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 چکیده؛

نقض حریم  بارترخسارتفناوری و امکان بیشتر و  یناشی از توسعه هادادهنقض حریم خصوصی  یمسئلهاهمیت 

های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ، از پیچیدگیهادادهاست. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی 

زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم  ؛استناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار 

ن دو هستند. ای هادادهمطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی  هادادهخصوصی 

کند. در این را دگرگون می هادادهمسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  مسئله

، هاادهد، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی هادادهمقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی 

بررسی و تأنیر این دو مقوله بر مسئولیت  هادادهانگاری و مرگ حریم خصوصی نظریات مال بیندراین. پردازیممی

زا در این حوزه بررسی یتمسئول هایفعلو ترک  هافعلو سپس  هادادهمدنی ناشی از نقض حریم خصوصی 

 شود.می
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 ؛مقدمه

نوین سبب شده است که حتی اشخاص عادی با امکان  هایفناوریاخیر، تحوالت در  هایسالدر 

 هادادهآوری، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع

ارت و نظ گیریرهمربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. پست الکترونیک در معرض 

تواند به آن پیام پیام می یکنندهدریافتشخص دیگری غیر از  کهطوریبهدیگران قرار دارد، 

 دسترسی پیدا کرده و از مفاد آن اطالع یابد.

و اسرار اشخاص  هادادهعمالً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصی  فنّاوریرواج سریع 

باعث خواهد شد، گسترش فناوری اطالعات  مسئلهاندیشی برای این گردیده است. عدم چاره

نشود، بلکه سبب از بین رفتن آرامش، امنیت و رفاه افراد جامعه  اهانسانموجب آسایش  تنهانه

ترین تجهیزات و امکانات رفاهی برخوردار است ولی حریم خواهد شد. انسانی که پیشرفته

 آسایش و آرامشی نخواهد داشت. گونههیچ درواقع، شودمیاو نقض  یخصوصی داده

افراد در معرض  یکه حریم خصوصی داده ماندبا توجه به آنچه گفته شد تردیدی باقی نمی

نونی در وضع ک تهدید جدی قرار دارد و باید با تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن اقدام کرد.

زیرا نقض حریم خصوصی داده هنوز در قوانین ما  ؛مسئولیت مدنی افزوده شده است اهمیت بر

 و رعایت تفسیر مضیق در هاجازاتمو  جرائمعناوین کیفری خاصی ندارد و اصل قانونی بودن 

مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به تنبیه مرتکب فعل  هامجازاتو  جرائممورد 

وجود دارد،  اهفعالیت گونهاین دیدگانزیاناقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار  بارزیان

 مسئولیت مدنی است.

 یحریم خصوصی داده را، عالوه بر مواد عمومی، مانند ماده یکنندهنقضمسئولیت مدنی 

قانون تجارت الکترونیکی به دست  78توان از قسمت پایانی ماده یک قانون مسئولیت مدنی، می

محیط الکترونیکی است، اما  یدرباره نوعیبهدر این ماده،  شدهبیانحکم  اگرچهآورد. 

 ؛های فیزیکی استتعمیم به نقض حق در محیط به وحدت مالک، قابل توجه با، حالدرعین
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در  هرگاه: »داردمیفوق مقرر  یمحیط الکترونیکی، خصوصیتی در این مورد ندارد. ماده چراکه

در  جزبهلتی و دو یخصوص مؤسساتبستر مبادالت الکترونیکی در انر نقص یا ضعف سیستم 

 مسئولزبور م مؤسسات اشخاص وارد شود،رونیکی خسارتی به قطع فیزیکی ارتباط الکت ینتیجه

مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در  باشندمیجبران خسارت وارده 

از بیان در مباحث آتی پس« خاص خواهد بود.این اش یاین صورت جبران خسارات بر عهده

ت و متمایز مسئولیخاص  هایویژگیمفهوم حریم خصوصی و حریم خصوصی داده، به بررسی 

 مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده خواهیم پرداخت.

 ؛یخصوص میحرمفهوم  .1

 1،اندنستهدابسیار مشکل  را آنو تعریف  انددانستههرچند حریم خصوصی را مفهوم بسیار مبهم 

تند مایل نیس وجههیچبهگفت حریم خصوصی، قلمرویی از زندگی اشخاص است که  توانمی

 2 ماده 1مطابق بند  2.وارد این قلمرو شوند یا از آن آگاهی پیدا کنند هاآن یاجازهدیگران بدون 

قلمروی از زندگی هر شخص است که آن »الیحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی 

ه آن ب یا با اعالن قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی شخص عرفاً

نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن  آن بروارد نشوند یا 

 «را مورد تعرض قرار ندهند. قلمرو وی

 کندعبارت از امور یا مسائلی است که انسان تالش می هادادهو حریم خصوصی اطالعات 

را این زی ؛پوششی از حمایت آن را احاطه کندکند آن را حفظ کند و با فاش نشوند و سعی می

                                                                 

 .19حریم خصوصی اطالعات، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، ص( 1389)ر.ک: محسنی، فرید، . 1

تم، ال هفرسانه، سفصلنامه داوود حیدری،  ترجمه: ،«آگاهیحمایت از حریم خصوصی افراد در برابر حق »  ،وسمن، کارله. 2

 .42، ص 1370 ،3ش
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حق پنهان کردن حقایق  راحریم خصوصی اطالعات  برخی .1حریم با شخصیت او در ارتباط است

حریم خصوصی مواردی از زندگی  دبهتر است گفته شو 2اند.دانستهزندگی شخصی از دیگران 

صونیت حق م عنوانبهی از آن برخ چنانچهانسان است که از سوی دیگران غیرقابل تسخیر است. 

رسد که در تعریف این حق باید نظر میبه 3اند.و حق انسان نسبت به امور شخصی خود یاد کرده

 رفاًصاست که  مسائلیکه قلمرو این حق ناظر به آن نخستهای چندی را مدنظر قرارداد. مؤلفه

 ؛ی به افشای آن نداشته باشدتمایل وجههیچبه حقذیموضوعات شخصی افراد بوده و  یحیطهدر 

توان از و جامعه دیگر نمی هاآنبنابراین با غیرشخصی شدن این موضوعات و وجود ارتباط بین 

که افشا شدن بخشی از اطالعات خصوصی افراد یک حق اختصاصی یاد کرد. دوم آن عنوانبهآن 

اطالعات و یا توزیع و انتشار  یبقیهتواند موجبی برای افشای نمی هاآنو نقض حریم شخصی 

شده باشد. البته این احتمال نیز وجود دارد که آنچه افشاء شده دیگر از حریم مجدد بخش فاش 

خصوصی خارج شده و ممنوعیت انتشار مجدد از باب منع ایذاء و اضرار است و ربطی به حریم 

 ندارد.داده خصوصی 

دست آوردن آن تالش شود یا ابزار کشف  آشکار نباشد و برای به خودخودبههر امری که 

ی از دید مستقیم و ظاهر آنچهگیرد. هر فرد قرار میداده استفاده گردد، داخل در حریم خصوصی 

افراد پنهان است و اشخاص برای آگاهی از آن مجبور به کوشش و تالش در کشف و فهم آن 

حق بر حریم خصوصی مختص برخی معتقدند  خواهد بود.داده حریم خصوصی  یگردند از زمره

اشخاص حقیقی است که هم در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح است 

                                                                 

عبد  هسامأ قاید،؛ 46م. ص 1978، هدار النهضة العربی ،، قاهرهالحق فی احترام الحیاة الخاصة ، کامل الدینحساماالهوانی، . 1

 .9م. ص 1994وم، ، چاپ سه، قاهره، دار النهضة العربیالحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة ،اهلل

2. Smartt, Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, London: Routledge. P35. 

3. Brandeis, Louis D. and Samuel D. Warren, (1890) The Right To Privacy, Harvard Law 

Review, V. IV, No.5. 

https://books.google.com/books?id=TPsjAwAAQBAJ&printsec=frontcover
http://faculty.purduenc.edu/bbk/privacy.html
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رسد اشخاص حقوقی البته به نظر می 1.و هم در برابر اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حکومت

یرهاو د متفاوت است هاآندارند، لکن انتظار متعارف از حریم در داده هم نوعی حریم خصوصی 

حریم خصوصی مانند حریم  یبرخی موضوعات مهم در حوزه .شودمیرا شامل  تریمضیق ی

ولی اشخاص حقوقی دارای  کندنمیدر مورد اشخاص حقوقی صدق  اصالًخصوصی جنسی 

 2حریم خصوصی اطالعات مالی و تجاری هستند.

