
 

 

،  دوره جدید  فصلنامه حقوقی میزان

 1386 و تابستان ، بهار 1و  2شماره 

 199 -224 صفحه

 

 حریم خصوصي و طرح حمایت از

 اظهار نظر کارشناسي مرکز پژوهشهاي مجلس 
 

 

 1 طرح حمایت از حریم خصوصي

 

 باسمه تعالي 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي 

مفاهیم  نارزشمند ترییکی از  با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان

ط جامعه مدنی به لحاظ ارتبا شسازمان بخنظامهای حقوقی و توسعه یافته اصل 

مایت و استقالل انسان، نظر به تأثیر ح آزادیتنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و 

به  سازی همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، با عنایت از حریم خصوصی در زمینه

و  نبودن قوانین لدلیالمللی دولت در زمینه حقوق بشر، به مفاد تعهدات بین 

ایران، با  قدر حقومقررات مشخص و جامع راجع به حمایت از حریم خصوصی 

لحاظ احکام و فرامین شرع مقدس اسالم و به منظور حمایت از حریم خصوصی 

( 25( و )22های مختلف و در راستای تبیین نحوه اجرای اصول )افراد در حوزه

م انون اساسی جمهوری اسالمی ایران، طرح زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیق

 گردد: می

                                           
و  یمل یتامنعی، اصلی: دو شوری ، کمیسیونهای ارجا - 1

و  یو معادن، فرهنگ یعصنا ی،اجتماع ی فرعی:خارج یاستس

 یو حقوق ییقضا
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سید مرتضی  -وزیری -نیجهانبخش امی -رموذن یپ -اعلمی -گرامی مقدم
 -نوروززاده -شجاعپوریان -سینیسید سبحان ح -امیری -پورفاطمی -موسوی

محمد  -دهجبارزا -مظفری -غیاثی -دیمین -ؤدب پورم -حسینی بندرلنگه
 -ید حسین هاشمیس -ادق زادهص -سیسید حسن عبا -مروتی -نگنهز -علیخانی

محمد  -آذروش -کعبی -جاسمی اجاق -اللهیاری -فالحت پیشه -خانیشهباز
 -حق شناس -تابش -علیخانی قدرت ا... -محسنی -اص احمدیخ -یانباغبان -قمی

 محمد یاری -ارجمند -عیتر -گل محمد الیاسی
 ز حریم خصوصي طرح حمایت ا

 

 تعاریف و کلیات  -فصل اول

از جسم افراد،  با الهام از احکام شرع مبین اسالم و به منظور حمایت -1ماده 

اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطالعات 

( قانون 25( و )22شخصی و ارتباطات خصوصی و تبیین نحوه اجرای اصول )

زی اختیارات و مسئولیتهای ارکان و اجزا مختلف حکومت در اساسی شفاف سا

ی دولت، قانون لزمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین المل

 رسد. به شرح زیر به تصویب     می « م خصوصیحمایت از حری»

 روند به شرح زیر است: عریف اصطالحاتی که در این قانون به کار میت -2ماده

: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با حریم خصوصی (1)

به آن  ی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت ویبلاعالن ق

آن  وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطالعات راجع به

 لبسهدسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، ا

خصی و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محلهای کار، اطالعات ش

 شوند. و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می

یا اشخاص خصوصی یا در تصرف  اماکن خصوصی: اماکن متعلق به شخص (2)

تصرف آنها است که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست یا مالک یا م

 ه نحو مشخصی در چارچوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن راقانونی ب

 های آپارتمانی. ممنوع اعالم کرده است همچون بخشهای مشترک مجتمع
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شهای ها، چادرهای مسکونی، داخل وسایل نقلیه، مسقف، بخمنزل: انواع خانه (3)

های مسکونی کشتیها، اتاقهای استراحت هتلها، مهمانسراها، خوابگاه

به آن  ، بیمارستانها و دیگر تأسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفاًدانشجویی

 باشند. شوند، داخل در این تعریف میمنزله اطالق می

های آپارتمانی، هتلها و بیمارستانها و ک مجتمعبخشهای مشتر -تبصره

سایر اماکنی که داری بخشهای اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل 

 خارجند. 

: اطالعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی اطالعات شخصی (4)

و  خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی و شماره کارتهای اعتباری

 شماره حسابهای بانکی. 

های محل سکونت و طالعات مربوط به نام و نام خانوادگی نشانیا -تبصره

  باشد.رج میهای تلفن از شمول تعریف اطالعات شخصی خامحل کار و شماره

اطالعات شخصی حساس: اطالعات راجع به وضعیت زندگی جنسی،  (5)

 اعتقادات )اعم از فلسفی مذهبی و سیاسی( عضویت در احزاب یا تشکلهای

 ای افراد است. صنفی و وضعیت نژادی، قومی و قبیله

ری دسترسی به اطالعات: اعم است از مشاهده سند یا هر وسیله یا چیز دیگ (6)

ریق از محتوای آن از ط ن ثبت یا ذخیره شده است و اطالعر آکه اطالعات د

ونوشت رمطالعه یا استنساخ یا تکثیر تمام یا برخی قسمتها و یا با تهیه یک 

 کامل از آن. 

ی، الکترونیکی، سیمی و حضوری و کتب -ارتباطات: اعم از ارتباطات کالمی (7)

المی کام در اشکال غیره است که به وسیله آن هرگونه مکالمه و یا انتقال پی

شکل  ها و یا در یکحضوری، مکتوب، داده متن، تصویر، صدا، عالئم و نشانه

 گیرد. ترکیبی از آنها انجام می

 از طریق مختلف: مخفی یا آشکار و بپایش: عبارت است از کسب اطالعات ا (8)

 ورد پایشوسیله، اعم از آن که اعمال و رفتار، گفتار و نوشتار موسیله یا بی

 ط یا ذخیره شود یا نشود. ضب
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رهگیری: دستیابی به محتوای ارتباطات کالمی، حضوری یا کتبی یا  (9)

کی یا الکترونیکی یا سیمی با استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی، مکانی

ود و سایر وسایل مشابه بدون اطالع برقرار کننده ارتباط نظیر بازرسی، شن

 ضبط ارتباطات.

عات ه اطالو ارائ رازانتقال و به طور کلی هر گونه اب افشاء انتشار، مخابره، (10)

 راجع به حریم خصوصی یک شخص به هر شخص غیر از صاحب اطالعات. 

ها، مؤسسات و شرکتهای ها، سازمانمؤسسات عمومی: کلیه وزارتخانه (11)

دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح و قوه 

ودجه ت و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بقضائیه، کلیه دستگاهها، شرک

 تی که شمول قوانین و مقرراینماید و کلیه دستگاههاعمومی استفاده می

 عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. 

 

 سماني حریم خصوصي ج -فصل دوم

ی و حقوق و آزادیهای مالزم با آن مصون از تعرض است. کرامت انسان -3ماده 

رار توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قچ کس را نمیهی

 داد، مگر بر طبق قانون. 

 

 ازرسي بدني از روي لباس ب -مبحث اول

توانند افرادی را که بر ابطان دادگستری در انجام وظایف خود میض -4ماده

ی نی براو یا تبا اساس امارات و قرائن مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت

ردی فارتکاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هویت آنها را مطالعه و بازبینی 

 ن ایجاد شده، مورد پرسش قرار دهند. ظنمایند. و آنها را در ارتباط با 

توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد وی ری میضابطان دادگست -5ماده

ز روی اربوط با توجه به یکی از اهداف زیر را در محل دستگیری یا مقر سازمانی م

 لباس مورد بازرسی بدنی قرار دهند. 

برای جلوگیری از استفاده سالح یا وسایل خطرناکی که ممکن است توسط  (1)

 شخص دستگیر شده علیه آنها یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد. 
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برای برای کشف و ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده  (2)

 ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل از ارتکاب جرم. 

