس با اعما  مهدهای پیشتگیری  جه  است  که مجرم بر استا  خرد و عق  خود دست  به 

وضتتعی از وووس جرم می توان محاستتبه عقبنی مجرم را بر هم زد.اما چالش دیگری که مطرح می شتتود آن  

مقوله مجرم با شتص  است  که برخی از این شتیوه های پیشتنهادی برای برهم زدن معادوت و محاستبات  

 معه را به شک  امنیهی و دژواره تبدی  می کند. حقوق بشر و حریم خ وای در تعارض اس  و جا

مهمهرین ایراد حقوق بشتری وارد بر پیشتگیری وضتعی مربوط به مورد ستوم است .تدابیر پیشتگیری وضتعی  

یعنی محدود ستتازی رف  و آمد و فعالی  های اجهماعی.پس پیشتتگیری وضتتعی نوعی محدود ستتازی فرد 

نمی شود اما بصشی از آزادی خود را از دس  می دهد.مثب  محسو  می شود.با وجود آنکه فرد وربانی جرم 

 باید در ساعات معینی به خانه بازگردد یا اتومبی  گران ویم  خود را به مکان های خطرناک نبرد.

به حریم خ تواتی    و تعرض  برای تعدی  خطرناک  تکنیک های پیشتگیری وضتعی ممکن است  به ابزاری

اه بستتیاری از شتتهروندان دول  هایی که از رو  های پیشتتگیری  تبدی  شتتود.از دیدگ   و دولهها  شتتهروندان

وضتتعی از جمله نظارت ویدیویی استتهفاده می کنند دولههای اوهدار گرا و مداخله کننده در حرم خ تتواتتی 

شهروندان محسو  می شوند.افراط در به کارگیری این رو  ها جامعه را به یک ولعه نظامی تبدی  می کند  

رد نظارت و کنهر  ورار می گیرد.بدین ترتیب افزایش اسهفاده از تکنیک های پیشگیری  که در آن همه چیز مو 

 (.265:  1388)پاک نهاد،   وضعی به جای ایجاد احسا  امنی  مولد تر  در شهروندان می شود.

 

 

   8حریم جفرافیایی یا مکانی

 

6 Public interest  

نفع عمومی از جمله مساال  سسایار مناهشاه سرانگیز هم در فلسافه سایاسای و هم در جامعه شاناسای سایاسای سه شامار می آید.نهایتا   7

هرار گیرد که نفع عمومی نباید سه نحوی معنا و تفسایر شاود که زمینه سرای توتالیتاریسام یا اساتبداد اک ری   این نکته ساید مد نظر 

و امحاء یا نقض حقوق اهلی  فراهم گردد.در این راساااتا آناه الزامی اسااا   تقوی  اسزراهای کنترل جامعه سر دول  از  ری  

در این زمینه نگاه کنید سه:شاامعی،محمد،تحلی  ماهی  و آرار هرارداد  توانمند سااازی جامعه مدنی اساا .)سرای ا العاش سیشااتر

 (  69،ص  1388ادرای در حقوق ایران،نشر دستان،چاپ اولف
8 Geo-privacy or location privacy  
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 مفهوم خ تو ،در   به وستیله دو 9نقش تکنولوژی برای توستعه »سترویس های مبهنی برتعیین مح «

و ااتلی    چالشورار می گیرد.  و تام   مقاله  مورد بررستی از حریم خ تواتی در این بصش حق بر 

و   ، درخورشتایستهه  عنایحریم خ تواتی ممفهوم از   10انهظار مشتروس«اات  آن است  که »بنیادین  

جدید  مکانیستماز   ست و تو   .استهفادهاست    ودرت دول    مقاب از آن در  نمودن  مناستبی برای حمای  

را آستتان   اشتتصا به مووعی  جغرافیایی    مرتبطاطبعات کردن و ثب   نمودن ، جمو آوری فناوری

مورد   امکان داردکه هستهند  از اطبعات   اشتکا  گوناگون  11جغرافیایی« و آمار است . »اطبعات  نموده

و آمار بر روی »داده های تمرکز ما    ممکن استت    حوزهورار گیرند.در این  در این خ تتو  پوشتتش

