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  جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران

   ∗دکتر ستار زرکالم

  ∗∗ قاسم عبدي 

  26/6/1393تاریخ پذیرش:     10/4/1393تاریخ دریافت: 
  

 چکیده

، ترین الزامات زندگی انسـان در دنیـاي امـروز   شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی
امري واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصـی از یـک سـو و حمایـت و پشـتیبانی و      

هـاي  داشتن ضمانت اجرا در صـورت نقـض و تجـاوز بـه آن از سـوي دیگـر از جملـه دغدغـه        
ترین و اثرگذارترین عامالن در این زمینه بـوده  گذاران به عنوان مهمها و قانوندولت، ها حکومت

در تصویب قوانین عادي که ملهم از قانون اساسی است رویـه و سیاسـتی را   است. فعالیت مقنن 
هـا نشـان   کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عـدم حمایـت از پدیـده   ایجاد می
گذاري ایران به طـور خـاص و   باشد. قانوندهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی می

یب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچـه کـه وجـود    جداگانه به تهیه و تصو
دارد به صورت موادي پراکنده در قوانین  متعدد است. لذا در این پژوهش تالش برآن شده است 
که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایـران بـه مرحلـه قـانون     

  رد.بودن رسیده است مورد بررسی قرار گی

  قانون عادي.، قانون اساسی، حریم خصوصی، سیاست جنائی تقنینی واژگان:کلید 
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    مقدمه:
یافته اسـت. حـق بـر حـریم     هاي حقوقی توسعهحریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام

ترین حقوقی است کـه ارتبـاط تنگـاتنگی بـا کرامـت انسـانی دارد؛ لـذا        ي مهمخصوصی در زمره
شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است. حریم خصوصـی بـا آزادي و   حمایت از 

استقالل انسان و حق بر تعیین سرنوشت براي خود نیـز ارتبـاط مالزمـی دارد؛ زیـرا فضـاي الزم      
حریم خصوصی که یکی از مصـادیق حقـوق    1کند.براي رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می

ق اولیه هر فرد انسانی مورد حمایـت و حفاظـت قـرار گیـرد. نمـود      بشر است باید مانند سایر حقو
باشـد. وجـود    مـی  گـذاري و در غالـب قـانون  هـا   از جانـب حکومـت  ، واقعی و عینی ایـن حمایـت  

، ضـامن بقـا  ، تعیین مجازات در صورت نقضشان، به رسمیت شناختن امور، قانون(بایدها و نبایدها)
ها در جریان توافق قدیمی قرارداد اجتماعی است. اسناد دولتماندگاري و ایجاد اعتماد بین افراد و 

عضـو را بـه   هـاي   المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حفظ و رعایت حق خلوت تأکید دارند و دولتبین
مـیالدي در   1948دسـامبر   10اند. اعالمیه جهانی حقـوق بشـر مصـوب    اجراي آنها متعهد نموده

ي اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر هي خود شناسائی حیثیت ذاتی کلیمقدمه
 عدالت و صلح در جهان، جزء این حقوق است اساس آزادي، آنان را که حق خلوت و حق درسایه آن

   2دارد که اساساً حقوق اساسی را باید با تدوین و اجراي قانون حمایت کرد.داند و اعالم می می
یک مجموعه مـدون و خاصـی پیرامـون حـریم خصوصـی و      گذار کیفري ایران در نظام قانون

حمایت از آن به تصویب نرسیده است. هرآنچه که وجود دارد به صورت موادي پراکنده در قـوانین  
هاي اخیر نیز الیحه حمایت از حریم خصوصی به مجلس ارائه است ولی هنوز متعدد است. در سال

آن شده است که موارد قانونی مربـوط بـه   سرنوشت آن مشخص نشده است. در این مقاله سعی بر
  حمایت از حریم خصوصی ابتدا در قانون اساسی و سپس در قوانین عادي مورد بررسی قرارگیرد.

                                                   
سیاسی انصاري، باقر؛ حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسالم، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم  -1

  .2، ص 1383، 66دانشگاه تهران، شماره 
المللی حقوق بشر، جلد اول، قسمت اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،  امیر ارجمند، اردشیر؛ مجموعه اسناد بین -2

  .72، ص 1380
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  مفهوم حریم خصوصی .1
تـرین حقـوق بشـري تلقـی کـرد کـه بـا         ترین و اساسی توان یکی از بنیادي حریم خصوصی را می

بوسـیله    ، حق انسان به تنها بودن و بـا خـود بـودن    شخصیت وي ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.
ي دیگران و رهـا از تجسـس   کنندهو به دور از چشم و نگاه کنترل  دیگران مورد احترام قرارگرفتن
آیـد بـا آزادي و    است که الزمه یک شخصیت مستقل به شمار مـی   و تفتیش دیگران زیستن حقی

نیز ارتباط مالزمی دارد و اساساً شخصیت انسـان  استقالل انسان و حق تعیین سرنوشت براي خود 
  1.یابد در پرتو این مفاهیم معنی می

ي مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمروي این بعد از حق انسان نیـز  نکته
اجتمـاعی و اقتصـادي   ، هـاي علمـی   هایی که به مرور زمان در زمینه دنبال تحوالت و پیشرفت  به

ي تأثیر قرارگرفته است؛ لذا مفهـوم و قلمـروي حـریم خصوصـی در جامعـه      صورت گرفته  تحت
باشـد؛ کمـا    ي سنتی سابق متفاوت میپیشرفته و متمدن امروزي با مفهوم و قلمروي آن در جامعه

ي ي توسعه یافته در مقایسه با یک جامعـه اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیاي کنونی در یک جامعه
تواند متفاوت باشد. دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژي مدرن  توسعه میعقب مانده یا در حال 

است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظـارت    مردم را قادر ساختهها  امروزي عالوه بر حکومت
اشخاص به دست آورند که اصوالً چنـین حقـی را     ي زندگیاي را درباره کنند و اطالعات محرمانه

