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 3679-3689،صص1399(زمستان12سوم،شماره چهارم)پياپی  شناسی سياسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 بایسته های تقنينی نقض حریم خصوصی خانواده 

 1ندا مجاهدی فر

 2محمد شمعی

 

 چکیده: 

مصا  تحلیل قراا گرفه  اتتک  حریم  مقال مصضتصیی اتتک     ا ای   های تقنینی نقض حریم خصتصیتی خانصا   تحلیل بایسته 

هتر  هتری ب  حصب  های ماهلوی اب حیا  ب تتی ب حقصس ب تتا تته  اب میانی حقصس ا خصتصیتی ب  ینصای یم مومصم مدای ب برخا

شتد   ا ای   تتک خانصا   می با شتیل گیری امهمایی بگاا ا تتک  ییی اب ای  حصب  های ممم    باحد بنیا ی   ا  اا  یافه  ا

یت  قانصنذاا هتمای ری بررید  ب  نظر یر یتد  افا شال تتک مهواب  ب  ای  نما  تصم  نمص   ب  ا  تتیا ای باید با  ا نظام گرفه  

می اتتد باید قانصنذااا ب  نهای  منققی برای بضتا قاید   ا محدب  نمص ی یا بستی حیق  حریم خصتصیتی برتتد  باتتیه  های 

ستتتوی ب یتتت  حقصقی خانصا   اب  ب بعد فل تتتتی قراا گرفه  اند  اب منظر  قانصنذااای  ا یر همچنی  حقصقی مصا  بحث ب برا

فلستوی راا اندیهتمندای مقرش شتد  ب تحلیل مرم شتناخهی میرامصی مصضتصئ اااه  شتد  اتتک   اب ای  اب میا فرا ها ب ایتصلی 

تتتک یابد  الگاما   هتتری اا باید ایایک نمص      ب  نهای  مقلصب   منظصا باید خانصا   نیگ باید ایایک گر ند  بدی  حقصس ب

 نذااند  ب  شیص  تصییوی تحلیلی ب  تییی  مصضصئ مر اخه  اتک  شاصیک انسای باشد   ا ای  مقال   مجالی برای اشد ب تعالی

 واژگان کلیدی:

 خانصا  ، حریم خصصیی، مرم، تقنی ، تیاتک افهراقی
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 مقدمه:

می گر  ؛ اما  ا طصل همی   ب  اباخر قری هجدهم میال ی بر نداشه  ب بیا یشیل گیری فرایند قانصی گااای، تابق  شندای 

نمص   قصانینی   ا سخن ایشد  اتک    قانصنذاااای  ا نظام های حقصقی ماهلف، اقدام ب  تغییر، ایالش مهاهد    اب   ر ، با 

ب  قصانی  ب مقراا   اخلی ب  بیژ  مقراا  مسهثنی نیسک  با نظر گااا ایرانی نیگ اب ای  امر  قانصی اند  اند    خص  باضا ری بص  

 اا رمدی ب نهانذر نا تک ایالحا  ب تغییرا  بسیاا مهاهد  می شص     شنی   ثرتی بعضاً اب ای   ،حا م بر نظام خانصا  

ها  یه   ا یدم ایایک ایصل ب بایسه  هایی  اا     لحاظ رینامناتب بص ی قانصی اتک  ب  نظر می اتد یدم  ااریی قصانی ، ا

ید احصاء ب تییی  بایسه  های تقنی   ا حصب  خانصا   اتک  ره  ماب ر میااث ا بضا ب تدبی  قصانی   اا رمد ضربای اتک  

  مر اخه  ب اب ای  قناب تصی م بایسه  ها ای ها  ا قصانی  ب مقراا  حا م بر خانصا  ، ب  اابیابی  یویک ایمال  تا با براتی ری

 های تقنی   ا حصب ه  اهذاا،  ااریی ب شایسهذی قصانی   نصنی اا براتی نماید  لاا البم اتک میا اب هر شیگ مقصص  اب بایس

 خانصا   ابش  شص  

ا انسانی تای  افیند  افهاای بر مصام ب نظاما  با نظر ب  ا باا تاایای، مهاهد  می شص      ا طصل حیا  بهری همصاا  قصاید

های حا م بر نظام بندگی    تسلیم  ا برابر ضصابی ب معیاااند بص   خصیا ابابی بررش حیصمک قانصی یها ناگگیر اب ما ب انسای

امری اتک    اتصالی المی نیگ میصته  انسای اا بدای فراخصاند  اند؛ شرا    امرای ای  ضصابی ب مقراا   ا تقح مامع ،  انسای،

 تصاند ضام  تعا   بهر بص   ب تدابم بندگی ممعی بی اا  ا می خصاهد  اشک می 

 ا مومصم   تری  تک یافکیافه با میهرفک مصاما ب تیامل یقل بهری، ب  تدای  قانصی گااای ب  تاخهاا ب یصا  تابمای 

مدید، قانصی گااای  ا  ب معنای یام ب خاص مقرش می شص ، قانصی  ا مومصم یام شامل تمامی مقرااتی اتک    اب تصی 

   البم اتک  ا فرایند اتک ییی اب تابمای های یالح  بلهی بضا می شص  ب ایم اب مصصبا  مجلس، تصصیب نام  ها ب 

  یسهی  ب  اهداف خص  ناهل شص ؛ ب  ییاا   یذر، بامک ب  ا باالتری  حد متریلک ب انصی ب  تمصقب   اا گرفه  شص  تا  تقنی 

صایدی گوه  می شص     برای بمیر  تقنی  ب  منظصا  تهیابی رتای ب تریا ب  اهداف قها ب  ااهیر  ،فنصی ،ی  ب  ایصلتقنهای 

 ایمال می شصند  ،ری

  اا می تصای  ا نقا  لیدی ای  نما   ا تأمی  تعا   مامع  مسک ب ربا  باب  ب  مقصل  قانصی گااای  ا حصب  خانصا ض

یر  ا حقصس ب تیالیف ایضای خانصا  ، منجر ب  تغییر نقا هر ی   قصانی  مصصب ای  حصب  می تصاند با ایجا  تغ مص  ر ؛ شرا 

های امهمایی اا  ممک گیری نما  ها، یضص شص ، با مایذگینی نقا های مدید ب ایجا  تغییرا   اا ر ی خانصا    ا مرتص ری

های خانصا   ایم اب  تغییر  هد ب بر تیاتک گااای های  الی امهمایی تأثیر گااا ؛ ب  ییاا   یذر، تغییر نقا ها،  اا ر 

  های امهمایی محصل می تاب  مراقیهی، مامع  مایری، اقهصا ی اا ب  تایر نما  -یاطوی، حمایهی 

 

 حریم خصوصی

تتتامصهل باابی ب لصییس براندیس، اب  تتتک؛ برای مثال،  شتتد  ا یتتی، تعاایف مهوابتی اااه   صتتص  یدگا    هری  نیگ اب حریم خ