اطبعات  دستتهرستتی بهباشتتند.با    14و »داده های پویا« 13«و منطقه ای  ،»داده های محلی12جغرافیایی«

  و مردم تعیین مح  شتهروندان نظیر سترویس سترویس های  دادن وادر به توستعه دو ،اشتصا مکانی 

می مجهز   اشتصا حریم خ تواتی  می شتوند،سترویس هایی که به دخیره ستازی اطبعات مربوط به

- »جیو همچنین     15ا «-پی-»جیماننداستهفاده از ستامانه هایی ( ,p397Sjaak,2008)باشتند.  

ایمنی  ستط  ارتقاء در راستهای   و مهد  ابزارهاو در دستهر  ترین  و یکی از کاربردی ترین  16ا «-یآ

از آن  ات  که در بستتیاری از موضتتوع گردیدهستتامانه باعا    چنیناستت  و وابلی  های فراوان  مردم

 (55،   1390.)واجارگاه،اسهفاده کنند

سترویس های تعیین مح  را   به وستیله مرتبط  اطبعات نمودن ازثب   در بستیاری از موارد شتهروندان 

سالهای    خب پژوهشی که در  طبق نمونهتلقی کرده اند.برای   خویشهنحریم خ وای   بر ضدتهدید  

بیانگر آن است   در آلمان انجام شتده  17سترویس های داخلی مهمهرین  ی از توستط یک 2011تا  2018

دانستهه بشتری خود    های حق حریم خ تواتی را بنیادی ترینحق    آلمان  دراتد مردم کشتور 39که   که

مورد یعنی دوربین های  2گزینه پیش رو در این نظر ستنجی از منظر شترک  کنندگان   11از میان   .اند

ستا   12 ی با ستنبرای شتهروندان  اجباریتعیین هوی   وانون مراوب در مکان های عمومی و همچنین 

مورد  9 لیکن  به باو به عنوان تهدیدهای کوچک علیه حریم خ تواتی شتهروندان اعبم شتده است .

تهدیدهای جدی و خطرناک در راسهای نقض حریم خ وای اعبم شده اند.این موارد عبارتند  دیگر

 از:

 سرویس های هواپیمایی به کشور مق د   به واسظهاطبعات مسافرین    کلیه انهقا -1

   18ردیابی و ثب  مووعی  جغرافیایی افراد به وسیله »پویشگرهای خودکار«-2

 DNAانجام عمومی آزمایش -3

 تجسس های پشگیرانه توسط دول  -4

 ردیابی و ثب  مووعی  جغرافیایی افراد به واسطه مصابره های تلفنی -5

 
9 Location based service  
10 reasonable expectations 
11 geo-information 
12 geographic data 
13location data  
14 movement/mobility 
15 GPS-Global positioninig system  
16 GIS-Geographic informatin services 
17 Dutch National Freedom Survey 2007 (Nationaal Vrijheidsonderzoek) 
18 automatic scanning 
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 توویب احهیاطی در موارد مشکوک  -6

 جسهجوی مناز  به واسطه سوء ظن -7

 و ارتباطات اینهرنهی  19نظارت دولهی بر »رایانامه ها«-8

 اسهراق سمو مکالمات تلفنی -9

را توستط   مردمحریم خ تواتی  نمودن  از این موارد که امکان نقض    بعاتی  گرددمشتاهده می   وفق آنچه 

 گونه از  از این کردن   .استهفادهگرددجغرافیایی مربوط می   مکانبه سترویس تعیین  ور می نماید دول  میست 

شهروندان   خ وایامنی    فردی  و    از  نمودن    برای حمای  عمو   ی  و مها اگرچه به عنوان را  سرویس

و تحتدیتد حقوق و   بتالقوه برای تهتدیتدبنیتادین و  می توانتد خطری  بته نوبته خود  استتت ،امتا    گردیتدهمعرفی  

آشتکار و  ابزارها،امکان نقض    گونه برخی از اینکاربست    به حستا  آید.  آزادیهای فردی و عمومی افراد

