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مقدمه
1

شبکه اجتماعي سداختاري اجتمداعي اسد

کده متشدکل از مجموعدهاي از کدنشگدران

اجتماعي نظير اشخاص ،گروههآ ،سدازمانهدا و رشدتهاي از تعدامالت بدين ايدن کدنشگدران
ميباشد .شبکههاي اجتماعي مجازي يا اينترنتي شکل جديدي از شبکههاي اجتماعي هستند
کدددده در آن روابدددد افددددراد بددددر پايدددده راياندددده و اينترندددد صددددورت مدددديگيددددرد.
() Boyd&Ellison,2008:211

سرويس شبکه اجتماعي 2بستري براي ايجاد شدبکههداي اجتمداعي در فضداي مجدازي و
رواب اجتماعي ميان مردماني اس که عاليخ ،افکار ،فعالي ها ،سوابخ يا ارتبافات زنددگي

واقعي خود را به اشترا

ميگذارند .يک سرويس شبکه اجتماعي عبارت از ارائه و معرفي

هدددر يدددک از کددداربران ،غالبددداً در قالدددب پروفايدددل ،و پيونددددهاي اجتمددداعي اوسددد .
() Craige,2008:22
بهرغم کارکردهداي سدودمند ،شدبکههداي اجتمداعي مجدازي مديتوانندد دربردارنددهي
ريسکها و مخافرات متنوعي براي کاربران خود باشند و آنها را درگير مسايل و مشدکالت
پيچيدهاي نمايند .يکي از مهمترين مسايل و مشکالت شبکههاي اجتماعي تعددّي بده حدريم
خصوصي اشخاص و به ويژه حريم خصوصي افالعاتي آنهاس .
حريم خصوصي 3که در ترمينولوژي حقوقي از آن به حخ خلدوت و رهدا بدودن از نگداه
ديگران و نظارت عموم تعبير ميشدود )Grubbs, 2011 :7;Mintz,1996:429 ( ،از حقدوق

بنياديني اس که مصاديخ آن در چهار حوزه حريم خصوصي منازل و اماکن ،حريم خصوصدي
جسماني ،حريم خصوصي افالعاتي و حريم خصوصي ارتبافي بررسي ميشود.

1. Social Network
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2. A Social Networking Service
3. privacy

حريم خصوصي افالعاتي 1،حخ شخص در کنترل افالعدات شخصدي مربدو بده خدود
اس تا بتواند آنها را محرمانه نگه دارد و از تحصيل ،پردازش و انتشار آنهدا بددون رضداي
وي جلوگيري شود .بديهي اس از ميان افالعدات شخصدي آن دسدته از افالعداتي کده بده
حساس 2ياد ميشود ،در قلمدرو حدريم خصوصدي قدرار گرفتده و مدورد حمايد نظدامهداي
حقوقي ميباشد) Ian,2004:94(.
قابلي شبکههاي اجتماعي به گونهاي اس

که بهرغدم تمهيددات فندي موجدود ،نده تنهدا

امکان دس يابي اشخاص ثالث به افالعات خصوصدي کداربران وجدود دارد ،بلکده امکدان
قرار گدرفتن افالعدات شخصدي آنهدا در دسد

شدرک هداي تجداري بدزرگ يدا نهادهداي

حکومتي وجود دارد و اين امکان را برايشان فراهم ميکند که از فريخ پروفايل کاربران بده
بسياري از افالعات حساس آنها دسترسي پيدا کنند.
اعضاي اين شبکهها معموالً با تشکيل گروههايي به افالعات يکدديگر دسترسدي دارندد.
از مخافرات افالعات شخصي مربو به حدريم خصوصدي افدراد ايدن اسد کده افالعدات
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حف محرمانگي و خصوصي بودن آن اهتمام دارد و از آنها بده عندوان افالعدات شخصدي



مزبور توس يکي از اعضاي گروه براي اشخاص خارج از گروه يا براي عموم افشداء شدود،
همان گونه که ايدن احتمدال وجدود دارد کده شدخص متخلّفدي بدا سدوءاسدتفاده از دادههداي
شخصيِ سوژه ،و سرق هوي  3وي اقدام به ايجاد پروفايلي به ندام وي نمدوده و بدا معرفدي
خود به جاي او ،اهداف خويش مانند دسترسي به پروفايل و افالعات سداير اعضداي گدروه
دنبددال کنددد .مطددابخ بررسدديهددا در سددال  ،2111شص د ميليددون حسدداب کدداربري کدداربران
شبکههاي اجتماعي آنالين تح دسترسي غير مجاز قرار گرفته بودند)Skinner,2011:1( .
در اين مقاله ،سؤال اصلي پژوهش ما اين اس که رويکرد نظامهداي حقدوقي نسدب بده
نقض حريم خصوصي افالعاتي در شبکههاي اجتماعي مجازي چگونه اس و قلمدرو ،مبندا
و شراي تحقخ مسؤولي

مدني ناشي از آن چيس ؟

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

از حريم خصوصي و قلمرو آن بدر حسدب مبداني

اگر چه مباني فلسفي و نظري حماي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نظام هاي حقوقي مختلف تا حدودي متفاوت اس  ،حماي از حدريم خصوصدي بده عندوان
نماد حماي از شخصي و کرام انساني در اصل ( )12اعالميه جهاني حقوق بشر و اصدل
( )3کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد تلکيد قرار گرفته اس  ،و ابعدادي از آن در قدوانين
اساسي و عادي کشورها مورد حماي

قرار گرفته و رويده قضدايي برخدي نظدامهدا بده ويدژه

نظامهاي کامناليي نظير آمريکا در وض ،قواعدي در حمايد

از حدريم خصوصدي اهتمدام

داشته اس .
براساس ماده ( )1قانون مدني فرانسه «هر کس حخ دارد که زندگي خصوصدي او مدورد
احترام قرار گيرد» .در صورتي که اين حخ مورد تجاوز قرار گيرد محاکم فرانسه با تفسدير موسد،
از قواعد حقوقي ،شيوههاي جبران ممکن را فراهم مينمايندد .در ايدن نظدام مفهدوم دقيدخ حيدات
خصوصي 1در مقررات موضوعه تعريدف نشدده اسد و توسدعهي حقدوق در ايدن راسدتا بده
دادگاهها محول شدده اسد  .در وهلدهي اول خدانواده و زنددگي خصوصدي ،وقداي ،داخلدي
روزمره ،وضعي

سالمتي شخص ،زندگي عشقي و احساسات او ،رواب دوستانهي شدخص

و تعطيالت او ،جنبههاي خصوصي زندگي کاري و نيز مکان ونوع مجدالس تشدريفاتي او را
شامل ميشود ( .)Cornu,1980:234اما رويه قضايي فرانسه قلمدرو حدريم خصوصدي را بده
ابعاد ديگري از زندگي خصوصي فرد مانند تغيير جنسي به واسطه عمل جراحي ،افالعات
دفتر خافراتها تعميم داده اس )Von Bar&Clive,2009:3149( .
در حقوق بلژيک اصل ( )22قانون اساسي نقطهي آغدازين تکداليف مربدو بده رعايد
حريم خصوصي اس  .همان گونه که در حقوق اسسانيا معناي حخ حريم خصوصي در اصل
( )13قانون اساسي نهفته اس و رويده قضدايي حدخ حدريم خصوصدي را بده مقدوالتي نظيدر
آرامش و آسايش فرد گسترش دادهاند.
از آنجددا کدده سددطح حماي د از حددريم خصوصددي در کشددورهاي عضددو اتحاديدده اروپددا
يکنواخ نيس  ،کميسيون اروپايي در بخش مسؤولي هاي غير قدرارداديِ مقدررات نمونده

حقوق مدني اروپا 2مدواد ويدژهاي بدراي حمايد
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از شخصدي  ،آزادي و حدريم خصوصدي

1. vie privee
2. DCFR

اشخاص اختصاص داده اس  .براساس ماده ( )2 :213از کتاب ششم اين مجموعه:
 .1زيان وارده به يک شخص فبيعي که در نتيجهي تجاوز به «حخ احترام بده شخصدي »
او ،نظير حخ آزادي و حخ حريم خصوصي ،حدادث مديشدود و آسديب و صددماتي از ايدن

1. Torts
2. Trespass to goods

رویکرد نظاماهی حقوقی رغبی و اسالم نسبت هب نقض حریم خصوصی اطالاعایی رد بکههاهی اجتماعی مجازی