هـاي همـراه داراي دسـتگاه     مخفیانـه مثـل تلفـن     هـاي عکسـبرداري   از دسـتگاه ندارند. اسـتفاده  
هـاي الکترونیکـی برقـراري     الکترونیکی و دیگر شـیوه   استفاده از پست، فیلمبرداري و عکسبرداري

توان گفت تکنولوژي مدرن قلمروي نقـض   است که می  از دستاوردهاي تکنولوژي امروزي، ارتباط
هـاي   بایستی ابزارهاي جدیدي نیـز در قالـب حمایـت    ده است؛ لذا میحریم خصوصی را توسعه دا

  2خصوصی ایجاد شود.  ویژه قانونی براي حمایت از حریم

                                                   
، 1384، 70شماره حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، منصور؛ رحمدل،  -1

  .3ص
 .4؛ ص همان -2
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  . جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران2
، قـوانین عـادي  ، در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قـانون اساسـی  

ی دولت ایران) حریم خصوصی بـه صـورت مشـخص و    الملل بینتعهدات عرفی و قراردادي ، عرف
موضـع حقـوق موضـوعه    ، معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسالم

هایی که تحـت  گرایانه است. حقوق و آزاديایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل
و در بطـن سـایر قواعـد مختلـف     قابل حمایت هستند بـه طـور منفـرد    » حریم خصوصی«عنوان 

میثـاق حقـوق    1انـد. مورد حمایت قـرار گرفتـه   -هرچند به طور ناقص -حقوقی نظام حقوقی ایران
به آنها ملحق شده است تنها منبعی است کـه بـه    1354مدنی و سیاسی که دولت ایران  در سال 

ا در این پـژوهش بـا   طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد؛ لذ
، گذاري پراکنده در این خصوص به بررسی جایگاه حریم خصوصی در قانون اساسیتوجه به قانون

قانون آئین دادرسـی کیفـري و قـانون    ، قانون مجازات اسالمی و به تبع آن قانون جرایم رایانه اي
  تجارت الکترونیک پرداخته شده است.

  .  قانون اساسی: 2.1
کشور ما لفظ حریم خصوصی به کار برده نشده است امـا بـه صـورت مـوردي و     در قانون اساسی 

در برخی از اصول به حمایت از بخشی از آن پرداختـه شـده اسـت.    ، بدون ذکر نام حریم خصوصی
ترین اصلی که مربوط به بحث بـوده و بـه صـراحت تمـام بـه ممنوعیـت تجـاوز بـه حـریم          مهم

 و پنجم قانون اساسی است. نماید اصل بیستخصوصی افراد اشاره می
کـردن  هـا و ضـبط و فـاش   بازرسی و نرساندن نامـه « اصل بیست و پنجم قانون اساسی:

، سانسـور و عـدم مخـابره و نرسـاندن آنهـا     ، افشاي مخابرات تلگرافـی و تلکـس  ، مکالمات تلفنی
 ».استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

 ل در سه قسمت بیان شده است:جرائم مطرح شده در این اص
  که خود شامل دو مورد است:، الف) جرائم مرتبط با مکاتبات

 هانرساندن نامه، هابازرسی نامه

                                                   
  .36انصاري؛ حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسالم، ص -1
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 شود:ب) جرائم راجع به مکاتبات تلفنی اشخاص که این نیز به دو مورد تقسیم می
افشـاي  ، اشخاصجرائم مربوط به مخابرات ، کردن مکالمات تلفنیفاش، ضبط مکالمات تلفنی

 ،  تلگراف و تلکس
 عدم مخابره تلگراف و تلکس و نرساندن تلگراف و تلکس.، سانسور تلگراف و تلکس

مکالمـات  ، هـا در واقع اصل بیست و پنجم قانون اساسی به طورکلی هرگونه تجسس در نامـه 
ـ مـی » تجسـس «تلگراف و تلکس مخابره شده را ممنوع کرده است. با احراز مفهـوم  ، تلفنی وان ت

  1بسیاري از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد.
در این اصل بدون آنکه به آزادي ارتباطات تصریح شده باشد به اسـتثنائات ایـن آزادي اشـاره    

ترین وسـایل ارتبـاطی مـورد حمایـت قـرار گرفتـه       شده و حریم خصوصی ارتباطات در مورد شایع
تـري  تر و مشـخص نون اساسی است که به نحو روشنترین اصول قااست. این اصل یکی از مهم

 به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است.
ــوت و تنهــایی اگــر حــریم خصوصــی را در حــوزه     حــریم ، حــریم مکــانی، هــاي حــریم خل

گـذار قـانون اساسـی در    حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندي بدانیم قانون، اطالعاتی
  داردکه:مقرر می ماصل بیست و دو

مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگـر در مـواردي   ، حقوق، مال، جان، حیثیت«
  نکات ذیل درخصوص اصل بیست و دوم قابل ذکر است:». که قانون تجویز کند

  در این اصل داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است. - 1
الملـل و حقـوق   انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پـذیرش حقـوق بـین   از میان اماکنی که  - 2

اشـاره شـده اسـت و از حـریم     » مسـکن «و » مـال «تطبیقی است در اصل بیست و دوم تنهـا بـه   
 ي شغل تفسیر موسعی ارائه شود.یاد نشده است مگر آن که از کلمه» محل کار«خصوصی 

» جـان «و » حیثیـت «تنها بـا تفسـیر کلیـات    به حریم خصوصی جسمانی اشاره نشده است و  -3
تـوان مشـمول   مذکور در اصل بیست و دوم قانون اساسی حـریم خصوصـی جسـمانی را مـی    

 هاي قانون اساسی دانست.حمایت

                                                   
محمد؛ بررسی فقهی حقوقی حریم خصوصی در حقوق کیفري ایران، پایان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی موسوي، سید -1

  .33، ص1389ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، زمستان
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که در اصل بیست و دوم ذکر شده است و مصون از تعرض اعالم شده یک » حقوق«ي کلمه -4
تفسـیر براسـاس مقتضـیات    «یـک   کلمه کیفی و تفسیري است که حق حریم خصوصی را بـا 

 توان مشمول آن دانست.می» زمان
شـود را از  مسکن اشخاص که از بارزترین اجـزاي حـریم خصوصـی محسـوب مـی     ، این اصل