یتتتی، معهقدند    ای  مومصم ب  معنای حب تنمابص ی افرا  تعریف میینصای ابلی  مقرشب  صتتتص شتتتص   حریم  نندگای حریم خ
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تتاالاان  اتتک ب  ا قانصی اتتاتتی  هتصاهای گصناگصی،  ا حیصمک مر مخصتصیتی اب  یدگا  رنای، ابممل  ااممندتری  حقصس 

ستتانی می 1باید اب ری حمایک  نند  صتتیک ان شتتا یتتی اا یالق  ب   صتتص شتتهی ، حریم خ تتتک    حریم ا باا  بلص  اند ب معهقد ا

صلی ناستهی   ند  تصماس  شتد ، اتتهقالل فر ی، منگلک ب اتتهحیام شتاصتیک حمایک میشتمر  خصتصیتی، اب شتاصتیک محهرم

 ند  بی برای حریم خصصیی، شماا مینای »خلص  ب تعریف می 2ماندی« سی اتک    حریم خصصیی اا »حب نسیک ب  تنما

اب  گصیس ، با  انظرگرفه  ت  ینصر   گیر  ا نظر می 6 اای« ااب »خصیهه  5ماندی«»ناشناس 4»یمیمیک ب الوک«، 3تنمایی«،

نامی( ب »تنمایی ب خلص «، معهقد اتک حریم خصصیی فر ، بمانی نقض ماندی« )بیبص ی«، »ناشناسمرتیی اما مسهقل »محرمان 

تتی میدا  نندمی تتهر تتک رباند، اب اا بیر نظر بذیرند یا ب  اب   ستصی، )هین  شتص      یذرای بهصانند اطالیاتی  اباا  اب ب    دن

1389 :78) 

شتصند ب  ا نقق  مقابل، های تصیتیوی، معهقدند     ایمل ب  اباقا، ش  شیگهایی حریم خصتصیتی شتناخه  میمدافعای بر اشتک

  نند  برخی ب های  تتهصای قراا  ااند    اب اابش حریم خصتصیتی ب حدب  شتایسته  برای حمایک اب ری یتحیک میبر اشتک

ای معهقدند    اند ب  تته ینصای حب مستهقل، تأ ید  ر  ای ب  هدف، برخی بر حریم خصتصیتی ب اند ب  یذرمهصتتل شتد   بتتیل

بضصش شناخک    تصای  یدگا  اندیهمندای حریم خصصیی اا ب اب، میحب مستهقلی ب  نام حریم خصتصیی بمص  نداا ؛ ابای 

شتتینند ، مهلص ی ب  یتتی، ری اا مومصمی میمم ب  صتتص هتتیال  مد ی میب  هنذام تعریف حریم خ  انند  حب بر مهغیر ب  ااای م

اند اب: ایالمی  ها ییاا تری  ریای نیگ هستک  ابممل  مممالمللی ممانی ب منقق حریم خصتصیتی، مصضتصئ بستیاای اب اتتنا  بی 

هتر، تتالمی قاهر ، 7ممانی حقصس ب هتر ا تتیمیثاس بی  8ایالمی  حقصس ب تتیا ستیصی اابمایی حقصس  9المللی حقصس مدنی ب  ب  نصان

 10بهر 

 انای،  ب ضتابق  برای شتناتتایی مصتا یب ای  شتصاا اتتک؛ اما ییی اب حقصسبرای اااه  تعریف اب حریم خصتصیتی،  اا تا انداب 

تتک:  یتی  ا نظر گرفه  ا هتمصل حریم خصتص تتاس ری، برخی اب من1م ضتابق  نصیی    بر ا ستای، نصیاً یا ااتاً ی    های بندگی ان

های حیا  خص  تصانند برخی اب منی ها میمصمب ری، انستای  ضتابق  شتاصتی    ب 2شتص ؛ ها محستصب میحریم خصتصیتی ری

تصای  ر ی ای  ضتابق  میاا نصیاً یا یرفاً اب شتمصل حریم خصتصیتی خااد بدانند  بنابرای ،  ا تعریف حریم خصتصیتی، با لحاظ

 گوک:

»قلمربی اب بندگی هر فر  اتک    فر  نصیاً یا یرفاً یا با ایالی قیلی، انهظاا  اا   یذرای بدبی اضایک بی، ب  اطالیا  ااما 

هریتصا ،  یذری ب  ری قلمرب،  تتهرتتی نداشته  باشتند، یا ب  ری قلمرب باا  نهتصند، یا ب  ری قلمرب نذا  یا نظاا  نینند ب یا ب 

 (89: 1390)یینی، صا  تعرا قراا ندهد«بی اا  ا ری قلمرب م

شتتمربندای خص  ب مقابب الگاما  ب الهگاما  بی  هتتری خص هر  بلهی اب طرفی طیب تعمدا   اخلی با  باید  ،المللی ب حقصس ب

 ،اب تتصی  یذر برای بقا ب حو  مصمص یک تتیاتتی خص  شترایی تحقب ب حو  حقصس بنیا ی  اا برای شتمربندانا فراهم تتاب  

شتدیدتری  ابگا ممی  تتک ب   تتل گر    با امنیهی  ها یا همای قصاا یتی ،شتدی افراطی مامع قمری  مهص ای ربا ی ب حریم خصتص

صتصا ناصاهد بص  ضتمی  حداقلی همی   ب مقصل  ؛برای مر م قابل ت ستهیم  نیابمند ب  ،اما برای ت تتابب ااهای امنیهی ه  ااگیری 
 

1. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/privacy 
2. Solitude 
3. Intimacy 
4. anonymacy 
5. Reserve 
6. Secrecy 
7. Universal Declaration of Human Rights,1948s 
8. Universal Islamic Declaration of Human Rights1981 
9. International Covenant on Civil and Political Rights, (ICCPR),1966 
10. European Convention on Human Rights1950 

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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تتک    ایجا  تعا ل ب ،بنابرای  تتک  مرتتا ری ا تتهی یم مامع  تا  جا میب  تصابی بی  ای   ب شذصن  میستصا ا تصاند ب  نام اا

ش  مقداا  خالک  ا بندگی شتمربندای قابل تصمی  اتتک تا ثیا   تصاند ربا ی اا قربانی  ند امنیک میا اب  ب تا ش  میگای می

 ب نظم امهمایی حو  شص   

 خانوادههای تقنین در حوزه حریم خصوصی بایسته

 انطباق با معیارها

هایی شصی لحاظ میگای یدالک، ماتداای اب مصابی  اتالمی ب ایایک  ا  ناا لگبم انقیاس قانصی با مصابی     تصم  ب  بایسه 

تاب ، معیااهایی نیگ بمص   اا     قانصی تلسل  مراتب قصانی   ا نظام حقصقی اا برای مقن   ا طصل فرایند تقنی  ضربای می

