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مقدمه
1

شببکه اتمابباعی سبباخماری اتمابباعی اسببت کببه ممشببکه ا م اوعببهای ا کنشگببرا
اتمااعی نظیر اشباا ،گروههب ،سبا ما ها و رشبمهای ا تعبامت ببیا ایبا کنشگبرا
میباشد .شبکههای اتمااعی م ا ی یا اینمرنمی شکه تدیدی ا شبکههای اتمااعی هسمند
که در آ روابط افراد بر پایه رایانه و اینمرنت صور میگیردBoyd&Ellison,2008:211( .
)
2

سرویس شبکه اتمااعی بسمری ببرای ای باد شببکههای اتماباعی در فابای م با ی و
روابط اتمااعی میا مردمانی است که عتیق افکار فعالیتها سوابق یا ارتباطا نبدگی
واقعی خود را به اشمراك میگذارند .یك سرویس شبکه اتمااعی عبار ا ارائه و معرفی
هبببر یبببك ا کببباربرا

البببباو در قالببب

پروفایبببه و پیونبببدهای اتماببباعی اوسبببت.

() Craige,2008:22
بببهر م کارکردهببای سببودمند شبببکههای اتمابباعی م ببا ی میتواننببد دربردارنببدهی
ریسكها و مااطرا ممنوعی برای کاربرا خود باشند و آنها را درگیر مسایه و مشبکت
پیچیدهای ناایند .یکی ا مهمتریا مسایه و مشکت شبکههای اتمااعی تعبديی ببه حبریم
خصوصی اشاا ،و به ویژه حریم خصوصی اطتعاتی آ هاست.
حریم خصوصی3که در ترمینولوژی حقوقی ا آ به حبق خوبو و رهبا ببود ا نگباه
دیگرا و نظار عاوم تعبیبر میشبود (  )Grubbs, 2011 :7;Mintz,1996:429ا حقبوق
بنیادینی استکه مصادیق آ در چهار حو ه حریم خصوصی منا ل و اماکا حریم خصوصبی
تساانی حریم خصوصی اطتعاتی و حریم خصوصی ارتباطی بررسی میشود.
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3.privacy

حریم خصوصی اطتعاتی 1حق شاص در کنمبرل اطتعبا شاصبی مرببو ببه خبود
است تا بمواند آنها را محرمانه نگه دارد و ا تحصیه پردا ش و انمشار آنهبا ببدو ريبایت
وی تووگیری شود .بدیهی است ا میا اطتعبا شاصبی آ دسبمه ا اطتعباتی کبه ببه
حساس2یباد میشبود در قوابرو حبریم خصوصبی قبرار گرفمبه و مبورد حاایبت نظامهبای
حقوقی میباشد) Ian,2004:94(.
قابویت شبکههای اتمااعی به گونهای است که ببهر م تاهیبدا فنبی موتبود نبه تنهبا
امکا دستیابی اشاا ،ثالث به اطتعا خصوصبی کباربرا وتبود دارد بوکبه امکبا
قبرار گببرفما اطتعببا شاصببی آنهببا در دسبت شببرکتهای ت بباری بببير

یببا نهادهببای

حکوممی وتود دارد و ایا امکا را برایشا فراهم میکند که ا طریق پروفایه کاربرا ببه
بسیاری ا اطتعا حساس آنها دسمرسی پیدا کنند.
اعاای ایا شبکهها معاوالو با تشکیه گروههایی به اطتعا یکبدیگر دسمرسبی دارنبد.
ا مااطرا اطتعا شاصی مربو به حبریم خصوصبی افبراد ایبا اسبت کبه اطتعبا

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

حفظ محرمانگی و خصوصی بود آ اهماام دارد و ا آ ها ببه عنبوا اطتعبا شاصبی



ميبور توسط یکی ا اعاایگروه برای اشاا ،خارج ا گروه یا برای عاوم افشبا شبود
هاا گونه کبه ایبا احمابال وتبود دارد کبه شباص مماويفبی ببا سو اسبمفاده ا دادههبای
شاصیِ سوژه و سرقت هویت3وی اقدام به ای اد پروفبایوی ببه نبام وی نابوده و ببا معرفبی
خود به تای او اهداف خویش مانند دسمرسی به پروفایه و اطتعا سبایر اعابای گبروه
دنبببال کنببد .مطببابق بررسببیها در سببال  2011شصببت میویببو حسببار کبباربری کبباربرا
شبکههای اتمااعی آنتیا تحت دسمرسی یر م ا قرار گرفمه بودند)Skinner,2011:1( .
در ایا مقاله سؤال اصوی پژوهش ما ایا است که رویکرد نظامهبای حقبوقی نسببت ببه
نقض حریم خصوصی اطتعاتی در شبکههای اتمااعی م ا ی چگونه است و قوابرو مبنبا
و شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی ا آ چیست؟

1.Information Privacy
2.Sensitive Personal Information.
3. Identity Theft
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 .1مبانی حقوقی حمايت از حريم خصوصی

اگر چه مبانی فوسفی و نظری حاایت ا حریم خصوصی و قوارو آ ببر حسب

مببانی
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نظامهای حقوقی ماموف تا حدودی ممفاو است حاایت ا حبریم خصوصبی ببه عنبوا
نااد حاایت ا شاصیت و کرامت انسانی در اصه ( )12اعتمیه تهانی حقوق بشر و اصبه
( )8کنوانسیو اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفمه است و ابعبادی ا آ در قبوانیا
اساسی و عادی کشورها مورد حاایت قرار گرفمبه و رویبه قابایی برخبی نظامهبا ببه ویبژه
نظامهای کاماالیی نظیر آمریکا در ويع قواعدی در حاایبت ا حبریم خصوصبی اهمابام
داشمه است.
براساس ماده ( )9قانو مدنی فرانسه «هر کس حق دارد که ندگی خصوصبی او مبورد
احمرام قرار گیرد» .در صورتی که ایا حق مورد ت او قرار گیرد محاکم فرانسه با تفسبیر موسبع
ا قواعد حقوقی شیوههای تبرا ماکا را فراهم مینااینبد .در ایبا نظبام مفهبوم دقیبق حیبا
خصوصی1در مقررا مويبوعه تعریبف نشبده اسبت و توسبعهی حقبوق در ایبا راسبما ببه
دادگاهها محول شبده اسبت .در وهوبهی اول خبانواده و نبدگی خصوصبی وقبایع داخوبی
رو مره ويعیت ستممی شاص ندگی عشقی و احساسا او روابط دوسمانهی شباص
و تعطیت او تنبههای خصوصی ندگی کاری و نیي مکا ونوع م بالس تشبریفاتی او را
شامه میشود ( .)Cornu,1980:234اما رویه قاایی فرانسه قوابرو حبریم خصوصبی را ببه
ابعاد دیگری ا ندگی خصوصی فرد مانند تغییر تنسیت به واسطه عاه تراحی اطتعا
دفمر خاطرا ها تعایم داده است)Von Bar&Clive,2009:3149( .
در حقوق بوژیك اصه ( )22قانو اساسی نقطهی آ با یا تکبالیف مرببو ببه رعایبت
حریم خصوصی است .هاا گونه که در حقوق اسپانیا معنای حق حریم خصوصی در اصه
( )18قانو اساسی نهفمه است و رویبه قابایی حبق حبریم خصوصبی را ببه مقبوالتی نظیبر
آرامش و آسایش فرد گسمرش دادهاند.
ا آن ببا کببه سببطت حاایببت ا حببریم خصوصببی در کشببورهای عاببو اتحادیببه اروپببا
یکنواخت نیست کایسیو اروپایی در باش مسؤولیتهای یر قبراردادیِ مقبررا ناونبه
حقوق مدنی اروپبا2مبواد ویبژهای ببرای حاایبت ا شاصبیت آ ادی و حبریم خصوصبی
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1. vie privee
2. DCFR

اشاا ،اخمصا ،داده است .براساس ماده ( )2 :203ا کمار ششم ایا م اوعه:
 .1یا وارده به یك شاص طبیعی که در نمی هی ت او به «حق احمرام ببه شاصبیت»
او نظیر حق آ ادی و حق حریم خصوصبی حبادم میشبود و آسبی و صبدماتی ا ایبا