داندکه قانون تجویز نماید یعنی هرگاه  تعرض مصون داشته و تنها استثناي برشمرده را موردي می
در مسکن افراد مورد تعرض واقع شـود دولـت    حقوق افراد و از جمله اهم آن حق حریم خصوصی

 1با آن مقابله جدي خواهد نمود.
، سـیزدهم ، اصـل دوازدهـم  قانون اساسـی و اصـول دیگـري مثـل      اصل بیست و سوم

اند که در اصـول چهـاردهم   نیز حریم خصوصی را تلویحاً مورد توجه قرار داده چهاردهم و بیستم
 2افراد تأکید شده است.همه » حقوق انسانی«و بیستم به رعایت 

  .  قوانین عادي2.2
  . قانون مجازات اسالمی:2.2.1

هاي افراد جامعـه  ترین منبع قانونی حمایت از حقوق و آزاديقانون مجازات اسالمی به عنوان مهم
                                                   

ن آبادي، حمیده؛ حمایت کیفري از حقوق خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه جهت اخـذ  غالمی رک -1
 .24، ص1384مدرك کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قضائی، 

و   ستتغییر ا  االبد غیر قابل  الی  اصل  و این  است  عشري  اثنی  جعفري  و مذهب  ، اسالم ایران  رسمی  دین :اصل دوازدهم -2
  در انجام  مذاهب  این  میباشند و پیروان  کامل  احترام  داراي  و زیدي  ، حنبلی ، مالکی ، شافعی از حنفی  اعم  دیگر اسالمی  مذاهب
  ) و دعاوي و وصیت  ، ارث ، طالق (ازدواج  شخصیه  و احوال  دینی  و تربیت  آزادند و در تعلیم  خودشان  فقه  ، طبق مذهبی  مراسم

  باشـند، مقـررات    داشـته   اکثریت  مذاهب  از این  هر یک  پیروان  اي که  دارند و در هر منطقه  ها رسمیت در دادگاه  آن  مربوط به
  . سایر مذاهب  پیروان  خواهد بود، با حفظ حقوق  مذهب  آن  شوراها بر طبق  در حدود اختیارات  محلی

  مراسم  در انجام  در حدود قانون  میشوند که  شناخته  دینی  تنها اقلیتهاي  و مسیحی  ، کلیمی زرتشتی  ایرانیان :اصل سیزدهم
  میکنند.  خود عمل  آئین  بر طبق  دینی  و تعلیمات  شخصیه  خود آزادند و در احوال  دینی

و   تبروهم  ان  دیارکم  من  یخرجوکم  و لم  الدین  فی  یقاتلوکم  لم  الذین  عن  اهللا  الینهاکم«  شریفه  آیه  حکم  به :اصل چهاردهم
  با اخالق  افراد غیر مسلمان  به  موظفند نسبت  و مسلمانان  ایران  اسالمی  جمهوري  دولت»  المقسطین  یحب  اهللا  ان  الیهم تقسطوا
بر ضد   اعتبار دارد که  کسانی  در حق  اصل  کنند. این  ایترا رع  آنان  انسانی  نمایند و حقوق  عمل  اسالمی  و قسط و عدل  حسنه
  نکنند.  و اقدام  توطئه  ایران  اسالمی  و جمهوري  اسالم

،  ، اقتصادي ، سیاسی انسانی  حقوق  قرار دارند و از همه  قانون  در حمایت  و مرد یکسان  از زن  اعم  افراد ملت  همه :اصل بیستم
  .برخوردارند  اسالم  موازین  رعایت با  و فرهنگی  اجتماعی

 .قرار داد  و مؤاخذه  اي مورد تعرض  عقیده  داشتن  بصرف  را نمی توان  و هیچکس  است  عقاید ممنوع  تفتیش :اصل بیست و سوم
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به طور خاص بعد از قانون اساسی جایگاه بسیار مهم و قابل توجهی دارد. بررسـی جایگـاه حـریم    
در این قانون بدان اختصاص داده شده مـا را در شناسـایی حقـوق اولیـه و      خصوصی و موادي که

  انسانی خود بسیار کمک خواهد کرد.
اي به قـانون مجـازات اسـالمی    الزم به توضیح است که با توجه به الحاق قانون جرایم رایانه

یم ام مواد مربوط به مباحث حـریم خصوصـی در قـانون جـرا    (بخش تعزیرات) به عنوان فصل سی
  شود.در قالب مواد قانون مجازات اسالمی و به دنبال آن ذکر می، ايرایانه

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خـدمت  «ق.م.ا  580ماده 
بـدون اجـازه و رضـاي صـاحب       دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسـی 

ک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابـت نمایـد بـه    منزل داخل شود به حبس از ی
صالحیت حکم را داشته است و مکره بـه اطاعـت امـر او بـوده اقـدام       امر یکی از رؤساي خود که 

یـا سـبب     کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگـر مرتکـب  
نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شـب واقـع شـود     وقوع جرم دیگري نیز باشد مجازات آن را

  ».خواهد شد  مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم
دهـد عبـارت    مـی  آن چه موضوع این ماده است و به عبارت دیگر عنصر مادي جرم را تشکیل

 بـا » ورود به منزل دیگري بدون ترتیب قانونی و بدون اجـازه و رضـاي صـاحب منـزل    «است از: 
شویم که مرتکب حتماً الزم نیست عنف و تهدیدي به کار برد بلکـه   می توجه به این عنصر متوجه

همین که بدون اجازه وارد منزل او گردد و در عـین حـال اگـر مـورد از مـواردي هـم نباشـد کـه         
  ي ورود داده است جرم ورود به منزل دیگري محقق است.گذار درآن مورد اجازه قانون

حاکی از این است که به عنوان مثال اگر صاحب منـزل  » ضایت صاحب منزلبدون ر«عبارت 
سخنی که حاکی از اجازه اسـت نگفـت ولـی در سـاعت مقـرر درب منـزل را بـراي ورود مـأمور         