ستیستهم های نظارت فرات  ستوء    گونه .بستیاری از ایننمایدبشتر را فراهم می    بنیادین  حقوقگستهرده  

پیدا  دستهرستی و آمار اطبعات  گونه از   ورار می دهند که به این اشتصااتیرا در اخهیار   نمودن  استهفاده

 که در مکان دندگربه این فنتاوری می تواننتد موثر و کارا تلقی تنهتا زمانی  و مدرن  .ابزراهای مجهز  کرده اند

 (147،   1390.)واجارگاه،به کار بسهه شوند  ی  انسانیاح مداخله هایزمان مناسب و با   و همچنین در

به  ان شتد،انهظار مشتروس از حریم خ تواتی می تواند با شترایطی برای شتهروند  بیانبر استا  آنچه  

داشتهه   را ط مشتص از حریم خ تواتی در شترای 20وجود آید.هر شتص  باید »انهظار دهنی و واوعی«

آراء   معقو  باشتتد. امریبه عنوان   21آماده پذیر  »انهظار عینی «  می بایستت  جامعه  همچنین  باشتتد.

است    استاستی اینموضتوس  حا    اتادر شتده است .  خ تو از دادگاه های اروپایی در این   گوناگونی

اگرچه    یا خیر به یک میزان می توانند از حریم خ تتواتتی بهره مند شتتوند جامعه  افراد  تمامکه آیا  

به  22انهظار مشتروس از حریم خ تواتی توستط بستیاری از واتات در »دادگاه اروپایی حقوق بشتر«

در دعوای   نمونهبرای  نیز وجود دارد.  خا   استهثنالاتمواردی با   لیکنرستمی  شتناخهه شتده است   

 نظیرشتهروندی که درگیر فعالی  های مجرمانه ) بدین شتک  بود کهگاه  دادرای  23»لویی علیه ستویس«

 در حم  و نق  و واچاق مواد مصدر(استت  باید انهظار کمهری از حریم خ تتواتتی داشتتهه باشتتد.

توانسهه بود مکالمات منز   لویی    24نهان گوشیاین پرونده دادگاه با اسهفاده از دسهگاه های  خ و 

که مشتغو  یک عملیات  اعبم داشت  که لویی باید می دانست    چنین  دادگاه  را تح  پوشتش درآورد.

خطر پوشتتش زندگی شتتص تتی او توستتط نیروهای مصفی پلیس وجود  و عبوه بر این  جنایی بوده  

 25دارد.

واچاق مواد  یا   پولشویی،تروریسم انندمبسیاری از فعالیههای مجرمانه سازماندهی شده   در ع ر حاضر

برای   نیز دول  ها علیه امنی  ملی کشتورها محستو  می شتوند. آشتکار و جدی  مصدر و... تهدیدی

 
 ( می ساشد. Post-Electeronic( یا پس  الکترونیک )Mail-Eمنظور همان ایمی ) 19

20 actual (subjective) expectation 
21 objective expectation 
22European Court of Human Rights (ECtHR)  
23 Lüdi v Switzerland 

 .شنود  24

25 European Court of Human Rights, Judgment of 15 June 1992 (Lüdi v Switzerland), Publ. 

ECtHR, 

Series A, No. 238. The text of Ludwig Lüdi v Switzerland  
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اشتصا  به عنوان یکی از ستاده   مکان یا  برایاز سترویس های پیشترفهه    یتهدیدات  چنینمقابله با 

  نقض حریم خ تتواتتی برخی  ه امکانهر چند ک  رو  ها استتهفاده می کنند کم هزینه ترینترین و 

را به دنبا  داشتهه باشتد. پس انهظار مشتروس از حریم خ تواتی و نه هر گونه انهظاری را می  اشتصا 

دخال  های دول  به واستتتطته پیشتتتگیری از جرم به   مقتاب در   اثر گزارو   اتوان به عنوان ابزاری کار

نبتایتد منجر بته نقض حریم   یتاوتدامتا  چنینرستتتمیت  شتتتنتاخت . در این بین بتایتد توجته داشتتت  کته  

 واوو راهکارهای پیشگیری از این مهم از ضروریات اس . به  خ وای جمعی و گسهرده افراد شود.