 ؛دادهخسارت در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  .2

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن الزم است: وجود ضرر و خسارت، تقصیر یا فعل 

رر، بنابراین، بدون ض ؛سببیت عرفی. هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است یو رابطه بارزیان

ی است نقص»مسئولیت نیز وجود نخواهد داشت. ضرر از نظر فقهی، این چنین تعریف شده است: 

ا نفس یا شأنی از شئون موجود انسان یا شأنی که مقتضی نزدیک آن وجود دارد در مال یا آبرو ی

 نقصی جا هر»: اندگفتهحقوقدانان در تعریف ضرر  3.«بیندمیعرف آن شأن را موجود  کهنحویبه

در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سالمت و حیثیت و عواطف شخص 

 4.«به بار آمده استوارد آید ضرر  ایلطمه

                                                                 

 . 232، ص 1386انتشارات سمت،  :، تهرانحقوق حریم خصوصیانصاری، باقر،  .1
2. Weiming, Shen, "Applications of agent-based systems in intelligent manufacturing", 

Advanced Engineering Informatics, 20, 2006,  415–431, p420. Pollman, Elizabeth, "A 

Corporate Right to Privacy: A Critical Analysis", Minnesota Law Review, Vol. 99, No. 

1, 2014, Loyola-LA Legal Studies Paper No.27. 

 .179ق. ص 1419ی، ، قم، الهاد1، جیهالفقه قواعدالق( 1419) محمدحسن، ی، سیدبجنورد. 3

 .223، ص 1374، دانشگاه تهرانانتشارات  :تهران، 1ج ،یضمان قهر، ناصر، یانکاتوز. 4

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=632604
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=632604
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2419297##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2419297##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2419297##
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 ؛دادهشناسایی وجود خسارت در نقض حریم خصوصی  .2-1

د حریم که وجو شودمیبدیهی است رکن ضرر نسبت به نقض حریم خصوصی داده وقتی محقق 

 حقوقدانان غربی مطرح میان در اخیراًکه  هایینظریهخصوصی داده انکار نشده باشد. یکی از 

، دهدمیقرار  تأنیرشده است و مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده را تحت

، «مرگ حریم خصوصی داده» یاست. با پذیرش نظریه« مرگ حریم خصوصی داده» ینظریه

زیرا سالبه به انتفای موضوع خواهد بود  ؛نقض حریم خصوصی داده موجب مسئولیت نخواهد شد

که در آمریکا « مرگ حریم خصوصی داده» یدر واقع ضرری محقق نشده است. قائالن نظریهو 

ی . گفته شده شناسایی حریم خصوصاندکردهبرای این نظریه مطرح  ایادلهبیشتر طرفدار دارد، 

و این دسته از افراد اطالعاتی برای مخفی کردن دارند و اال حریم  کارهاستخالفداده، به نفع 

 1عمومی نیست. یو اطالعات، دغدغه هادادهخصوصی 

در نقد این دلیل باید گفت اوالً حریم خصوصی داده مورد نیاز هر انسانی است که از لحاظ 

بت ، غیبودمینانیاً اگر این مبنا مورد پذیرش شارع  2روانی سالم است و نقض آن آزاردهنده است.

 توانیمبت، فردی است که خالفی انجام داده، پس موضوع غی ازآنجاکهزیرا با این مبنا،  ؛جایز بود

چنین چیزی هرگز مورد پذیرش  آنکه حال و! کندمیگفت غیبت بازدارندگی از خطا ایجاد 

 شارع نیست.

                                                                 

1. Berman, Jerry And Paula Bruening, "Is Privacy Still Possible in the Twenty-first 

Century", 2001,p51. Allen, Anita L, "Is Privacy Now Possible?", Social Research, Volume 

68, 2001,p 306.  Froomkin, Michael, "The Death of Privacy", Stanford Law Review, 

Volume: 52, 2000, p 1461; Byrne, John, "Privacy Countdown", ABA Banking Journal, 

Volume: 93, 2001, p 59; Simmons, Ric, (2007), "Why 2007 Is Not like 1984", Journal of 

Criminal Law and Criminology, Volume: 97, p 531; McGovern, Theresa M, (2002), Is 

Privacy Now Possible? Social Research; Spring, Vol. 68, Issue 1, p327. 

 .54، ص1387 ، تهران، سخن،حریم شخصی روانشناسیکاوه، سعید، . 2
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ها و شدن دوربین ترکوچکحریم خصوصی داده،  یوضع قوانین درباره یهگفته شده نتیج

توسعه  یدرنتیجهتر شدن نقض حریم )راحت کهدرحالینقض حریم خصوصی داده است.  وسایل

طلبد نه نفی آن را. اگر امروزه نقض حریم فناوری( حمایت بیشتر از حریم خصوصی داده را می

شده و احتمال نقض حریم خصوصی داده  ترهزینهکمو  ترسادهخصوصی داده، برای اشخاص 

منکر  بیشتر شود نه اینکه از اساس دیدهزیانحقوقی از  هایحمایتبسیار بیشتر شده است، باید 

و احتمال آشکار  شودمی ترسادهوجود حریم خصوصی داده شویم. باید هرچقدر نقض حریم 

حریم  یکنندهنقض، محتمل )میزان مسئولیت حقوقی شودمیشدن شخص مسئول کمتر 

 خصوصی داده( افزایش یابد تا توازن و نظم حقوقی حفظ شود.

مرگ حریم خصوصی اقامه کرد، نبود  یتوان برای نظریهدلیلی که میرسد بهترین به نظر می

 فنّاوری دیگرعبارتبهدر عصر کنونی است.  هادادهانتظار متعارف برای حفظ اطالعات و 

ز مزایای ا توانیمنمییک بسته به ما عرضه شده و ما  صورتبهاطالعات، مزایا و معایبی دارد که 

یم مرگ حر. کدامهیچفاده کنیم، یا هر دو )مزایا و تبعات( یا آن بدون تبعات منفی آن است

 توجه داشته هاآنمزایای بسیاری است که از آن برخورداریم و باید به  ی، هزینهدادهخصوصی 

مسائل مثبتی  «مملکت پایگاه داده»زندگی در یک  .)به لسان فقهی: من له الغنم فعلیه الغرم( باشیم

 هاها، نظم پرداختها، عدم پرداختها، پرداختگزارش بدهی)هم دارد؛ برای مثال، سوابق اعتبار 

 هادهدهنوامهای مالی به توان افراد برای تقبل مسئولیت یمفیدی را درباره هادادهو  اطالعات (...و 

عد نظری، به سازند و در بُکن میرا مم هادادههای داده، گردآوری و ارزیابی دهند. پایگاهمی

 .کنندو اقتصاد کمک می کنندهمصرف

و  مستقیماً مالقات دهندهوامبا  بایدپیش متقاضیان دریافت وام  یتا چند دهه متحدهایاالتدر 

مرکزی،  یهای دادهمشخص شود. امروز به کمک پایگاه هاآناعتبار  یها صبر کنند تا سابقههفته

گیری را های داده تصمیمتلفنی دریافت کرد. این پایگاه صورتبهتوان پاسخ تقاضای وام را می

لب برای ج تنهانههای تخفیف، ها از کارتمغازه. اندو کاراتر کرده ترتر، سریعبسیار آسان
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شود که اعث میها باین کارت .کنندمشتری، بلکه برای ارزیابی کارایی تبلیغات نیز استفاده می

مشتریان خود را  یها چگونگی تأنیر قیمت را بر تقاضا ارزیابی و خریدهای آیندهصاحبان مغازه

الکترونیکی است برای دریافت عوارض،  یسامانهکه نوعی  1«اسمارت تگ» .کنند بینیپیشبهتر 

سی که با را پدید آورده است. ایزی پس، کارتی است مغناطی 2«ایزی پس»استفاده از کارت 

ن کم خودکار از میزان اعتبار آ طوربهو با هر بار استفاده، مبلغ عوارض  پرداخت مبلغی شارژ شده

شود. این، یعنی سرعت و سهولت بیشتر برای رانندگان... و همچنین اینکه پایگاه داده در حال می

سرعت ما )با مقایسه های اخذ عوارض و حتی از ایستگاه عبور و مرور ما یدرباره هادادهنبت 

راقب ها، برادر بزرگ، مبین دو ایستگاه اخذ عوارض( هستند. به تعبیر غربی یزمان سفر، با فاصله

 3.رفتار و اعمال ما است

در پاسخ به این دلیل باید گفت: حتی اگر پذیرفته شود که انتظار متعارف برای صاحب 

داند، معیار در تقصیر نوعی این ر محتمل میوجود ندارد و نقض حریم را بسیا هادادهاطالعات و 

است که عامل زیان، خروج از رفتار متعارف داشته باشد نه اینکه متعارف، ورود چنین زیانی، 

وی از س هادادهحتی در صورت نبود انتظار متعارف برای حفظ حریم  دیگرعبارتبهباشد. 

تعارف و منشأ ایجاد مسئولیت مدنی برای ، خروج از رفتار مهاداده، نقض کردن حریم و دیدهزیان

در عصر کنونی احتمال نقض حریم خصوصی  دهدیمنشان  صرفاًآنچه گفته شد ناقض است. 