1. Torts
2. Trespass to goods
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قبیه خساراتی است که باید بنا بر قانو تبرا شوند.
 .2یببا وارده بببه یببك شبباص در نمی ببهی آسببی بببه شببهر و اعمبببار آ شبباص و
صدماتی ا ایا قبیه هم خساراتی هسمند که باید بنا بر قانو تبرا شبوند در صبورتی کبه
حقوق موی کشور عاو چنیا مقرر داشمه باشد.
ایا ماده که براساس مبانی حقوق بشر اروپایی ويبع شبده اسبت حقبوق یبر مبادی و
معنوی شاص را به عنوا یك قاعده عام و تحت عنوا «حقوق مربو به شاصیت» مبورد
حاایت قرار داده است .یکی ا ابعاد مهم شاصیت انسانی حریم خصوصبی اوسبت کبه در
ایا ماده به روشنی مورد حاایت قرار گرفمه و در صورتی که به واسطه تعديی به ایا حقبوق
صدمه و آسیبی حادم شود شاص ممعديی مويم به تبرا آ است.
يررهای ناشی ا نقض حریم خصوصی اشاا ،بر حسب مبورد ماکبا اسبت يبرر
معنوی یعنی صدما عاطفی و آسی به ستمت روحبی روانبی شباص یاکباهش اعمببار و
تاییع حیثیت او باشد؛ که مورد اخیر ماکا است عتوه بر يرر معنوی موت يرر مبادی
و کاهش ار ش با اری نام و هویت شاص به ویژه در فريی که نام شاص به عنبوا نبام
ت اری او مورد اسمفاده قرار میگیرد شود .قسم دیگبر ا يبررهای ناشبی ا نقبض حبریم
خصوصی يرر ناشی ا دسمرسی به اسرار ت اری شاص و سبو اسبمفاده ا آ اسبت کبه
امرو ه بسا مالکیتهای فکبری مالانگباری شبده و ار ش ت باری دارنبد و طبیعمباو يبرر
مادی محسور شده و بنا بر قانو باید تبرا شوند)Von Bar & Clive, 2009:3136( .
در کشورهای کاماالیی حق حریم خصوصی به عنوا یك قاعده کوی به تبدری و ببه
کندی شناسایی شده است و دعاوی مسؤولیت مدنی مبمنی ببر تعبدی ببه حبریم خصوصبی
معاوالو در قال شبه ترمهای معیا1مطرح میشود .در حقوق انگویس شبه ترمهبایی ماننبد
ت او به امبوال2ببرای برداشبما دفمرچبه خباطرا و خوانبد آ ببدو ريبایت صباح
ايرار عادی موت رن و عذار روانی مياحات و آ ار و اذیبت خصوصبی (در فبر
تعدی به آرامش فرد) میتواند مبنایی برای دعوای نقض حریم خصوصی باشند .با ایا هاه
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ار شهای مذکور در مواد ( )8و ( )10کنوانسبیو اروپبایی حقبوق بشبر اکنبو ببه عنبوا
باشی ا سب دعوای نقض اعمااد در ایا نظام حقوقی توقی میشبوند .در حقبوق آمریکبا
نظریه پردا انی هاانند پراسر با ت يیه و تحویه مصادیق ماموف نقض حریم خصوصی آنهبا
را در چهار گروه طبقهبندی ناودهاند که در ادامهی بحث به آ خواهیم پرداخت.
در حقوق مويوعه ایرا اگرچه الیحه تامع حاایبت ا حبریم خصوصبی تباکنو ببه
تصوی قانونگذار نرسیده است امبا احمبرام ببه حبریم خصوصبی و حاایبت قبانونی ا آ
براساس آمو ههای دینی مبانی فقهی و قانو اساسی تاهوری استمی به عنوا یك اصه
و قاعده عام حقوقی پذیرفمه شده است.
در فصه سوم قانو اساسی تاهوری استمی ابعاد ماموبف حبریم خصوصبی و حقبوق
مربو به شاصیت انسانی مورد حاایبت قرارگرفمبه اسبت .ببر اسباس اصبه بیسبت و دوم
حیثیت تا مال حقوق مسکا و شغه اشاا ،ا تعر مصو است و در اصه بیسبت
و سوم هرگونه نقض حریم خصوصی ارتباطی و اطتعاتی مانوع شناخمه شده است.
براساس آمو ه های دینی اصول بنیادینی هاانند اصبه عبيي و کرامبت انسبا و اصبه
اخمیار و آ ادی توأم با مسؤولیت انسا در اعابال و افعبال خبویش مسبمويم رعایبت حبریم
خصوصی اشاا ،و عدم تعديی به آ است و در آیبا ماموبف قبرآ کبریم مؤمنبا ا
هرگونه ت سس در امور دیگرا و ورود بدو اذ در حریم خصوصی یکدیگر منع شبده و
به عدم افشای اطتعا خصوصی افبراد و حفبظ اسبرار آببرو و حیثیبت اشباا ،تکویبف
شدهاند .عتوه بر آ براساس یك اصه و قاعده عبام در شبریعت اسبتمی کبه در ادبیبا
فقهی قاعده احمرام نامیده میشود تا مال آبرو و حیثیت اشاا ،اعم ا مسواا و یبر
مسواانانی که در قوارو حکومت استمی ندگی میکنند محمرم است و هرگونه تعديی ببه
آ مسمويم ياانت اتراهای قانونی است.
 .2رويکرد حقوق آمريکا در رويارويی با نقض حريم خصوصی

در حقببوق آمریکببا مباحببث حببریم خصوصببی براسبباس ایببده "شبببه تببرم نقببض حببریم
خصوصی" توسعه یافمه است .پیشگام ایا بحث سباموئه وار 1و لبوئیس برنبدیي2بودنبد کبه
در مقاله مشهور خود به سال  1890درباره حبریم خصوصبی اسبمدالل ناودنبد کبه حقبوق
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1. Samuel Warren
2. Louis Brandeis

مسؤولیت مدنی باید ا شاصیت افراد در برابر افشای امور خصوصبی آ هبا در رسبانههای
فاول حاایت کند .پن اه سال بعد ویویام پراسر1دعاوی و پروندههایی کبه نظریبه «وار و
برندیي» را پذیرفمه بودند ار یابی ناود و آنها را در چهار دسبمه سباماندهی نابود و ا نفبوذ
محققانه او درحقوق مويوعه آمریکا به رسایت شناخمه شده استRichards, 2011:359 (.

).
 .2-1انواع شبه جرم ناظر بر نقض حريم خصوصی در حقوق آمريکا

امرو ه چهار شبه ترم معرفی شدهی توسط پراسر در مورد حبریم خصوصبی در رویبه
قاایی آمریکا پیگیری و به شرح یر توصیف میشوند)Prosser, 1960: 389( :
 .1ورود2و دخول سر ده به انيوا3و خوو 4خواها یا ورود یر م ا به امور خصوصی او
 .2افشای عاومی5وقایع خصوصی شرمآور دربارة خواها
 .3انمشار مطوبی که شاصیت خواها را در اذها عاومی تاعیف میکند؛ یعنبی ببدنام
و بیاعمبار6کرد شاص.

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

خود به عنوا محقق برتسمه مسؤولیت مدنی در آ

ما اسمفاده کرد تا مطائا شبود نهبال



 .4ص 7نام خواها یا اسمفاده ا هاانندی او به نفع خوانده
پراسر در مقاله خود به خبوبی مببانی اتماباعی حبریم خصوصبی را تويبیت میدهبد و
چنیا اسمدالل میکند که شبه ترم تعديی و ورود به حریم خصوصی هن ارهای اتماباعی
را که قواعد ادر و نياکت8است حفظ میکند و ا کرامت فرد و هویت تامعه پاسبداری
میکند)Post,1989: 957( .
برخی ا نویسندگا حقوقی معمقدند شبه ترم تعديی به حریم خصوصبی9ببیش ا یبك
قر است که به عنوا یك خطای مبدنی در ایباال ممحبده شبناخمه شبده اسبت و بیشتبر

1. William Prosser
2. Intrusion
3. seclusion
4. solitude
5. Public disclosure of embarrassing private facts about the plaintiff
6. False light
7. Appropriation
8. Rules of civility
9. Invasion of privacy
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ایالتها چهار شبکه مبرتبط و البمبه ممابایي فبوق البذکر را ببرای ایبا شببه تبرم شناسبایی
ناودهاند درحالی که دادگاههای کشبورهای مشبمركالانافع (کباماالیی) در رونبد بسبیار
آهسمهای شبه ترم تعديی به حریم خصوصی را به رسبایت شبناخمهاند (.)Hunt,2012:662

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

عنصر مشمرك چهار شبه ترم یاد شده صدمهی عاطفی و فشار روانبی ببه خواهبا و ورود
خسار معنوی به او و به طور کوی به هم خورد آرامش روحی و روانی اوست.
 .2-1-1شبه جرم ورود به خلوت