قبيل ،خساراتي اس که بايد بنا بر قانون جبران شوند.
 .2زيددان وارده بدده يددک شددخص در نتيجددهي آسدديب بدده شددهرت و اعتبددار آن شددخص و
صدماتي از اين قبيل هم خساراتي هستند که بايد بنا بر قانون جبران شدوند ،در صدورتي کده
حقوق ملي کشور عضو چنين مقرر داشته باشد.
اين ماده که براساس مباني حقوق بشر اروپايي وضد ،شدده اسد  ،حقدوق غيدر مدادي و
معنوي شخص را به عنوان يک قاعده عام و تح عنوان «حقوق مربو به شخصي » مدورد
حماي قرار داده اس  .يکي از ابعاد مهم شخصي انساني حريم خصوصدي اوسد کده در
اين ماده به روشني مورد حماي قرار گرفته و در صورتي که به واسطه تعدّي به اين حقدوق
صدمه و آسيبي حادث شود ،شخص متعدّي ملزم به جبران آن اس .
ضررهاي ناشي از نقض حريم خصوصي اشخاص بر حسدب مدورد ممکدن اسد ضدرر
معنوي يعني صدمات عاففي و آسيب به سالم روحدي رواندي شدخص ياکداهش اعتبدار و
تضيي ،حيثي او باشد که مورد اخير ممکن اس عالوه بر ضرر معنوي موجب ضرر مدادي
و کاهش ارزش بازاري نام و هوي شخص ،به ويژه در فرضي که نام شخص به عندوان ندام
تجاري او مورد استفاده قرار ميگيرد ،شود .قسم ديگدر از ضدررهاي ناشدي از نقدض حدريم
خصوصي ،ضرر ناشي از دسترسي به اسرار تجاري شخص و سدوء اسدتفاده از آن اسد کده
امروزه بسان مالکي هاي فکري ،مدالانگداري شدده و ارزش تجداري دارندد و فبيعتداً ضدرر
مادي محسوب شده و بنا بر قانون بايد جبران شوند)Von Bar & Clive, 2009:3136( .
در کشورهاي کامن اليي حخ حريم خصوصي به عنوان يک قاعده کلي به تددريا و بده
کندي شناسايي شده اس  ،و دعاوي مسؤولي مدني مبتني بدر تعددي بده حدريم خصوصدي
معموالً در قالب شبه جرمهاي معين 1مطرح ميشود .در حقوق انگليس شبه جرمهايي مانندد
تجاوز به اموال 2بدراي برداشدتن دفترچده خدافرات و خوانددن آن بددون رضداي صداحب،
اضرار عمدي موجب رنا و عذاب رواني ،مزاحم و آزار و اذيد خصوصدي (در فدرض
تعدي به آرامش فرد) ميتواند مبنايي براي دعواي نقض حريم خصوصي باشند .با اين همه،
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ارزشهاي مذکور در مواد ( )3و ( )11کنوانسديون اروپدايي حقدوق بشدر ،اکندون بده عندوان
بخشي از سبب دعواي نقض اعتماد در اين نظام حقوقي تلقي ميشدوند .در حقدوق آمريکدا
نظريه پردازاني همانند پراسر با تجزيه و تحليل مصاديخ مختلف نقض حريم خصوصي آنهدا
را در چهار گروه فبقهبندي نمودهاند که در ادامهي بحث به آن خواهيم پرداخ .
در حقوق موضوعه ايران ،اگرچه اليحه جام ،حمايد از حدريم خصوصدي تداکنون بده
تصويب قانو نگذار نرسيده اس  ،امدا احتدرام بده حدريم خصوصدي و حمايد قدانوني از آن
براساس آموزههاي ديني ،مباني فقهي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ،به عنوان يک اصل
و قاعده عام حقوقي پذيرفته شده اس .
در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ابعاد مختلدف حدريم خصوصدي و حقدوق
مربو به شخصي انساني مورد حمايد قرارگرفتده اسد  .بدر اسداس اصدل بيسد و دوم،
حيثي  ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون اس و در اصل بيسد
و سوم ،هرگونه نقض حريم خصوصي ارتبافي و افالعاتي ممنوع شناخته شده اس .
براساس آموزه هاي ديني ،اصول بنياديني همانند اصدل عدزّت و کرامد انسدان و اصدل
اختيار و آزادي توأم با مسؤولي انسان در اعمدال و افعدال خدويش ،مسدتلزم رعايد حدريم
خصوصي اشخاص و عدم تعدّي به آن اس و در آيدات مختلدف قدرآن کدريم ،مؤمندان از
هرگونه تجسس در امور ديگران و ورود بدون اذن در حريم خصوصي يکديگر من ،شدده و
به عدم افشاي افالعات خصوصي افدراد و حفد اسدرار ،آبدرو و حيثيد اشدخاص تکليدف
شدهاند .عالوه بر آن ،براساس يک اصل و قاعده عدام در شدريع اسدالمي کده در ادبيدات
فقهي قاعده احترام ناميده ميشود ،جان ،مال ،آبرو و حيثي اشخاص اعم از مسلمان و غيدر
مسلماناني که در قلمرو حکوم اسالمي زندگي ميکنند ،محترم اس و هرگونه تعدّي بده
آن مستلزم ضمان اجراهاي قانوني اس .
 .2رويکرد حقوق آمريکا در رويارويی با نقض حريم خصوصی

در حقددوق آمريکددا مباحددث حددريم خصوصددي براسدداس ايددده "شددبه جددرم نقددض حددريم
خصوصي" توسعه يافته اس  .پيشگام اين بحث ساموئل وارن 1و لوئيس برندديز 2بودندد کده
در مقاله مشهور خود به سال  1311درباره حدريم خصوصدي ،اسدتدالل نمودندد کده حقدوق
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1. Samuel Warren
2. Louis Brandeis

مسؤولي

مدني بايد از شخصي

افراد در برابر افشاي امور خصوصي آن هدا در رسدانههداي

فضول ،حماي کند .پنجاه سال بعد ،ويليام پراسر 1دعاوي و پروندههايي که نظريده «وارن و
برنديز» را پذيرفته بودند ،ارزيابي نمود و آنها را در چهار دسدته سداماندهي نمدود و از نفدوذ
محققاندده او درحقددوق موضددوعه آمريکددا بدده رسددمي

شددناخته شددده اس د Richards, (.

.) 2011:359
 .1-2انواع شبه جرم ناظر بر نقض حريم خصوصی در حقوق آمريکا

امروزه ،چهار شبه جرم معرفي شدهي توس پراسر در مورد حدريم خصوصدي در رويده
قضايي آمريکا پيگيري و به شرح زير توصيف ميشوند)Prosser, 1960: 389( :
 .1ورود 2و دخول سرزده به انزوا 3و خلوت 3خواهان يا ورود غير مجاز به امور خصوصي او
 .2افشاي عمومي 2وقاي ،خصوصي شرمآور دربارة خواهان
 .3انتشار مطلبي که شخصي

و بياعتبار 3کردن شخص.

خواهان را در اذهان عمومي تضعيف ميکند يعندي بددنام

رویکرد نظاماهی حقوقی رغبی و اسالم نسبت هب نقض حریم خصوصی اطالاعایی رد بکههاهی اجتماعی مجازی

خود به عنوان محقخ برجسته مسؤولي

مدني در آن زمان استفاده کرد تا مطمئن شدود نهدال



 .3غصب 2نام خواهان يا استفاده از همانندي او به نف ،خوانده
پراسر در مقاله خود به خوبي مبداني اجتمداعي حدريم خصوصدي را توضديح مديدهدد و
چنين استدالل مي کند که شبه جرم تعدّي و ورود به حريم خصوصي ،هنجارهاي اجتمداعي
را که قواعد ادب و نزاک  3اس
ميکند)Post,1989: 957( .