 شودیمکه گفته شد باید هرچقدر احتمال نقض حریم بیشتر  گونههمان بیشتر از گذشته است، ولی

، محتمل )میزان مسئولیت حقوقی شودمیو احتمال آشکار شدن شخص مسئول کمتر 

 ( افزایش یابد تا توازن و نظم حقوقی حفظ شود.هادادهحریم خصوصی  یکنندهنقض

                                                                 

1. Smart Tag. 

2. EZ Pass. 

 41م. ص 2010، المحمول ،، اردنالمسئولیه المدنیه عن األعتداء علی الحق فی الصوره بواسطه الهاتف ،مغربی، جعفرمحمود .3
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حمایت قانونی از حریم خصوصی اطالعات محدود به اطالعاتی  1به اعتقاد ریموند ویکس

 الًامکاطالعات  عنوانبهکرد که وی اطالعات را  بینیپیشمتعارف بتوان  طوربهاست که 

، استفاده یا به گردش افتادن آن آوریجمعو لذا درصدد است که  کندمیخصوصی تلقی 

 را ممنوع و محدود کند. هادادهاطالعات و 

 یدر کشور آمریکا طرح و ترویج شده است. نکته« هادادهمرگ حریم خصوصی » ینظریه

ی بودن مباحث حریم خصوصقریب االفق  رغمبهجالب و قابل تأمل در این خصوص این است که 

الگوی  اساس بر هادادهانگاری حریم خصوصی و مالکیت فکری )تا حدی که به مال هاداده

مالکیت فکری منجر شده است(، رویکرد سیستم حقوقی آمریکا به این دو مقوله کامالً متفاوت 

حریم خصوصی  انگاریاز مال تنهانهمدافع جدی مالکیت فکری بودند،  هاآن کهدرحالیاست. 

 صورتهبهستند. این شائبه به  هادادهکنند، بلکه معتقد به مرگ حریم خصوصی دفاع نمی هاداده

 اکنونهمزیرا  ؛جدی وجود دارد که این تفاوت رویکرد، ناشی از مالحظات غیرحقوقی باشد

دلیل اینکه شود، به متوجه آمریکا می هادادهبیشترین نفع و کمترین زیان از نقض حریم خصوصی 

NSAن اینترنت ابزاری در دست سازما
کاربران و  هادادهآمریکا است و نقض حریم خصوصی  2

پذیر است، بلکه اساساً، جزء وظایف ذاتی امکان سادگیبهبرای این سازمان  تنهانه هاآنپردازش 

 3این سازمان است.

خاص، خسارات معنوی ناشی از  طوربهضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی اطالعات، 

ه هر حقوقی است که ب»شوند. حقوق مربوط به شخصیت تجاوز به حقوق شخصیت محسوب می

اش به گروه اجتماعی خاصی تعلق دارد. حقوقی که بیشتر از شخص از وابستگی نظرقطعانسانی، 

یرقابل مالی، غحقوق  برخالفکند تا منافع مادی او. حقوق مربوط به شخصیت، انسان حمایت می
                                                                 

1. Raymond Wacks 

2. National security agency. 

ات مدیریت، ، فصلنامه مطالع«ملّیت فراروی و تهدیدهای متوجه امنی هایچالشتوسعه شبکه ملّی دیتا » ،ابراهیم، حسن بیگی. 3

 .11، ص 1384، 48ش
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، حقوق مربوط به شخصیت، 1به تعریف ژان دابن ...انفکاک از شخص و شخصیت انسان است

 هایخسارتهرچند  .2«شخصیت است یدهندهتشکیلعناصر  هاآنحقوقی است که موضوع 

معنوی دارند، لکن در مورد حریم خصوصی اطالعات  یشی از نقض حریم خصوصی غالباً جنبهنا

نقض آن خسارت مادی  هادادهانگاری حریم خصوصی اطالعات و ر مبنای تئوری مالب هادادهو 

 .پردازیممی، لذا در ادامه به بررسی این نظریه رودمیبه شمار 

 ؛هادادهنوع خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی  .2-2

نخست  ی، مادی باشد یا معنوی در وهلههادادهاینکه خسارات ناشی از نقض حریم خصوصی 

دارد. بر اساس « هادادهانگاری حریم خصوصی مال»ی بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش نظریه

اموال است و طبیعتاً خدشه به آن ضرر مالی به همراه  یدر زمره هادادهاین نظریه، حریم خصوصی 

خسارات  یدارد. در صورت نپذیرفتن این نظریه، از طریق جبران خسارات معنوی راه برای مطالبه

جبران خسارت معنوی به پول با تصویب قانون  یمفتوح است. در حقوق ما اختالفات درباره

ماده  موجببهکمتر شده است.  1394و اصالحات  1392دادرسی کیفری در اسفند  جدید آیین

 الحصولمادی و معنوی و منافع ممکن هایزیانجبران تمام ضرر و  تواندمیشاکی »قانون این  14

زیان معنوی عبارت از صدمات : »داردمیاین ماده مقرر  1تبصره کند.  مطالبه را جرم از ناشی

وه بر تواند عالروحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می

صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و 

 .«م در جراید و امثال آن حکم نمایددرج حک

اقامه شده ناظر به فواید آن  «هادادهانگاری حریم خصوصی مال»ی که برای نظریه ایادله

 ترینمهمدلیل برای این نظریه شده است.  یحقوقی اقدام به ارائه پراگماتیسمیعنی برمبنای  است؛

                                                                 

1. Jean Dabin 

 . 15، ص 1375، تهران، انتشارات سمت، اشخاص و محجورین ،زادهقاسمسید حسین و سید مرتضی ، صفایی. 2
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مندی از الگوی موفق مالکیت فکری ، بهرههادادهانگاری حریم خصوصی برای مال شدهاقامهدلیل 

ترین راه حمایت است. بر این اساس، ساده هادادهدستاوردهای آن در بحث حریم  کارگیریبهو 

انگاری حریم خصوصی الگوی بازار نیز هماهنگ است، مالترین شیوه که قابل تطبیق با و عملی

 از: اندعبارت هادادهانگاری حریم خصوصی فواید مال است. هاداده

 ؛آنار رقابتیالف (

شود که حریم خصوصی، زیر چتر حمایت باعث می هادادهانگاری حریم خصوصی الم

موجب کاهش  1های حمایت از خویشتنقرار گیرد و اتفاقاً از طریق کاهش هزینه گذارقانون

ن سود ضمی. در حقیقت یکی از کارکردهای این نوع حمایت، این است که با تشودمیها قیمت

ها که از اطالعات ارزشمند ایشان حفاظت ها و مؤسسات تجاری و دادن اطمینان به شرکتشرکت

دهد و های گزاف حمایت از خویشتن نجات میرا از تحمل هزینه هاآنو حمایت خواهد شد، 

ذاشته نیر گها تأها و مؤسسات تجاری، مستقیماً بر افزایش قیمتها بر شرکتاال تحمیل این هزینه

 .2را به دنبال خواهد داشت پذیریرقابتو در نهایت، کاهش 

 ؛تأنیر انگیزشی حمایت و توجیه آن بر مبنای اندیشه سودگراییب( 

افراد برای  ی، سبب افزایش انگیزههادادهاطالعات و  یدربارهبرقراری نظام مالکیت فکری، 

ر تو هر چه این حمایت، قوی شودمیو حتی تولید اطالعات  هادادهگردآوری و حفظ اطالعات و 

ی هاین نتایج، جریان قاعد یازجمله. یابدمیافراد افزایش  یو مدت حمایت، بیشتر باشد، انگیزه

اطالعات،  یتولیدکنندهزیرا  ؛است هادادهاطالعات و  تولیدکنندگاندر میان « فرصت-هزینه»

تحقیق و توسعه، در  یکه بداند با صرف هزینه، خصوصاً دربارهزند زمانی به این کار دست می

                                                                 

1. Self-protection 
2. Samuelson, Pamela, "Privacy as Intellectual Property", Stanford Law Review. Volume: 
52, 2000, p 1125 - Littman, Jessica, "Information Privacy/information Property", Stanford 
Law Review, Volume: 52, 2000, p1283; Burk, Dan L, "Privacy And Property In The 
Global Data Sphere", 2002, p 61, Available at: www.ssrn.com; Schwartz, Paul M, 
"Property, Privacy and Personal Data", 2004, p 55, available at: www.ssrn.com  

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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گیرد و در این حالت، با آسودگی خاطر و اطمینان از حمایت در برابر وضعیت بهتری قرار می

این امر جز با وجود یک نظام حمایتی قوی به  و زندتجاوز غیر، به تولید و صرف هزینه دست می

ین امر، با انر انگیزشی نیرومند خود، امکان تولید حداکثری دست نخواهد آمد. از سوی دیگر، ا

ین از ا آمدهدستبهآورد و از این راه بیشترین سود کاال و خدمات را با حداقل قیمت فراهم می

 .رساندمیکار را به بیشترین افراد جامعه 

سازد تا سودهایشان را را قادر می هاآن ،هادادهاجازه دادن به افراد برای فروش اطالعات و 

اطالعات، اغلب به دلیل وضعیت ضعیفی که دارد، به  یتولیدکنندهکه آن ویژهبهافزایش دهند. 