1

شبه ترم ورود به حریم خصوصی در شببکههای اتماباعی شبامه نفبوذ و هبك کبرد
پروفایههای شاصی و دسمرسی یر م ا ببه دادههبای حسباس شاصبی گبردآوری یبر
م ا اطتعا خصوصی اشاا ،تغییر یر م ا دادهها و تاری دادههبا و ارسبال اسبپم
میشود .معیار تحقق ایا شبه ترم آ است که «ورود» نسبت به یك فرد ممعارف ببه شبد
تهاتای و رن اننده باشد.
 .2-1-2شبه جرم افشاء

2

میا «ورود به خوو » و «افشا » تفاو مهای وتود دارد .شبه ترم افشا عابه انمشبار
الفاظ یا تصاویر است و ليوماو مسمويم اقدام شاصی افشاکننده برای ورود به خوو شباص
نایباشد .با ایا هاه دو عنصر «اطتعا خصوصی» و «تهاتای و آ ار دهنده بود نسببت
به انسا ممعارف» به طور مشمرك در هر دو تاويف وتود دارد .ا ایا رو در هبر دوی آ
ها «نياکت اتمااعی» به شد نقض میشود)Richards, 2011:382(.
عناصر تشکیه دهندهی شبه ترم افشای عاومی حقبایق خصوصبی سبه مبورد اسبت.1 :
انمشار عاومی  .2خصوصی بود حقایق و  .3بسیار رن اننده بود چنیا افشایی برای یبك
انسا ممعبارف .برخبی ا محققبا ایاکبه مويبوع افشبا مبرتبط ببا مصبالت عابومی و ا
د د بببههای مشبببروع تامعبببه نباشبببد را ببببه عنبببوا شبببر دیگبببری ببببدا افيودهانبببد
()Strahilevitz,2005:928
یکی ا مسایه مطرح در مورد افشای حقایق خصوصی در شبکههای اتمااعی ایا است
که معاوالو خود شاص ایا حقایق را برای برخی ا دوسما خویش که گاه یبك گبروه ده
یا پانيده نفره هسمند بیا میکند .در عاه ماکا است برخی ا اعاای گبروه آ حقیقبت
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1. Intrusion
2. Public disclosure

را برای اشاا ،ثالث با گو ناوده یا در سطت عاوم منمشر نااینبد .در چنبیا مبواردی ایبا
سؤال برای دادگاهها مطرح میشود که با توته به اقدام شباص ببر يبرر خبویش و افشبا
نسبی اطتعا آیا کااکا شبه ترم افشا محقق میشود؟
خواها در به اشمراك گذارد اطتعا حسباس ببا چنبد نفبر انمظبار و توقيبع او در مبورد
حریم خصوصی توقی شد آ اطتعا را ا بیا میبرد .اما محاکم ایالت «ترتیا» بر ایبا
دیدگاه تأکید دارند که افشا اطتعا حساس ببرای تعبداد معبدودی ا افبراد ببه صبرف
احماال افشای آ برای هيارا شاص بیگانه يرورتاو آ اطتعا را عاومی1نایسا د.
براساس یك برداشت ساتگیرانه ا حریم خصوصی اطتعا

مانی که اطتعا ببا

شاص دیگری در میا گذاشمه شود ا خصوصی بود خبارج میشبوند .امبا واقعیبت آ
است که در طیف وسیعی ا ایا موقعیتها اشباا ،ببر حسبانیت دوسبما خبود و تعهبد
يانی آنها بر را داری تکیه میکنند .افشای حقایق خصوصبی ببرای افبراد معبدود معابوالو
میتواند واتد ر عقتیی باشد و اقدام بر يرر خود محسور نایشود گاه ایا امبر ببه

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

در برخی ا ایالتهای آمریکا ماننبد «اوهبایو» دادگاههبا معمقدنبد کبه تصبایم و اقبدام



انگیيهی مشور و کس راهحه صور میگیرد و گباه چنبیا افشبائاتی من بر ببه رواببط
محرمانه و صایای میشود و نفع روانی دارد و ا و به هر دو طرف به عنبوا یبك تببادل
احساسا سود میرساند.
بنابرایا در مواردی که شاص اطتعا حساس خود را به طبور محبدود ببرای برخبی
اشاا ،افشا میکند نسبت به ایا اطتعا هم باید قائه به نوعی حریم خصوصی شبویم
که برخی صاح نظرا ا آ به «حریم خصوصی محدود»2تعبیبر میکننبدStrahilevitz, (.

 )2005:12حریم خصوصی محدود مبمنی بر ایا انمظار معقبول اسبت کبه دریافبت کننبدگا
اطتعا آ را بیشتر افشا نکنند.
 .2-1-3شبه جرم بدنام و بی اعتبارکردن

شبه ترم اخیر ناظر بر انمشار اطتعاتی است که اعمبار اتمااعی خواهبا را پباییا آورده
و بببه شببد نسبببت بببه یببك انسببا ممعببارف اهانببتآمیي باشببد؛ و چنانچببه مويببوع آ ا
د د ههای عاومی است هاراه با سو نیت و با انگیيهی بدخواهانه منمشر میشبود .اسبمفاده
1. public
2. Limited privacy
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ا فریمها و لینكهای فوقالعاده بر روی ورسایتهای دیگبر میتوانبد من بر ببه دعبوای
« »false lightشود .سو اسمفاده ا عکسهبای اشباا ،و قبرار داد آنهبا ببر روی صبفحه
ور به وسیوهی یك ورسایت نیي میتواند من ر به ایا شبه ترم شود.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

 .2-1-4شبه جرم غصبِ نام و اعتبار

1

تعديی به حق انمشار یا حق کنمرل و بهرهبرداری ت اری ا نام دیگری یا پیکر و تصویر و
هاانندیهای شاص دیگر است)Grubbs, 2011: 9(.
 .2-2تعارض شبه جرم افشاء با آزادي بیان

ا مسایوی که در مورد شبه ترم افشا در حقوق آمریکبا ببه طبور تبدی مطبرح ببوده
تعار

آ با اصول و ار شهایی هااننبد حبق آ ادی بیبا 2آ ادی اطتعرسبانی3و تریبا

آ اد اطتعا 4است .به ویژه مانی کبه افشبا و انمشبار اطتعبا توسبط رسبانهها صبور
میگیرد.
«وار و برندیي» در مقاله معروف خود بر ایا مويوع تأکید میور ند که همك حرمت
اشاا ،با افشای اطتعا خصوصی آنها توسط رسانهها و رو نامهها تبدیتر اسبت .یبرا
عتوه بر آ که نسببت ببه شباص یبا آورتر اسبت موتب پباییا آمبد اسبمانداردهای
اختقی تامعه شده و به احساسبا عابومی هبم صبدمه می نبد .بنبابرایا تهدیبد ناشبی ا
بدگویی یا نشر مطال یر اختقی توسط رسبانهها صبرفاو صبدمه ببه عواطبف و احساسبا
شاصی نبوده بوکه اختق اتمااعی را نیبي مبورد تهدیبد قبرار داده و مینهسبا رشبد ابعباد
حیوانی و سایف طبیعت انسانی میشود) Warren&Brandeis,1890:2304(.
ا سوی دیگر در حقوق آمریکا ایا اعمقاد عابومی در میبا صباح نظرا و محباکم
وتود دارد که اِعاال گسمردهی قاعده شبه ترم افشا حقایق خصوصی در عابه ببا آ ادی
بیا و اصتحیه ناست قانو اساسی آمریکا تعار دارد و معمقدند شبه ترم افشا با قانو
اساسی مغایر است و باید به طور کوی به نفع آ ادی بیا کنبار گذاشبمه شبودRichards, ( .

)2011:375
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1. appropriation
2. Freedom of expression
3. Freedom of information.
4. Free flow of information.