 ،حف ميکند و از کرام

فرد و هوي

جامعه پاسداري

برخي از نويسندگان حقوقي معتقدند شبه جرم تعدّي به حريم خصوصي 1بديش از يدک
قرن اس که به عنوان يک خطاي مدني در ايداالت متحدده شدناخته شدده اسد و بديشتدر
ايال ها ،چهار شدکل مدرتب و البتده متمدايز فدوق الدذکر را بدراي ايدن شدبه جدرم شناسدايي

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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نمودهاند ،درحالي که دادگاههاي کشورهاي مشتر المنداف( ،کدامناليدي) در روندد بسديار
آهستهاي شبه جرم تعدّي به حريم خصوصي را به رسمي شدناختهاندد (.)Hunt,2012:662
عنصر مشتر چهار شبه جرم ياد شده ،صدمهي عاففي و فشار رواندي بده خواهدان و ورود

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

خسارت معنوي به او و به فور کلي به هم خوردن آرامش روحي و رواني اوس .
 .1-1-2شبه جرم ورود به خلوت

1

شبه جرم ورود به حريم خصوصي در شبکههداي اجتمداعي شدامل نفدوذ و هدک کدردن
پروفايلهاي شخصي و دسترسي غير مجاز بده دادههداي حسداس شخصدي ،گدردآوري غيدر
مجاز افالعات خصوصي اشخاص ،تغيير غير مجاز دادهها و تخريب دادههدا و ارسدال اسدسم
ميشود .معيار تحقخ اين شبه جرم آن اس که «ورود» نسب به يک فرد متعارف بده شددت
تهاجمي و رنجاننده باشد.
 .2-1-2شبه جرم افشاء

2

ميان «ورود به خلوت» و «افشاء» تفاوت مهمي وجود دارد .شبه جرم افشاء ،عمدل انتشدار
الفاظ يا تصاوير اس

و لزوماً مستلزم اقدام شخصي افشاکننده براي ورود به خلوت شدخص

نميباشد .با اين همه ،دو عنصر «افالعات خصوصي» و «تهاجمي و آزار دهنده بودن نسدب
به انسان متعارف» ،به فور مشتر
ها «نزاک

در هر دو تخلّف وجود دارد .از اين رو ،در هدر دوي آن

اجتماعي» به شدت نقض ميشود)Richards, 2011:382(.

عناصر تشکيل دهنده ي شبه جرم افشاي عمومي حقدايخ خصوصدي سده مدورد اسد .1 :
انتشار عمومي .2 ،خصوصي بودن حقايخ و  .3بسيار رنجاننده بودن چنين افشايي براي يدک
انسان متعارف .برخدي از محققدان ،ايدن کده موضدوع افشداء مدرتب بدا مصدالح عمدومي و از
دغدغدده هدداي مشددروع جامعدده نباشددد را بدده عنددوان شددر ديگددري بدددان افددزودهانددد
()Strahilevitz,2005:928
يکي از مسايل مطرح در مورد افشاي حقايخ خصوصي در شبکههاي اجتماعي اين اس
که معموالً خود شخص اين حقايخ را براي برخي از دوستان خويش که گاه يدک گدروه ده
يا پانزده نفره هستند ،بيان ميکند .در عمل ممکن اس برخي از اعضاي گدروه آن حقيقد
را براي اشخاص ثالث بازگو نموده يا در سطح عموم منتشر نمايندد .در چندين مدواردي ايدن
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1. Intrusion
2. Public disclosure

سؤال براي دادگاهها مطرح ميشود که با توجه به اقدام شدخص بدر ضدرر خدويش و افشداء
نسبي افالعات ،آيا کماکان شبه جرم افشاء محقخ ميشود؟
در برخي از ايال هاي آمريکا مانند «اوهدايو» ،دادگداههدا معتقدندد کده تصدميم و اقددام
حريم خصوصي تلقي شدن آن افالعات را از بين ميبرد .اما محاکم ايال

«جرجيا» بر ايدن

ديدگاه تلکيد دارند که افشاء افالعات حساس بدراي تعدداد معددودي از افدراد ،بده صدرف
احتمال افشاي آن براي هزاران شخص بيگانه ،ضرورتاً آن افالعات را عمومي 1نميسازد.
براساس يک برداش

سخ گيرانه از حريم خصوصي افالعات ،زماني که افالعات بدا

شخص ديگري در ميان گذاشته شود ،از خصوصي بودن خارج مديشدوند .امدا واقعيد

آن

اس که در فيف وسيعي از اين موقعي ها ،اشخاص بدر حسدننيد دوسدتان خدود و تعهدد
ضمني آنها بر رازداري تکيه ميکنند .افشاي حقايخ خصوصدي بدراي افدراد معددود معمدوالً
ميتواند واجد غرض عقاليي باشد و اقدام بر ضرر خود محسوب نميشود ،گاه اين امدر بده
انگيزهي مشورت و کسب راهحل صورت ميگيرد و گداه چندين افشدائاتي منجدر بده روابد

رویکرد نظاماهی حقوقی رغبی و اسالم نسبت هب نقض حریم خصوصی اطالاعایی رد بکههاهی اجتماعی مجازی

خواهان در ب ه اشترا

گذاردن افالعات حسداس بدا چندد نفدر ،انتظدار و توقّد ،او در مدورد



محرمانه و صميمي ميشود و نف ،رواني دارد و اغلب به هر دو فرف ،به عندوان يدک تبدادل
احساسات ،سود ميرساند.
بنابراين ،در مواردي که شخص افالعات حساس خود را به فدور محددود بدراي برخدي
اشخاص افشاء مي کند ،نسب به اين افالعات هم بايد قائل به نوعي حريم خصوصي شدويم
2
که برخي صاحبنظران از آن به «حريم خصوصي محدود» تعبير ميکننددStrahilevitz, (.
 )2005:12حريم خصوصي محدود مبتني بر اين انتظار معقول اس
افالعات آن را بيشتر افشاء نکنند.

کده دريافد

کننددگان

 .3-1-2شبه جرم بدنام و بی اعتبارکردن

شبه جرم اخير ناظر بر انتشار افالعاتي اس که اعتبار اجتماعي خواهدان را پدايين آورده
و بدده شدددت نسددب بدده يددک انسددان متعددارف اهاند آميددز باشددد و چنانچدده موضددوع آن از
دغدغههاي عمومي اس همراه با سوء ني و با انگيزهي بدخواهانه منتشر ميشدود .اسدتفاده
از فريمها و لينکهاي فوقالعاده بر روي وبساي هاي ديگر ،مديتواندد منجدر بده دعدواي

1. public
2. Limited privacy
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« »false lightشود .سوءاستفاده از عکسهداي اشدخاص و قدرار دادن آنهدا بدر روي صدفحه
وب به وسيلهي يک وبساي

نيز ميتواند منجر به اين شبه جرم شود.

 .4-1-2شبه جرم غصبِ نام و اعتبار

1

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تعدّي به حخ انتشار يا حخ کنترل و بهرهبرداري تجاري از نام ديگري يا پيکر و تصوير و
هماننديهاي شخص ديگر اس )Grubbs, 2011: 9(.
 .2-2تعارض شبه جرم افشاء با آزادي بيان

از مسايلي که در مورد شبه جرم افشاء در حقوق آمريکدا بده فدور جددي مطدرح بدوده،
تعارض آن با اصول و ارزشهايي همانند حخ آزادي بيان 2،آزادي افدالعرسداني 3و جريدان

آزاد افالعات 3اس  .به ويژه زماني که افشاء و انتشدار افالعدات توسد رسدانههدا صدورت
ميگيرد.
«وارن و برنديز» در مقاله معروف خود بر اين موضوع تلکيد ميورزند که هتک حرم
اشخاص با افشاي افالعات خصوصي آنها توس رسانهها و روزنامهها جديتدر اسد  .زيدرا
عالوه بر آن که نسب

بده شدخص زيدانآورتدر اسد  ،موجدب پدايين آمددن اسدتانداردهاي

اخالقي جامعه شده و به احساسات عمدومي هدم صددمه مديزندد .بندابراين ،تهديدد ناشدي از
بدگويي يا نشر مطالب غير اخالقي توس رسانههدا صدرفاً صددمه بده عوافدف و احساسدات
شخصي نبوده بلکه اخالق اجتماعي را نيز مدورد تهديدد قدرار داده و زميندهسداز رشدد ابعداد
حيواني و سخيف فبيع

انساني ميشود) Warren&Brandeis,1890:2304(.

از سوي ديگر ،در حقوق آمريکا اين اعتقاد عمومي در ميدان صداحبنظدران و محداکم
وجود دارد که اِعمال گستردهي قاعده شبه جرم افشاء حقايخ خصوصي در عمدل بدا آزادي
بيان و اصالحيه نخس قانون اساسي آمريکا تعارض دارد و معتقدند شبه جرم افشاء با قانون
اساسي مغاير اس و بايد به فور کلي به نف ،آزادي بيان کندار گذاشدته شدودRichards, ( .
)2011:375
بسياري از پژوهشگران مدعي هسدتند کده افشداي حدريم خصوصدي در رسدانههدا منداف،
اجتماعي مهمي را تلمين ميکند و معتقدند ما بايد قادر به ايجاد توازن ميان حريم خصوصي
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1. appropriation
2. Freedom of expression
3. Freedom of information.
4. Free flow of information.