ستری در اجرای ماده فوق، با رعایت اصول امنیتی مربوط ضابطان دادگ -6ماده

 ( آن، باید به ترتیب زیر عمل کنند: 1به بند)

از دستگیر شده بخواهند که هر چه در جیبهای خود دارد یا در لباسش  (1)

 جاسازی کرده خالی کند. 

  اک و سایر وسایل همراه او را مورد بازرسی قرار دهند.کیف جیبی یا س (2)

را از  در صورتی که اقدامات فوق عرفاً کافی یا موثر نباشد فرد دستگیر شده (3)

 روی لباس بازرسی بدنی نمایند.

دنی افراد در اماکنی که برای محافظت از آنها به موجب بازرسیهای ب -7ماده

 ر ضریب امنیتی باال الزم است حتیمصوبه هیأت وزیران یا شورای امنیت کشو

 باشد. المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز می

مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون  هیأت وزیران -تبصره

 فهرست اماکن عمومی را که ضریب امنیتی باال الزم دارند مشخص کند. 

 

 ازرسي بدني با درآوردن لباسب -مبحث دوم

رتکاب ابازرسی بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به  -8ماده

 جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است: 

 قضایی برای کشف جرم یا کشف یا تأمین دلیل و بنابه دستور مرجع صالح (1)

 ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی. 

رم از سی استفاده نشود ادله جوجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازر (2)

رم جروی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو شده و بدون آن ادله، اثبات 

 عرفاً غیر ممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. 

 

 فتیش اندامهاي داخلي انسانت -مبحث سوم

تفتیش اندامهای داخلی انسان )موضوع مواد این بند( ممنوع است و  -9ماده

ی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد مرجع صالح قضای
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تواند به اثبات اشد که نتیجه این معاینه میبباشد که ظن قوی وجود داشته می

 ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و زیان مورد مطالبه کمک نماید. 

یش اندامهای داخلی ازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتب -1تبصره

 شود. محسوب نمی

فراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم، تابع احکام ااخذ خون از  -2تبصره

ام خود بینی شده برای تفتیش اندامهای داخلی است و در سایر موارد تابع احکپیش

 باشد. می

 باشد. فتیش داخل مجاری تناسلی مشمول این ماده و موارد بعد میت -3تبصره

های مقبول فتیش اندامهای داخلی انسان باید با استفاده از رویهت -10دهما

پزشکی توسط پزشک متخصص و حتی المقدور توسط متخصصان امور پزشکی 

توان از آن استفاده کرد که بکارگیری روش صورت گیرد و فقط در صورتی می

 قانونی دیگری امکان پذیر یا مؤثر نباشد. 

ل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، مانجام هرگونه ع -11ماده

د ها شوخوراندن هرگونه مواد مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و روده

مجاز  ( این قانون و تأیید پزشک متخصص در صورتی10( و )9تنها با رعایت مواد )

 است که استفاده از روشهای کم خطرتر ممکن نباشد. 

در برابر تفتیش اندامهای داخلی مقاومت  نون یا متهمچنانچه مظ -12ماده 

شته و تواند تنها تا حدی که به طور متعارف ضرورت داکند، ضابطان دادگستری می

ن منجر به ضرب و جرح و ایراد صدمه روحی نشود اقدامات الزم برای خنثی کرد

 مقاومت او به عمل آورند. 

 

 مقررات مشترک  -مبحث چهارم

مردان توسط مرد و در مورد زنان  ی بدنی افراد باید در موردبازرس -13ماده

 ید. آ توسط زن به عمل

آید باید با حلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه به عمل میم -14ماده

 استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.
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داخلی با توجه به  مهاینداتعارف بودن بازرسیهای بدنی و تفتیش ام -15ماده

 شود: عوامل زیر تعیین می

 دالیلی که به استناد آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است.  (1)

 روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است.  (2)

 مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است.  (3)

 قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش  (4)

 شدت جرمی که با استناد به آن، یا تفتیش صورت گرفته است. ماهیت و  (5)

ی وی به دلیل حمل بلسوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت ق (6)

 سالح یا مواد مخدر. 