بسیاری ا پژوهشگرا مبدعی هسبمند کبه افشبای حبریم خصوصبی در رسبانهها منبافع
اتمااعی مهای را تأمیا میکند و معمقدند ما باید قادر به ای اد توا میا حریم خصوصی
و آ ادی بیا بوده و به آ ادی بیا در خصو ،مويوعا مرتبط با منافع مشروع عاومی
اتمااعی یعنی حفظ قواعد نياکت و رفمار خور را که ا شبأ وکرامبت انسبانی حاایبت
میکند تأمیا میکند؛ و در موارد موارد تعار آ با اصه آ ادی بیا معیبار وتبود نفبع
عاومی مشروع است« ) Post,1989:1007(.دانیه سوالو»2هبم معمقبد اسبت کبه شببه تبرم
افشا میتواند با اصتحیه ناست سا گار شود و ياانت اتراهای آ صرفاي نسبت به افشای
عتیق خصوصی اعاال شود .او معمقد است کبه «برنبدیي» ببا معیبار «ار ش خببری داشبما»

3

آ ادی بیا را با حریم خصوصی وفق داده است و حقوق باید «تبوا ظریبف» ببیا آ ادی
بیا و حریم خصوصی را در دعاوی فردی اترا نااید) Solove,2007:120(.
بدیا ترتی قاعده تثبیت شده درحقوق فعوی آمریکا ایا است که اگر رسانهای به نحو
قانونی اطتعا مطابق واقع دربارهی یك مويبوع ببا اهایبت عابومی را ببه دسبت آورد

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

پایبند باشیم .بر ایا اساس «راببر پسسبت»1معمقبد اسبت کبه شببه تبرم افشبا یبك هبدف



مقاما عاومی نایتوانند ا لحاظ قانو اساسی انمشار چنیا اطتعباتی را منبع یبا م با ا
کنند) Richards, 2011:377(.
 .2-3نقد رويکرد آمريکايی

برخی حقوقدانا کاماالیی ا ایا رویکبرد انمقباد نابوده و معمقدنبد چنبیا چبارچوبی
تاامی موارد نقض حریم خصوصی را دربرنایگیرد و پاسب گوی نیا هبا نیسبت .ا مبوارد
مهم و برتسمهای که ا دسمهبندی چهارگانهی پراسر به تبا مانبده اسبت «شببه تبرم ایبراد
فشار روانی» و «شبه ترم نقض اعماباد» اسبت .بررسبی ایبا مسبأله کبه چگونبه پراسبر ایبا
دعاوی مرتبط را ا راهحه خود در مورد نقبض حبریم خصوصبی مسبمثنی نابوده اسبت ا
رویکرد ایشا در شبه ترایم حریم خصوصی پرده برمیدارد.
اولیا اسمثنای پراسر آ چیيی است که وی درد و رن روانی مینامد و اکنو به عنبوا
"ایراد عادی فشار روانی" شناخمه میشود .پراسر خود نیي همپوشانی قابه توته میا ایبراد

1.Robert Post
2.Daniel Solove
3. Newsworthy
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فشار عادی و حریم خصوصی را تصدیق میکند و در مقدمهی باش ایراد صبدمه عابدی
رسالهی ناست خود میگوید« :حرکت حقوق در پذیرش حق آرامش ذهنبی و ایبا کبه آ را
تحت عنوا مسمقوی مورد حاایت قانونی قرار دهد حمی در برابر تعديیاتی که عاداو صبور

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

میگیرد بسیار کند است و تاکنو قاعدهای که ببر مبنبای آ ایبراد صبدمه و فشبار روانبی
دعوایی مسمقه ا شبه ترمهای دیگر باشد وتود ندارد» )Prosser,1960:193( .ا دیدگاه
پراسر دو شبه ترم یادشده باشی ا یك مسألهی وسیعتر یعنی حاایت ا آرامش ذهنبی و
روانی در برابر آشبفمگی و اخبمتل ناممعبارف هسبمند؛ و امیبدوار ببود ببا توسبعه و تصبدیق
عاومی شبه تبرم تدیبدِ ایبراد عابدی صبدمه روانبی اکثریبت وسبیعی ا دعباوی حبریم
خصوصی نیي در آ تذر شوند.

دومببیا اسببمثنای طبقهبنببدی پراسببر "شبببه تببرم نقببض اعمابباد" اسببت .ایببا شبببه تببرم
درفريی کبه شباص در براببر دیگبری مکويبف ببه را داری اسبت و آ تکویبف را نقبض

میکنبد شبیوهی تبرانبی را فبراهم میکنبد )Richard & Solove,2007:156(.شببه تبرم
نقض اعمااد در حقوق انگویس توسعهی قابهتوتهی داشبمه و ا بسبیاری ا حقبوق هااننبد
موارد مذکور در دسمه بندی پراسر حاایت میکند اما در حقوق آمریکا ببه صبور یبك
دکمریا خردسال باقی مانده است.
به ر م ایا که پذیرش شبه ترمهای حبریم خصوصبی طراحبی شبده توسبط پراسبر ببه
عنوا یك موفقیت بير در حقوق آمریکا ار یابی می شود؛ اما ایا دسمهبندی دسبتکم
ا دو تنبه قابه انمقاد است .ناست آ که به طور مؤثر و تدی ا نقبض حبریم خصوصبی
توسط رسانهها حاایت نایکنند یرا شبه ترم افشبا در عابه دارای قیبود فبراوا اسبت و
منحصر به افشا اطتعباتی شبده کبه ار ش خببری نداشبمه باشبند و در عابه ببا توتبه ببه
متحظا مربو به آ ادی بیا و اطتعرسانی بیشمر دعاوی مربو به شببه تبرم افشبا ببه
نفع خواها نمی ه نایدهند .دوم ایا که مسایه تدید مربو ببه حبریم خصوصبی هااننبد
تاعآوری گسمرده اسمفاده و افشای اطتعا شاصی توسط بنگاههای ت اری را پوشبش
نایدهند .فراتر ا آ مسایوی هاانند تاعآوری دادهها ا پایگاههای اطتعباتی اینمرنمبی و
نیي تاوفاتی نظیر تاری دادهها و اطتعا تحت پوشش عناویا چهارگانهی پراسبر قبرار
نایگیرند و دادگاهها چنیا نمی ه میگیرند که ایا موارد مصداق تعديی و ورود به خوبو
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خواها نایباشند.

در حالی که تحقق شبه ترمهایی هاانند «افشای عاومی» «ورود به خوو » و «بیاعمببار
ساخما شاص» مسمويم آ است که تعديی به حریم خصوصی نسبت به شاص ممعارف ببه
شبد تهبباتای و آ ار دهنبده باشببد بسبیاری ا اطتعبباتی کبه توسببط بنگاههبای ت بباری
تاعآوری اسمفاده و پردا ش آنهبا چنبیا شبرطی را محقبق نایسبا د .ا ایبا رو برخبی
محققا پیشنهاد ناودهاند که برای شرکتهایی کبه دادههبا و اطتعبا را فباش مبیکننبد
مسؤولیت محض پیشبینی شود( )Citron, 2007: 265و عدهای خواهبا ای باد یبك شببه
ترم کاماالیی مبمنی بر رویههای اطتعاتی منصبفانه شبدهاند ( )Ludington, 2006: 172و
بعای دیگر پیشنهاد شبه ترم نقض اعمااد در صور سو اسبمفاده شبرکتها ا اطتعبا
شاصی را ارائه کردهاند)Litman,2000: 1283( .
به دلیه امعا نظر به ایا واقعیت و کاسمیهای حقوق مويوعه در ایبا بباره بسبیاری ا
کشورها حمی کشورهای کاماالیی ماننبد آمریکبا قبوانیا خاصبی را پیرامبو حاایبت ا
دادهها و اطتعا شاصی پردا ش اسبمفاده و انمشبار آ هبا ويبع ناودهانبد و در سبطت

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

تاعآوری اسمفاده و پردا ش میشوند به تدری و کبم کبم صبور میگیبرد و معابوالو



اتحادیه اروپا که انگوسما نیي در آ عاویت دارد مقررا و دسمورالعاههای ممعددی در
1
ایا راسما تصوی و اترایی شده است.
 .3رويکرد رومی ژرمنی در رويارويی با نقض حريم خصوصی

در کشورهای تابع حقوق نوشمه عتوه بر آ که قوارو حاایت ا حبریم خصوصبی ببر
حس قوانیا مويوعه و تفسیر موسيع یا مایيق آنها در رویه قاایی تبا حبدودی ممفباو ا
نظامهای کاما الیی و معاوالو تابعی ا قاعده عام حقوق مربو به شاصبیت اسبت ( Von

 )Bar&Clive, 2009:1351شرایط و ارکا دعاوی مسؤولیت مدنی ناشبی ا نقبض حبریم
خصوصی نیي ممفاو است.
در حالیکه در برخی سیسممها نظیر حقوق بوژیبك دعباوی مطالببهی خسبار ِ ناشبی ا
نقض حریم خصوصی تابع شرایط عام مسبؤولیت مبدنی در مبواد ( )1382و ( )1383قبانو
مدنی ایا کشور است؛ در برخی سیسممها هاانند حقوق فرانسه رویبه قابایی در خصبو،

1.Directives 95/46/EE , 2006/24/E, 2009/136/EE EE EEE EEEEEEEE EEEEEEEEEE EEE EE EEE
COUNCIL.
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دو رکا مسؤولیت مدنی یعنی اثبا «تقصیر خوانده» و «ورود يرر» انعطاف به خبرج داده
و صببرف نقببض حببریم خصوصببی تقصببیر محسببور میشببود و شببر اثبببا يببرر نیببي
ساتگیرانه اعاال نایشود 1 .یرا اصوالو در چنیا دعاویای يرر وارده يرر معنوی اعبم

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

ا صدما روحی و آ ار و اذیت روانی یا يبرر ببه حیثیبت و اعمببار یاندیبده اسبت و در
حقببوق فرانسببه پرداخببت رام بت بابببت خسببارا

معنببوی پذیرفمببه شببده اسببتVon ( .