و آزادي بيان بوده ،و به آزادي بيان در خصوص موضوعات مرتب با مناف ،مشروع عمومي،

پايبند باشيم .بر اين اساس« ،رابرت پُس » 1معتقدد اسد کده شدبه جدرم افشداء يدک هددف
اجتماعي ،يعني حف قواعد نزاک و رفتار خوب را که از شدلن وکرامد انسداني حمايد

عمومي مشروع اس « ) Post,1989:1007(.دانيل سوالو» 2هم معتقدد اسد

کده شدبه جدرم

افشاء ميتواند با اصالحيه نخس سازگار شود و ضمان اجراهاي آن صرفاّ نسب به افشاي
عاليخ خصوصي اعمال شود .او معتقد اس که «برنديز» بدا معيدار «ارزش خبدري داشدتن»،3
آزادي بيان را با حريم خصوصي وفخ داده اس

و حقوق بايد «تدوازن ظريدف» بدين آزادي

بيان و حريم خصوصي را در دعاوي فردي اجرا نمايد) Solove,2007:120(.
بدين ترتيب ،قاعده تثبي شده درحقوق فعلي آمريکا اين اس که اگر رسانهاي به نحو
قانوني افالعات مطابخ واق ،دربارهي يک موضدوع بدا اهميد عمدومي را بده دسد آورد،
مقامات عمومي نميتوانند از لحاظ قانون اساسي انتشار چنين افالعداتي را مند ،يدا مجدازات
کنند) Richards, 2011:377(.

رویکرد نظاماهی حقوقی رغبی و اسالم نسبت هب نقض حریم خصوصی اطالاعایی رد بکههاهی اجتماعی مجازی

ميکند ،تلمين ميکند و در موارد موارد تعارض آن با اصل آزادي بيان ،معيدار وجدود نفد،



 .3-2نقد رويکرد آمريکايی

برخي حقوقدانان کامناليي از اين رويکدرد انتقداد نمدوده و معتقدندد چندين چدارچوبي
تمامي موارد نقض حريم خصوصي را دربرنميگيرد و پاس گدوي نيازهدا نيسد  .از مدوارد
مهم و برجستهاي که از دستهبندي چهارگانهي پراسر به جدا ماندده اسد « ،شدبه جدرم ايدراد
فشار رواني» و «شبه جرم نقض اعتمداد» اسد  .بررسدي ايدن مسدلله کده چگونده پراسدر ايدن
دعاوي مرتب را از راهحل خود در مورد نقدض حدريم خصوصدي مسدتثني نمدوده اسد  ،از
رويکرد ايشان در شبه جرايم حريم خصوصي پرده برميدارد.
اولين استثناي پراسر آن چيزي اس که وي درد و رنا رواني مينامد و اکنون به عندوان

"ايراد عمدي فشار رواني" شناخته ميشود .پراسر خود نيز همپوشاني قابل توجه ميان ايدراد
فشار عمدي و حريم خصوصي را تصديخ ميکند و در مقدمهي بخش ايراد صددمه عمددي
رسالهي نخس خود ميگويد« :حرک حقوق در پذيرش حخ آرامش ذهندي و ايدن کده آن را
تح عنوان مستقلي مورد حماي

قانوني قرار دهد ،حتي در برابر تعدّياتي که عمداً صدورت
1.Robert Post
2.Daniel Solove
3. Newsworthy
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ميگيرد ،بسيار کند اس و تاکنون قاعدهاي که بدر مبنداي آن ايدراد صددمه و فشدار رواندي
دعوايي مستقل از شبه جرمهاي ديگر باشد ،وجود ندارد» )Prosser,1960:193( .از ديدگاه
پراسر ،دو شبه جرم يادشده بخشي از يک مسللهي وسي،تر يعني حماي از آرامش ذهندي و

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

رواني در برابر آشدفتگي و اخدتالل نامتعدارف هسدتند و اميددوار بدود بدا توسدعه و تصدديخ
عمومي شبه جدرم جديد ِد ايدراد عمددي صددمه رواندي ،اکثريد

وسديعي از دعداوي حدريم

خصوصي نيز در آن جذب شوند.
دومين اسدتثناي فبقدهبنددي پراسدر" ،شدبه جدرم نقدض اعتمداد" اسد  .ايدن شدبه جدرم،
درفرضي کده شدخص در برابدر ديگدري مکلّدف بده رازداري اسد

و آن تکليدف را نقدض

ميکند ،شديوهي جبراندي را فدراهم مديکندد )Richard & Solove,2007:156(.شدبه جدرم
نقض اعتماد در حقوق انگليس توسعهي قابلتوجهي داشدته و از بسدياري از حقدوق همانندد
موارد مذکور در دسته بندي پراسر ،حماي ميکند اما در حقوق آمريکا بده صدورت يدک
دکترين خردسال باقي مانده اس .
به رغم اين که پذيرش شبه جرمهاي حدريم خصوصدي فراحدي شدده توسد پراسدر بده
عنوان يک موفقي بزرگ در حقوق آمريکا ارزيابي مي شود اما اين دستهبندي دس کدم
از دو جنبه قابل انتقاد اس  .نخس آن که به فور مؤثر و جدي از نقدض حدريم خصوصدي
توس رسانهها حماي نميکنند زيرا شبه جرم افشداء در عمدل داراي قيدود فدراوان اسد و
منحصر به افشاء افالعداتي شدده کده ارزش خبدري نداشدته باشدند و در عمدل ،بدا توجده بده
مالحظات مربو به آزادي بيان و افالعرساني ،بيشتر دعاوي مربو به شدبه جدرم افشدا ،بده
نف ،خواهان نتيجه نميدهند .دوم اين که ،مسايل جديد مربو بده حدريم خصوصدي همانندد
جم ،آوري گسترده ،استفاده و افشاي افالعات شخصي توس بنگاههاي تجاري را پوشدش
نميدهند .فراتر از آن ،مسايلي همانند جم،آوري دادهها از پايگاههاي افالعداتي اينترنتدي و
نيز تخلفاتي نظير تخريب دادهها و افالعات ،تح پوشش عناوين چهارگانهي پراسدر قدرار
نميگيرند ،و دادگاهها چنين نتيجه ميگيرند که اين موارد مصداق تعدّي و ورود به خلدوت
خواهان نميباشند.
در حالي که تحقخ شبه جرمهايي همانند «افشاي عمومي»« ،ورود به خلوت» و «بياعتبدار
ساختن شخص» مستلزم آن اس که تعدّي به حريم خصوصي نسب به شخص متعارف ،بده
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شدت تهداجمي و آزار دهندده باشدد ،بسدياري از افالعداتي کده توسد بنگداههداي تجداري

جم،آوري ،استفاده و پردازش ميشوند ،به تدريا و کم کدم صدورت مديگيدرد و معمدوالً
جم،آوري ،استفاده و پردازش آنها چندين شدرفي را محقدخ نمديسدازد .از ايدن رو ،برخدي
محققان پيشنهاد نمودهاند که براي شرک هايي کده دادههدا و افالعدات را فداش مديکنندد،
جرم کامناليي مبتني بر رويههاي افالعاتي منصفانه شدهاندد ( )Ludington, 2006: 172و
بعضي ديگر ،پيشنهاد شبه جرم نقض اعتماد در صورت سوءاستفاده شدرک هدا از افالعدات
شخصي را ارائه کردهاند)Litman,2000: 1283( .
به دليل امعاننظر به اين واقعي

و کاستيهاي حقوق موضوعه در ايدن بداره ،بسدياري از

کشورها ،حتي کشورهاي کامناليي مانندد آمريکدا ،قدوانين خاصدي را پيرامدون حمايد از
دادهها و افالعات شخصي ،پردازش ،استفاده و انتشدار آن هدا وضد ،نمدودهاندد و در سدطح
اتحاديه اروپا که انگلستان نيز در آن عضوي دارد ،مقررات و دستورالعملهاي متعددي در
اين راستا تصويب و اجرايي شده اس .

1

رویکرد نظاماهی حقوقی رغبی و اسالم نسبت هب نقض حریم خصوصی اطالاعایی رد بکههاهی اجتماعی مجازی

مسؤولي

محض پيشبيني شود( )Citron, 2007: 265و عدهاي خواهدان ايجداد يدک شدبه



 .3رويکرد رومی ژرمنی در رويارويی با نقض حريم خصوصی

در کشورهاي تاب ،حقوق نوشته ،عالوه بر آن که قلمرو حماي از حدريم خصوصدي بدر
حسب قوانين موضوعه و تفسير موسّ ،يا مضيّخ آنها در رويه قضايي تدا حددودي متفداوت از
نظامهاي کامن اليي و معموالً تابعي از قاعده عام حقوق مربو به شخصدي اسد Von ( ،
 )Bar&Clive, 2009:1351شراي و ارکان دعاوي مسؤولي
خصوصي نيز متفاوت اس .