بنابراین ممکن است توانایی  ؛آن قادر نخواهد بود اساس براستفاده از آن و تولید کاال 

سودآوری تولید اطالعات و  یتوجهقابلدر فروش، به طرز  هادادهاطالعات و  تولیدکنندگان

 1.را افزایش دهد هاداده

 ؛هاهزینهکاهش پ( 

 وانتقالنقلهای ، کاهش هزینههادادهانگاری حریم خصوصی اطالعات و نتایج مهم مال ازجمله

زیرا کشورهای صاحب فناوری، با احساس خطر کمتری به این انتقال، راضی شده،  ؛خواهد بود

مزبور  ، فناوریدرنتیجهو  کنندمیهای مربوط به نقض احتمالی در کشور میزبان را حذف هزینه

 ی، تفاوت نظر کشورها دربارهدیگرعبارتبهشود. کمتری وارد کشور متقاضی می یبا هزینه

ای در جریان تجارت انری همانند موانع تعرفه تولیدشدهت از اطالعات حمایت یا عدم حمای

ها خواهد شد. مزیت نظام حقوق اموال در دارد که این کار باعث افزایش قیمت المللیبین

که برای  هادادههای تولیدکنندگان اطالعات و تالش یاز هزینه تنهانهاطالعات آن است که 

                                                                 

 171.، ص1388 ی مجلس،هاپژوهش، ترجمه: محسن اسماعیلی، تهران، مرکز مبانی تحلیل اقتصادی حقوقشاول، استیون، . 1
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های دیگران برای به دست آوردن ، بلکه از تالشکاهدمی، است دستاوردهایشانحمایت از 

 1.کاهدمیبرداری، مهندسی معکوس و دیگر اقسام تجاوز را نیز از راه نسخه هادادهاطالعات و 

 ؛هادادهسرعت بخشیدن به تولید اطالعات و ت( 

حق انحصاری فروش کاالهای دارای اطالعات، داده شود، او  اطالعات، یایجادکنندهاگر به 

 تواند مشوق تالشانداز چنین سودی، در آغاز میسود ببرد و چشم هاآنتواند با استفاده از می

تواند یک از این دیدگاه، می بنابراین حقوق اموال در اطالعات، ؛بیشتر برای تولید اطالعات باشد

 2.جتماعی باشدا باارزشتأسیس 

اطالعات، هیچ  یبالقوه یتولیدکننده شودمیباعث  هادادهنبودن حقوق اموال در اطالعات و 

براین تولید بنا ؛ای نیز برای گسترش اطالعات نخواهد داشتسودی نداشته باشد و لذا هیچ انگیزه

 ندارد.اطالعات با فرض وجود حقوق اموال، فراتر از وقتی است که حقوق اموال وجود 

آورد فروش کاالهای تولیدی دارای توانند از رهافرادی که دارای حقوق اموال هستند، می

نهایی، سودهای زیادی به دست آورند، برخالف زمان فقدان  ی، بیشتر از هزینههادادهاطالعات و 

زمانی  یرهعالوه دوهشوند. بفروخته می شدهتمامحقوق اموال که کاالها به دلیل رقابت، به قیمت 

 دکنندهتولیتر خواهد بود و برد، طوالنیاز قدرت انحصاری سود می تولیدکنندهکه در طول آن، 

 3.نوآوری خویش اقدامات پرهزینه انجام دهد داشتننگهمجبور نیست برای مخفی 

، آن است که این ادله اخص از هادادهانگاری حریم خصوصی نظریه مال ینقد ادله ترینمهم

 هاآننه مطلق اطالعات و با استناد به  شودمیشامل اطالعات تجاری  صرفاًزیرا  ؛تمدعاس

                                                                 

 .177 ص همان،. 1

2. Samuelson, Pamela, "Privacy as Intellectual Property", Stanford Law Review. Volume: 

52, 2000, p 1128; Littman, Jessica, "Information Privacy/information Property", Stanford 

Law Review, Volume: 52, 2000, p1283; Burk, Dan L, op cit p 61; Schwartz, Paul M, op 

cit p 56. 
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 مطرح اینجافوق را که اطالق دارد، انبات نمود. از سوی دیگر سؤالی که در  ینظریه تواننمی

، نهایتدرمالکیت و برابر دانستن محرمانگی با مالکیت،  یشود این است که آیا بر اساس نظریهمی

، هادادهانگاری حریم خصوصی اگرچه مال خواهد شد؟ هادادهاز محرمانگی  درخوریحمایت 

. ارزش غیر انجامدنمیاما ضرورتاً به حمایت کامل از آن  ،سازدهایی را متوجه آن میمزیت

ای با گونه گسترده، جلوگیری از تجارت اطالعاتی که بههادادهای از اطالعات و ای پارهمبادله

عنصر ضروری برای رشد جمعی و فردی،  عنوانبهشخصیت افراد گره خورده و مفهوم مالکیت 

 هایزیان 1.کندمیرا با تردید مواجه  هادادهانگاری حریم خصوصی مواردی است که مال ازجمله

 از: اندعبارت هادادهانگاری حریم خصوصی مال

انگاری موجب مورد نظر نیست و حتی مالانگاری برای تسهیل انتقال است که در اینجا مال

 کند.می پررونقزیرا اطالعات را تبدیل به بازاری  ؛نقض غرض نیز خواهد شد

است و  هاداده خصوصیهای ناشی از نقض حریم قواعد مسئولیت مدنی پاسخ گوی زیان

ایت انگاری نیست. مگر هر چیزی که مهم است و حممالکند و لذا نیازی به مشکل را حل می

انگاری آبرو و حیثیت هم به دنبال مال یطلبد، باید مال انگاشته شود؟! آیا دربارهرا می گذارقانون

 هستید؟! هاآن

 با حقوق مربوط به شخصیت تعارض دارد. هادادهانگاری حریم خصوصی مالث( 

از  ظرنصرفدهد. بخشی از شخصیت هر فرد را تشکیل می هادادهدر حقیقت، حریم خصوصی 

انگاری حریم خصوصی، قابلیت تقویم به پول ندارند، مالحقوق مربوط به شخصیت اساساً  کهاین

مایت از حریم خصوصی را آسیبی جدی بر شخصیت فرد وارد خواهد آورد؛ مبنای ح تردیدبی

انگاری آن، بلکه باید در رعایت اصولی چون احترام به استقالل، شخصیت، حق امنیت نه در مال

 جو کرد.وادی جستو آز

                                                                 

1. Cohen, Julie E, "Informational Privacy and the Subject as Object", Stanford Law 

Review, Vol.52,  2000, p 1385. 



 

 

57 

 

 ...ها در مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی داده

با فهم عرف از مال مغایرت دارد. توصیف اطالعات و  هادادهانگاری حریم خصوصی مال ج( 

و اطالق « مال» عنوانبهسازد، شخصیت افراد را توصیف یا آشکار می درواقعیی که هاداده

رود، با تلقی یکار مبه هاآنماشین، خانه و امثال  یدرباره آنچهمالکیت بر روابط موجود، نظیر 

ات بر تمام ابعاد حقوقی محرمانگی اطالع جانبههمهپوشش حمایتی  و کندنمیعرف از مال تطبیق 

انگاری حریم خصوصی اطالعات، خسارات ناشی از ی مالبا عدم پذیرش نظریه 1.ندارد هادادهو 

قانون آیین  14 م موجببه، خسارات معنوی هستند که هادادهنقض حریم خصوصی اطالعات و 

 قابلیت جبران با پول را دارد. 1392دادرسی کیفری 

 ؛زامسئولیت یهافعلو ترک  هافعل .3

ی از ناشایجاد مسئولیت مدنی ، پردازیممی هاآندر عناوین زیر به که  هاییفعلو ترک  هافعل

. ممکن است عوامل دیگر موجب نقض حریم خصوصی کنندمینقض حریم خصوصی اطالعات 

که در  خصوصاً زا شود.محسوب شود و مسئولیت غیرمتعارف، در طی زمان هادادهو  اطالعات

مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری استناد به مواد مشخص قانونی ضرورت ندارد و هر فعل یا 

در بستر  غیرمتعارف یباشد مسئولیت مدنی به دنبال دارد و ضابطه غیرمتعارفترک فعلی که 

 است. است و این عنصر پویای مسئولیت مدنی ترسریعراتی دارد که از تحوالت تقنینی زمان تغیی

 ؛ورود بدون اجازه به خلوت دیگری .3-1

اش از فرد در برابر ورود تعمدی به خلوت یا امور محرمانه 2به خلوت، اجازهبیورود  بارزیانفعل 

بر مبنای  3.کنددفاع می «تا حد زیادی برای یک انسان متعارف، آزاردهنده باشند توانندمی»که 
                                                                 

1. Schwartz, Paul M & Joel R. Reidenberg, Data Privacy Law: a study of United States Data 

Protection, 1996, p 47; Samuelson, Pamela, "A New Kind of Privacy? Regulating Uses of 