اا باید قانصی اا بر رنما منقیب نماید    شامل انقیاس با حقصس فقری ب طییعی ب انقیاس با ایصل حقصقی ب قررنی بص   ب  ا گا

 گیر  ای  فصل مصا  براتی قراا می

ا    هدف نماید، مالیمک  اشه  باشد شرگر  ، باید با طیا افرا ی    بر رنای حیصمک میقصانینی    ب  بتیل  قص  مقنن  بضا می

های افرا  امهمائ ب  منظصا ایجا  نظم  ا مامع  ب اب بضا قانصی، تنظیم ابابی میای افرا  مامع  ب تضمی  حقصس ب مسئصلیک

ملصگیری اب هرد ب مرد اتک ب اگر قصانی  مصضصی  تضمی   نند  حقصس فقری ب طییعی افرا  نیاشد،  اارمد نیص   ب یامل 

بص    ا حقیقک، شنانچ   ا قانصنی ای  منظصا تأمی  نذر  ، فاقد مههصان  احهرام افیاا یمصمی ایجا  تهن   ا مامع  خصاهد 

 نند  ای  امر خصاهد بص  ب مر م ری اا برخالف حب ب یدالک  انسه ، ببای ب  انهقا  اب ری گهص   ب اب امرای ری شان  خالی می

 اند ب قصانی  مصضصی  ب  بمص  امر  یذری معهقد اتک    ری اا حب میاند    بهر غیر اب قصانی  مصضصی  اا نهانذر ری  انسه 

 (157: 1382)اشراقی،  تنجد اا با ری ترابب می

 انطباق با اصول حقوقی

شص ؛ شرا    مجمصئ ایصل تری  مواهیم یا  می ا میای مواهیم میچید  فلسو  حقصس، اب ایصل حقصقی ب  ینصای ییی اب بنیا ی

ربا   شناخک ب حمایک اب ای  ایصل، بتیل  حو  مدنیک، اخالس های تمدی ب نظام حقصقی  هصا اا ب  بمص  میمای حقصقی، 

های بیای باا ب  بدی تصاند هر گصن  رتییی اا  فا نمص   ب اب باب  مییرببب نظم هر امهمائ اتک  با ای  حرب  حقصقدای می

د  ا  ب مرحل  بضا ب توسیر، بر قانصی تأثیر بذااا    ا مرحل  تقنی ، هنر قانصی تصانامهمائ خص  ملصگیری  ند  ای  ایصل می

های تاایای، اقهصا ی، اخالس حسن  ب ماهب اتک، گااا  ا تلویب هسک ها ب بایدهاتک ب ایصل حقصقی    تر ییی اب  ا  

تک  ب  منظصا تییی  ای  ایصل ب  ینصای ییی اب  ا ای  اا  ب  مثاب  ابگاای اتک    مقن  برای تحقب ای  مقلصب بدای نیابمند ا

های ااتی قانصی گااای، گوهااهای ایل ب  تییی  مومصم ایصل حقصقی ب یدبل اب ای  ایصل حقصقی  ا برخی اب قصانی  بایسه 

 (56: 1386مر اب  )تلیمی، مصضصی  می

ا  مقاید ب مصالحی قانصی گااا اا ب  تجابب اب یدبل اب ایصل مسلم حقصقی، تنما ناشی اب غولک قانصی گااا نیسک، بلی  گ

های قانصنی، اتهثناها اا نیگ  ا قلمرب ایصل بنمد ها ب اماا تصاند با تممید فرا اا    ا شنی  مصاا ی، قانصی گااا میها با میری

س ما فرابای اتک   ا نمایک ها ب تممیدها  ا حقصب ب  بمای رتیب اتاندی ب  ایل، ب  ایالش فرئ نپر اب   اب ای  گصن  فرا

ا ر ای  نیه  ضربای اتک    ب  اغم اههمام مقن  ب  ایصل  لی حقصقی، اگر  ا مصاا ی قانصنی ناقض یا ماالف با ایصل 

تصای ب  بمان  یدبل قانصی گااا اب ایصل  لی حقصقی، قصانی  ماالف ایصل اا بی ایهیاا شمر ؛ حقصقی ب  تصصیب اتید، نمی

   تهریوا  یحیح اا مهک تر گااشه ، معهیر اتک؛ حهی اگر تنما نام ب قالب ری اا  اشه  باشد  تیعا  امرای بیرا قانصنی 

شص  ب تهدید ضمانک امرای ری تنما اند    با یدم اقیال مامع  ب نقد اندیهمندای حقصس مصام  میشنی  قانصنی اا ای   انسه 

شص  یا قانصی گااا ناگگیر ب  حاف ری اب مییر  نظام انصنی یا  ا یمل مهربک میافگاید  بدی  ترتیب شنی  قبر هگین   بلک می
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حقصقی خصاهد بص  ب ای  همای تضمی  نیربمند ایصل حقصقی اتک، یا مس اب امرا ب   لیل تگاحم با ری ایصل، مصضصئ مصا  

 اب  ب نهای  حایل اب ری شیگی نیسک    مصا  انهظاا اتک بحث ب  بیراه  می

 ن قدرت الزام و ضمانت اجرای قانونتأمی

 تهیابی حقصس ب  هدف نمایی خص  یعنی ایجا  نظم  ا مامع  تنما با انهای قصاید حقصقی بر یوح   اغا ب بدبی میا بینی 

یسک  شص ؛ شرا    بظیو  حقصس ایالم بقایا ب اخیاا اب حقایب یا ااشا  ب مصیظ  ب اندابگصیی نابگاا امیاا ب الگام ری محقب نمی

ای  یذر منا  ر   رامای مقلصب یلم ها اا ب  انجام برخی امصا ناگگیر تاخک ب اب ماا بنابرای  برای تنظیم ابابی مر م، باید ری

حقصس ب تیاتک، احهرام ب  قانصی ب  ینصای یم اابش اخالقی اتک ب ایایک قانصی ب  لحاظ ترس مجابا  مقلصب قانصی گااا 

نهای  ا      خصی تجابب ب تلق  گری  ا انسای مهمدی اب بی  نرفه  اتک  بنابرای  الگام ب امیاا نیسک؛ لیی  تجرب  ب یلم 

های ااتی حقصس نامید ب همی  یوک اتک    قاید  حقصقی اا اب تایر یم نیاب طییعی اتک ب باید ری اا اب ابیاف ب بیژگی

 مر اب  هااهای ایل ب  تییی  بیژگی خانصا   میتاب   گوقصاید امهمایی مانند اخالس ب ماهب مدا ب مهمایگ می

شصیم    ب   لیل فقدای یلی اغم تأ ید یلمای حقصس بر لگبم بمص  بیژگی الگام ربای  ا قانصی، گا  با قصانینی مصام  می