)Bar&Clive, 2009: 3149
با توته به تفاو رویکرد نظامهای موبی اروپبایی در خصبو ،مفهبوم و قوابرو حبریم
خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی ا نقض آ و با در نظر گرفما ایبا کبه برخبی ا مبوارد
نقض حریم خصوصی در عاه ا ياانت اترای قبانونی برخبوردار نایشبوند قانونگبذار
اروپایی دست به ابمکار تالبی ده است و در مباده ( )2 :205مقبررا ناونبه حقبوق مبدنی
اروپا «نقض اعمااد» به عنوا یك مبنای عام مسؤولیت مدنی تعریف شده و يبرر ناشبی ا
آ را ا خسارا قابه تبرا دانسمه است .براسباس ایبا مباده « :یبا وارده ببه شباص در
نمی هی رد وبدل شد اطتعا که بر حس طبیعت آ اطتعبا یبا شبرایط و اويباع و
احوالی که آ اطتعا تحصیه میگردند دریافت کنندهی اطتعا میدانبد یبا ببه طبور
ممعارف باید بداند که آ اطتعا برای شاص یا دیده محرمانه و نیا منبد را داریانبد
ا خساراتی است که بنا بر قانو باید تبرا شوند».
گفمنی است قاعدهی مسبؤولیت ناشبی ا نقبض اعماباد ریشبه در نظامهبای کباماالیی
دارد .در حالی که در کشورهای اروپای مرکيی و تنوبی عنبوا مسبمقوی ببرای مسبؤولیت
ناشی ا نقض اعمااد وتود ندارد و تکویف را داری تنها در مورد برخی حرفهها در قبوانیا
مويوعه تصریت شده است در ماده فوق الذکر «نقض اعمااد» به عنوا یك قاعبده عبام و
مسمقه مورد پذیرش قانونگذار اروپایی قرار گرفمه است .به اعمقاد مفسریا اعماباد در ایبا
ماده اعم ا اعمااد مطوق و اعمااد نسبی2است)Von Bar&Clive, 2009:3182( .
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1. Coss. civ. 5 November 1996. Bull. civ. 1996, I, no, 378 p 265.
2. absolute and relative confidentiality

 .4رويکرد حقوق موضوعه ايران با توجه مبانی فقهی آن

در خصبو ،مانوعیبت نقبض حبریم خصوصبی اطتعباتی در حقبوق مويبوعه ایبرا

شده است .براساس ماده ( )1ایا قانو دسمرسی یرم ا به دادههبا یبا سبامانههای رایانبهای
مانوع و مسموت

م ا ا حبس یا تيای نقدی است .مطابق ماده ( )12سرقت و رببایش

اطتعا و دادههای ممعوق به دیگری مانوع و ترم محسور میشود .به موت

مباده ()16

هر کس به وسیوه سامانههای رایانهای یا ماابراتی صبو یبا تصبویر یبا فبیوم خصوصبی یبا
خانوادگی یا اسبرار دیگبری را ببدو ريبایت او تبي در مبوارد قبانونی منمشبر کنبد یبا در
دسمرس دیگرا قرار دهد به نحوی که من ر به يرر یا عرفاو موت همك حیثیبت او شبود
به حبس یا تيای نقدی یا هر دو م ا ا محکوم میشود.
در مبباده ( )4قببانو نحببوه م ببا ا اشااصبی کببه درامببور سبباعی و بصببری فعالیمهببای
یرم ا می ناایند مصور  1386نیبي تهیبه و تو یبع فبیوم یبا عکبس مراسبم خبانوادگی و
اماکا اخمصاصی سایریا ترمانگاری و مسبموت

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

تردیدی نیست .در قانو ترایم رایانبهای مصبور  1388بسبیاری ا مصبادیق نقبض حبریم
خصوصی اطتعاتی مانوع و ترمانگاری شده و برای آ ها ياانت اترای کیفری تعریبف



دو تبا پبن سبال حببس و محرومیبت ا

حقوق اتمااعی به مد ده سال و هفماد و چهار يربه شتق دانسمه است.
فصه سوم قانو ت ار الکمرونیك ایرا مصور  1382به حاایبت ا داده پیبام هبای
شاصی اخمصا ،یافمه و براساس ماده ( )58ذخیره پبردا ش و یبا تو یبع داده پیبام هبای
شاصی مبیيا ریشههای قومی یا نژادی دیدگاههای عقیدتی مذهبی خصوصبیا اختقبی
و داده پیام های راتع به ويعیت تساانی روانی یا تنسی اشاا ،بدو ريبایت صبریت
آ ها به هر عنوا یر قانونی است؛ و حس ماده ( )59حمبی در فبر ريبایت شباص
ذینفع ذخیره پردا ش و یا تو یع داده پیام های شاصی منو به رعایت مبوا یا قبانونی و
شرایط مقرر در ایا ماده است .بر اساس ماده ( )71نقبض ایبا مقبررا تبرم محسبور و
مسموت م ا ا است.
مواد ( )64و ( )65قانو یادشده به حاایت ا اسرارت اری اخمصا ،یافمه و براسباس
ماده ( )64تحصیه یرقانونی اسرارت اری و اقمصادی بنگاهها و مؤسسا برای خود و یبا
افشای آ برای اشاا ،ثالث در محیط الکمرونیکی ترم محسبور میشبود و مرتکب ببه
م ا ا مقرر در ماده ( )75محکوم خواهدشد.
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در منابع فقهی نیي به اسمناد آیا و روایا ممعدد بر ليوم احمرام به شاصیت عبر

و

آبروی انسا ها تأکید شده و اعاالی هاانند ت سس در امور دیگرا عی تویی تاسبار
بدگویی و یبت خیانت در امانت و افشای اسرار دیگرا انمشار یا بیا مطالبی که موتب

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

تاعیف شاصیت انسا محمرم شود و سبب

شبود کبه ا چشبم مبردم بیفمبد تحبریم و ببه

شد مانوع شده است(انصاری 315 1430؛ ن فی  1368ج146 :18؛ عباموی  1419ج
.)212 :12
بنابرایا حکم تکویفی اعاالی که منم ببه نقبض حبریم خصوصبی اطتعباتی میشبود
روشا و به لحاظ قانونی مانوع و به لحاظ شرعی حرام است .اما در خصو ،حکم ويبعی
ایا موارد و مسؤولیت مدنی ناشی ا نقبض حبریم خصوصبی نایتبوا ببا اطاینبا کامبه
ساا گفت .یرا خسار ناشی ا نقض حریم خصوصی اطتعاتی در اکثر موارد خسبار
معنوی است و تعديی به حریم خصوصی معاوالو موت صدمه عاطفی و آسی روانبی و در
بسیاری ا موارد سب صدمه به آبرو و حیثیت و اعمبار اتمااعی اشاا ،میشود.
البمه بیا ایا امر که نقض حریم خصوصی اطتعاتی عاوماو من بر ببه خسبار معنبوی
میشود ایا واقعیت را نفی نایکنبد کبه در برخبی مبوارد خبا ،اطتعبا خصوصبی و
فراتر ا آ طیف قابه توتهی ا دادهها و اطتعا شاصی افبراد قابویبت ت باری و ار ش
اقمصادی دارد و تعديی ببه آ میتوانبد من بر ببه خسبار مبادی شبود و در ایبا صبور
مطالبهی خسار براساس قواعد مسؤولیت مدنی امکا پذیر است .به ویژه اگر نقض حبریم
خصوصی اطتعاتی فی نفسه تقصیر محسور شود.
با ایا وتود به ر م نص صریت ماده ( )1قانو مسؤولیت مدنی مصور  1339مبنبی ببر
ایا که «هر کس بدو م و قانونی عاداو یا در نمی ه بیاحمیاطی به تا یا سبتممی یبا مبال
یا حیثیت یا شهر ت اری یا به هر حق دیگر که به موت قانو برای افراد ای اد گردیبده
است لطاهای وارد نااید که موت يرر مادی یبا معنبوی دیگبری شبود مسبؤول تببرا
خسار ناشی ا عاه خود میباشد»؛ رویه قاایی در محباکم ایبرا در خصبو ،دعباوی
تبببرا يببررهای معنببوی در عاببه بببه رویببه واحببدی رهناببو نشببده و اکثببر دادگاههببا در
خصو ،دعوای مطالبه خسار معنبوی رویکبرد مثبمبی نداشبمه و بنبا ببر ذهنیمبی ناصبحیت
خسار معنوی را قابه تقبویم نایدانسبمند و ببه تببرا خسبار معنبوی یا دیبده حکبم
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نایدادند و معاوالو به محکومیت خوانده مبنی بر عذرخواهی ا خواها بسنده میناودند.