مدني ناشدي از نقدض حدريم

در حاليکه در برخي سيستمها نظير حقوق بلژيدک ،دعداوي مطالبدهي خسدارتِ ناشدي از
نقض حريم خصوصي تاب ،شراي عام مسدؤولي مددني در مدواد ( )1332و ( )1333قدانون
مدني اين کشور اس

در برخي سيستمها همانند حقوق فرانسه رويده قضدايي در خصدوص

دو رکن مسؤولي مدني يعني اثبات «تقصير خوانده» و «ورود ضرر» ،انعطاف به خدرج داده
و صددرف نقددض حددريم خصوصددي تقصددير محسددوب مدديشددود و شددر اثبددات ضددرر نيددز

1.Directives 95/46/EC , 2006/24/E, 2009/136/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL.
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سخ گيرانه اعمال نميشود 1 .زيرا اصوالً در چنين دعاوياي ضرر وارده ،ضرر معنوي اعم
و در

از صدمات روحي و آزار و اذي رواني يا ضدرر بده حيثيد و اعتبدار زيانديدده اسد
حقددوق فرانسدده پرداخ د غرام د باب د خسددارات معنددوي پذيرفتدده شددده اس د Von ( .

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

)Bar&Clive, 2009: 3149
با توجه به تفاوت رويکرد نظامهاي ملدي اروپدايي در خصدوص مفهدوم و قلمدرو حدريم
خصوصي و مسؤولي مدني ناشي از نقض آن و با در نظر گرفتن ايدن کده برخدي از مدوارد
نقض حريم خصوصي در عمل از ضمان اجراي قانوني برخدوردار نمديشدوند ،قانونگدذار
اروپايي دس

به ابتکار جالبي زده اس

و در مداده ( )2 :212مقدررات نمونده حقدوق مددني

اروپا« ،نقض اعتماد» به عنوان يک مبناي عام مسؤولي

مدني تعريف شده و ضدرر ناشدي از

آن را از خسارات قابل جبران دانسته اس  .براسداس ايدن مداده« :زيدان وارده بده شدخص در
نتيجهي رد وبدل شدن افالعات که بر حسب فبيع آن افالعدات ،يدا شدراي و اوضداع و
احوالي که آن افالعات تحصيل ميگردند ،درياف کنندهي افالعات ميداندد يدا بده فدور
متعارف بايد بداند که آن افالعات براي شخص زيانديده محرمانه و نيازمندد رازدارياندد،
از خساراتي اس که بنا بر قانون بايد جبران شوند».
گفتني اس  ،قاعدهي مسؤولي ناشي از نقدض اعتمداد ريشده در نظدامهداي کدامناليدي
دارد .در حالي که در کشورهاي اروپاي مرکزي و جنوبي عندوان مسدتقلي بدراي مسدؤولي
ناشي از نقض اعتماد وجود ندارد و تکليف رازداري تنها در مورد برخي حرفهها در قدوانين
موضوعه تصريح شده اس  ،در ماده فوق الذکر« ،نقض اعتماد» به عنوان يک قاعدده عدام و
مستقل مورد پذيرش قانونگذار اروپايي قرار گرفته اس  .به اعتقاد مفسرين ،اعتمداد در ايدن
ماده اعم از اعتماد مطلخ و اعتماد نسبي 2اس )Von Bar&Clive, 2009:3182( .
 .4رويکرد حقوق موضوعه ايران با توجه مبانی فقهی آن

در خصدوص ممنوعيد نقدض حدريم خصوصدي افالعداتي در حقدوق موضدوعه ايدران
ترديدي نيس  .در قانون جرايم راياندهاي مصدوب  1333بسدياري از مصداديخ نقدض حدريم
خصوصي افالعاتي ممنوع و جرمانگاري شده و براي آنها ضمان
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اجراي کيفري تعريدف

1. Coss. civ. 5 November 1996. Bull. civ. 1996, I, no, 378 p 265 .
2. absolute and relative confidentiality

شده اس  .براساس ماده ( )1اين قانون دسترسي غيرمجاز به دادهها يدا سدامانههداي راياندهاي
ممنوع و مستوجب مجازات حبس يا جزاي نقدي اس  .مطابخ ماده ( ،)12سرق و ربدايش
افالعات و دادههاي متعلخ به ديگري ممنوع و جرم محسوب ميشود .به موجب مداده ()13
خانوادگي يا اسدرار ديگدري را بددون رضداي او جدز در مدوارد قدانوني منتشدر کندد يدا در
دسترس ديگران قرار دهد به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيد
به حبس يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات محکوم ميشود.

او شدود،

در مدداده ( )3قددانون نحددوه مجددازات اشخاصدي کدده درامددور سددمعي و بصددري فعاليتهدداي
غيرمجاز مي نمايند مصوب  ،1333نيدز تهيده و توزيد ،فديلم يدا عکدس مراسدم خدانوادگي و
اماکن اختصاصي سايرين جرمانگاري و مسدتوجب دو تدا پدنا سدال حدبس و محروميد از
حقوق اجتماعي به مدت ده سال و هفتاد و چهار ضربه شالق دانسته اس .
فصل سوم قانون تجارت الکترونيک ايران مصوب  ،1332به حمايد از داده پيدام هداي
شخصي اختصاص يافته و براساس ماده ( ،)23ذخيره ،پدردازش و يدا توزيد ،داده پيدام هداي
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هر کس به وسيله سامانههاي رايانه اي يا مخابراتي صدوت يدا تصدوير يدا فديلم خصوصدي يدا



شخصي مبيّن ريشههاي قومي يا نژادي ،ديدگاههاي عقيدتي ،مذهبي ،خصوصديات اخالقدي
و داده پيام هاي راج ،به وضعي جسماني ،رواني يا جنسي اشخاص بدون رضداي صدريح
آن ها به هر عنوان غير قانوني اس و حسب ماده ( ، )21حتدي در فدرض رضداي شدخص
ذينف ،،ذخيره ،پردازش و يا توزي ،داده پيام هاي شخصي منو به رعاي مدوازين قدانوني و
شراي مقرر در اين ماده اس  .بر اساس ماده ( ، )21نقدض ايدن مقدررات جدرم محسدوب و
مستوجب مجازات اس .
مواد ( )33و ( )32قانون يادشده  ،به حماي از اسرارتجاري اختصاص يافته و براسداس
ماده ( ، )33تحصيل غيرقانوني اسرارتجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات ،براي خود و يدا
افشاي آن براي اشخاص ثالث در محي الکترونيکي جرم محسوب مديشدود و مرتکدب بده
مجازات مقرر در ماده ( )22محکوم خواهدشد.
در مناب ،فقهي نيز به استناد آيات و روايات متعدد بر لزوم احترام به شخصي  ،عدرض و
آبروي انسان ها تلکيد شده و اعمالي همانند تجسس در امور ديگران ،عيبجويي ،تمسدخر،
بدگويي و غيب  ،خيان در امان و افشاي اسرار ديگران ،انتشار يا بيان مطالبي که موجدب
تضعيف شخصي

انسان محترم شود و سدبب شدود کده از چشدم مدردم بيفتدد ،تحدريم و بده
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شدت ممنوع شده اس (انصاري 312 ،1331 ،نجفي  ،1333 ،ج 133 :13عداملي،1311،ج
.)212 :12
بنابراين ،حکم تکليفي اعمالي که منتا به نقدض حدريم خصوصدي افالعداتي مديشدود،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

روشن و به لحاظ قانوني ممنوع و به لحاظ شرعي حرام اس  .اما در خصوص حکم وضدعي
اين موارد و مسؤولي

مدني ناشي از نقض حدريم خصوصدي ،نمديتدوان بدا افميندان کامدل

سخن گف  .زيرا خسارت ناشي از نقض حريم خصوصي افالعاتي در اکثر موارد خسدارت
معنوي اس و تعدّي به حريم خصوصي معموالً موجب صدمه عاففي و آسيب رواندي و در
بسياري از موارد سبب صدمه به آبرو و حيثي

و اعتبار اجتماعي اشخاص ميشود.