نصا    الیلی اند  یدم میا بینی ضمانک امرا  ا قصانی  حا م بر خاضمانک امرای قانصنی، اب قدا  الگام ربا بص ی بی بمر 

شص   ا مصاا ی    قانصی گااا ضم  انهای احیام مهرتب بر یم مصضصئ یا بیای ها مر اخه  میماهلوی  اا      ا ایل بدای

شرایی تحقب یم اثر حقصقی  ا مقام بضا قانصی، اب مر اخه  ب  برخی ببایای حیم غولک بابید  ب رثاا یدم اتیای مقلصب 

د؛ قانصی مصضصی  فاقد قدا  الگام ربای شایسه  خص  بص   ب مقام قانصی گااای ب  هدف حقیقی خص  اا ب  تصریح بیای نین

خص  اب بضا شنی  قانصنی  تک ناصاهد یافک  یدم تعیی  ضمانک امرا  ا حصب  خانصا   همصاا  ناشی اب غولک قانصی گااا 

  ضمانک امرای مسهقیم اا نداا ،  ا ای  مصاا  قانصی ای اتک    قابلیک تعیینیسک  گا  ماهیک افهاا ماالف قانصی ب  گصن 

)محسنی،  شص  تا ب  ترتب نهایجی بر تالف فر  اب قانصی ب یدم ایالش بی  ا یصا  تا ر قاضی ا هوا نمایدگااا ناگگیر می

1386 :68) 

  های فلسفی قانونگذاری در حوزه حریم خصوصی خانوادهبایسته

 صافی اصول

یتصل ب میانی نظری ااما ب  مرم شتص     ریا بفب ا یتصل باید ثابک  یتافی ا تتاس  تتی انذاای برا یتی خانصا   تص صتص حریم خ

ستتتک یتا خیر   ا ای   یهتای بلتک مجتاب بت   ختالتک  ا حقصس ب ربا  شتتتمربنتدای ب ایجتا  محتدب یتک ابطریب قصانی   یوری ه

تتک     یدگا  ستم، اخالس ب    ظمرحل  ا تتاالای، لییرالی ستوی ااما ب  مدا یتصلشتصنداهر میهای فل یتافی ا هتا  ،    نند  م

شص  نابا اخالقی مامع  بحث میاب م ،تصای گوک  ا ای  گامبنابرای  می ؛ایمالی اتک     ا یالحیک اخالقی  بلک قراا  اا 

تتک یتصل مربص  ب  منابا اخالقی مامع   دام ا شت    ا ؛ب اینی  ا یتالحیک اخالقی  بلک برای مداخل  اب باقا  ا ای  مرحل  

 :اند ابشص  ییاا انذاای مقرش می   برای یافه  مرم یشص   با تصم  ب  ایصل ب میانی اخالقی مامع  تؤاالتمی

  ند یا خیر ای ب   یذرای باا  میقم ریا افهاا خاص ل .1

  هد یا خیر می اریا افهاا خاص  یذرای اا ربا .2

 شص  یا خیر فر  می شدیمهضراریا افهاا تیب  .3

 شص  یا ن  فر  می شدیمهضراریا افهاا خاص تیب  .4

یتتی خانصا    انذاایبنابرای  گام ابل  ا مرم صتتص تتتک    افهاا محریم خ یتتصل دری ا ب میانی اخالقی ری مامع  نظر نیاید با ا

 (315: 1390)بابایی، تعااا  اشه  باشد 



 

3684 

ی
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
ی(

پژوهش
 

جامعه
ی

ی سياس
شناس

 
ل

ن، سا
ایرا

  
ی

چهارم)پياپ
سوم،شماره 

12
ن

(زمستا
1399

 

 هافرضصافی پیش

یتصل ییصا  ر ، بدبی تحقیب ب توح   ا ای  بمین     ریا اا   یتافی ا های بمهری برای ملصگیری اب ب  محض اینی  یملی اب 

 ؛نمص نصا   خا  ا یریت  حریم خصتصیتیانذاای تصای اقدام ب  مرمبقصئ یمل فااغ اب نظام یدالک  یوری بمص   اا  یا ن  نمی

تتهوا   أت ،هافرامیایتافی ، یعنی بنابرای   ا  بمی  مرحل  ری  ا ب مداخل  حداقلی اب مقراا   یوری  ید بر میگای  اها ا

تتک   ا ای  مرحل  ب  ابابی فر ی یا امهمایی خانصا   تتهذا یر ی ن ااموربا ا تتهوا   اب ابش       ییهایدالک  یوری ب ا

ستیک ب  ابش هته ییها مهری  منی  رمریک ب مگاحمک اا برای فر   اا  ن ابلصیک  ، نندمی ایجا ری  مگاحمک اا برای اب    بی

ستتک   ا ای  مرحل  ب   تتتل ب  مجابا  برایا باقی نی  ااند  ب  بیای  یذر  بلک باید با ققا ب یقی  ثابک  ند    ااهی مگ تص

ضتتتمانک امراهای مدنی ضتتتیاط ب  اارمدی   اب  اارمدی با ن شتتتص می ینصای مایذگی  با نا  یوری تصم ب  یا اای ب ان

   بهصای ابطریب اقداما  غیرتر صبذر، مانا ری افهاا شد گیر    ایصاتیمصا  مقالع  قراا می قانصنذااا  ا مرتص ضمانک امرا،

  انذاای ری افهاا یا یمل نیسک یا  امن  ری اا محدب   ر  نیابی ب  مرم

تتک مرم شتد  ا یتی انذابا بمص  رنی  ا یا  صتص یت  حریم خ تتک    اا   یذری بمص   خانصا  ای  ا یر تنما بمانی مصم  ا

شتد ب  ا مریای تجرب  امهمایی،  یذر اا  شته  با هتمندی ب  نام گاا ب یحلندا شتصند، اندی معهقد  1ها با ابش تجربی ربمایا 

شتص  انذاای می لیل مرمای افهد    نصیی اب افهاا ب نیستک  بستیاا اتواس می نان یببص ی باقاهای تجربیاتتک    ب   نیال ربمصی

 های غیر یوری  یذر اا بیابمایند ند    با ناای  مهر مایلااااما قانصنذا ،    یذر اقداما  ب  انداب   افی  اارمد نیسهند

 صافی کارکردها

تتی رثاا ب یصاقب گصناگصی مرم یتی خانصا   انذاایبرا صتص یت  حریم خ تتص  ب   ا یر یتافی  اا ر ها( یا  اب ابعا  ماهلف )

صتتصیب ب  (4: 1384)حییب با  ، قانصی  یوری اا باید اابیابی  ر   نیر یبیای امهمایی امرا یا امرا بنابرای  نهای  ب یملیر  ت

  ا یریت  یا  شتد  اایانذمرم  اابیابی شتصندگصناگصی  یهاایید  باید با ربمافاامرای قصانی  مگایی باب ااند  با تحلیل هگین 