Personal Data in the Global Information Economy", 87 CAL. L. REV. 1999, p32 

2. Intrusion Upon Seclusion 
3. Staples, William, Encyclopedia of Privacy, London, Greenwood Press, 2007, p.431. Smartt, 
Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, London, Routledge. P 104. 

https://books.google.com/books?id=TPsjAwAAQBAJ&printsec=frontcover
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شود. غیرمتعارف نباشد مسئولیتی محقق نمی صورتبه ورود به خلوت دیگراناین قاعده اگر 

ست. دربارها هادادهمسئولیت مدنی مبتنی بر مزاحمت غیرمتعارف، محدود به دسترسی غیرمجاز به 

های ها و ایمیلو مسائلی مانند ورود غیرمجاز و حمالت ویروس آنالیننترنتی و ارتباطات ای ی

 1.شودمیناخواسته نیز از این قاعده مسئولیت مدنی استفاده 

و تجسس نهی  ورود بدون اجازه به خلوت دیگریاز  شدتبهآیات قرآن و روایات نیز 

وی را به سمت فرماندار  کههنگامی، اشتر مالکخویش به  ینامهدر  السالمعلیه. امام علی اندکرده

مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم باز داشته، او را به پوشاندن عیوب مردم و 

 فرماید:سازند، سفارش فرموده و چنین میدوری جستن از افرادی که عیوب دیگران را آشکار می

ان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیوب مردم ترین آنانباید دورترین مردم از تو و مبغوض»

 هاآنهایی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به پوشاندن است؛ چه آنکه در مردم، لغزش

تو پاک کردن ظواهر است و این  وظیفهجوی امور پنهان مباش. وسزاوارتر است؛ پس در جست

ب را توانی عیند. پس تا آنجا که میکپروردگار است که بر هر آنچه از تو نهان است حکم می

رت در نظ ازآنچه... و داری از مردم مخفی بماند، بپوشاندبپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست 

 چین گرچه در لباسچین شتاب مکن؛ زیرا سخنگیر. در تصدیق سخنروشن نیست، کناره

 2.«است کارخیانتشود، دهنده ظاهر میاندرز

 ترین مرزها به کفر ونزدیک»کند که آن حضرت فرمود: نقل می السالمعلیهزراره از امام باقر 

تا  یاد بسپاردر دینی خود را شناسایی کرده و بهها و عیوب براددینی آن است که انسان، لغزشبی

                                                                 

 .124، ص 1388، ، تهران، میزانمسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکادقی، حسین، . ص1

. وَلیَکن أبعدَ رَعیّتک منک وَ أشنأهم عندک أطلبُهُم لمعَائب النّاس. فإنَ فی النّاس عیوباً؛ الوالی أحقِّ من سترها؛ فال تکشفن 2

ک ما ما استطعت یستر اهلل من ةلَکَ واهلل لکم علی ما غاب عنک؛ فاستر العورعما غابَ عنک منها؛ فإنَّما عَلَیک تطهیر ما ظهر 

تحب ستره من رعیتک... و تغابَ عن کل ما ال یضح لک و التعجلنَّ الی تصدیق ساح فان السّاعی غاشٌّ و إن تَشَبَّهَ بالناصحین. 

  .328، ص53ترجمه شهیدی، نامه  ،نهج البالغه

http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
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 شدهنقلتأمل در مجموع آیات و روایات  1.«او را سرزنش کند هالغزشآن  یواسطهبهروزی 

 طهضابمطلق، مصون از تجسس دیگران اعالم شده ) طوربهرخی از امور مردم، دهد که بنشان می

نوعی( و تجسس در برخی دیگر از امور، به دالیل خاصی مثل اکراه صاحب اطالعات، تحریم 

 شخصی(. ضابطهشده است )

 صرفهب توانرا نمی کسو هیچ است عقاید، ممنوع تفتیش»گوید: قانون اساسی می 23 اصل

ترین اصول قانون اساسی نیز که یکی از مهم 25اصل «. قرار داد ، مورد تعرضایعقیده داشتن

ها، بازرسی و نرساندن نامه»دارد: است بیان می معنوی حریم خصوصی یقانون اساسی درباره

ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره 

 این ماده هر«. قانون حکمبه، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است مگر هاآنندن و نرسا

ن ماده ای یعنی حریم اطالعات و ارتباطات را مدنظر داشته است. ؛دو بعد حریم خصوصی معنوی

فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و »به دلیل عبارت  توانمیرا همچنین 

 قرار داد. مسائل خصوصی یعنی افشاسازی عمومی ؛زابعدی عوامل مسئولیتدر دسته « تلکس

 «کنندمی غیرمجازمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت »قانون  5ماده 

، هادادهو  برای برخی مصادیق نقض حریم خصوصی اطالعات (1387اصالحی  1379)مصوب 

 ضربه شالق هفتادوچهاراز حقوق اجتماعی و  مجازات دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت

 ظورمنبهآنار مستهجن،  دادن قراروسیله تهدید  -الف» از: اندعبارتدارد. این مصادیق مقرر می

 .جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر سوءاستفاده

 فاقد پوشش مناسب هاآنهایی که اختصاصی بانوان بوده و تهیه فیلم یا عکس از محل -ب

بتذل تهیه مخفیانه فیلم یا عکس م -ج. ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آنباشند؛ مانند حماممی

تحصیل  ی. این ماده هر سه مرحله«از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
                                                                 

انی، محمدنبی بن تویسرک« اقرب ما یکون العبد الی الکفر أن یواخی الرجل علی الدین فیحصی علیه زالته لیعیره بها یوما ما. »1

 .1877، ص1373، قم: مکتبه العالمهلئالی االخبار، احمد، 
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ماده  این توانمیبنابراین  ؛عات، استفاده از اطالعات و افشاء اطالعات را پوشش داده استاطال

 نیز قرار داد. مسائل خصوصی یعنی افشاسازی عمومی ؛زارا در دسته بعدی عوامل مسئولیت

رد با نقض یعنی ف ؛مخفیانه باشد صورتبهاوالً تهیه فیلم یا عکس  باید 5برای تحقق بند ج ماده 

و عکاسی مخفیانه بپردازد؛ البته این کار را برخی از  برداریفیلمحریم خصوصی شخص به 

مخفیانه و بدون اطالع حاضران که مراسم اختصاصی و خانوادگی  صورتبهتوانند حاضران نیز می

ران، ختصاصی دیگاز مراسم خانوادگی و ا شدهتهیههای ها و عکسدیگران انجام دهند؛ نانیاً فیلم

 مبتذل باشد.

های اختصاصی بانوان این بحث تهیه فیلم یا عکس از محل یاین ماده درباره« ج»بر اساس بند 

تصور اولیه، حریم خصوصی در اماکن عمومی نیز به رسمیت شناخته  برخالفمطرح است که 

ها و آرایشگاههای ورزشی، استخرها، سالن ها،شود. هرچند حماممی شده و از آن حمایت

های خاصی ممکن است در عین حفظ ها، اماکن عمومی هستند، لکن در زمانگونه محلاین

محسوب  هاآن، حریم خصوصی جهتازاینویژگی عمومیت، به بانوان اختصاص داده شده و 

لکن انتظار منطقی و معقولی برای  ،شودشود؛ زیرا در مواردی که فرد در مکانی عمومی ظاهر می

ز دادگاه اروپایی حقوق بشر نی شود.حریم خصوصی تلقی می آنجاصی بودن آنجا را دارد، خصو

ای از تعامل فرد حوزه»( چنین حکم داد که: یالدیم 2003در دعوای پک علیه دولت انگلستان )

با دیگران حتی در یک مکان عمومی وجود دارد که در چارچوب زندگی خصوصی قرار 

 1.«گیردمی
                                                                 

 .172، ص 1387، ملک محمدی، تهران، میزان حمیدرضا، حقوق رسانهساندرز،  کری، پیتر و. 1
Peck v The United Kingdom; ECHR 28 Jan 2003. Times 03-Feb-2003, 44647/98, (2003) 

36 EHRR 41, [2003] ECHR 44, [2003] 36 EHRR 719, [2011] ECHR 1661. 

http://swarb.co.uk/peck-v-the-united-kingdom-echr-28-jan-2003/  

and http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2003/44.html 

 دادنامه دادگاه و سیر گردش پرونده دراین سایت قابل مشاهده است:

http://portal.nasstar.com/75/files/Peck-v-UK%20ECHR%2028%20Jan%2003.pdf 

http://swarb.co.uk/peck-v-the-united-kingdom-echr-28-jan-2003/
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2003/44.html
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ه از است. افراد، دوست ندارند ک« مبتذل»کردن فیلم یا عکس به قید  ست مقیداشکالی که ه

گونه عکس یا فیلمی بدون رضایت و آمادگی آنان گرفته ، نظیر منزل، هیچهاآناماکن اختصاصی 

ز افراد در مقابل چنین تعدیاتی نی یهادادهو  مقنن، از حریم خصوصی اطالعات شایسته بود .شود