البته ،بيان اين امر که نقض حريم خصوصي افالعاتي عموماً منجدر بده خسدارت معندوي
ميشود ،اين واقعي را نفي نمي کندد کده در برخدي مدوارد خداص ،افالعدات خصوصدي و
فراتر از آن فيف قابل توجهي از دادهها و افالعات شخصي افدراد قابليد تجداري و ارزش
اقتصادي دارد و تعدّي به آن مدي تواندد منجدر بده خسدارت مدادي شدود و در ايدن صدورت،
مطالبهي خسارت براساس قواعد مسؤولي مدني امکانپذير اس  .به ويژه اگر نقض حدريم
خصوصي افالعاتي في نفسه تقصير محسوب شود.
با اين وجود ،به رغم نص صريح ماده ( )1قانون مسؤولي مدني مصوب  1331مبندي بدر
اين که «هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتيافي به جان يا سدالمتي يدا مدال
يا حيثي يا شهرت تجاري يا به هر حخ ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديدده
اس  ،لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يدا معندوي ديگدري شدود ،مسدؤول جبدران
خسارت ناشي از عمل خود ميباشد» رويه قضايي در محداکم ايدران در خصدوص دعداوي
جبران ضدررهاي معندوي در عمدل بده رويده واحددي رهنمدون نشدده و اکثدر دادگداههدا در
خصوص دعواي مطالبه خسارت معندوي رويکدرد مثبتدي نداشدته و بندا بدر ذهنيتدي ناصدحيح
خسارت معنوي را قابل تقويم نميدانسدتند و بده جبدران خسدارت معندوي زيدانديدده حکدم
نميدادند و معموالً به محکومي خوانده مبني بر عذرخواهي از خواهان بسنده مينمودند.
چنين رويکردي که در عمدل موجدب عددم جبدران ضدرر معندوي زيدانديدده و تجدرّي
متخلفان و متعديان به حريم خصوصي افراد ميشد بدا قاعدده عددال و رفد ،ظلدم سدازگار
نبود .تا اينکه مقنن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  1312در ماده ( )13تلکيدد نمدود
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که «شاکي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مدادي و معندوي و منداف ،ممکدنالحصدول

ناشي از جرم را مطالبه کندد» .و بدراي بطدالن رويدهي معمدول در تبصدره ( )1بدا تصدريح بدر
ضرورت حکم به جبران خسارت مالي مقرر داش «زيان معنوي عبارت از صدمات روحدي
يا هتک حيثي و اعتبار شخصي ،خانوادگي يا اجتماعي اس  .دادگداه مديتواندد عدالوه بدر
و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد».
در ادامه برخي از مباني فقهي همانند قاعدهي احترام و قاعدهي نفي ضرر که مبنداي ايدن
رويکرد تقنيني نوين را شدکل بخشديده ،و زميندهي هدداي رويده قضدايي بده سدم اتخداذ
موضعي که به عدال

ترميمي منجر شود ،را مهيا ساخته اس  ،را مطمدحنظدر قدرار خدواهيم

داد.
 .1-4قاعده احترام

براساس آموزههاي دين مبين اسالم ،جان ،عرض (آبرو و نداموس) ،مدال و عمدل انسدان
مسلمان محترم و مصون از هر گونه تعدّي و تعرض اس  .احترام از جنبه ايجدابي خدود  ،بده
معناي حرم

نگاه داشتن و ارج نهادن و حف کردن اسد  .و از جنبدهي سدلبي ،بده معنداي
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صدور حکم به جبران خسارت مالي ،به رف ،زيان از فرق ديگر از قبيل الزام به عدذرخواهي



عدددم تعدددي و خددودداري از تعددرض و تجدداوز و عدددم مداخلدده و تصددرف غيددر مجدداز
اس (.سبزواري)232 :1313 ،
در بيش تر ابواب فقه ،لزوم احترام به جان ،عرض و آبدرو و مدال مدؤمن بده عندوان يدک
اصل و قاعدهي کلي به رسمي شناخته شده اسد بده گوندهاي کده فقيهدان بدر ايدن مطلدب
تصريح دارند« :االصل احترام مال المسلم کدمه و عرضه» ( نجفي ،1333 ،ج  ،32ص .)323
مستند اين اصل يا قاعده احاديث معتبدري اسد کده در منداب ،روايدي نقدل شدده اسد .
بعضي از محققان آن را قاعدهاي اصطيادي ميدانند که برگرفته از سه دسدته روايدات اسد
(مددروج جزايددري )123 :1313 ،و برخددي ديگددر آن را از ضددروريات ديددن بددر شددمردهانددد.
(بحرالعلوم .)21 :1313 ،با اين وجود ،برخي از صاحبنظران مبنداي ايدن قاعدده را سديره يدا
بناي عقال مي دانند و روايات نقل شده در اين بداره را امضداي بنداي عقدالء تلقدي نمدودهاندد
(مکارم شيرازي .)213 :1311 ،در تعبير ديگر ،قاعده ي احترام از قواعدد بنيدادين و نظامدات
عقاليي اس که شارع هم آن را تلييد نموده اس (سبزواري .)232 :1313 ،از رواياتي کده
در اين خصوص به فريخ صدحيح و بدا سدند معتبدر نقدل شدده اسد  ،خطبده رسدول گرامدي
اسالم(صلي اهلل عليه و آله و سلم) در آخرين حا وي در سرزمين مني اس

کده در بخشدي
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از آن آمده اس  :خونها و اموال شما از حرم

ويژهاي برخوردار اس تا ايدن کده در روز

رستاخيز از اعمالتان مورد سؤال قرار گيرد»( 1کليني ،1312 ،ج .)223 :2
رواي صحيحه ديگر رواي حرم مؤمن اس که در مناب ،معتبر روايي اين گونه نقدل

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

شده اس  « :ناسزا گفتن بده مدؤمن ،فسدخ اسد
معصي

و جندگ بدا او کفدر و غيبد

و نافرماني خدالخ اسد  .احتدرام مدال او همسدان حرمد

حيثي

عدرض ،آبدرو و

خدون و مدال اوسد  .مؤلدف مکاسدب بابيدان

عدم دستيابي به چنين روايتي در مناب ،روايي ،بده ايدن روايد
«مؤمن کالً مورد احترام اس
نوري.)133 :1313،

2

خدون اوسد » ( .کليندي،

1312ق ،ج  331: 2حرعاملي ،1333 ،ج .)211 :3
مطابخ رواي ديگري که در برخي مناب ،فقهي نقل شده اس  ،حرمد
مسلم و لزوم احترام آن همانند حرم

و بددگويي او

و عرض ،مال و خون او حرم

دسد

يافتده کده مديفرمايدد:

دارد»( 3انصداري333 :1331 ،

در خصوص دالل روايات ياد شده و مفاد قاعدهي احتدرام ميدان صداحبنظدران فقهدي
اين اتفاق نظر وجود دارد که در بر دارندهي حکدم تکليفدي حرمد يدا ممنوعيد تعددّي و
تعددرض بدده جددان ،مددال و آبددرو و حيثي د شددخص مسددلمان اس د (بحرالعلددوم21 :1313 ،
اصفهاني .)321 :1313 ،از ديدگاه برخدي محققدان ،قاعدده احتدرام مسدتلزم حکدم تکليفدي
ايجابي يعني لزوم محافظ و دفاع از دم ،مال و عرض محترم نيز ميباشد (ايرواندي ،بديتدا:
 13حکيميان )31 :1311 ،حکم تکليفي اول ،يعني ممنوعي تعرّض و تعدّي به جدان ،مدال
و آبروي انسان محترم شامل غير مسلماناني هم که در سرزمين اسالمي مطدابخ عقدد ذمده يدا
و آمد دارند ،مديشدود (نجفدي،1333،ج31 :21و 222مکدارم

امان زندگي ميکنند يا رف
شيرازي)213 :1311 ،
اما در اين که قاعدهي احترام در بر دارندهي حکم وضعي اس

و در صورت تعددّي بده

عرض يا مال ديگران و وقوع ضرر به حيثي يا آبرو يدا ضدرر مدالي ،مديتدوان بدراي اثبدات
ضمان به آن استناد نمود ،دو ديدگاه در ميان صاحبنظران فقهي وجود دارد.

« .1فان دماءکم و اموالکم عليکم حرام الي يوم تلقونه فيسللکم عن اعمالکم».
« .2سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصيه و حرمه ماله کحرمه دمه».
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 .3آن چه در برخي مناب ،فقهي نقل شده اين عبارت اس « :حرمده عدرض المسدلم کحرمده دمده» امدا روايد
مستدر

الوسائل ج  ،1ص  133اين عبارت اس

از« :المؤمن حرام کله ،عرضه و ماله و دمه».