شتناخه  یم افهاا موید ب مؤثر یتصا  گیر   اثیا  اینی  نهای  یملی مرم ،یم افهاا باید همصاا  با تصم  ب  نهای  یملی مثیک

اتتک مستهلگم اثیا  ای  نیه  اتتک    مامع  با اتتهوا   اب  تتهذا  یدالک  یوری خصاهد تصانستک  امن  ری افهاا اا  اها  هد  

شتد، ناشیگ هاهگین  ست  با منافعی    یاید مامع  خصاهد  تتکی امرایی ای  مداخل   ا مقای های امرایی ب نهای    شنانچ  بمین ا

هتتا  گر   مرمیملی مرم شتتص ، ب  نحصی    م تتتنجید   تتتک انذاای یم افهاا  انذاای ری اب لحاظ یملی ب امرایی موید ا

شته  می انذاای افهاای    با تصتتل ب  تت  مرحل  فصس طی شتد  ترتیب مرم بدی شتص   فیلهر تتصم نیگ با مصفقیک مهتک تتر گاا

 (316: 1390)بابایی، باشد مصفب خصاهد بص  

 معیار توازن دالیل

هتذا  ب با تراببیی انجام می ،قانصنذااای ،   گوهیم  ا معیاا تصابی  الیلشنای ضتی  ا ربمای شتیل فر شتص      ا هر  و  ری ب  

تتتنجا مرم یتتل قراا  اا     مینای  یتتی خانصا   انذااییم ا صتتص صتتصص افهاا  اگرگیر   قراا می  ا حصب  حریم خ  اخ

تتمک مرم تتنجا  و  ترابب ب   یتل مینای  یتی با تصم  ب  ا یتی انذاای خا صتص سته  ری افهاا  انتتنذینی  ند مرمحریم خ

تتصی مرم تتنذینی ب   یتصا   سته  مرممصم  خصاهد بص  ب  ا  انذاای ری مصم  ناصاهد بص    ا ای  معیاا قابلیک امرای ندان

 ا مقصل   انذاایمرمب   ی برای تصتل یا یدم تصتلتصمیم یمینای، شص بر مامع  تحمیل می    ریمربص  ب   هایقانصی ب هگین 

 
1. gardocki 
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یتی صتص ستصب می حریم خ هتمندای ابشتص مح اند  ب  گوه  انهقا اتی اا بر ای  معیاا باا   ر   1ممل  مل فینیرا  برخی اب اندی

، باید شندی  ایتل  ا یم  و  قراا گیر  ب یم ایتل برای  ا یریت  حریم خصتصیتی انذاایبی  ا مصاا ی برای تصمی  مرم

ستتک  تصمی  مرم تتتلیق اابیابی  ا ای   همچنی انذاای ری افهاا  افی نی تتتاس معیااهای اهنی ب  تتتا  معیاا برا انذااان  ای ب 

تصای مصا  اا ببی  ر  ب نسیک اتد    اگرش  با تراببی ربمایهذا  میغولک شد  اتک  »ب  نظر می ،اتک ب اب معیااهای یینی

نتد، نمیری نتداا هتا شصی ببی یینی  یتا متا ا  تتتتنجیتد، ا یتدیذر  بتا ی یتاااهنی ب  ،اینت لتاا شنی  مصاب؛ تصای ببی  ر هتا اا  ستتت  ب

هت  ضترا مرم برانذیگمناق تتص  یا  تتک ب  انهیج  ایجا  تصافب ب   ستک؛انذاای ممی  ا شترایی نگ یم ب  هم یا یالب  نی برای   ا 

شتتد «مایر نمیمایر ب تصمی هم ببنی  الیل مصافب ب ماالف، ترمیح یم  و  ببن  بر  و   یذر امیای شتتمس ناتری، با (1390 :

276) 

 نواییقبولیت و فرض هممعیار م

تتاس ای  معیاا باید  ید    میا اب مرم شتاصتی خانصا   انذاای یم افهاابرا هتای   ا حصب   ستیک ب  ری ن هتی ن مر م ش  با ن

شتمربندای خصاهند  ا   ریا مرم شتاصتی  ستهلگم  خالک  ا بندگی  تتکانذاای م هتاب  ش    مرمب خانصا   ا انذاای افهااهای م

تتتؤال تتتخ ب  هر یم اب ای   تتتک  »ما شتته  ا انذاای افهاا اا  ا ااهای فصس،  ام  مقیصلیک مرم هایمیامدهایی اا ب   نیال  ا

نت  نتد  بیای تعیی  میشتتتمربنتد بت  بمی صتتتر  هتای یملی ب امرایی قتانصی، متداخلت  بیتصممی  شتتتمربنتدای،  احتدبح خلص  

شتمربندای ب بیاهمیک م ست  با ربا ی  هتاب ، همذی تصممی ب  تجرب  مرمبص ی اابش مصا  حمایک  ا مقای انذاای افهااهای م

تتتک قانصی یلی یینصام همتمر  ب ید هاًیانذاای ب نماتابعی اب یدم مقیصلیک مرم تتتک  ممی  ا اغم مر م با قانصی مصا  نظر ا

ستلماً اب  یدگا  ای  معیاا قانصی ماید تتل ب  قدا  حا میک امرا گر  ، بلی م ی ناصاهد اامقیصلیک امهمایی، مدتی ابطریب تص

 بص  «

 تطابق با انتظارات عمومی جامعه

شتد  اربا ی تابعای خص تیعیکهر نظام حقصقی برای ب  تتهصاا با ستوی، ماهیی، اخالقی، یرفی ا شرا    ؛باید بر میانی یقالنی، فل

تنما خص  ب  تیعیک ن  ،ب  حیم یقل ب انصاف ب یدالک ،شد  اا اتهصاا بر شالص   ای  میانی بدانندقصاید بضا ،اگر تابعای حقصس

نظام حقصقی ب  میگای  یباهتهای  ااایی ب اثرشتصند  ییی اب شتاخصت اب ری ت   ا  ، بلی  معهرا نقض ری اب تتصی  یذرای می

شترایی طییعی ب فرهنذی ری  ستیک ب  ماهیک قصانی  باید با  تتک  انهظااا  مر م یم مامع  ن تتصی مر م مربص  ا مایرش ری اب 

بعد  یاهشیری  میرا  ا تاایخ هر  هصا ب یقایدی    ابطریب ا بیا  ب ببای ب  نسلبمامع  مقابقک  اشه  باشد  حصا ث تلخ

شتیل انهظااا  افرا  مؤثر بص   ب بایث می ،شتصندمنهقل می ضتا ری ا ماهیک ب  هتصا ب  شتص  تا قصانی  ب ابش ب ها اب یم  

 (124: 1384)یا قی،  هصا  یذر مهواب  باشد 

 
سف  .1 هفر ح وق ک فیهرا ا سفه  ش العاده خالقی  ف ک دالیلی همچ نب   جزا وق ک یاخالق اها ی. اثر تاحیخی وا با نام شحدودجل فینبرگ از فال