 ده در مقیداشکال دیگر این ما .حتی اگر محتوای مبتذل یا مستهجنی نداشته باشد، کردحمایت می

خانوادگی و اختصاصی است که دلیلی برای چنین « مراسم»کردن تهیه عکس یا فیلم مبتذل از 

و  راحت صورتبهنیز افراد در مسکن خود « مراسم»در غیر از  کهاینقیدی نیز وجود ندارد. چه 

از  ویژهبه–های عادی نیز عکس یا فیلم در حالت یکنند که تهیهبدون پوشش کامل زندگی می

 ناقض حریم خصوصی است که باید مقنن از آن حمایت کند. –بانوان

که گفت این است  5بند )ج( ماده  یرسد مطلبی را که در پایان بحث باید دربارهنظر میبه

برد و آنچه مالک راد در مراسم، اختصاصی بودن آن را از بین نمیحضور تعداد زیادی از اف

عمومی است.  وآمدرفتافراد و آزادی  یاختصاصی بودن است، عدم ممکن نبودن حضور همه

های انگلستان توجه شد. در قضیه در دادگاه شدهمطرحهای به این موضوع در یکی از پرونده

 همسرشچند صد نفر در مراسم عروسی مایکل داگالس و که م( با این2003داگالس علیه هِلو )

، مراسم عروسی، خصوصی محسوب شد و دادگاه بابت انتشار تصاویر حالبااینحضور داشتند، 

ها را گرفته و برای انتشار به مجله هلو فروخته این زوج که شخصی بدون مجوز عکس یمحرمانه

 1.صد پوند به داگالس، محکوم کردبود، صاحب مجله را به پرداخت چهارده هزار و شش

ای برای حمایت از حریم خصوصی، قواعدی را وضع کرده است و از قانون جرائم رایانه

جهت حمایت از حریم خصوصی اطالعات افراد، با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی 

                                                                 

1. Douglas v Hello! Ltd (No.5) [2003] EWHC 786 (Ch); [2003] 3 All ER 996; EMLR641. 

Court: Chancery Division. Judge: Lindsay J. Date of Judgment: 11 Apr 2003.  

 این سایت قابل مشاهده است: دادنامه دادگاه و سیر گردش پرونده در

http://www.5rb.com/case/douglas-v-hello-ltd-no-5/ 

 

http://www.5rb.com/case/douglas-v-hello-ltd-no-5/
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ای، ایانهسو است. ولی حمایت قانون جرائم رنمایند، هممی غیرمجازهای و بصری فعالیت

 یهودر قانون نح کهدرحالیای مقید است؛ طور که از نام آن مشخص است، به سیستم رایانههمان

 نمایند، چنین محدودیتیمی غیرمجازمجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری به فعالیت 

عمال ابرای ارتکاب  عام اشاره کرده است، صورتبههایی نیست و این قانون به چنین فعالیت

ای ایانهر جرائمقانون  ای را نام نبرده است.ناقض حریم خصوصی اطالعات اشخاص، ابزار یا وسیله

وسط ت هادادهو نیز مانند قوانین دیگر، در موارد استثنائی جواز نقض حریم خصوصی اطالعات 

توقیف  تفتیش و»آمده است: این قانون  36صالح صادر کرده است. در ماده مقامات و مراجع ذی

د آیدستور قضائی و در مواردی به عمل می موجببهای و مخابراتی های رایانهها یا سامانهداده

 «.که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد

اجرایی  1394که از تیرماه  1394و اصالحات  1392ی مصوب کیفر دادرسیآیین در قانون 

شد، یکی از اهداف آن، حمایت بیشتر از حقوق اشخاص و حریم خصوصی عنوان شده است. 

 ورود بدون اجازه به خلوت دیگریمواد بسیاری در این قانون به نقض حریم خصوصی از طریق 

چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم این قانون،  139 مادهبر اساس  .دازدپرمی

که نقض حریم  . حتی در مواردیباشد ترمهمباشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان 

ترین خصوصی به دلیل تزاحم با قواعد دیگر حقوقی ناگزیر است، باید به طریقی باشد که کم

معاینه محل و تحقیق محلی جز در » مثالًرای شخص به دنبال داشته باشد، خسارت معنوی را ب

ه ماد.« )شودمیمواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید 

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و » داردمی. آ.د.ک جدید مقرر ق 154ماده ( 124

 هاآن تواندمیادله مؤنر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس 

نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با  .را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند

 .«جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد

http://www.vijiran.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/
http://www.vijiran.com/tag/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/
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 الناسحقمحدودتر از  اهللحقو تجسس به استناد رسیدگی به  هادادهخصوصی  نقض حریم

و لواط و سایر  انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا» :گویدمی 102 مادهچنانکه  1،است

جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در 

ر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب مواردی که جرم در مرئی و منظ

.« شودمشهود توسط قاضی دادگاه انجام می واحوالاوضاعو تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا 

مگر در مواردی که  »...استثنای ذیل این ماده به این شکل اصالح شد:  1394در اصالحات سال 

که در این یافته باشد  سازمانیا به عنف یا  شاکیو یا دارای  شدهواقعدر مرئی و منظر عام  جرم

مشهود توسط مقام  واحوالاوضاعشکایت و یا  یصورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده

 «.شودمیقضائی انجام 

قض ن تنهانه، عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشددر جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی 

داشته  افشای اطالعات خصوصیمتهم بدواً قصد  حریم خصوصی و تجسس جایز نیست، بلکه اگر

 ..د.ک(آ ٍق. 102م  1 تبصره) وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کندباید باشد، قاضی 

اما اگر  ،است که با زن شوهردار صورت نگیردصرف  اهللحقزنا در صورتی البته در دیدگاه فقها 

بودنش به آن جهت است که  اهللحقاست؛  الناسحقو هم  اهللحقانجام گیرد، هم  شوهرداربا زن 

 الناسحقشخص زناکار معصیت خدا را نموده و فساد و فحشایی را در جامعه مرتکب شده است و 

قوط است، با س الناسحقمربوط به  آنچه؛ است که حق شوهر را ضایع کرده است روازآنبودنش 

 2.شودمیحق شوهر ساقط 

                                                                 

 لنامه حقوق،، فص«خصوصی، اجرای قانون و ادله انبات کیفری در حقوق اسالمی حریم»، ریحانه  موسوی،. آقابابایی، حسین؛ 1

 .33، ص 1392، زمستان 43ش

 .204ق، ص 1415، قم، آل البیت، 17، ج مستند الشیعهنراقی، احمد، .  2

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B1%D9%85/2189927951
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C/36f1ee0585
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C/36f1ee0585
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/33688c0490
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/33688c0490
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 ؛عمومی غیرمتعارف مسائل خصوصی فرد یافشاساز .3-2

گیرد که وقتی شکل می 1«موضوعات خصوصی غیرمتعارف افشاسازی عمومیِ» بارزیانفعل 

 ایگونههبنزد عموم افشا کند  «موضوعی را که به زندگی خصوصی دیگری مربوط است»کسی 

 یهدغدغ»اطالع از آن و باشد  2«تا حد زیادی برای یک انسان معمولی، آزاردهنده»که این کار 

، افشای عمومی عبارت است از انتشار یا اعالن عمدی و دیگرعبارتبه 4.اشدنب 3«مشروع عموم

به این  5.عموم از این اطالعات آگاه شوند کهنحویبهغیرمتعارف اطالعات خصوصی دیگران 

توهین  یهواقعیت داشته و جنب افشاشدهتوان استناد کرد که اطالعات نوع مسئولیت در صورتی می

صورت، در فرض اخیر، دعوای مسئولیت مدنی مبتنی بر توهین و و افترا نداشته باشد. در غیر این

 افترا قابل طرح خواهد بود.

تر است، آخرین عنصر آن است: ختکه تحقق آن از همه س بارزیانفعل یکی از عناصر این 

 6«آزمون ارزش خبری داشتن»نباشد. به این جزء  «مشروع عموم یهدغدغ» افشاسازیاینکه 

. هدف از آزمون ارزش خبری داشتن یا قابل انتشار بودن این است که از آزادی بیان، گویندمی

 دهندهاننشکسی را نقض کند الزاماً اطالعات حتی اگر افشاسازی، حریم خصوصی  حمایت شود.