 »دوربین های مدار بسهه« نظارت پیشگیرانه یا نقض حریم خ وای  

می   یا ستیستهم کنهر  به واستطه هر نوس از اشتکا  دوربین  آنچه امروزه تلویزیون مدار بستهه حقیق  در 

 کردن از افراد در مقتابت  تعرض دیگران  و مراوبت    نمودن   شتتتیوه هتای نظتارتمهمهرین  نتامیم یکی از  

اجهماعی    فردی و همچنین در مکان های در محیط های  شتک   یر واب  باوراست  که در دهه اخیر به 

عظیم   بزرگ،مراکز    و مکتان هتای    فروشتتتگتاه هتا  ه گرنظتار.دوربین هتای  رفهته استتت     کتار  بته

خیابان ها کوچه ها، ،و مهرو ،ایسهگاه های وطارو مراکز درمانی ،بیمارستهان هارهای عمومیتجاری،انبار

و مانیهورها  دوربین ها  دستتهه از (. این 325،  1384اند )کوستتن،  دستتههاز این   عمومی و پارک ها

 وادر بوده و شتتتهروندان را آمد و رف   و     حرک  اشتتتکا  مصهلبو   از تمامی نمودن  توانایی مراوب  

فرامو    نباید  هیچ گاه  دولهی نیست ،اما های  امنی  ناخوشتایند مقام نمودن  به بهانه حفظتنها   این امر 

 .گرددحقوق بنیادین را در کارزار امنی  وربانی    کرد که

وجود دارد در جهان معااتر  از پیشتگیری وضتعی از جرم  و گونه  برای این مد   گوناگونیمثا  های 

پذیرفهه شتده که ما   باوراین  چرا کهبه نقض حریم خ تواتی منههی شتود شتهروندان امکان دارد که 

خ تواتی    وضتعی  هم در مث  پارک یا بیمارستهان یا هر جای دگیر  می توانیم در یک مکان عمومی  

نقض حریم بته  نبتایتد    بته طور معمو ی عمومی  ت تتتاویر در مکتان هتاو تثبت   بتاشتتتیم.اگرچته اختذ  

 .افراد منجر شودخ وای  

،در کندااتطکاک ایجاد در تعارض ورار گرفهه و  زندگی خ تواتی با آزادی اطبعات ممکن است   

 در زمره و شتماربصش از زندگی آنها  چهعرف رای ،واضتی تشتصی  می دهد که   مبنایاین موارد بر 

 موستوم به نشتریه های  در کشتور آمریکا  که نشتریات   .شتود  منهشترباید صش ب  چهحریم خ تواتی و 

 با استهناد به و معروف  مشتهور   اشتصا زندگی شتص تی حریم و به مداخله در   وافریزرد تمای  

  برابر در   مردم( با وجود احستا  امنی   103دارند. )ابراهیمی، پیشتین،  جریان آزاد اطبعات اات   

آیا حریم خ تواتی    پیشتگیرانه  پیشتگیرانه و نظارت نظارتی بزه  با وجود چنین ستیستهم های رخداد

 مکان های کانادا نظارت ویدیویی در کشتور   خواهد ماند  در  و تجاوز ایمن و م تون از تعرض مردم

به اندازه  این شتک  از نظارتشتیوس استهفاده از این پیش آ از شتده ،با وجود  ه دو دهعمومی از حدود 

مکان های دفاتر   فروشتگاه ها،بانکها   ،رستهوران ها،  نبوده است .و در ک  بریهانیای کبیر  انگلیس کشتور  

بهره  برای نظارت بر شتتهروندان   ،آپارتمان ها، از این شتتیوه  مکان های گردشتتگری عمومی   اتتنعهی،

کانادا مجهز به ستیستهم  کشتور  در بانکهای مورد سترو     همهدراتد  70میبدی  2018د.در ستا   برده ان

 جرم های  ک دراتتد  85بودند.البهه ادعا شتتده که در  به شتتک  مدرن و به روز آن  نظارت ویدیویی