چنیا رویکردی کبه در عابه موتب

عبدم تببرا يبرر معنبوی یا دیبده و ت بريی

مماوفا و ممعدیا به حریم خصوصی افراد میشد؛ ببا قاعبده عبدالت و رفبع ظوبم سبا گار
نبود .تا اینکه مقنا در قانو آییا دادرسی کیفری مصور  1392در ماده ( )14تأکیبد نابود
ناشی ا ترم را مطالبه کنبد» .و ببرای بطبت رویبهی معابول در تبصبره ( )1ببا تصبریت ببر
يرور حکم به تبرا خسار مالی مقرر داشت « یا معنوی عبار ا صدما روحبی
یا همك حیثیت و اعمبار شاصی خانوادگی یا اتمااعی اسبت .دادگباه میتوانبد عبتوه ببر
صدور حکم به تبرا خسار مالی به رفع یا ا طرق دیگر ا قبیه اليام به عبذرخواهی
و درج حکم در تراید و امثال آ حکم نااید».
در ادامه برخی ا مبانی فقهی هاانند قاعدهی احمرام و قاعدهی نفی يرر که مبنبای ایبا
رویکرد تقنینی نویا را شبکه باشبیده و مینبهی هبدایت رویبه قابایی ببه سبات اتاباذ
مويعی که به عدالت ترمیای من ر شود را مهیا ساخمه اسبت را مطاتنظبر قبرار خبواهیم
داد.

رویکرد نظاماهی حقوقی غ ربی و اسالم نسبت هب نقض حريم خصوصی اطالعاتی رد شبكهاهی اجتماعی مجازی

که «شاکی میتواند تبرا تاام يرر و یا هبای مبادی و معنبوی و منبافع ماکاالحصبول



 .4-1قاعده احترام

براساس آمو ههای دیا مبیا استم تا عر (آبرو و نباموس) مبال و عابه انسبا
مسواا محمرم و مصو ا هر گونه تعديی و تعر است .احمرام ا تنبه ای بابی خبود ببه
معنای حرمت نگاه داشما و ارج نهاد و حفظ کرد اسبت .و ا تنببهی سبوبی ببه معنبای
عببدم تعببدی و خببودداری ا تعببر و ت بباو و عببدم مداخوببه و تصببرف یببر م ببا
است(.سبيواری )247 :1413
در بیش تر ابوار فقه ليوم احمرام به تا عر و آببرو و مبال مبؤما ببه عنبوا یبك
اصه و قاعدهی کوی به رسایت شناخمه شده اسبت ببه گونبهای کبه فقیهبا ببر ایبا مطوب
تصریت دارند« :االصه احمرام مال الاسوم کدمه و عريه» ( ن فی  1368ج .)323 ، 37
مسمند ایا اصه یا قاعده احادیث معمببری اسبت کبه در منبابع روایبی نقبه شبده اسبت.
بعای ا محققا آ را قاعدهای اصطیادی میدانند که برگرفمه ا سه دسبمه روایبا اسبت
(مببروج تيایببری  )123 :1416و برخببی دیگببر آ را ا يببروریا دیببا بببر شبباردهاند.
(بحرالعووم  .)79 :1403با ایا وتود برخی ا صاح نظرا مبنبای ایبا قاعبده را سبیره یبا
بنای عقت میدانند و روایا نقه شده در ایبا بباره را امابای بنبای عقبت توقبی ناودهانبد
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(مکارم شیرا ی  .)218 :1411در تعبیر دیگر قاعدهی احمرام ا قواعبد بنیبادیا و نظامبا
عقتیی است که شارع هم آ را تأیید ناوده است (سبيواری  .)247 :1413ا روایاتی کبه
در ایا خصو ،به طریق صبحیت و ببا سبند معمببر نقبه شبده اسبت خطببه رسبول گرامبی
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استم(صوی اهلل عویه و آله و سوم) در آخریا ح وی در سر میا منی است کبه در باشبی
ا آ آمده است :خو ها و اموال شاا ا حرمت ویژهای برخوردار است تا ایبا کبه در رو
رسماخیي ا اعاالما مورد سؤال قرار گیرد»(1کوینی  1407ج .)273 :7
روایت صحیحه دیگر روایت حرمت مؤما است که در منابع معمبر روایی ایا گونه نقبه
شده است« :ناسيا گفما ببه مبؤما فسبق اسبت و تنبا ببا او کفبر و یببت و ببدگویی او
معصبیت و نافرمبانی خبالق اسبت .احمبرام مبال او هاسبا حرمبت خبو اوسبت»( 2.کوینببی
1407ق ج  360: 2؛ حرعاموی  1368ج .)599 :8
مطابق روایت دیگری که در برخی منابع فقهی نقه شده است حرمبت عبر

آببرو و

حیثیت مسوم و ليوم احمرام آ هاانند حرمت خبو و مبال اوسبت .مؤلبف مکاسب بابیبا
عدم دسمیابی به چنیا روایمی در منابع روایبی ببه ایبا روایبت دسبت یافمبه کبه میفرمایبد:
مال و خو او حرمبت دارد»(3انصباری 336 :1430

«مؤما کتو مورد احمرام است و عر
؛ نوری .)136 :1408
در خصو ،داللت روایا یاد شده و مفاد قاعبدهی احمبرام میبا صباح نظرا فقهبی

ایا اتفاق نظر وتود دارد که در بر دارندهی حکبم تکویفبی حرمبت یبا مانوعیبت تعبديی و
تعببر بببه تببا مببال و آبببرو و حیثیببت شبباص مسببواا اسببت (بحرالعوببوم 79 :1403؛
اصفهانی  .)321 :1418ا دیدگاه برخبی محققبا قاعبده احمبرام مسبمويم حکبم تکویفبی
ای ابی یعنی ليوم محافظت و دفاع ا دم مال و عر محمرم نیي میباشبد (ایروانبی بیتبا:
96؛ حکیایا  )39 :1391حکم تکویفی اول یعنی مانوعیت تعري و تعديی به تبا مبال
و آبروی انسا محمرم شامه یر مسواانانی هم که در سر میا استمی مطبابق عقبد ذمبه یبا
اما ندگی میکنند یا رفت و آمد دارنبد میشبود (ن فبی  1368ج81 :21و277؛ مکبارم
شیرا ی )218 :1411
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« .1فا دما کم و اموالکم عویکم حرام الی یوم توقونه فیسألکم عا اعاالکم».
 « .2سبار الاؤما فسوق و قماله کفر و اکه لحاه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه».
 .3آ چه در برخی منابع فقهی نقه شده ایا عببار اسبت« :حرمبه عبر الاسبوم کحرمبه دمبه» امبا روایبت منقبول در
مسمدرك الوسائه ج  136 ، 9ایا عبار است ا « :الاؤما حرام کوه عريه و ماله و دمه».