سیپل علیه چرونیکل  یباشد. برای مثال، در پروندهنقابل انتشار  این نیست که این خبر،

مردی که قهرمانانه -اُلیور سیپل  یهکامل و با جزئیات از پیشین ییک روزنامه شرح یالدیم1984

نوشت و افشا کرد که وی یک  -بودآمریکا را از حمله قاتالن نجات داده  جمهوررئیس« فورد»

 الیلیداش پنهان کرده بود. یکی از است و این حقیقتی بود که او حتی از خانوادهبوده  بازسجنهم

آن بود  یاین سؤال درباره شدنمطرحکه دادگاه نتیجه گرفت این خبر، قابل انتشار بود به دلیل 
                                                                 

1. Unreasonable Public Disclosure of Private Facts. 

2. Highly Offensive to a Reasonable Person. 

3. Not of Legitimate Concern to the Public. 

4. Staples, William, op. cit: p 430 

 .124صحسین، پیشین: صادقی،  .5
6. Newsworthiness Test. 
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ومی به این عم طوربهر نجات دادن زندگی او، فورد برای تشکر از سیپِل به خاط عدم تمایلکه آیا 

 باز بوده است.جنسسبب بوده است که او یک هم

لمانی آبرویی مسهر کس رازی را که سبب بی»علیه و آله فرمودند:  اهللصلیاز پیامبر اعظم 

 داندهرا به زندگی بازگر گوریبهزندهشود، مخفی دارد و افشا نکند، مانند آن است که دختر می

 شود، امانت است وفرماید: آنچه در مجالس گفته میایشان در وصیت خود به ابوذر می 1.«است

 السالمعلیه علیحضرت  2اجتناب کن. ازآنپساست  درامانتخیانتات، افشاء سر برادر دینی

او را فاش  خانهفرمودند: هرکس از اسرار برادر دینی خود پرده بردارد، خداوند نیز اسرار 

فرمودند: جایز نیست کسی اطالعاتی را که صاحب آن  السالمعلیهامام صادق  3.سازدمی

 4کتمان آن است، مگر با اذن او بیان و بازگو کند. درصدداطالعات، 

که برخالف چهار  بازدارنده( هایمجازات)تعزیرات و  قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم در

قصاص، دیات( پس از تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در کتاب قبلی )کلیات، حدود، 

حریم خصوصی نقض  یاحکام مهمی درباره، االجراستالزمنسخ نشده و همچنان  1392سال 

کلمات و عبارات این  البته ،شوددیده می خصوصی مسائلاز طریق افشاسازی عمومی اطالعات 

روشنگری قضایی نیز در این باره  یسفانه رویهنیز کلی بوده و به تفسیر نیاز دارند و متأ قانون

نسبت به نقض حریم  طورکلیبهتعزیرات( -. )کتاب پنجما م. ق. 648است. در ماده نکرده 

کسانی که به مناسبت شغل یا  یتوسط کلیهاز طریق افشاسازی عمومی خصوصی اطالعات 

                                                                 

 .307، ص 1372قم، آل البیت، ، 12 ج، وسایل الشیعه حر عاملی،. 1

 ؛«فاجتنب ذلک ةو افشائک سر اخیک خیان ةیا اباذر المجالس باالمان»... همان.  .2

، قم، انتشارات امام عصر، 5، ج غررالحکم و درر الحکم آمدی، عبدالواحد،« من کشف حجاب أخیه انکشف عورات بیته» .3

 .271، ص1381

. السالمیهدارالکتب ا ،تهران ،2، ج الکافی، محمدبن یعقوب، کلینی« لیس الحد ان یحدث بحدیث یکتمه صاحبه اال باذنه. »4

 .660ص ق،1407
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 میلیونیکیک روز تا یک سال حبس یا  و شوند؛ مجازات سه ماهرم اسرار میخود، مح یهحرف

دارد. البته در صدر ماده از اطباء و و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی را مقرر می

 ، لکنکلی بیان شده، نام برده شده است یمصادیق قاعده عنوانبهجراحان و ماماها و داروفروشان 

 شود.ا، مشاورین مذهبی و وکال هم میهشناساین ماده شامل صاحبان حرف دیگر نظیر روان

آمده افشاء از طریق ابزارهای سنتی و از طریق )تعزیرات(  .ا م. ق. 648افشاء اسرار که در ماده 

افشای ی رسد قوانین کیفری خاصی دربارهنظر میبه ولی ،گیردهای پرمخاطب را در برمیرسانه

انتشار و پخش  و تصویربرداری از افراد و اریبردفیلمهای همگانی، امور خصوصی افراد در رسانه

ر در محله یا کالس درس با زیرا افشاء از طریق بیان سِ ؛های همگانی نیاز استدر رسانه هاآن

افتراء یا  ای کردن مطلب تفاوت بسیار دارد. بدیهی است چنانچه افشای امور خصوصی،رسانه

 موجببهشود. می آن یو تبصره .ا م. ق. 697فحشا تلقی شود، مرتکب، مشمول ماده  یاشاعه

ه را منتشر نماید ک هاآنای به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا این ماده، هرکس به هر وسیله

 و ضرر)و عالوه بر مجازات، محکوم به پرداخت  شودمیمطابق قانون، آن امر، جرم محسوب 

نتواند صحت آن اسناد را نابت نماید، جز در مواردی که اگر و ( شودمیآن نیز  زیان ناشی از

، حسب مورد، هاآنضربه شالق یا یکی از  74موجب حد است؛ به یک ماه تا یک سال حبس و تا 

هر یک از مستخدمین دولتی، اعم »دارد: اشعار می .ا م. ق. 604ماده در ادامه  محکوم خواهد شد.

ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای اداری، نوشتهاز قضایی و 

داده شده است، معدوم یا مخفی نماید یا به هرکسی بدهد که به لحاظ  هاآنبه  وظایفشانانجام 

باشد؛ عالوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا ، ممنوع میکسآنقانون از دادن به 

 «.حکوم خواهد شدیک سال م

ای یا مخابراتی، های رایانهسیستم یوسیلهبههرکس »کند: ای اعالم میقانون جرائم رایانه 17ماده 

صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، بدون رضایت او منتشر نماید یا 

منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود؛ به حبس  کهنحویبهدر دسترس دیگران قرار دهد، 
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روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم  نودویکاز 

و سایر اشیای متعلق به متهم،  هانوشتهاز اوراق، »جدید:  .د.ک آ. 146ماده  موجببه «.خواهد شد

س مکلف . بازپرشودمیفقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه 

و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و  هانوشتهاست در مورد سایر 

.« شودمیبه جرم افشای اسرار محکوم  وی صورت اینبا جرم نشود، در غیر  هاآنمحتوای غیرمرتبط 

انگاری شده است مثبت خروج از رفتار متعارف بودن عمل نیز هست و اگر تمام مواردی که جرم در

 دارد. دنبال بهزا باشد مسئولیت مدنی این خروج از رفتار از متعارف، خسارت

 1393مصوب مرداد  «یکیآوری و استنادپذیری ادله الکترونجمع ینامهآیین» 23ماده  موجببه

اجرای هریک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و  مسئولاشخاصی که 

ط با دستورات مرتب نوعیبهشود یا ابالغ می هاآنباشند یا دستور به توقیف سامانه و داده یا شنود آن می

فوق  نامهآیین 24ات مربوط را ندارند. ماده ها و اطالعیادشده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده

ر نماید داطالعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می یضابطان قضایی باید کلیه»: گویدمی

تفتیش یا توقیف  درخواست خود اعالم نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست

ها و االمکان نوع و میزان دادهحتی -دالیل ضرورت تفتیش و توقیف؛ ب -ذکر نمایند: الف

ج از داری و بررسی در خاردالیل الزم برای تصویربر -محل تفتیش یا توقیف؛ د -زارها؛ جافسخت

باید در  شزمان تقریبی الزم برای تفتیش و توقیف. مدت توقیف و فرصت اجرای تفتی -محل؛ هـ

ترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به دستور قضایی تصریح و کم

ضابطان  .(26)ماده  استدرخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید 

یی ذکر صریح در دستور قضا طوربههایی هستند که ها و سامانهصرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده

ظر در های موردن( شیوه اقدام به تفتیش نباید موجب تغییر، امحاء یا جابجایی داده34گردیده )ماده 

های مرتبط با جرم دستور قضایی و داده یای باشد و تفتیش صرفاً در محدودههای رایانهسامانه

 .(37پذیرد )ماده موضوع دستور، انجام می
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 سبب عنوانبه عاملی حقوق، علم سببیت با عرف است. در یدر تمامی موارد فوق احراز رابطه

 فراهم را تلف یهمقدم ولی نیست مال مباشر تلف کردن مستقیم، طوربه که شودمی شناخته

 و ایران( در مسلم )حداقل عرف گیریشکل عدم علت به سایبر فضای در گفته شده  1.آوردمی

 اندهگفتسببیت فنی  توضیح دربود و در ادامه  خواهدمالک  فنی سببیت آن، تخصصی بودن و فنی

 سایبر فضای اقتضائات یمالحظه با فناوری و فنی اصول نظر از است که فنی این سببیت از منظور

سببیت عرفی  یاگر منظور نویسنده عدول از نظریه 2انتساب داد. زیان رفتار عامل به را خسارت بتوان

تخصصی  مسئلهپزشکی نیز  یدیگر مثل حوزه هایحوزهزیرا در  ؛است، این سخن قابل نقد است

کند. طرح سببیت عرفی  اظهارنظرسببیت  یرابطه یدرباره تواندنمیاست و طبیعی است که هرکسی 

ا مشکل اال ب را باید جهت احتراز از سببیت فلسفی دانست، نه حاکم کردن نظر غیر کارشناس، و