  و کارا   جرم موثر نمودن  اطبعات مقدماتی برای کشتتب تح تتی ارتکابی نقش نظارت ویدیویی در 
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پیشتتگویی کردند که نظارت ویدیویی  چنین  از همان زمان   حقووی و علوم اجهماعی بوده اند.مفستتران

خواهد پیشتتگیری از جرم در آینده تبدی    و مهد گستتهرده  تاستتب باری به یک از ابزارهای  شتتک به 

گونتاگون    یمکتان هتاو  مووعیت   تتاثیر نظتارت ویتدیویی در  همچنین    (.Nieto, 1977, p10)شتتتد

نشتتان می دهند که بستتیاری از مطالعات بوده استت . در کانادا   و واجد آثار و تبعات محهلب  مهفاوت

در  بزهپیشتگیری از وووس  همچنین گر کمهرین تاثیر را در بازدارندگی و  بیاناتفحه  بیدوربین های  

و شتنود   ،فرانسته استهفاده از ابزارهای ،ابزارهای الکهرونیکیکشتور   داشتهه اند. در   مکان های عمومی

  بستتهه جنستتی اشتتصا  به کار یا مالی افشتتای اطبعات   دلی ویدیویی اگر به  نمودن از نوس نظارت

و بر ضتد  است ،اما برای کشتب عملیات جاستوستی و فعالیههای ستیاستی و نامشتروس  شتوند  یر وانونی  

به  به شتک  وستیعی مجاز است . در فرانسته البهه تشت  آراءامنی  ملی و عمومی شتهروندان این عم   

  اجازه اخیر   ستالیانعملیات تروریستهی در   و گستهر   (. شتیوس148،  1388چشتم می خورد. )تدین،  

 عمومی را برای دول    مکتان هایوستتتال  الکهرونیتک و در و همچنین نظتارت ویدیویی  استتتهفتاده از  

دیدبانی الکهرونیکی در   گستتتهردهامروزه نظارت های   جه  ، از این نمودهفراهم   کشتتتور های مدرن

دوربین تلویزیونی حومه پاریس را تح   و بلکه هزاران و مناطق عمومی وجود دارد.اتد ها ان هامک

عتدد از  دوربین هتای پلیستتتی نظتارت  170،منتاطق تجتاری و متالی بتا بیش از  خود در آورده انتدکنهر   

دوربین در اتوبو  های شتتهرداری برای   3500ستتاعهه تح  نظر اند،بیش از  24  شتتک ویدیویی به 

فروشتتگاه ها و امنی  ترابری هوایی از   اکثر  ریب به اتفاقاند.  گردیدهصی  اعما  جنایی تعبیه  تشتت 

 مولداوی، استاانیا،  ،روستیه استهفاده می کنند.بزه   نمودن از وووس وستیو در پیشتگیری  شتک به   شتیوهاین 

را اترف  زیادیدارند و هر ستاله هزینه های   یکستانی  ی  وضتع  جهانو دیگر کشتورها در ستراستر 

. با وجود واوعی   (Nieto, op.cit, p10)نموده اندها و استتهفاده از نیروی انستتانی  ن تتب دوربین  

و به طور کلی مراوب    استت  که استتهفاده از دوربین هامطرح    نظیر آنچه گفهه شتتده این ستتوا های 

جنای  داشتهه و یا این نوس اعما  نظارت وووس   و پیشتگیری از کاهش وووس جرم  در  ویدیویی تاثیری

در آمریکتا گزارشتتتی    ایتالهیدادگتاه    2018انتد  در ستتتا     گردیتدهبتا اهتداف دیگری طراحی    مردمبر  

راتستفی «  که توستط پرفستور »  نمودهعمومی اتادر   منطقه هایستیستهم های ویدیویی در   خ تو 

و  اراله می نمایدتوضتی  کاملی از این فرآیند   مذکور  است . گزار  گردیدهدانشتگاه تما  تنظیم استهاد  

مصه ر بیان    شک این سیسهم را به   درخور و مفیدمارات و مزی  های  این تکنولوژی و یافهه های 

حاکی  مدیری   ستیستهم های  میانکلی در  ه هایدر حالی که مشتاهدکرده  بیان چنین  .گزار   نمایدمی 