اما در ایا که قاعدهی احمرام در بر دارندهی حکم ويعی است و در صور تعبديی ببه
عر یا مال دیگرا و وقوع يرر به حیثیت یا آببرو یبا يبرر مبالی میتبوا ببرای اثببا
ياا به آ اسمناد ناود دو دیدگاه در میا صاح نظرا فقهی وتود دارد.
ایا خصو ،به سیاق عببارا در روایبت «سببار الابؤما فسبوق و قمالبه کفبر و »...اسبمناد
میکنند و با توته به ایا که سه فقره اول روایت داللت بر احکام تکویفبی میکنبد عببار
اخیر یعنی «حرمه ماله کحرمه دمه» را هم با در نظر گرفما اتحاد سیاق مقمای حکم تکویفی
میدانند و اسمنبا حکم ويعی ا آ را بعید و دور ا ذها توقی ناودهانبد(.خویی :1417
91؛ اصفهانی .)322 :1418
اما براساس دیدگاه مقابه قاعدهی احمرام و روایا وارده در ایا بار عتوه ببر احکبام
تکویفی در بردارندهی حکم ويعی نیي میباشبند .ببه اعمقباد برخبی محققبا چهبار حکبم
مندرج در حدیث «سبار الاؤما» یکسا بیا نشده بوکه با تدقیق به خوبی معوبوم میگبردد
که مويوعا سه حکم دیگر ا اعاال مکويفا است .اما در فقره چهارم لسا روایت تغییبر
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ا دیدگاه بعای ا فقیها روایا ایا بار صرفاو داللت بر حکبم تکویفبی دارنبد و در



کرده و گفمه شده حرمت مال او هاانند حرمت خو اوست .پس کویهی احکام خو مبردم
بر مال آنا نیي ممرت است و اگر مطابق قاعده هیچ کبس م با ببه ریابما خبو دیگبری
نیست و در فريی که خونی به ناحق ریامه میشود بر حس عاد یبا یبر عابد ببود آ
باید قصا ،شود یا دیه مقمول پرداخت شود تصرف بدو اذ در مال دیگری نیي مانوع و
حرام است و در صور تصبرف يبرر وارده بایبد تبدارك و تببرا شبود(محقق دامباد
213 :1383؛ مصطفوی .)24 :1421
به نظر برخی فقیها ایامعنا یعنی احمرام اموال مسبوایا و سبایر شبهروندا ا حقیقبت
موك و تسوط انسا بر اموال خبود و منبافع آ نشبأ میگیبرد .یبرا سبوطهی قبانونی کبه
مالکیت عیا یا منافع نامیده میشود مفید عدم توا مياحابت در مبال دیگبری ببدو اذ
مالببك اسببت و در صببور تعببديی و مياحاببت و ورود يببرر بایببد خسببار آ تبببرا
شود(.مکارم شیرا ی .)218 :1411
در تحویه دیگر گفمه میشود :مال مسوم یعنی مالی کبه مابافالیه آ شباص مسبواا
(به ايبافهی مالکیبت) اسبت دو تهبت و حیثیبت دارد اول حیثیبت موکیبت و رعایبت و
احمرام ایا حیثیت و عدم تصرف در چیيی که تحت سوطنت شاص اسبت مگبر ببه اذ او.
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دوم حیثیت مالیت و رعایت و احمرام ایا حیثیت بدیا معنا که ببا آ ببه عنبوا چیبيی کبه
مالیت ندارد برخورد نشود .رعایت ار ش مال درگرو تدارك آ و تبرا خسار پس ا
ورود یا است(.اصفهانی .)95 :1409
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ا آ تا که صاح نظرا فقهی به اسمناد روایا وارده نفبس عبر
ممعويقا قاعده احمرام و در عر

مبال و دم را ا

هم قرار دادهاند؛ هم ببه لحباظ حکبم تکویفبیِ مانوعیبت

تعدی و ت او و هم به لحاظ حکم ويعیِ يباا و مسبؤولیت مبدنی خسبارا ناشبی ا
تعديی به نفس عر ومالِ محمرم مشمرك هسمند و هاا گونه که ال مهی احمرام ببه نفبس
و خو تدارك آ در فر
عر

تعديی و پرداخت دیبه و خسبار اسبت؛ ال مبهی احمبرام ببه

آبرو و حیثیت معنوی اشاا ،تبرا خسار معنوی در فر

تعبديی و تعبر

ببه

آبرو و حیثیت و نقض حریم خصوصی آ هاست .به ویژه اگر مبنا و مسمند اصبوی قاعبدهی
احمرام سیره یا بنای عقت باشد سیره عقت بر ایا قاعده تاری اسبت کبه احمبرام ببه حیثیبت
معنوی آبرو عواطف و احساسا اشاا ،مسمويم تببرا خسبار معنبوی آ هبا ببه هبر
شیوهی ماکا است.
عتوه بر آ امرو ه باش مهای ا اطتعبا شاصبی ار ش اقمصبادی داشبمه و مبال
(در معنای کوی آ ) محسور میشوند و تعديی به آ به واسبطهی نقبض حبریم خصوصبی
اطتعاتی من ر به مسؤولیت مدنی و ليوم تبرا خسار میشبود .بنبابرایا مبنبا کبه قاعبده
احمرام مقمای ياا است (سبيواری  )249 :1413مقماای قاعده احمرام امبوال يباا و
مسؤولیت مبدنی ناشبی ا بهرهمنبدی ا اطتعبا ممعويبق ببه اشباا ،یبا تسببی در افشبا
اطتعا و ا بیا رفما ار ش اقمصادی و ت اری آنها است.
 .4-2قاعده الضرر

قاعده اليرر ا قواعد مهم فقهی است که در تاامی ابوار فقه کاربرد دارد .مبنبای ایبا
قاعده آیا و روایا ممعدد است که معروفمریا آ ها قایۀ ساره با تندر اسبت کبه ا
پیامبر اکرم(صوی اهلل عویه و آله و سوم) به طرق ماموف نقه شده است که فرمودنبد« :انبك
رته ماار اليرر واليرار»(.حريعاموی )319:1403
صرفنظر ا دیدگاههای ماموفی که در خصو ،معنای حدیث اليرر ارائه شده و ببه
ر م برخی ماالفتها در اسمناد به قاعده اليبرر در اثببا يباا برخبی در مبواردی کبه
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يرر وارده ا شاول قواعدی هاانند قاعده عویالید قاعده اتتف قاعده رور و مانند آ