 .شویممیتخصیص اکثر مواجه 

 برآمد؛

 ستادارای شرایط حکمی مسئولیت مدنی  هادادهدر این پژوهش انبات شد نقض حریم خصوصی 

، مسئولیت را سالبه به انتفای موضوع دانست. هادادهبا طرح مرگ حریم خصوصی  تواننمیو 

معنوی دارند. البته در مورد حریم خصوصی  یهناشی از نقض حریم خصوصی غالباً جنب هایخسارت

. رودمیشمار نقض آن خسارت مالی به «هادادهانگاری حریم خصوصی مال» ینظریهبر مبنای  ،هاهداد

انگاری مال نخست اینکه: باشدمیبه دالیل زیر مردود  هادادهانگاری حریم خصوصی مال ینظریه

غرض نیز انگاری موجب نقض برای تسهیل در انتقال است که در اینجا مورد نظر نیست و حتی مال

قواعد مسئولیت مدنی،  ،کند. دوممی پررونقرا تبدیل به بازاری  هادادهزیرا اطالعات و  ؛خواهد شد

                                                                 

 خسارت، فصلنامه ورود در تسریع افکار، و حمید پیک، حسن/ ره212، ص 1374، 1. کاتوزیان ، ناصر، ضمان قهری، ج1

 .37ص ،1395پانزدهم،  شماره چهارم، سال خصوصی، حقوق پژوهش

سال  ی،حقوق خصوص فصلنامه پژوهش، «یبردر فضای سا یت مدنیدرآمدی بر مسئول»، یزپرو یی،ساورا؛ رسولی، ملکوت. 2

 .135ص ،1395، چهارم، شماره پانزدهم
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کند و لذا نیازی دهد و مشکل را حل میرا پوشش می هادادههای ناشی از نقض حریم خصوصی زیان

کیل فرد را تش در حقیقت بخشی از شخصیت هر هادادهحریم خصوصی  ،انگاری نیست. سومبه مال

انگاری حریم مال بلیت تقویم به پول ندارند. چهارم،حقوق مربوط به شخصیت، اساساً، قا و دهدمی

 با تلقی عرف از مال سازگار نیست. هادادهخصوصی 

و افشاسازی عمومی اطالعات خصوصی افعال  ی محرمانههادادهاطالعات و به  اجازهبی دسترسی

. کندمی هادادهایجاد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  هاآنزیانباری هستند که ارتکاب 

که  اشبه خلوت، از فرد در برابر ورود تعمدی به خلوت یا امور محرمانه اجازهبیورود دسترسی و 

می کند. افشاسازی عمودفاع می «رف، آزاردهنده باشندتا حد زیادی برای یک انسان متعا توانندمی»

موضوعی را که به زندگی خصوصی دیگری »گیرد که کسی موضوعات خصوصی، وقتی شکل می

تا حد زیادی برای یک انسان معمولی، »که این کار  ایگونهبهنزد عموم افشا کند  «مربوط است

 .باشد «مشروع عموم یهدغدغ»و  «آزاردهنده.

 شد. قائل خصوصی و فضای اختصاصی تفاوت حریم اصطالح دو میان فضای مجازی بایددر 

در  اشاختصاصی یشخصی در صفحه هایعکس)مانند دیدن  اختصاصی فضای به دیگران ورود

بنابراین مسئولیت مدنی از  ؛ندارد قانونی است و منععرصه  این ذاتی خصوصیات اینستاگرام( جزو

 نیست. هاآنتوجه حیث نقض حریم خصوصی م
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 ؛منابع
 قرآن کریم

 و فصلنامه کتابداری  ،«هاآننش بین کُمفهوم اطالعات و ارتباطات و میان» ،(1387) ،آزاد، اسداهلل
 .42، شماره یرساناطالع

 اجرای قانون و ادله انبات کیفری در خصوصی حریم» ،(1392) ،آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه ،

 .1392، زمستان 43ش ، فصلنامه حقوق، «حقوق اسالمی

 ( ،1381آمدی، عبدالواحد )امام عصر. : نشرقم ،غررالحکم و درر الحکم 

 حلبی، ، قاهرهمسند احمد( ق1419)بن حنبل، احمد ا. 

  میزان.نشر  :، جلد اول، تهرانحقوق تعهدات( 1387) ، عبدالحمید،یمقامقائمامیری 

 ( ،1386انصاری، باقر ) سمت. : انتشارات، تهرانجمعیحقوق ارتباط 

 __________ (1386 )سمت. : انتشارات، تهرانحقوق حریم خصوصی 

 __________ (1387 )تهران، دادگستر. ،آزادی اطالعات 

  ،ه.دار النهضة العربی ،، قاهرهالحق فی احترام الحیاة الخاصة (1978، )کامل ینالدحساماالهوانی 

  ،الهادی. : نشر، قم1ج  ،قواعدالفقهیه  (ق 1419، )محمدحسن یدسبجنوردی 

 ر.دارالفک :)سنن بیهقی( بیروت السنن الکبری( تایب) ،بن الحسین بن علی مد، احبیهقی 

  ،قم: مکتبه العالمه، لئالی االخبار  (،1373) بن احمد، یمحمد نبتویسرکانی. 

 ( ،1376جامپیون، جونیور والتر تی ،)«نشرنیا، تهرانآقایی، ترجمه حسین «مسئولیت مدنی در ورزش : 

 دادگستر.

 ( ،1384جعفری، علی« ) یهاپژوهش، «سپتامبر 11جهانی پس از  یهابحرانجهانی و  یهارسانهنسبت 
 .42ش ، ارتباطی

 تفراروی و تهدیدهای متوجه امنی یهاچالشتوسعه شبکه ملّی دیتا، »( 1384) ،ابراهیم، حسن بیگی 

 .48ش ، مطالعات مدیریت، «ملّی

  ،آل البیت.: قم، 12، الجزء وسایل الشیعه( 1372)حر عاملی 
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 ،جا.بی :قرب االسناد تا(،بی) حمیری قمی، عبداهلل بن جعفر 

 ،اسماعیلیان. : نشر، قمتفسیر نورالثقلین( ق 1415) حویزی، عبد علی 

  ،26ش ، یتباهل، فقه «فی التجسس و التفتیش( »1380، )محسن یدسخرازی. 

 حقوق پژوهش فصلنامه، «خسارت ورود در تسریع»(، 1395) حمید، افکار،پیک، حسن؛ ره 

 پانزدهم. شماره چهارم، سال ،خصوصی

 ( ،1388شاول، استیون )یهاپژوهش، محسن اسماعیلی، تهران، مرکز مبانی تحلیل اقتصادی حقوق 

 مجلس.

  ،سروش :، تهران3، چ ارتباطات نامهواژه ،(1386)شکرخواه، یونس. 

 میزان : نشر، تهرانمسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک ،(1388)ادقی، حسین، ص. 

 ،مؤسسه نشر اسالمی. :، قممن الیحضره الفقیه ،(ق 1406علی، ) محمدبن صدوق 

 تهران، سمت.اشخاص و محجورین ، (1375) ،سید مرتضی ،زادهقاسم؛ سید حسین، صفایی ، 

 ناصرخسرو :، تهرانالقرآن یرتفس یف یانالبمجمع ،(1372)فضل بن الحسن،  ی،طبرس. 

 میزان. : نشر، تهرانمسئولیت مدنی ،(1387، سید مرتضی، )زادهقاسم 

  ه.، چاپ سوم، قاهره، دار النهضة العربیالحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة (1994عبداهلل )قاید، اسامة 

 ( ،1374کاتوزیان، ناصر) ، دانشگاه تهران.تهران: انتشارات ، 1ج ، ضمان قهری 

 ( ،1387کاوه، سعید)، سخن. : نشر، تهرانروانشناسی حریم شخصی 

  ،میزان : نشرملک محمدی، تهران یدرضاحم، حقوق رسانه ،(1386)کری، پیتر وساندرز. 

 دارالکتب االسالمیه :تهران ،الکافی ،(هـ. ق. 1407، )جعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق واب، کلینی. 

  ؛ سیدضیاءالدین نقابت؛ جلد سوم؛ تهران؛ مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ،(1360)گارو؛ 

 .سیناابنانتشارات 

 ( ،1381گروه نویسندگان)، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و یهمگان یهارسانه یمدن یتمسئول ،

 تنقیح قوانین ریاست جمهوری.

 ( ،1389محسنی، فرید ،)دانشگاه امام صادق )ع(.انتشارات ، تهران: حریم خصوصی اطالعات 
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  قم: دارالحدیث. ،1جلد ، میزان الحکمه ،(1375محمد، ) شهری،ریمحمدی 

 موسسه النشر االسالمی :مق، 2، ج العناوین ، (ق 1418، )، میر عبدالفتاحیامراغه. 
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 ( ،1387مهرپور، حسین)، دادگستر. : نشر، جلد دوم، چاپ اول، تهرانمجموعه نظریات شورای نگهبان 
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