منقدول در

از ديدگاه بعضي از فقيهان ،روايات اين باب صرفاً دالل

بر حکدم تکليفدي دارندد و در

اين خصوص به سياق عبدارات در روايد «سدباب المدؤمن فسدوق و قتالده کفدر و »...اسدتناد
ميکنند و با توجه به اين که سه فقره اول رواي دالل بر احکام تکليفي مديکندد ،عبدارت
مي دانند و استنبا حکم وضعي از آن را بعيد و دور از ذهن تلقي نمودهاند(.خدويي:1312 ،
 11اصفهاني.)322 :1313 ،
اما براساس ديدگاه مقابل ،قاعدهي احترام و روايات وارده در اين باب عالوه بدر احکدام
تکليفي ،در بردارندهي حکم وضعي نيز ميباشدند .بده اعتقداد برخدي محققدان ،چهدار حکدم
مندرج در حديث «سباب المؤمن» يکسان بيان نشده بلکه با تدقيخ به خوبي معلوم مديگدردد
که موضوعات سه حکم ديگر از اعمال مکلّفان اس  .اما در فقره چهارم لسان رواي تغييدر
کرده و گفته شده حرم مال او همانند حرم خون اوس  .پس کليهي احکام خون مدردم
بر مال آنان نيز مترتب اس و اگر مطابخ قاعده هيچ کدس مجداز بده ريخدتن خدون ديگدري
نيس و در فرضي که خوني به ناحخ ريخته ميشود بر حسب عمد يدا غيدر عمدد بدودن آن،
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اخير يعني «حرمه ماله کحرمه دمه» را هم با در نظر گرفتن اتحاد سياق مقتضي حکم تکليفي



بايد قصاص شود يا ديه مقتول پرداخ شود ،تصرف بدون اذن در مال ديگري نيز ممنوع و
حرام اس و در صورت تصرف ،ضدرر وارده بايدد تددار و جبدران شدود(محقدخ دامداد،
 213 :1333مصطفوي.)23 :1321 ،
به نظر برخي فقيهان ،اينمعنا يعني احترام اموال مسدلمين و سداير شدهروندان از حقيقد
ملک و تسل انسان بر اموال خود و منداف ،آن نشدلت مديگيدرد .زيدرا سدلطهي قدانوني کده
مالکي عين يا مناف ،ناميده ميشود  ،مفيد عدم جواز مزاحمد در مدال ديگدري بددون اذن
مالددک اسدد و در صددورت تعدددّي و مزاحمدد و ورود ضددرر بايددد خسددارت آن جبددران
شود(.مکارم شيرازي.)213 :1311 ،
در تحليل ديگر گفته ميشود :مال مسلم يعني مالي که مضدافاليده آن شدخص مسدلمان
(به اضدافهي مالکيد ) اسد  ،دو جهد و حيثيد دارد ،اول ،حيثيد ملکيد و رعايد و
احترام اين حيثي و عدم تصرف در چيزي که تح سلطن شخص اسد مگدر بده اذن او.
دوم ،حيثي مالي و رعاي و احترام اين حيثي بدين معنا که بدا آن بده عندوان چيدزي کده
مالي ندارد ،برخورد نشود .رعاي ارزش مال درگرو تدار آن و جبران خسارت پس از
ورود زيان اس (.اصفهاني.)12 :1311 ،
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از آنجا که صاحب نظران فقهي به استناد روايات وارده ،نفدس ،عدرض ،مدال و دم را از
متعلّقات قاعده احترام و در عرض هم قرار دادهاند هم بده لحداظ حکدم تکليفديِ ممنوعيد
تعدي و تجاوز ،و هم به لحاظ حکم وضعيِ ضدمان و مسدؤولي مددني ،خسدارات ناشدي از
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تعدّي به نفس ،عرض ومالِ محترم مشتر
و خون ،تدار

هستند و همانگونه که الزمهي احترام بده نفدس

آن در فرض تعدّي و پرداخ

ديده و خسدارت اسد

الزمدهي احتدرام بده

عرض ،آبرو و حيثي معنوي اشخاص جبران خسارت معنوي در فرض تعددّي و تعدرض بده
آبرو و حيثي و نقض حريم خصوصي آن هاس  .به ويژه اگر مبنا و مستند اصدلي قاعددهي
احترام سيره يا بناي عقال باشد ،سيره عقال بر اين قاعده جاري اسد

کده احتدرام بده حيثيد

معنوي ،آبرو ،عوافف و احساسات اشخاص مستلزم جبدران خسدارت معندوي آنهدا بده هدر
شيوهي ممکن اس .
عالوه بر آن ،امروزه بخش مهمي از افالعدات شخصدي ارزش اقتصدادي داشدته و مدال
(در معناي کلي آن) محسوب ميشوند و تعدّي به آن به واسدطهي نقدض حدريم خصوصدي
افالعاتي منجر به مسؤولي مدني و لزوم جبران خسارت ميشدود .بندابراين مبندا کده قاعدده
احترام مقتضي ضمان اس (سبزواري )231 :1313 ،مقتضاي قاعده احترام امدوال ،ضدمان و
مسؤولي مدني ناشدي از بهدره منددي از افالعدات متعلّدخ بده اشدخاص يدا تسدبيب در افشداء
افالعات و از بين رفتن ارزش اقتصادي و تجاري آنها اس .
 .2-4قاعده الضرر

قاعده الضرر از قواعد مهم فقهي اس که در تمامي ابواب فقه کاربرد دارد .مبنداي ايدن
قاعده آيات و روايات متعدد اس که معروفترين آنها قضية سمره بن جندب اسد کده از
پيامبر اکرم(صلي اهلل عليه و آله و سلم) به فرق مختلف نقل شده اس که فرمودندد« :اندک
رجل مضار ،الضرر والضرار»(.حرّعاملي)311:1313،
صرفنظر از ديدگاههاي مختلفي که در خصوص معناي حديث الضرر ارائه شده ،و بده
رغم برخي مخالف ها در استناد به قاعده الضدرر در اثبدات ضدمان ،برخدي در مدواردي کده
ضرر وارده از شمول قواعدي همانند قاعده علياليد ،قاعده اتالف ،قاعده غرور و مانند آن،
خارج باشد ،به لزوم جبران ضرر به استناد دليل نفي ضرر يا الضدرر فتدوي دادهاندد و از ايدن
ديدگاه ،نه تنها در شريع مقدسه احکام ضرري نفي شده اس بلکه جعل احکدامي کده از
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عدم آنها ضرر الزم آيد ،ضرورت دارد( .مراغي )322:1312،زيرا آنچه از شدارع مقددس

در محي تشري ،انتظار ميرود ،جعل احکامي اسد

کده مصدالح بنددگان و منداف ،آنهدا را

حف نمايد .در تحليل ديگري گفته شده اس  :مواردي همانندد حدبس انسدان حُدرّ گدر چده
مشمول ضمان اتالف نمي شود اما به هر حدال ،اضدراري از ناحيده برخدي مکلفدين نسدب بده
چنددين ضددرري منتفددي نمدديشددود مگددر ايددن کدده غرامتددي در برابددر آن ثاب د  ،و پرداخ د
شود(.مکارم شيرازي.)32 :1311 ،
در خصوص امکان استناد به قاعده الضرر در صورت نقض حريم خصوصي افالعاتي،
نبايد ترديد نمود .زيرا شلن نزول حديث الضرر اصوالً نقض حريم خصوصي مدرد انصداري
و خانوادهاش توس سمره بن جندب بوده که به بهانهي سرکشي به نخل خرمداي خدود کده
در حيا خانه مرد انصاري قرار داشته ،مزاحم حريم خصوصي آنها شده و عالوه بر سدلب
آسايش رواني ،موجبات هتک عرض و آبروي مرد انصاري را فراهم ساخته بود .لدذا پيدامبر
اکرم(صلي اهلل عليه و آله و سلم) در جم ،ميان «حخ عبور» سمره و «حخ حدريم خصوصدي»
مرد انصاري و خانوادهاش ،سمره را ملزم به اخذ اذن و افالع قبلي دانس  .اما پس از امتنداع
سمره ،پيامبر(صلي اهلل عليه و آله و سلم) دستور قل ،درخد خرمدا را بده عندوان يدک شديوه
جبران نقض حريم خصوصي خانواده انصاري ،صادر فرمودندد .در تفسدير ايدن قضديه گفتده
شده اس که «الضرر والضرار» عل ِ قل ،نخل نبوده بلکه عل ِ وجوبِ استيذان سمره بدوده
اس و پيامبر(صلي اهلل عليه و آله و سلم) به قل ،درخ از باب والي عامه امر فرمدودهاندد.
حتي اگر بسذيريم که الضرر عل قلد ،درخد نخدل نبدوده ،منافداتي بدا قواعدد نددارد زيدرا
الضرر بر قاعدهي سلطن بر اموال حاکم اس .
همانگونه که فقيهان عظام همانندد مؤلدف جدواهرالکالم بيدان داشدتهاندد ،براسداس ادلده
اربعه ،ايذاء مؤمن و اهان و هتک حرم وي و ظلم و تجداوز بده نفدس ،مدال يدا عدرض و
حيثيات معنوي او ،حرام و ممنوع اسد (نجفدي ،1333 ،ج  )23 :22پدس در حکدم تکليفدي
ممنوعي نقض حريم خصوصي اشخاص ترديدي نيس و براساس ديدگاه برخي محققان،
در موارد تعدّي به حريم خصوصي و هتک عدرض و آبدروي اشدخاص اسدتناد بده قاعددهي
الضرر به منظور اثبات مسؤولي مدني ،مبتني بر مفروضات و مقدمات ذيل اس :
مقدمه اول .ترديدي در ثبوت حدخ بدر عدرض نيسد و در حقدوق اسدالمي از مصداديخ
سلطن و از حقوق راج ،به شخصي فرد و کرام انسداني او تلقدي شدده اسد  .دارنددهي
عرض ،آبرو و حيثي معنوي بر حف آن مسدل اسد و بده لحداظ شدرعي و عرفدي هتدک
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بعضي ديگر اس  ،و مسلماً در شريع