گـذار کـه حمایـت از    مقصود قانون» صاحب منزل«بازگذاشت جرم محقق نخواهد بود و با عبارت 
دارد در بیـان مـی  » بـدون ترتیبـات قـانونی   «بارت شود و ع می حریم خصوصی افراد است روشن

صورتی که مأمورین دولتی در اجراي دستور مقام قضائی دائر بر ورود به منـزل و جلـب مـتهم بـا     
گذار توان جرم دانست. قانونرعایت مندرجات قرار صادر و وارد منزل متهم گردد عمل وي را نمی

مأمورین دولتی حمایت نموده و مجازات نقض  در این ماده از حق حریم خصوصی مسکن در برابر
  این حق را  تعیین نموده است.
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هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شـود کـه در تصـرف    «قانون مجازات اسالمی:  691ماده 
نبوده ولـی بعـد     دیگري است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتداي ورود به قهر و غلبه

و غلبه مانده باشد عالوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تـا شـش مـاه    از اخطار متصرف به قهر 
دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی از آنها حامل سالح باشـد   شود. هرگاه مرتکبین حبس محکوم می

  ».به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد
ض حـریم  گـذار بـه حفـظ حـریم خصوصـی اشـخاص پرداختـه و نـاق        در این ماده نیز قانون 

دهد؛ زیرا ورود به ملکی که در تصرف دیگري است بدون اجـازه و بـرخالف   خصوصی را کیفر می
ي ورود چون تجاوز بـه ملـک و تصـرفات دیگـري اسـت      رضایت متصرف بوده است و این نحوه

اي که در این ماده بـه  نقض قانون و حریم خصوصی اشخاص بوده و مجازات خواهد داشت. نکته
لزومی ندارد منشأ قـانونی داشـته باشـد و در    ، ن است که تصرف متصرف در ملکخوردآچشم می

متصرف غیر قانونی باشد شخصی که مدعی تصرف غیرقانونی متصـرف  ، صورتی که فرد متصرف
باشد باید با سازوکارهاي قانونی اقدام به طرح دعوي نموده و متصرف را از ملـک  و حقوق خود می

ي تصـرفات  خود قاضی و پلیس خود شود و اقدام به ورود به محـدوده خود بیرون نماید نه آن که 
  1باشد.دیگري نماید؛ چراکه حریم خصوصی مستلزم وجود مالکیت نمی

هرکس در منزل یا مسکن دیگري به عنف یا تهدیـد وارد شـود   «قانون مجازات اسالمی  694ماده 
که مرتکبین دو نفـر یـا بیشـتر     ورتیبه مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در ص

در ». شـوند  ها حامل سالح باشد به حبس از یک تـا شـش سـال محکـوم مـی      بوده و الاقل یکی از آن
  الذکر نیز از حریم خصوصی مسکن در برابر افراد عادي حمایت صورت گرفته است.ي فوقماده

ي کسـانی  داروفروشان و کلیـه اطباء و جراحان و ماماها و «قانون مجازات اسالمی:  648ماده 
قانونی اسـرار مـردم     شوند هرگاه در غیر از موارد که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می

را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصـد هـزار تـا شـش     
  ».شوند می میلیون ریال جزاي نقدي محکوم 

ي و کلیـه «... چـون در ادامـه عنـوان نمـوده     ، ي قانون مجازات اسالمیدر راستاي این ماده 
                                                   

 ، قابـل دسترسـی در وبـالگ:   3/4/1388بهروز، بـی نـا، حـریم خصوصـی، روي خـط اینترنـت، نقـل شـده در تـاریخ           -1
.blogfa.com5337behrooz8، ص .  



  جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران  79شماره  قضاوتمجله 

  

37 

توان موادي از قـوانین  می» شوند می که به مناسبت شغل یا حرفه ي خود محرم اسرار مردمکسانی
دیگر در جهت حفظ اسرار مردم به عنوان بخشی از حریم خصوصی و حمایت کیفـري از آن بیـان   

  کرد. مانند:
ي وکیل باید اسـراري کـه بـه وسـیله    : «25/11/1315قانون وکالت مصوب  20ي ماده -الف

وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبـارات موکـل   
  ».را حفظ نماید

کارشـناس مکلـف   : «23/11/1317قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب  12ي ماده -ب
انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید. در صورت تخلف عـالوه بـر   است اسراري که در اثر 

  ».به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، مجازات انتظامی
مراسـالت یـا   ، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی«قانون مجازات اسالمی:  582ي ماده

مورد مفتوح یـا    حسب، نون اجازه دادهمخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردي که قا
هـا مطالـب    توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بـدون اجـازه صـاحبان آن   

سه سال و یا جزاي نقدي از شش تـا هیجـده میلیـون     ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا آن
سـالت و مخـابرات و مکالمـات تلفنـی     گذار در ایـن مـاده از مرا  قانون ».ریال محکوم خواهد شد

  اشخاص حمایت نموده است.

  اي:. قانون جرایم رایانه2.2.2
هـا یـا    هـرکس بـه طـور غیرمجـاز بـه داده     «دارد: قانون مجازات اسالمی مقـرر مـی   729ي ماده

اي یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسـی یابـد بـه     هاي رایانه سامانه
) ریـال تـا بیسـت    5.000.000از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج میلیـون ( حبس 

  ».) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد20.000.000میلیون (
کننـده سـمت دولتـی    کند که تخطـی اطالق دارد و فرقی نمی» هرکس«در این ماده عبارت 

هـا و  مهـم اسـت دسترسـی غیرمجـاز بـه داده     داشته باشد یا اینکه از افـراد عـادي باشـد. آنچـه     
  اي است.هاي رایانه سامانه

هرکس به طور غیرمجاز محتواي در حـال  «دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر می 730ي ماده
اي یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نـوري   هاي رایانه انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه
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) ریـال تـا   10.000.000شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده میلیون ( را شنود کند به حبس از
  ».) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد40.000.000چهل میلیون (

هـرکس بـه طـور غیرمجـاز نسـبت بـه       «دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر مـی  731ي ماده
، هاي دادهاي یا مخابراتی یا حامل رایانههاي  هاي سرَي درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه داده