ت اند ش ض ع بحث ن یسفنده  ت ج  ممی  ب  انسان  ت یی  ررای  اخالقی و نرایاا  برحسی قان نذااحا سرف بذران  دح جاشع  لیبرا  ف  هم  ش احد شی

رفدو اثر یفر با سفه  تحلیلی دوحان شعا سفا  شی  گااحا بر فل سفیاحا شعاقدند دح ممل هرگاه دحباحه لیبرانمایدبرج سف  شی. ب هفی  یا شیلی سفی   دح اندی ن ی

اخالقی  وق قی و سفیاسفی شدی ن اثر   احگرایی و بسفیاحا از دیذر شهاهی  فلسفهیگرایی قان نی  آزادا ممل  پدحسفاالحا  اقادش ضف ماتی شانند اخالک

سف  سفه  فینبرگ دح ولق . ملیملمی فینبرگ هسفای و سفاز وما سفهیحغ  تأثیر ممی  فل رفاهراح او دح وای دح دن  هاا فل رفناخ  فمی از  یاا غرب نیز 

صفف ا اثر و نه آ آن بر وق ک جزاب   دانانملمی وق قی و دح شیان وق ک اهاشحی  سففی  ؛وج د داحد  خ سففیا سففه   اشا ب  دلیل تأثیر ممی  وا بر فل

 .اخ هاا وا خ اهی  پردهر فجا الزم آید ب  ررح دیدگاه شهایترردن رناخ  اندیه دوحان شعایر و جدا
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گرفه    أ اند    اب مقهضتیا  ب شترایی ب حصا ث خاص هر  هتصا نهتااتتقص باا مهغیر حقصس اا ری قستمک اب ای  یلم می

تتک هتصا ا ضتا قانصی )مرم (15: 1386) ل ب یص، ب ماه  همای   ستلماً ای  ممم  ا ب شتص    ا انذاای( نیگ مؤثر باقا میب م

شتتد     مرا شتتندم ب مجابا یحقصس  یوری، گوه   تتتهذا   ؛ها باید مقابب با تصقعا  ب انهظااا  یمصمی مر م با مس بظیو   

های شندی اب اما ابمام ؛ری اتتک  ا مرتصب ایی انذاای یا مرمری مرم اب   یمصمی ب مستقنینی  ا  ام  ابل شتناتتایی انهظااا

هتتای می تتتهیابی ب  ای  هدف ب  ااحهی همای ابهدا بمص   اا     ن ستتک  ب  طصا حهم انهظااا  یمصمی اب مایر امیای هد   نی

تتاسمامع  شتد  شصی قانصی هر مم ای ، ای ب  مامع   یذر مهواب  بص   ب بر ا صتالح خاص ری مامع  بضتا  لیهی با تصم  ب  م

هتتصا  یذر ستتک؛ ،یتتصا  اتواسمذر ب  ، ا   تتتهذا  قانصنذااای با یم مامع  مهیثر  ،ای  فرا بنابر امرامایر نی هنذامی     

تتتصم مهنصئ ابب  ،فرهنذی هتتیل اب اقصام ب فرهنو ب ر اب ب ا شتتدمه ضتتعیک،تیلیف ش  خصاهد بص    ا ای   ،اب با شصی  ب

تتکا تته برای هر منقق  باید قانصی مدا ،نهظااا  یمصمی ری مامع  مهنصئ ب مهیثر ا ضتا گان  مقابب خصا های مر م ری منقق  ب

هتتتصا  یتتترف اینی  مر م یم   هتتتر تنما ب   شتتتص    یذر رنی  ریا هرگصن  انهظاا یمصمی حهی مغایر با معیااهای یام حقصس ب

 د مینای بضا قانصی مگایی یا حاف ری اب مجمصی  قصانی   یوری باشد تصانگاااند مییصا  بتیا بر ری یح  میب 

تتکمغایر  با انهظااا  یمصمی اب  ب بم  قابل تتی ا ضتیا  بمای  :برا تتب با مقه تتک مهنا اب طرفی قصانینی    میا ابی ما

تتک  اب طرف  یذر  منذی، ممص ، تحجر ب یقب هتی گرفه  ا ستک ب قانصنذااا اب انهظااا  یمصمی می حقصقی نیگ ما  یماندگنی

اما ب  ممک یدم نستخ یتریح اب  1؛حالک یمالً مهربک شتد  باشتند  یترنان یب هد    شتاید  ا خصشاا  ا برابر قصانینی قراا می

ضتتتا قتانصی نذتا   ر   بت  قصل هنصب قتدا  امرایی  اانتد  برای بربی ،متانتب قتانصنذتااا ضتتتل  بم بتایتد بت   یویتک ب افتک اب مع

شتد  ب هرگگ نیاید قصانی  اا اب  یویاتی     ا ری ضتا  ستییص: »باید فممید قانصی  ا ش   یویهی ب شتد  مدا نمص  « منه ضتا  ها ب

، ای     ا گاشته  با تصم  ب  نظام تتیاتتی، امهمایییر  ند ب مستئل مستلماً انهظااا  یمصمی ممی  اتتک  ا یم بره  بمانی تغی

تنما انهظاا یمصمی مامع  محستصب نهتص ، بلی   ا مغایر  ن  ،شتدانهظاا یمصمی ری مامع  محستصب می ءفرهنذی ب ماهیی مگ

صتر ب برخی ملل  یذر شتد؛ مثالً اب باد خصاهر ب برا ا  ا م شته  با شتیاا با ای  مومصم قراا  ا یملی مامصم ب  ،برخالف امربب ،ر

اند   ا ابم باتتهای اما امربب  قصانی  مگایی مقابب با انهظااا  یمصمی مامع  ای  افهاا اا مرم  انسته  ؛شتدمجرمان  شتناخه  نمی

بتاهرگصنت  تالف مگهی  یتا   یتل اهمیتک فصس  ا اات بت   ل ظتااا  یمصمی برای اابش بمی بمی   عتا   انه  مجتابا   یوریقتابتل ،ال

    امربب  شنی  افهاای بیههر بامد بیف مدنی اتک  ایصاتی (106، 1381)یانعی، بص 

ضتتر ب  حال نظام  ضتتای ری مامع  م شتتص     اب نظر ا ثریک ای شتتناخه   ب  یقید  برخی »منققاً  ا هر مامع  باید ایمالی مرم 

میای انهظااا  یمصمی ب قصانی   یبسهذ   همامهمایی باشد ب لگبم ملصگیری اب ااتیاب ری اب طرف ا ثریک مر م احساس گر 

صتداس  اا  عنی برای رنی  نظام مگایی بهصاند ب  حیا  خص  ا ام   هد باید با انهظااا  یمصمی مر م ی ؛مگایی  ا غالب مصاا  م