خارج باشد به ليوم تبرا يرر به اسمناد دلیه نفی يرر یا اليبرر فمبوی دادهانبد و ا ایبا
دیدگاه نه تنها در شریعت مقدسه احکام يرری نفی شده است بوکه تعه احکبامی کبه ا
عدم آ ها يرر ال م آید يرور دارد( .مرا ی  )322:1417یرا آ چه ا شبارع مقبدس
حفظ نااید .در تحویه دیگری گفمه شده است :مواردی هااننبد حببس انسبا حسبري گبر چبه
مشاول ياا اتتف نایشود اما به هر حبال ايبراری ا ناحیبه برخبی مکوفبیا نسببت ببه
بعای دیگر است و مسوااو در شریعت با تایع آثبار تکویفبی و ويبعی نفبی شبده اسبت و
چنببیا يببرری منمفببی نایشببود مگببر ایببا کببه راممببی در برابببر آ ثابببت و پرداخببت
شود(.مکارم شیرا ی .)87 :1411
در خصو ،امکا اسمناد به قاعده اليرر در صور نقض حریم خصوصی اطتعاتی
نباید تردید ناود .یرا شأ نيول حدیث اليرر اصوالو نقض حریم خصوصی مبرد انصباری
و خانوادهاش توسط ساره با تندر بوده که به بهانهی سرکشی به ناه خرمبای خبود کبه
در حیا خانه مرد انصاری قرار داشمه مياحم حریم خصوصی آ ها شده و عتوه بر سبو
آسایش روانی موتبا همك عر و آبروی مرد انصاری را فراهم ساخمه بود .لبذا پیبامبر
اکرم(صوی اهلل عویه و آله و سوم) در تاع میا «حق عبور» ساره و «حق حبریم خصوصبی»
مرد انصاری و خانوادهاش ساره را مويم به اخذ اذ و اطتع قبوی دانست .اما پس ا اممنباع
ساره پیامبر(صوی اهلل عویه و آله و سوم) دسمور قوع درخبت خرمبا را ببه عنبوا یبك شبیوه
تبرا نقض حریم خصوصی خانواده انصاری صادر فرمودنبد .در تفسبیر ایبا قابیه گفمبه
شده است که «اليرر واليرار» عوتِ قوع ناه نبوده بوکه عوتِ وتورِ اسمیذا ساره ببوده
است و پیامبر(صوی اهلل عویه و آله و سوم) به قوع درخت ا بار والیت عامه امبر فرمودهانبد.
حمی اگر بپذیریم که اليرر عوت قوبع درخبت نابه نببوده منافباتی ببا قواعبد نبدارد یبرا
اليرر بر قاعدهی سوطنت بر اموال حاکم است.
هاا گونه که فقیها عظبام هااننبد مؤلبف تبواهرالکتم بیبا داشبمهاند براسباس ادلبه
اربعه ایذا مؤما و اهانت و همك حرمت وی و ظوم و ت باو ببه نفبس مبال یبا عبر و
حیثیا معنوی او حرام و مانبوع اسبت(ن فی  1368ج  )74 :22پبس در حکبم تکویفبی
مانوعیت نقض حریم خصوصی اشاا ،تردیدی نیست و براساس دیدگاه برخی محققا
در موارد تعديی به حریم خصوصی و همك عبر و آببروی اشباا ،اسبمناد ببه قاعبدهی
اليرر به منظور اثبا مسؤولیت مدنی مبمنی بر مفرويا و مقدما ذیه است:
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در محیط تشریع انمظار میرود تعه احکامی اسبت کبه مصبالت بنبدگا و منبافع آ هبا را
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مقدمه اول .تردیدی در ثبو حبق ببر عبر نیسبت و در حقبوق اسبتمی ا مصبادیق
سوطنت و ا حقوق راتع به شاصیت فرد و کرامت انسبانی او توقبی شبده اسبت .دارنبدهی
عر آبرو و حیثیت معنوی بر حفظ آ مسبوط اسبت و ببه لحباظ شبرعی و عرفبی همبك
عر و آبرو يرر محسور میشود و نقض حقوق راتع به شاصبیت اوسبت .حمبی بایبد
گفت :عر آبرو و اعمبار انسا ا اعظم حقوق و کامهتریا مظاهر سوطهی قانونی است.
مقدمه دوم .ساره با تندر با رفت و آمدهای سر ده و بدو اعبت و اسبمیذا خبود
عر و حریم خصوصی شاص انصاری را همك میکرد.
مقدمه سوم .ساره مسمقتو در موك انصاری حق عبوری نداشت و حبق عببور او ببه تببع
وتود درخت خرمای وی در حیا مرد انصاری بود به گونهای که با قوع درخت حق عبور
تبعی ساره نیي ایه میشد.
نمی ه مقدما فوق آ است که قایه ميبور تياحم بیا حقیا بود .لبذا نببی اکرم(صبوی
اهلل عویه و آله و سوم) ابمدا سعی کرد که با اسمیذا ا ساره تاع بیا حقبیا شبود و مشبکه
نقض حریم خصوصی مرد انصاری هم حه شود و اما مانی که سباره ایبا راهحبه یعنبی
ورود با اذ قبوی را نپذیرفت و ا سوی دیگر حق عر و حیثیت معنوی به لحاظ حقبوقی
مهمتر و مقدم بر حقوق مالکانه است پیامبر(صوی اهلل عویه و آلبه و سبوم) ببا تعویبه اليبرر
واليرار به قوع درخت سارهی مبياحم امبر فرمودنبد تبا ا تفویبت حبق مهمتبر توبوگیری
فرمایند ( .عراقی ) 151 :1418
بدیا ترتی در قایه فوق پیامبر(صوی اهلل عویه و آله و سوم) در رسیدگی به ایا قایه با
احرا نقض حریم خصوصی شاص انصاری توسط ساره با تندر نه تنها ببه توقبف ایبا
نقض بوکه به ا بیا برد سب و منشأ نقض حریم خصوصی حکبم فرمودنبد(عراقی :1420
.)301
بدیهی است در موارد نقض حریم خصوصی توقف یا ا بیا برد منشأ نقبض یکبی ا
شیوههای تبرا شبه ترم یاد شده است و ا آ تا که يرر معنوی به ویژه يرر ببه آببرو و
حیثیت هاانند صدمه بدنی صدمه به اموال یا منافع مالی نقصی است که باید تبرا شبود
حکم به پرداخت خسار شیوهی تبرانیای است که ایا نقض را تا حبدودی پوشبش مبی
دهد .در معنای عرفی يرر در مقابه نفع و منفعبت توقبی میشبود و تقاببه ایبا دو ا قبیبه
عدم و موکه است و تحقق يرر در مواردی است که شاص حق یا نفعبی را ا دسبت داده
باشد و لو ایا که ایا حق یا منفعت حق آسایش و آرامش روحبی باشبد یبا ماکبا اسبت
حیثیت و اعمبار و آبرو باشد .يرر به عر اصوالو موت نقص حیثیت و اعمببار میشبود و
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در دنیای امرو کاهش حیثیبت و اعمببار خبود مقدمبهی تحابه یا هبای مبادی گونباگو
هاانند ا دست داد شغه ا دست داد اعمبار یا تقویه آ قواداد میشود.
سیره عقت هم بر ليوم تبرا ایا خسار اسمقرار یافمه است و به لحاظ فقهی نیي قاعبده
اليرر که مسمويم نفی و رفع و تببرا هبر گونبه يبرر اسبت مبنبای ال م را ببرای تببرا
خسارا معنوی فراهم میکند .به ویژه آ که در برخی موارد خبا ،روایباتی وتبود دارد
که قانو گذار استمی ای اد ترس یا صدمه عاطفی را ا اسببار يباا و مسبؤولیت مبدنی
دانسمهاست .در روایمی حار امیرالاؤمنیا(عویهالستم) نقه فرمودهاند :رسبول خدا(صبوی
اهلل عویه و آله و سوم) فرمودند اگر دل بمرسد و موت تپش شود دیه دارد (طوسبی :1407
250؛کوینی  1407ج .)314 :7ا منا و متك ایا روایت میتوا اسمفاده کرد کبه ای باد
تببرس و دلهببره در دیگببری یببا هببر گونببه صببدمه عبباطفی و روانببی موتب يبباا اسبت و
هاا گونه که صدمه به تسم شاص دیه و مسؤولیت مدنی دارد صدمهی عباطفی و ایبراد
لطاه به روا او ا مصادیق بار خسار معنوی است که مسمويم پرداخت دیه و ارش مبالی
است.
نتیجهگیري

نمای مطالعا تطبیقی نشا میدهد که حقبوق مسبؤولیت مبدنی در نظامهبای حقبوقی
موی نایتواند هاهی مسائه راتع به نقض حریم خصوصی را پوشش دهبد و ببرای رسبید
به راهحههای مطوور وتامع نیا منبد توسبعه در ایبا حبو ه هسبمیم .ناسبت ببا توتبه ببه
فناوری فيایندهی ارتباطا و مسائه ناشی ا آ نظامهای موبی بایبد نسببت ببه برداشبت و
درك خود ا حریم خصوصی با نگری و ت دید نظر ناایند و ا مطوقگرایی پرهیي ناوده
و رویکرد هاه یا هیچ را در مورد حریم خصوصی کنبار بگذارنبد و ا درتهبنبدی امبور ببا
عناویا صرفاو عاومی یا صرفاو خصوصی اتمنار ور ند.
در ایا راسما نظامهای حقوقی باید هااننبد نظبام انگوبیس قاعبده «مسبؤولیت ناشبی ا
نقض اعمااد» را گسمرش داده و آ را به عنوا مبنایی برای مسؤولیت محض توقبی نااینبد؛
یرا «اعمااد» برای دریافتکنندهی اطتعا صرفنظر ا وصف خصوصی یا عاومی آ
«تکویف را داری» را فراهم میکند.
دوم حقوق مسؤولیت مدنی باید مفهوم قابه انعطاف و تبامعتری ببرای صبدمه و یبا
در نظر بگیرد .اگر چه نظامهای حقوقی عتوه بر یا های مواوس و مادی به سات پذیرش
یا های یر مواوس و یر مادی هاانند صدما عباطفی و روانبی حرکبت مینااینبد در
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برخی نظامها هاانند آمریکا و ایرا دادگاهها هنو ببا دیبدهی شبك و تردیبد ببه صبدما
عاطفی نگاه میکنند و آ را نوعی مسؤولیت نامحدود برای یا اندك میپندارند .در ایا
نظامها دادگاهها باید تتش کنند صدمهی ناشبی ا انمشبار ناصبحیت اطتعبا را ببه رسبایت
بشناسند .عتوه بر آ درك گسمردهتری ا یا يرور دارد تبا بمبوا مسبؤولیت مبدنی
ناشببی ا نقببض حببریم خصوصببی را نسبببت بببه تاببعآوری افشببا و اسببمفاده ا اطتعببا
اشاا ،توسط بنگاههای ت اری اعاال ناود.
سوم نظامهای حقوقی بایبد توقبی بهمبری ا رابطبهی میبا آ ادی بیبا و نقبض حبریم
خصوصی داشمه باشند و آ را توسعه دهنبد .ببر مبنبای برخبی برداشبتها هااننبد آنچبه در
حقوق آمریکا تاری است شبه ترم افشای اطتعا و حقبایق خصوصبی ببا اصبه آ ادی
بیا هاواره تعار دارد .در حالی که ایا گونه نیست و با اعاال يوابط ویژه در ایا مینه
و به کارگیری قواعدی هاانند «نقض اعمااد» میتوا تعاريا ببدوی را مويبوعاو منمفبی
ساخت.
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