  ».هاي مقرَر محکوم خواهد شدمرتکب اعمال زیر شود به مجازات
به حـبس  ، هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سرَي در حال انتقال الف) دسترسی به داده

ون ) ریـال تـا شصـت میلیـ    20.000.000از یک تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست میلیـون ( 
  ».) ریال یا هر دو مجازات60.000.000(

  به حبس از دو تا ده سال.، هاي مذکور براي اشخاص فاقد صالحیت ب) در دسترس قرار دادن داده
شرکت یا گـروه بیگانـه یـا    ، سازمان، هاي مذکور براي دولت ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده

  به حبس از پنج تا پانزده سال.، عامالن آنها
هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملـی لطمـه    داده، سري هاي ـ داده1ره تبص

  زند. می
بنـدي و   ي طبقـه هـاي سـري و نحـوه    ي تعیین و تشـخیص داده ي نحوهنامه ـ آیین2تبصره 

حفاظت آنها ظرف سه ماه از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون توسـط وزارت اطالعـات بـا همکـاري         
ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح  ، کشور، دادگستريهاي  وزارتخانه

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـاي   هرکس به قصـد دسترسـی بـه داده   «دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر می 732ي ماده

ا مخابراتی را نقض کنـد بـه   اي ی هاي رایانه تدابیر امنیتی سامانه، ) این قانون3سري موضوع ماده (
) ریـال تـا چهـل میلیـون     10.000.000حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده میلیون (

  ».) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد40.000.000(
چنانچه مـأموران دولتـی کـه مسـؤول     «دارد: قانون مجازات اسالمی نیز مقرر می 733ي ماده
هاي مربوط هستند و به آنها آمـوزش   ) این قانون یا سامانه3ي (قرر در مادههاي سري م حفظ داده

هـاي مـذکور در اختیـار آنهـا قـرار گرفتـه اسـت براثـر         هـا یـا سـامانه   الزم داده شده است یا داده
موجب دسترسی اشخاص فاقد صـالحیت بـه   ، مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی بی، احتیاطی بی



  جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران  79شماره  قضاوتمجله 

  

39 

به حبس از نود و یک روز تا دو سـال یـا جـزاي    ، هاي مذکور شوند داده یا سامانهحاملهاي ، ها داده
)ریـال یـا هـر دو مجـازات و     40.000.000)ریال تا چهل میلیون (5.000.000نقدي از پنج میلیون(

  ».انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد
اي ذخیره شده  هاي رایانه گاه حفظ دادههر«دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر می 762ي ماده

تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصـی   مقام قضائی می، براي تحقیق یا دادرسی الزم باشد
که به نحوي تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوري نظیر خطر آسیب دیـدن یـا   

د رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتـب  توانن ضابطان قضائی می، ها تغییر یا از بین رفتن داده
ساعت به اطالع مقام قضائی برسـانند. چنانچـه هـر یـک از کارکنـان دولـت یـا         24را حداکثر تا 

هاي حفاظت شده را افشـاء   ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا داده
، شود را از مفاد دسـتور صـادره آگـاه کننـد     میهاي مزبور به آنها مربوط  کنند یا اشخاصی که داده

ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقـام قضـائی و سـایر اشـخاص بـه      
)ریال تـا ده میلیـون   5.000.000حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاي نقدي از پنج میلیون (

  ».)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد10.000.000(
  .ي ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط استها به منزله : حفظ داده1تبصره
ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دسـتور مقـام   : مدت زمان حفاظت از داده2تبصره

  قضائی قابل تمدید است.
هـاي  هـا و سـامانه  ادهقانون مجازات اسالمی در خصوص تجـویز تفتـیش و توقیـف د    764ي ماده

هـاي   حکم شنود محتواي در حال انتقال ارتباطـات غیرعمـومی در سـامانه    776ي اي است و مادهرایانه
  1داند.اي و همچنین پست الکترونیکی و پیامک را در حکم شنود مکالمات تلفنی میرایانه

                                                   
اي و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردي به عمل  هاي رایانه ها یا سامانه تفتیش و توقیف داده: 764ي دهما -1

   .آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد می
اي یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به  هاي رایانه شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه :776ي ماده

  شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. 
تبصره ـ دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم 

    است.رعایت مقررات مربوط 
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  . قانون آئین دادرسی کیفري:2.2.3
گـذار  هاي افراد است که از جانب قانوني حقوق و آزاديکنندهقانون آیین دادرسی کیفري تضمین

در قوانین ماهوي جزائی مورد حمایت واقع شده است. لذا بررسی مواد مختلف این قـانون هرچنـد   
که به طور صریح از لفظ حریم خصوصی استفاده نشده ولی در راستاي شناسائی و اشـراف نسـبت   

  گذاري ایران مفید فایده است.به وجود چنین حقوقی در سیستم قانون
ي دسترسی به حـریم خصوصـی را بـراي ضـابطین     در این قسمت تعدادي از موادي که نحوه

طورکه قبالً در اصول قانون اساسی به آن اشـاره شـد دسترسـی    شود. همانکند بیان میتعیین می
ق دسترسی بـه  ي آنها باشد و در غیر این صورت کسی حبه حریم خصوصی اشخاص باید با اجازه

  شود. می آن را ندارد مگر به حکم قانون که در واقع در مواردي است که در ادامه به آن اشاره
ي اقـدامات خـود را بـه اطـالع مرجـع      ضابطین دادگسـتري نتیجـه  «ق.آ.د.ك:  24ي ماده

 توانـد  کافی نیافت مـی  رسانند. در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را قضایی صالح می
تکمیل آن را بخواهد. در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقـام قضـایی تحقیقـات و اقـدامات     

دارند و چنانچـه   توانند متهم را در بازداشت نگه آورند لیکن نمی قانونی را براي کشف جرم به عمل
ذکـر  بـا    بازداشت متهم براي تکمیل تحقیقات ضروري باشد موضوع اتهام بایـد ، در جرائم مشهود