 

 ریم خصوصي اماکن و منازل ح -فصل سوم

تواند وارد نازل و اماکن خصوصی مصون از تعرضند. هیچ کس نمیم -16ماده

گر مدیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد  منزل یا مکان خصوصی

 قانونی یا با مجوز قضایی.  متصرّفبا رضایت 

ه امکان خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن مجوز ورود ب -17ماده

ات و قوی بر ضرورت آن )از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم، آالت، ادو

اف یاد عدوم شدن ادله مربوط( و عدم امکان تحقق اهدادله جرم و یا جلوگیری از م

 شده از سایر طرق قانونی، به صورت موردی صادر خواهد شد. 

ان در اجرای دستور مقام قضایی وارد مکان خصوصی یا چنانچه ضابط -18ماده

منزل شوند مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند عدول از آن نقض حریم 

  گردد.خصوصی محسوب می

نگام ورود به امکان خصوصی و منازل باید اوراق هویت ضابطان به ه -19ماده

 خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضایی را به همراه داشته باشد.

انون قـ سایر احکام ورود به حریم منازل و اماکن خصوصی،تابع مقررات 20ماده

خصوص تفتیش و  عمومی و انقالب)در امور کیفری(در دادگاههایآئین دادرسی 

 بازرسی منازل و کشف آالت و ادوات جرم می باشد.
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 ـ مجوزی که برای ورود به اماکن خصوصی و منازل صادر می شود در21ماده

 : می گردد ربال اثموارد زیر 

 یک بار اجرا شده باشد. (1)

 د.شخص صادر کننده مجوز یا مقام  صالحیتدار دیگری آن را لغو کرده باش (2)

 پانزده روز گذشته باشد ولی اجرا نشده باشد. از تاریخ صدور آن (3)

 هدفی که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفی گردیده باشد. (4)

افراد  ـ بازرسی و یا تفتیش اطالعاتی که در هر نوع  منبع اطالعاتی22ماده

ذخیره شده است تابع مقررات حاکم بر بازرسی و تفتیش اماکن خصوصی و 

 منازل خواهد بود.

 

 رم ـ حریم خصوصي در محل کارفصل چها

کی ـ مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارتهای الکترونی23ماده

 نیستند.مگر آن که مبنای دالیل متعارف،ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای

ا سوء مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار ی

 کار وجود داشته باشد.استفاده از اموال محل 

ت حل کار در صورتی مجاز اسـ استفاده از نظارت الکترونیکی در م1تبصره

 های دیگری برای تأمین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.که روش

های ـ منظور از نظارت الکترونیکی در این قانون اعم است از نظارت2تبصره

 قابل ذخیره و بدون ذخیره. 

 دیر کارفرما باید از اقدام به نظارت، دالیل آن،ده فوق مدر اجرای ما -24ماده

فته و وسایل به کار ر روشهازمان نظارت، اشخاص، پستها و مکانهای مورد نظر، 

ها طالع آنبرای نظارت و اطالعاتی که قرار است درباره آن نظارت شود را کتباً به ا

اض خود توانند اعترمیبرساند. افرادی که نسبت به این امر اعتراضی داشته باشند 

 این قانون ارائه نمایند.  26را به مقامات موضوع ماده 

رود تجهیزات تصویر برداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می -25ماده

گیرد باید کامالً قابل رؤیت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت می

ستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که عالئمی به کار رفته است که به کارکنان، م
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محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد شنود و ضبط اصوات تابع مقررات 

 مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود. 

الکترونیکی در دستگاههای دولتی و عمومی باید توسط  تأیید نظارت -26ماده

ت اههای خصوصی توسط وزارباالترین مقام سازمانی مربوط و در شرکتها و کارگ

ه و ای مشتمل بر زمان و مکان و شیوکار و امور اجتماعی و بر طبق آئین نامه

 رسد، صورتوسایل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیأت وزیران می

 گیرد. 