می باشتد اما   وووس بزهاز   یا پیشتگیری نمودن  ویدیویی برای جلوگیرینظارت از کارایی دوربین های 

وزارت  میبدی 2019است . در ستا   دشتوارمدارک واوعی از کاهش جرم بستیار  استناد و  نمودنپیدا 

.این گزار    مودن« منهشتر  بستهه  بر اثر تلویزیون های مدار جرماز  پیشتگیریانگلستهان گزارشتی به نام »

»براندن ولش« در ماستاچوست  و »دیوید فارینکهن« روانی در موستسته  استهاد اداره دادگاه جنایی  توستط  

را طبق   بریهانیااز هر دو کشتور آمریکا و  مربوطمطالعه  56.مولفان  دکمبری  نوشتهه شت جرم شتناستی  

 آنها مورد از مطالعات 27  هاتنکه  به این نهیجه رستیدندو    نمودنداستلو  شتناستی دویق بررستی    موازین

آنهتا   هتا  این  مطتالعته  مبنتایاستتت .بر  بوده  برای ورار دادن در تجریته و تحلیت  هتا بته انتدازه کتافی دویق  

کاهش می دهد و   را به شتتک  عمومی جنایات و جرایم اندکیویدیویی به مقدار   نظارتکه   دریافهند
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.مراوب  های ویدویی تاثیر کم و یا می باشتدبیشتهر در کاهش جرم وستای  نقلیه در پارکینه ها موثر  

وزارت گزار    2021هیچ تاثیری روی جرم در حم  و نق  عمومی و مرکز شتتهر ندارند. در ستتا  

جرم شتناستی در   ویدیویی منهشتر کرد.» گی « استهاد  نظارتستیستهم های   اثربصشتیدیگر روی مطالعات  

در این گزار  وی یک .  ه است  لیستیستهر ارزیابی های خود  را  بدین شتک  نشتان داد دانشتکده

ز  اک یتدیویی در محت  هتای مصهلب شتتتامت  مرپروژه اجرا شتتتده مراوبت  و  13ارزیتابی منظم از  

ر ،پارکینه ها،بیمارستتهان ها و مناطق مستتکونی تهیه کرد.نهای  مهناوض بود:جرم ها در حالی دشتتهر

 ستتتامتانته هتایبرخی منتاطق کتاهش می یتابنتد کته در منتاطق دیگر شتتتاهتد افزایش جرایم خواهیم بود.

و... ن تتب می شتتوند نشتتان  ، پارکینه ها بیمارستتهان هاشتتام     گوناگونکه در مناطق   ناظر  ویدیویی

 در پارکینه های عمومی است  و همچنین  خ تو کاهش جرم به میزان که بیشتهرین  دهنده آن است   

ناظر در کمک به پلیس در حفظ نظم عمومی    سامانه هایگزار  مهذکر می شتود که ستهم این   در این

ظر،وانونمند و کشتب جرایم به اتورت ستیستهمی که مهشتک  از اجزاء کوچک تر ،با ستیاست  هدفمند،نا

ناظر سامانه  ووای زیر بنای این   باو بردن به منظور بیان میکنداس .این گزار   و منظم گستهر  یافهه  

و رییس گروه امنیهی و   وادریستمن پرفستور جرم شتنا دکهر  بههر است  این ستیاست  توستعه یابد. 

را هتدایت  می کرد.مروری بر این این مطتالعتات  انهظتامی ملی از دانشتتتگتاه اوتتادا ارزیتابی و بررستتتی  

و نستتبها  یر واب  پیش   رایم کامب مهغیرج خ تتو نشتتان داد تاثیرات نظارت ویدیویی در   گزار 

نده نظارت ویدیویی در طو  زمان و در مقوله های جنایی مصهلب راست  و آن ارز  بازدا  بوده  بینی

مربوط بته بی  تصلفتاتویتدیویی،کمهرین تتاثیر را در کتاهش   ستتتامتانته هتای نظتارت .مهفتاوت می بتاشتتتد

نظمی عمومی داشتتهند.اهمی  عوام  بازدانده نظارتی ویدویی به مووعی  های مربوط به گردشتتگری  