تواننـد مـتهم را تحـت     ) ساعت می24دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ شود و حداکثر تا مدت (
را جهت اتخاذ تصمیم قانونی بـه اطـالع مقـام      نظر نگهداري نموده و در اولین فرصت باید مراتب
ي بازداشـت و یـا آزادي مـتهم تعیـین تکلیـف      قضایی برسانند. مقام قضـایی در خصـوص ادامـه   

اماکن و اشیاء و جلب اشـخاص در جـرائم غیرمشـهود بایـد بـا      ، تفتیش منازل  نماید. همچنین یم
طرف مقام قضـایی بـه     ي مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجراي تحقیقات بطور کلی ازاجازه

  ».ضابط ارجاع شده باشد
در جـرائم  اماکن و اشیا و جلب اشخاص ، تصریح گردیده است که تفتیش منازل 24ي در ماده

ي مخصوص مقام قضائی باشد. در واقع در این ماده از لفظ اماکن به طـور  غیرمشهود باید با اجازه
شود که در خصـوص آن   می مطلق استفاده کرده است که شامل اماکن خصوصی و عمومی هر دو

ه طور مطلـق  باید قوانین و مقررات مربوط به اماکن را مورد بررسی قرار داد. در این ماده اشیا نیز ب
تواند داخل یـا خـارج از منـزل و امـاکن دیگـر      آمده است که وسعت شمول فراوانی دارد. اشیا می
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تـوان خـارج از چـارچوب    باشـد و نمـی  مـی  24ي باشند. اتومبیل شیء است که مصداق بارز ماده
زم ي مخصوص مقام قضائی البه بازدید و تفتیش آن پرداخت و براي تفتیش آن اجازه 24ي  ماده

هـاي خصوصـی   است و این رویه که در زمانی و مکانی مأمورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل
نمایند در صورتی که اجازه مخصوص مقام قضائی وجود نداشته باشد نقض قانون و یا عمومی می

  1باشد.قانون آئین دادرسی در امور کیفري می 24ي برخالف حکم ماده
آید کـه حسـب    اماکن و اشیا در مواردي به عمل می، تفتیش و بازرسی منازل«ق.آ.د.ك:  96ي ماده
  ».جرم در آن محل وجود داشته باشد ظن قوي به کشف متهم یا اسباب و آالت و دالیل، دالیل

بنـابراین در جهـت کشـف جــرم و تحقیقـات مقـدماتی ممکـن اســت مـواردي پـیش آیــد و         
یا اماکن و اشیاء مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرنـد  ی ایجاب نماید که منازل مسکونی های ضرورت
ي مذکور این موارد را مشخص نموده و مقام قضائی زمانی مجاز به صدور دستور تفتـیش  که ماده

باشد که اوالً دالیلی براي این امر داشته باشد؛ ثانیـاً براسـاس تحقیقـات     می منازل و اماکن و اشیا
م یا اسـباب و آالت و دالیـل جـرم در آن محـل وجـود      ظن قوي به کشف مته، پلیسی و قضائی

داشته باشد و چنانچه این دو شرط فراهم نباشد موردي براي تفتـیش و بازرسـی منـازل و اشـیا و     
اماکن نیز وجود نخواهد داشت و اقدام چنین امري براي قاضـی مربـوط حـداقل تخلـف انتظـامی      

  2خواهد بود.
بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صـورتی  چنانچه تفتیش و «ق.آ.د.ك:  97ي ماده

بـدیهی اسـت نبایـد    ، ي فـوق با توجه بـه مـتن مـاده   ». تر باشدمجاز است که از حقوق آنان مهم
، تر بودن تفتیش و بازرسی از حقـوق اشـخاص  مرجعی را غیر از مراجع قضائی براي تشخیص مهم

 22دارد حقوق اشخاص کـه در اصـل    ي فوق در صدد است تا جایی که امکانصالح دانست. ماده
قانون اساسی به آن تصریح گردیده است مورد تعرض قرار نگیرد. به همین خاطر است که تـزاحم  

  تفتیش و حقوق اشخاص را از نظر دور نداشته و آن را پیش بینی نموده است.
قانون آئین دادرسـی کیفـري اسـت کـه مقـرر داشـته اشـت:         97ي تر حکم مادهي مهمنکته

چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است کـه از حقـوق   «
                                                   

 .11نامه کارشناسی ارشد، ص رکن آبادي، حمیده؛ حمایت کیفري از حقوق خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه، پایان - 1
 .14؛ ص همان -2



  جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران  79شماره  قضاوتمجله 

  

42 

حمایـت  ، مستفاد از مواد مورد بحث آن است که قانون آئـین دادرسـی کیفـري   ». تر باشدآنها مهم
  1آورند.هایی که در داخل مسکن وجود دارد به عمل نمیالزم را از حریم مسکن و سایر حریم

تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب «ق.آ.د.ك:  98ي ماده
المقـدور بـا حضـور     اماکن نیز حتی  آید. تفتیش و بازرسی وي در حضور ارشد حاضرین به عمل می

  شود. صاحبان یا متصدیان آنها انجام می
شـد و تفتـیش و   آید کسـی نبا  تبصره: هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می

مراتب در صورت جلسـه دسـتور بـاز کـردن      تواند با قید  قاضی می، بازرسی نیز فوریت داشته باشد
  .محل را بدهد

مستلزم مالکیت متصـرفین آنهـا نیسـت و انجـام     ، از آن جا که حریم خصوصی منازل و اماکن
این حضـور متصـرف   پا گذاشتن به حریم ساکنین آنها  است نـه مـالکین؛ بنـابر   ، تفتیش و بازرسی

بینی نموده اسـت کـه کسـی در    ي این ماده موردي را پیشباشد. تبصرهبراي تفتیش ضروري می
توانـد مراتـب را   منزل حضور نداشته و تفتیش و بازرسی فوریت داشته باشد که مقام قضـائی مـی  

  2صورتجلسه و دستور بازکردن محل را بدهد.
توانند در موقـع تفتـیش و    زایی دخیل هستند میاشخاصی که در امر ج«ق.آ.د.ك:  99ي ماده