با جمي ،آثدار تکليفدي و وضدعي نفدي شدده اسد

و



129


فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب
131

عرض و آبرو ضرر محسوب ميشود و نقض حقوق راج ،به شخصدي اوسد  .حتدي بايدد
گف  :عرض ،آبرو و اعتبار انسان از اعظم حقوق و کاملترين مظاهر سلطهي قانوني اس .
مقدمه دوم .سمره بن جندب با رف و آمدهاي سرزده و بدون اعدالن و اسدتيذان خدود،
عرض و حريم خصوصي شخص انصاري را هتک ميکرد.
مقدمه سوم .سمره مستقالً در ملک انصاري حخ عبوري نداش و حدخ عبدور او بده تبد،
وجود درخ خرماي وي در حيا مرد انصاري بود به گونهاي که با قل ،درخ  ،حخ عبور
تبعي سمره نيز زايل ميشد.
نتيجه مقدمات فوق آن اس که قضيه مزبور تزاحم بين حقين بود .لذا نبدي اکدرم(صدلي
اهلل عليه و آله و سلم) ابتدا سعي کرد که با استيذان از سمره جم ،بين حقدين شدود و مشدکل
نقض حريم خصوصي مرد انصاري هم حل شود ،و اما زماني که سدمره ايدن راهحدل ،يعندي
ورود با اذن قبلي ،را نسذيرف و از سوي ديگر حخ عرض و حيثي معنوي به لحاظ حقدوقي
مهم تر و مقدم بر حقوق مالکانه اس  ،پيامبر(صلي اهلل عليه و آلده و سدلم) بدا تعليدل الضدرر
والضرار به قل ،درخ سمرهي مزاحم امدر فرمودندد تدا از تفويد حدخ مهدمتدر جلدوگيري
فرمايند ( .عراقي) 121 :1313 ،
بدين ترتيب در قضيه فوق پيامبر(صلي اهلل عليه و آله و سلم) در رسيدگي به اين قضيه با
احراز نقض حريم خصوصي شخص انصاري توس سمره بن جندب نه تنها بده توقدف ايدن
نقض بلکه به از بين بردن سبب و منشل نقض حريم خصوصي حکم فرمودندد(عراقدي:1321،
.)311
بديهي اس در موارد نقض حريم خصوصي ،توقف يا از بين بردن منشل نقدض يکدي از
شيوههاي جبران شبه جرم ياد شده اس و از آنجا که ضرر معنوي به ويژه ضرر بده آبدرو و
حيثي همانند صدمه بدني ،صدمه به اموال يا مناف ،مالي ،نقصي اس که بايد جبران شدود ،
حکم به پرداخ خسارت شيوهي جبرانياي اس که اين نقض را تا حددودي پوشدش مدي
دهد .در معناي عرفي ،ضرر در مقابل نف ،و منفع تلقدي مديشدود و تقابدل ايدن دو از قبيدل
عدم و ملکه اس  ،و تحقخ ضرر در مواردي اس که شخص حخ يا نفعدي را از دسد داده
باشد و لو اين که اين حخ يا منفع  ،حخ آسايش و آرامش روحدي باشدد ،يدا ممکدن اسد
حيثي و اعتبار و آبرو باشد .ضرر به عرض اصوالً موجب نقص حيثي و اعتبار مديشدود و
در دنياي امروز کاهش حيثي و اعتبدار خدود مقدمدهي تحمدل زيدانهداي مدادي گونداگون
همانند از دس دادن شغل  ،از دس دادن اعتبار يا تقليل آن قلمداد ميشود.

نتيجهگيري

نتايا مطالعات تطبيقي نشان مي دهد که حقوق مسدؤولي مددني در نظدامهداي حقدوقي
ملي نميتواند همهي مسائل راج ،به نقض حريم خصوصي را پوشش دهدد و بدراي رسديدن
به راهحلهاي مطلوب وجام ،،نيازمندد توسدعه در ايدن حدوزه هسدتيم .نخسد  ،بدا توجده بده
فناوري فزاينده ي ارتبافات و مسائل ناشي از آن ،نظامهاي ملدي بايدد نسدب بده برداشد و
در خود از حريم خصوصي ،بازنگري و تجديد نظر نمايند و از مطلخگرايي پرهيز نموده
و رويکرد همه يا هيچ را در مورد حريم خصوصي کنار بگذارندد و از درجدهبنددي امدور بدا
عناوين صرفاً عمومي يا صرفاً خصوصي اجتناب ورزند.
در اين راستا ،نظام هاي حقوقي بايد همانندد نظدام انگلديس ،قاعدده «مسدؤولي ناشدي از
نقض اعتماد» را گسترش داده و آن را به عنوان مبنايي براي مسؤولي محض تلقدي نمايندد
زيرا «اعتماد» براي درياف کنندهي افالعات ،صرفنظر از وصف خصوصي يا عمومي آن،
«تکليف رازداري» را فراهم ميکند.
دوم ،حقوق مسؤولي مدني بايد مفهوم قابل انعطاف و جام،تدري بدراي صددمه و زيدان
در نظر بگيرد .اگر چه نظامهاي حقوقي عالوه بر زيانهاي ملموس و مادي به سم پذيرش
زيانهاي غير ملموس و غير مادي همانند صدمات عاففي و رواندي حرکد مدينمايندد ،در
برخي نظامها همانند آمريکا و ايران دادگاهها هنوز بدا ديددهي شدک و ترديدد بده صددمات
عاففي نگاه مي کنند و آن را نوعي مسؤولي نامحدود براي زيان اند ميپندارند .در اين
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سيره عقال هم بر لزوم جبران اين خسارت استقرار يافته اس و به لحاظ فقهي نيز قاعدده
الضرر که مستلزم نفي و رف ،و جبدران هدر گونده ضدرر اسد  ،مبنداي الزم را بدراي جبدران
خسارات معنوي فراهم ميکند .به ويژه آن که در برخي موارد خداص روايداتي وجدود دارد
که قانون گذار اسالمي ايجاد ترس يا صدمه عاففي را از اسدباب ضدمان و مسدؤولي مددني
دانستهاس  .در روايتي حضرت اميرالمؤمنين(عليهالسالم) نقل فرمودهاند :رسول خددا(صدلي
اهلل عليه و آله و سلم) فرمودند اگر دل بترسد و موجب تسش شود ،ديه دارد (فوسدي:1312،
 221کليني ،1312،ج .)313 :2از منا و مال اين رواي ميتوان استفاده کرد کده ايجداد
تددرس و دلهددره در ديگددري يددا هددر گوندده صدددمه عدداففي و روانددي موجددب ضددمان اسد و
همانگونه که صدمه به جسم شخص ديه و مسؤولي مدني دارد  ،صدمهي عداففي و ايدراد
لطمه به روان او از مصاديخ بارز خسارت معنوي اس که مستلزم پرداخ ديه و ارش مدالي
اس .
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نظامها ،دادگاهها بايد تالش کنند صدمهي ناشدي از انتشدار ناصدحيح افالعدات را بده رسدمي
بشناسند .عالوه بر آن ،در گستردهتري از زيان ضرورت دارد تدا بتدوان مسدؤولي مددني
ناشددي از نقددض حددريم خصوصددي را نسددب بدده جمدد،آوري ،افشدداء و اسددتفاده از افالعددات
اشخاص توس بنگاههاي تجاري ،اعمال نمود.
سوم ،نظامهاي حقوقي بايدد تلقدي بهتدري از رابطدهي ميدان آزادي بيدان و نقدض حدريم
خصوصي داشته باشند و آن را توسعه دهند .بدر مبنداي برخدي برداشد هدا همانندد آنچده در
حقوق آمريکا جاري اس  ،شبه جرم افشاي افالعات و حقدايخ خصوصدي بدا اصدل آزادي
بيان همواره تعارض دارد .در حالي که اين گونه نيس و با اعمال ضواب ويژه در اين زمينه
و به کارگيري قواعدي همانند «نقض اعتماد» ،ميتوان تعارضات بددوي را موضدوعاً منتفدي
ساخ .
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