در حا  حاضتر پیدا کردن شتواهد واضت  که   بیان داشت  کهمربوط می شتدند. در مجموس می توان 

  دشتوار  ی  نشتان دهنده این باشتد که نظارت ویدیویی موثر در پیشتگیری از وووس جرم می باشتد کار

و ارزشتمند  ااتلی  های  نقش ی از نهیجه گرفهن عکس آن نیز مشتک  است .یک اتورتاست .به هر 

برای نظارت ویدیویی ممکن استت  مطرح کردن آن به عنوان منبعی از شتتواهد در کشتتب و تحقیق 

می بایست   استهفاده از دوربین های مدار بستهه با هدف پیشتگیری از وووس جرم هر چند جرایم باشتد.

جلوگیری از   به منظورتدابیر وزم   ،اما باید عبوه بر رو  های پیشتتگیری  ورار گیرد استتهفاده   مورد

 سوء اسهفاده احهمالی را به ترتیب زیر مد نظر داش :

باید شتهروندان را از وجود دوربین های مدار بستهه به وستیله تابلوهای اطبس رستانی مطلو نمود تا -1

 م تبدی  نشود؛این وسیله به ابزار سرکوبی مرد

 حق دسهرسی افراد به اطبعات ثب  شده؛-2

 حق بزه دیده سوء اسهفاده از این سازوکارها جه  مراجعه به دادگاه؛  -3

 (. 111،  1390ممنوعی  ن ب دوربین در مح  سکون  افراد )ابراهیمی،  -4

 

 نتیجه گیری

آدمی بته یکی از   حیتات  گونتاگون  بصش هتایدولت  در    بته منظور پیشتتتگیری از جرم توستتتطنظتارت 

های در وبض و بستتتط نظریه استتت .   گردیدهامروز تبدی    در جهان و رای  دول  ابزارهای پرهزینه 
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 مکانسیم هایپیشگیری یکی از آزادی خواه، نظارت به منظور های تا دول  حداکثری   دول  از دول  

  گرفهته به کار  های بنیتادین بشتتتر     آزادی  حقوق و حیتاتی دول  برای برای بقتاء حاکمیت  یا تاتتتمین

های عملی  رویه اخذتا    نظریهستتیر تحو  از تبیین   عل  به   پیشتتگیریشتتود. تعیین اهداف و نهای   می

بعاتی از باشتد.  می به منظور پیشتگیرینظارت    انوا وستاخهن دویق  اما مقوله مشتص نیست ؛   ممکن

 مهدو استتهفاده از  مورد وبو  ورار دادهر را امو   اکثرهمه و در   به وستتیلهنظارت پیشتتگیرانه   هادول  

 لیبرا  ل  دوبعاتتتی دیگر  یعنی اند. ورار داده وبو خواه نظارت را ترستتتیم و در عم  مورد  تمامی  

امنی  و آزادی مردم ترستتیم ولی در  هایی نظیر  تجاوز به حوزه نبودنظارت را در تاوری و با دهنی   

یا به واستطه خودشتان را ست  دول  و ضترورت مرتبط با بقاء  ، اهداف تبیین شتده به خوابصش اجرایی

دول  بر نهتاد  اند. از این رو تقتدم امنیت   مردم تغییر مستتتیر داده  خواستتت  افکتار عمومی و به  تحو 

است ؛ اما خطر آنجاست  که شتاهد   گردیدهاستهثنایی توجیه    شتهروندان در وضتعی  امنی  و آزادی 

امنی  دول  و آزادی بین  ااتت  باشتتیم. در تقاب   و  استتهثناءاستتهثنایی و جابجایی    مووعی  گستتهر   

شتتهروندان تمام شتتود. از   های بنیادینآزادیحقوق و تواند به ویم  نقض  ، بقاء دول  نمیشتتهروندان

خواهد رف ، بقاء دول  نیز با توستت     نافدول ، آزادی شتتهروندان به نهاد  وجود امنی   آنجا که بدون

سازد؛  می مواجه شک و شبههوجه دموکراتیک این نهاد را با  شهروندان  های  آزادی حقوق و    به نقض