  ».ي متصرف قانونیمگر با اجازه  توانند داخل شوند بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی
شود و معموالً این مأمورین تفتیش هسـتند  ي قانونی بسیار نادیده گرفته میاین ماده، در عمل

نمایند؛ در حالی که این متصـرف قـانونی اسـت    ي میي خود از ورود  افراد جلوگیرکه بنا بر سلیقه
ي مذکور حق دارد ورود افراد دیگر را در موقع تفتیش اجازه دهد یا ندهـد؛ زیـرا ایـن    که برابر ماده

  حریم خصوصی اوست که مورد تعرض قرار گرفته و هنوز بر حریم خود حق دارد.
آید و هنگـام شـب در صـورتی     عمل میتفتیش و بازرسی منازل در روز به «ق.آ.د.ك:  100ي ماده
  ».باید در صورت مجلس قید نماید  گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی انجام می

روشن است که این ماده حافظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم منـازل بـه عنـوان    
صاً و صرفاً در مـورد منـازل   باشد. حکم این ماده اختصامحل آرامش شبانگاهی افراد و خانواده می

  شود. بوده و اماکن و اشیا را شامل نمی
                                                   

 .16؛ ص همان -1
 .14؛ ص همان -2
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در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضـی  «ق.آ.د.ك:  102ي ماده
دسـتور بـازکردن را بدهـد ولـی      تواند  ها و اشیاي بسته اجرا ننمایند قاضی میرا در باز کردن محل

  ».شود احتراز نماید ز اقداماتی که باعث ورود خسارت میالمقدور ا مکلف است حتی
کند که متصرفین قانونی یا متصدیان آنها دستور قضائی را اجرا ي فوق موردي را ذکر میماده
  تواند دستور بازکردن را بدهد.که قاضی با رعایت اقداماتی که موجب خسارت نگردد می، نکنند
ها و سایر اشیاء متعلق به متهم فقط آنچه که راجـع   نوشتهاز اوراق و «ق.آ.د.ك:  103ي ماده 

شـود و قاضـی مکلـف     ارائـه مـی   ي جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیقبه واقعه
ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجـب افشـاي    است در مورد سایر نوشته
  ». ندارد نشود ارتباط به جرم مضمون و محتواي آنها که

هاي متعلق به متهم که در امر تحقیقات کیفـري ارتبـاطی   اوراق و نوشته، به موجب این ماده 
در مـورد مـدارك   ، به جرم ندارند از افشا مصون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایـت احتیـاط  

  حتی ضابطین دادگستري شود.، مانع افشاي آنها نزد هر شخص و مقامی، مذکور
صـوتی  ، مخابراتی، ي تفتیش و بازرسی مراسالت پستیدر مواردي که مالحظه: «104ي ماده

دهـد   قاضی به مراجع ذي ربط اطالع مـی  و تصویري مربوط به متهم براي کشف جرم الزم باشد 
آن را در حضور مـتهم ارائـه کـرده و    ، که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند. بعد از وصول

نمایـد.   مجلس قید نموده و پس از امضاي مـتهم آن را در پرونـده ضـبط مـی     صورت مراتب را در 
مزبور حائز اهمیت نبـوده و   شود و چنانچه اشیاء  در صورت مجلس قید می، استنکاف متهم از امضا

  شود. ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می
امنیت کشور مربـوط اسـت و یـا بـراي احقـاق      تبصره: کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به 

  ».شود ممنوع است حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروري تشخیص داده
تفتیش و بازرسی مکاتبـات و مراسـالت پسـتی و مخـابراتی و صـوتی و      ، به موجب این ماده

تفتیش و بازرسی را به ، تصویري توسط قاضی صورت خواهد گرفت و شایسته نیست مقام قضائی
نقـض حـریم خصوصـی    ، ا اشخاص دیگري واگذار نماید؛ زیرا واگذاري این امر به دیگريمراجع ی

کند حـق دارد از اسـرار   باشد. فقط قاضی که تحقیقات را هدایت میاشخاص و افشاي سرَ آنها می
  افراد درگیر در پرونده اطالع داشته باشد.
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ریم خصوصـی کـه بـه    ي قـانونی نقـض حـ   در واقع مواد ذکر شده از ق.آ.د.ك توصیف شـیوه 
باشد و در صورتی کـه بـرخالف   می، قانون اساسی اجازه داده شده 25و  22موجب انتهاي اصول 
  1شود. می جرم بوده و با ضمانت اجراي کیفري با آن برخورد، این مواد اقدام کرده

  . قانون تجارت الکترونیک:2.2.4
قـومی یـا     هـاي  شخصـی مبـین ریشـه     هـاي  »داده پیام«پردازش و یا توزیع ، ذخیره: «58ي ماده

راجـع بـه وضـعیت      هـاي  »داده پیـام «خصوصیات اخالقی و، مذهبی، هاي عقیدتیدیدگاه، نژادي
  ».عنوان غیرقانونی است روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر، جسمانی

، مـذهبی ، تیهاي عقیددیدگاه، هاي قومی یا نژاديهاي شخصی حساس مبین ریشهداده پیام
روانی و یـا جنسـی اشـخاص را    ، هاي راجع به وضعیت جسمانیپیامخصوصیات اخالقی و نیز داده

دیـده  هاي شخصی نیازي به حمایت نمـی مورد حکم خود قرار داده است و در خصوص سایر داده
  است. این از نواقص مهم این قانون است که نیاز به اصالح دارد.