یتتانعی، مامع  تقییب  ند « یتتصاتی( 55: 1382) ضتتصی  ب انهظااا  یمصمی بمص   ا ا شتتدید میای قصانی  مص شتته     تعااا 

 هند ب شنانچ  قصای مجری  ب قضتاهی  مصتمم ب  امرای قانصی قصانی  مصضتصی  یمالً نوصا ب حا میک خص  اا اب  تتک می ،باشتد

شتاهد تنا شتند  ستامانمگبصا با ضتایهی یمصمی بی  ممل  بیگصناگصی اب یهایها ب ناب ضتایی، ایجا  ناا تتهذا  ق ایهما ی مر م ب   

ن  اب  ، ا ای  حالک نظم میهنی بر امر ب حیم ب فرمای( 146: 1381)یتانعی، صتصب ب    خصاهیم بص  ب  قانصی م ییایهنابیمر م، 

 (67: 1354)یانعی، تصاند تاخهااهای حقصقی اا ب  مد  طصالنی  گرگصی تاب  مهربییک برخصا اا بص   ب ن  می

 
 .اساهاده فرده اس  ردننسخ از حاه شاروكرناسی وق ک از مباحت اب الهضل قاضی دح فااب جاشع  .1
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بلی   ا مصاا ی باید یگم  ؛همیه  نیاید با انهظااا  یمصمی مر م همذام شد  ا حصب  خانصا   اتک    تا ر ای  نیه  البمالیه  

شتتد؛ برای نمصن  نمی شتته  با تتتخ  بلک برای مقابل  با انهظاا یمصمی مامع  بمص   ا هتتر اا قربانی احهرام ب  اا تصای حقصس ب

هتتتابت  تتتتصی نتابص ی ب شتتتدی بتا انهظتااا  یمصمی بت  همذتام ،انهظتاا  یمصمی متامعت   ر    ا ای  مصاا  م معنی حر تک بت  

تتک  مایرفهنی ملل مهمدیاب تتصی شتدی ایتصل حقصقی  هتید محاسب  اگر مر  مصانی  ،مثالً مقابب تتنک  یرین  مر م تتیستیل ا

ستتتهتای ،اش اا برای تگبی  بتا بی ملتب  نتدنهصانتد مصافقتک  خهر  لاصا  خص  یتا ختانصا   هتا بت  اب تجتابب  خهر اا ابص  ،  ا  صه

شتتتص   با می ،حو  ربرب مجیصا ب  اب باد با مصانی    ب  بی تجابب  ر   ممکهای مافیایی  خهر ب  ب با  خالک گرب  ند می

تتتتهذتااش بص نتد برخالف انهظتااا  یمصمی متامعت   ،بمص  رنیت   ا یتم مصا   خهری  ت  خص  ب متداش ماتالف اب باد بتا خصا

اب حاضتر ب  اب باد ب قیصل ای  تتنک  یرین  نهتد ب  ا گا   ،مافیایی خصاتتهذاا ب باند اب تتصیتتیستیل، مس اب تترقک ب تجابب 

یتتا ا  ر  تتتهذاا ب باند مافیا  ستتلماً  با ای  حال ؛حیم بر محیصمیک خصا ستتیل تغییر نیر   ب م تتتی هنصب انهظاا یمصمی مامع  

 (155: 1381نعی، )یاضربای اتک  ،ای  یا   مامصم یبرای الغا یالملل یتر  بلک ب حهی نما های ب خالک بتیا

تتیا  شترقی ر تتص ای ب حهی  ا برخی مناطب  ب همچنی   ا برخی قیایل ب ملل  ا منصب  هتصاهایی مانند اندبنگی،  رفریقا  ا  

تتتال  مصاا  تیای ،ایرای تتتمی گگااش میای اب خهن   خهرای ب  هند هر  تتتمی ب غیرا شتتص   ای  یمل مامصم ب یتتصا  ا

هت   ا یقاید ب  ستانی    ای ری برخصا اا  معهقدایگرا  اا  اب شنای قدا  ب ایهیاای نگ  باباهای  یرین  ای  مصاما بامسغیران

شتیل ری تته  مینی بر تغییر  تتک    ایهراا ب خصا شتص   » ا ای  قیایل اب میتند افرا  ری مامع  ابب  یهامقمئناً با با نا ،ا

سته  ب م شتای تتک    خهن   خهرای یم یمل  تتنکیقید  یمصمی بر ای  ا هتایقابب  تتک    ن بییایی، یوک،   هند های قدیم ا

متاک متایی ب  متاک ی امنقتدا  اب باد، ربربی امه متایا  لتدی  برای ن تتتتک  مس با ب ربربی ختانصا گی خص   ی امنهر  خهر ا

ستتف، یملیا  خهن  بنای یا ب نمندیالق  شتتص   طیب رماا یصنی هتتای انجام   یذر نق  ییاا د    ای  یمل حهماً  ا مصا   خهران

ضتتص بنای  ا  هتتصا  ا مناطب رفریقا ب خابامیان  انجام میهجد  ی تتتنک  یلیصیم 130شتتص  ب حدب اً    خهر ب بی قربانی ای  

تعدا   خهرای محیصم ب  ای  منایک  ،مدید هایبا ای  یمل غیرانستانی، رماا ا ها ب میااباتتانیاغم اطالئنا اتتک هستهند  ب 

 1اند «ان  ت  میلیصی نور گگااش  ر  یبهری اا تال

 رعایت حقوق بشر

  اب اتتکبیژ   بلک تری  حقصس بنیا ی  برای انستای اتتک    ناظر ب  ابابی بی  اشتااص ب قدا  حیصمک، ب حقصس بهتر ممم

هتر می شتناخه ری اا ها ای اب حقصس فر ی ب ممعی     بلکینصای مجمصی تصاند ب نظر حقصقی، حقصس ب تتمیک  ب  ا اند ب  ا

تتتی ب حقصس ب تتتا تتتک الملل یقصانی  ا شتتص   مس اب خاتم  منو ،منداد ا تتتابمای ملل مهحد نقا  ،های ممانیتعریف 

سته  تتقصش ملی  بلکبرم هتر ایوا  ر  تا ای  حقصس اا  ا  هتیر  حقصس ب تتع   هد  نهیج  ری بص     ای اا  ا تییی  ب می ها تص

ی بستیاای اب  هتصاها قراا گرفک ب تا مصا  تصتصیب  اخل ب بندی شتدای  دب معاهدا  منقق  یالملل یحقصس بهتر  ا تتقصش ب

 شص  شد   ا تقح ممانی نمایاند  میشناخه  یالملل یینصای تنما تیسهم اابشمند ببا امربب ب 

یتصلب تعیی   قیب ب یم هتری حا م بر مرم یم ا تتک   احصب  خانصا   انذاایحقصس ب شتصاا ا شرا   اابق  حقصس  ؛ اای  