 اس .       شهروندانبرای    های بنیادین آزادیحقوق و  گر تحقق ای که تامینمولفه

 
 

 

 

 فهرس  منابو

ابراهیمی،شتهرام،پیشتگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشتر،پایان نامه دکهری حقوق  .1

 1387جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران،خرداد 

 1390ابراهیمی،شهرام،جرم شناسی پیشگیری،جلد او ،نشر میزان،چاپ او ، .2

 39ان تاری،باور،حریم خ تواتی در رستانه های همگانی،نشتریه پژوهش و ستنجش، شتماره   .3

 1383، پالیز و زمسهان  40و 

 1387ان اری،باور،حقوق حریم خ وای،نشر سم ،چاپ او ،زمسهان  .4

پتالو  استتتهنلی،حقوق حفظ استتترار،ترجمته محمتد حستتتین وکیلی ووتدم،نشتتتر کهتا    .5

 96،  1391همگان،چاپ او ،

 1388پاک نهاد،امیر،سیاس  جنایی ریسک مدار،نشر میزان،چاپ او ،پاییز   .6

 1388در آیین دادرسی کیفری،نشر میزان،چاپ او ،تدین،عبا ،تح ی  دلی   .7

 1385دادسهان،پریرخ،روان شناسی جنایی،نشر سم ،چاپ سوم،پاییز  .8



 

502 

ی 
ص

صو
خ

م 
ری

ح
با 

ض 
ار

 تع
در

م 
جر

ز 
ی ا

یر
شگ

پی
 

 
رلیستی،اندیشته،ستیاست  جنایی ایران در وبا  جرایم ارتکابی در حریم خ تواتی،پایان نامه  .9

 1390کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسبمی واحد نراق،سا  

حاقاوهای ،پایشاااگایار(1383)عاباااچای،ماریام .10 کاودکااان،ماجالااه  گای  دیااده  سازه  و  کاااری  سازه  از  ی 
  58،ص 47دادگستری،شماره 

کن پینز،جایگاه پیشتگیری نصستهین از جرم در انگلستهان،ترجمه مهدی اتبوری پور،مجله  .11

 1383حقووی دادگسهری،سا  ش   و هشهم،دوره جدید،تابسهان  

 1389 ،محسنی،فرید،حریم خ وای اطبعات،نشر دانشگاه امام اادق،چاپ او .12

محمد نست ، بمرضتا،پلیس و  ستیاست  پیشتگیری از جرم،نشتر دفهر تحقیقات کاربردی   .13

  1387پلیس پیشگیری از وووس جرم،چاپ او ،

محمد نست ، بمرضتا،پلیس و ستیاست  پیشتگیری از جرم،اولین همایش ملی پیشتگیری از  .14

 1387جرم،چاپ او ،

 1389ولم،چاپ دوم،معهمد نژاد،کاظم،جامعه اطبعاتی،نشر میراث  .15

موریس کوستن،نظارت ویدیویی،دوی  موفقی  و شتکست ،ترجمه شتهرام ابراهیمی،مجله  .16

 1384الهیات و حقوق،بهار و تابسهان  

 1390نمامیان،پیمان،واکنش های عدال  کیفری به تروریسم،نشر میزان،چاپ او ، .17

حه پیشتگیری از نیاز پور،امیر حستن،پیشتگیری از بزه کاری در وانون استاستی ایران و وی .18

 1383،زمسهان  45وووس جرم،مجله حقووی دادگسهری،شماره  

 

19. Www.Biometrics.Gov/Docs/Privacy/Pdf 

20. Www.Estig.Ipbeja.Pt/~Ac_Direito/Privacy.Pdf 

21. Www.Legal-Dictionary.Thefreedictionary.Com/Privacy 

22. Www.Parliament.Uk/Parliamentary -Offices/Post/Pubs 2006.Cfm 

23. Www.Privacynetwork.Info 

 

http://www.biometrics.gov/docs/privacy/pdf
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/privacy.pdf
http://www.parliament.uk/parliamentary%20-offices/post/pubs%202006.cfm