سـازد.  هاي شخصـی را محـدودتر مـی   ي حمایت آن از دادهدامنه ،همچنین عبارات این قانون
این قـانون را در بسـتر مبـادالت الکترونیکـی جـرم       59و  58این ماده نقض شرایط مقرر در مواد 

هـاي شخصـی حسـاس را بـه     پیامپردازش و یا توزیع داده، ذخیره، 58ي در حالی که ماده، دانسته
مبادالت الکترونیکی صورت گیرد چه به طور کلی در فضـاي   داند چه در بسترطور کلی ممنوع می

مجازي. این بدان معناست که حمایت از داده به طور کلی در فضاي مجازي مـورد پـذیرش قـرار    
شـود کـه در جریـان مبـادالت     هاي شخصی افـراد حمایـت مـی   نگرفته و تنها در صورتی از داده

  2الکترونیکی ذخیره شده باشند.
هـاي شخصـی مبـین    پـردازش و یـا توزیـع داده پیـام    ، ذخیره«خود  58ي دهاین قانون در ما

هاي راجـع  خصوصیات اخالقی و داده پیام، مذهبی، هاي عقیدتیدیدگاه، قومی یا نژاديهاي  ریشه
  ».غیر قانونی دانسته استها  روانی و یا جنسی اشخاص را بدون رضایت آن، به وضعیت جسمانی

                                                   
 .41موسوي، سید محمد؛ بررسی فقهی حقوقی حریم خصوصی در حقوق کیفري ایران، ص  -1
الهام؛ حمایت کیفري از حریم خصوصی، پایان نامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی مقربی منش،  -2
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بـه  » داده پیـام «در صورت رضایت شخص موضوع «دارد: قانون مقرر میاین  59ي به عالوه ماده
پـردازش و  ، ذخیـره ، شرط آن که محتواي داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شوراي اسـالمی باشـد  

  شخصی در بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:  » هايداده پیام«توزیع 
  و به طور واضح شرح داده شده باشند. الف) اهداف آن مشخص بوده
آوري بـراي  ي ضرورت و متناسب با اهـدافی کـه در هنگـام جمـع    ب) داده پیام باید تنها به اندازه

آوري گردد و تنها براي اهداف تعیین شده مـورد  شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع
  استفاده قرار گیرد.

  .ج) داده پیام باید صحیح و روزآمد باشد
هاي شخصی مربـوط بـه   اي حاوي داده پیامهاي رایانهد) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده

  هاي ناقص و یا نادرست را  محو یا اصالح کند.خود دسترسی داشته باشد و بتواند داده پیام
ه) شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان بـا رعایـت ضـوابط مربوطـه درخواسـت محـو       

  »هاي شخصی مربوط به خود را بنماید.اي داده پیامپرونده رایانهکامل 
هاي شخصـی (حمایـت از داده) را بـدین شـرح     این قانون نیز نقض حمایت از داده پیام  71ي ماده

 58هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مـواد  «جرم و مستوجب مجازات دانسته است: 
  ».شود می ماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوماین قانون را نقض ن 59و 

نیـاز  ، انتقال آسان و سریع اطالعات در فضاي مجازي و گسترش استفاده از آن در میان افـراد 
ي اسـتفاده از  ذخیـره و نحـوه  ، به پیش بینی مقـررات کامـل و مـانعی را در خصـوص گـردآوري     

شـد و بعـد نوبـت بـه     شاید بهتر این برآورده مـی  اطالعات در این محیط را افزایش داده است اما
رسید؛ گرچه خواهیم گفـت کـه ایـن    پردازش و انتقال اطالعات می، حمایت از اشکال جدید ذخیره

  1سازد.قانون به علت وجود ابهامات و نواقص متعدد هدف غایی خود را نیز برآورده نمی

  گیري: نتیجه
تیجه رسید که هرچند مواد متعددي در خصـوص حـریم   توان به این نبا توجه به مطالب مذکور می

                                                   
آماده، مهدي؛ حریم خصوصی افراد در حقوق کیفري ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه امامیه، پایان نامه جهت اخذ مدرك  -1

 .94، ص 1389پیام نور، تیرماه  کارشناسی ارشد، دانشگاه
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گذاري ما به تصویب رسیده است ولی این تعـدد و بعضـاً   خصوصی در قوانین مختلف یستم قانون
تکثَر در عمل و اجرا ثمري در بر نخواهد داشت؛ زیرا با تقسیم بندي که صورت گرفـت در قـانون   

ه طور صریح از حریم خصوصی و حمایت از آن اساسی که سنگ بنا و نقشه راه قوانین عادي است ب
توان حمایت از سخنی به میان نیامده و در چند اصل ذکر شده به طور مصداقی و با تفاسیر آنها می

جسمانی را  استخراج کرد. تنها حریم خصوصی مسکن به طـور  ، شغلی، حریم خصوصی ارتباطات
هـایی از حـریم   ه فراخور موضوع حمایتصریح مورد حمایت واقع شده است. در سایر قوانین هم ب

اسـرار و  ، خصوصی به میان آمده است. در قانون مجازات اسالمی صرفاً حریم خصوصـی مسـکن  
مکاتبات و مکالمات حمایت شده است. در قانون آئین دادرسی کیفري تنهـا در مرحلـه تحقیقـات    

اي  و تجارت الکترونیک رایانهمقدماتی و حفظ حقوق متهم موادي ذکر شده است. در قانون جرایم 
ي ارتکاب جرایم علیه حریم خصوصی در فضاي سایبر جرم انگاري شده است. با وجود هم در حیطه

هـاي  این سیاست تقنینی مشوش حمایت از حریم خصوصی دستخوش تفاسـیر و بعضـاً برداشـت   
و حمایـت از   گذاري که هدفش حفـظ شخصی مجریان و عامالن قانون خواهد شد و فلسفه قانون

  حقوق اولیه افراد جامعه است با نوعی نقض غرض روبرو خواهد شد.
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Abstract: 
It is clear that privacy recognized as one of the most basic requirements of 
life in today's world. The right to privacy on the one side and support and the 
enforcement of violations of it on other hand، are among the concerns of 
governments، governments and legislators as important actors in this field 
has been the most effective. Activities of legislators in enacting laws، from 
constitutional law create procedures and policies that make the views and 
perspective of events in their support of the show. Privacy is not exempt 
from this issue. Iranian legislators to develop and pass legislation to 
specifically and separately addressed in the private sphere. There is some 
article which is distributed in various laws.Therefore، in this thesis it is tried 
to initially، the pilot and the overall concept of privacy as one of the most 
basic human rights identified in domestic and foreign legal resources and 
then thesis based on the main research issues to support this legislative Iran 
Privacy policy be reviewed and challenged.  
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