رمیاه   نند  فهتاا ب تنا مصمص  بی   ب ققب مهناقض ب گا   اهمای    بیایمم اتتک  اابق  یوری ب حقصس بهتر یم اابق  می

هتر  ا بق  یدالک  یوری    میهنی بر حب مجابا  تتک  تناقض با حقصس ب تتکا بیرا یدالک  یوری  اباقا  ؛قراا  اا  ، ر ی ا

ضتی اب »حقصس بنیا ی « تتلب می 2بع هتر  ند ب حال رنی  فر  اا محدب  یا  همی  نظام  یوری بظیو  حمایک اب حقصس بنیا ی  ب

 
1. www.1canadian.org/2009/02/blog-post_873.html 

2. Fundamental rights 
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یتک ابطریب مرم یتتتصا  میاا بر یمتد   اا   ای  حمتا ذتاای  ا حقصس  یوری  متداخلت  ( 250: 1387)ابراهیمی، گیر  ان لگبم 

ضتتتمی  برخی اب حقصس ب ربا یهتای فر ی برای نظم یوری  ا برخی اب حقصس ب ربا ی عت  ب ت متام بت   هتتتی  امری  ،هتابا

تتتک؛شتتد  مایرفه  یتتصلی    میها ب مالکاما تعیی  حدب  ای  مداخل  ا های  یوری تحک ینصای تصانند ناظر بر مداخل ها ب ا

  باهتی اب حقصس مگا اتتکمهواب   ،میانی ریب  انذاای برخی افهااها محستصب شتصند،  ا هر نظام قانصنذااای ب با تصم  مرم

شتتی ب ا تتتک اباقا انعیاس نظام ااب شتتاخ  اب یلم ا هتتهر ی با  یذر باا ،اما همی  حقصس ؛خالقی هر مامع   ا ای   های م

یتتصل ب بیژگیتصای گوک میداها  اا   مینظام هتتهرک  ا قلمرب حقصس ر ی ا ستتک ب ممم ،های م تتتهرس نی تری  منیا  با اب  

  اتکحقصس بهر  یالملل یبرای یافه  شنی  اشهرا اتی اتنا  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه گیری و پیشنهاداتنتیج

ب  ینصای ییی اب اتاتی تری  مصا یب حقصس بهر، اب تصم  ب  شأی ب منگلک انسانی ب اابشمای  خانصا   تصم  ب  حریم خصصیی

میهنی بر انصائ ربا ی ها نهأ  گرفه  ب امربب  ب  ییی اب  انصنی تری  میاحث  ا مامع  ب ییی اب ممم تری  مساهل حقصس بهر 

ب   هصاهای ثربتمند ب تصتع  یافه  بص ، با باب   هصاهای  ا یصر مدید تیدیل شد  اتک اگر تا ب  حال ای  نذرانی منحصر 

 ا حال تصتع  ب محربم ب   نیای  یجیهال، با یم مهیل ممای شمصل ابب  اب خصاهیم بص ؛بیرا مژبها های  انهذاهی انجام 

اتک، شیل  ماهیها مصضصیی فرا فرهنذی اتک  رنچ  بی  فرهنو ها مهواب  خانصا   شد  نهای می  هند    حریم خصصیی

حریم خصصیی ب  ینصای یم اابش امهمایی ب حب قانصنی، طیف  .اتکخانصا   خاص نذرانی اب بابک حریم خصصیی 

شاصی اا؛    ب  ینصای حب ب  حال خص  گااشک یا یدم مداخل  اا مصا  خصصیی  اتهقاللی اب حقصس مربص  ب   گسهر ها

ا  بی  افرا ، حریم خصصیی حب ایمال  نهرل بر اطالعا   اباا  شا   یذرای شناخه  شد  اتک؛ شامل میهص   اب ممک ااتی

نصی  ب  اشد ب  نیگ معی  میدهد  ایصل حریم خصصیی، تاایای طصالنی  ااند ب با بیف تمدیدهای اببافگبی فنابایمای

 .تیامل خص  ا ام   ا ند

ییی اب حقصس ابلی  بهر شناخه  شد  اتک ب  ا  نصانسیصی  حریم خصصیی خانصا  اب  یدگا  مجاما بی  المللی نیگ مصصنیک 

های بی  المللی ب  ای  مصضصئ مر اخه  ب  هصاهای یضص اا ملگم ب  ایایک حقصس ابلی  اشااص  ر   اند  ب  ا قصانی  مصضصی  

یی ب  یصا  مها  ب معنصی حمایک نهد   ا قصانی  ماهلف باصصص  ا قانصی ایرای  ا نظام حقصقی ایرای حریم خصص

اتاتی مه  خایی    اب حریم خصصیی حمایک  ر   باشد بمص  نداا  اما  ا برخی اب ایصل ب  یصا  تلصیحی ب  ری اشاا  

ا ای  حمایک ها  افی ب  اا نی  قصانی  ب مقراا   نصنی اب برخی اب مصا یب حریم خصصیی حمایک  ر   اند امرشد  اتک با 
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رمد نمی باشد   بمص  ابی  های ماهلف ناقض حریم خصصیی  ا مامع  گصا  رشیاای اتک بر ای  امر    حمایک های قانصنی ب قضایی 

نی قانص خالءبر انی  تدبی  قانصی حمایک اب حریم خصصیی برای افا  یالب  .مناتیی اب حریم خصصیی افرا   ا مامع  ایمال نمی شص 

 ا ای  باا  ضربا   اا  ،رگاهی  ا ی ب اطالا اتانی  ا باا  مواهیم ب مصا یب حریم خصصیی ب تجربیا  تایر  هصاها  ا بمین  حمایک 

اب حب حریم خصصیی نیگ می تصاند تاثیر مممی  ا مها  شدی مایذا  ای  حب  ا ابابی فر ی ب امهمایی  اشه  باشد اگر ش   هصاهای 

اتااا اا  حل هایی مرا ند   ا ای  خصصص نمص   اند اما ای  اا  حل نا  اا امدی خص اا ب  اثیا  اتاند  اند بیرا تا نصی ماهلف اقدام ب  

مومصم باحدی اب حریم خصصیی ب نغض ری  ا بی   هصا های ممای ب   تک نیامد     ای  امر خص  مصمب یدم اتااا اقداما  بایسه  

المللی اتانی امیای ملصگیری اب نغض ای  حقصس بدبی یم اا   اا بی  اطالئ لیل بتعک قلمرب شیی  های قانصنی میهص    یذر اینی  ب  

بمانیی   هصاهای ماهلف بر مومصم باحدی اب حریم خصصیی ب نغض ری ب  نقق  اشهراک  ب هم  مانی  بمص  نداا  ب  ییاا   یذر تا

 .   مههر ی  تک نیابند امیای حصصل اا  حل  لی ب  بمص  ناصاهد رمدنرتند ب تا هنذامیی  بر ای  مینا ب  اتااا تصمیما
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