ره شده در فیلمها و نوارها و نظایر آن ظرف حداکثر اطالعات ذخی -27ماده

 ذخیره باید معدوم شوند. شش ماه پس از تاریخ 

ت بر ضبط و نگهداری و نحوه معدوم ساختن اطالعات چگونگی نظار -تبصره

ا به ای خواهد بود که با رعایت این قانون و بنذخیره شده به موجب آئین نامه

صویب های کشور، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن به ت پیشنهاد وزارتخانه

 رسد. هیأت وزیران می

 

 طالعات احریم خصوصي  -ل پنجمفص

تفاده و دسترسي به آوري اطالعات شخصي و نحوه اسجمع -مبحث اول

 آنها 

ت خصوصی که خدمات عمومی ارائه لیه مؤسسات عمومی و مؤسساک -28ماده

عات آوری کنند مگر این که آن اطالدهند نباید اطالعات شخصی افراد را جمعمی

اشته دانونی سازمانی آنها بطور متعارف ضرورت برای انجام وظایف و فعالیتهای ق

 باشد. 

 باشد. این قانون می 39تابع ماده ساسحاطالعات شخصی  -1تبصره

باشد که مقدور و معقول می آوری اطالعات شخصی باید تا آنجاجمع -2تبصره

 از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسایل و روشهای غیر قانونی و غیر

 ن امر ممنوع است. متعارف در ای
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اشاره در این بند باید هنگام جمع آوری اطالعات  مؤسسات مورد -29ماده

 شخصی افراد موارد زیر را کتباً به اطالع آنان برسانند. 

 نها. آآزادی افراد در ارائه اطالعات یا ملزم بودن قانونی آنان به ارائه  (1)

 ا آن. آوری کننده اطالعات و چگونگی تماس بهویت مؤسسه جمع (2)

 شمارد. آوری اطالعات خاص را الزم میهر نوع قانونی که جمع (3)

 آوری شده. امکان یا عدم امکان دسترسی خود فرد به اطالعات جمع (4)

 آوری گردیده است. اهداف و مقاصدی که اطالعات به خاطر آنها جمع (5)

 خواهند کرد.  مذکور اطالعات را برای آنها افشااشخاصی که مؤسسات  (6)

 عدم ارائه اطالعات ممکن است برای فرد داشته باشد.  نتایجی که (7)

ات شخصی افراد از طریق پرسش از اشخاص آوری اطالعچنانچه جمع -30ماده

موارد زیر  دیگر انجام گیرد، عالوه بر لزوم رعایت مفاد بندهای مذکور در ماده قبل،

 نیز باید رعایت شود. 

 اخذ اطالعات، کتبی باشد.  (1)

ون سش شونده اعالم نماید که از طرف تحقیق شونده مأذمحقق صریحاً به پر (2)

 است. 

 . نتایج عدم ارائه اطالعات و یا ارائه اطالعات کذب به او تفهیم گردد (3)

افراد را فقط برای هدف ؤسسات یاد شده باید اطالعات شخصی م -31ماده

از گری دی دنند جهت اهداف و مقاصتواآوری آنها به کار برند و نمیاولیه    جمع 

 : نها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند، مگر این کهآ

 شد. طبق قانون، استفاده یا در اختیار دیگران قراردادن الزم یا مجاز با (1)

 . آوری اطالعات کامالً مرتبط باشدهدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمع (2)

 ت داده باشند. افراد به استفاده از آن اطالعات یا افشای آنها رضای (3)

به  ءانحامنوعیت موضوع این ماده شامل کلیه افرادی که به نحوی از م -تبصره

 اختیارات گردد و اعمالاند نیز میاطالعات مزبور دسترسی دارند یا آنها مطلع شده

 فوق تنها از سوی مؤسسات مزبور مجاز است. 

مورد نانچه یک مؤسسه، اطالعات شخصی را طبق ماده فوق چ -32ماده

 د. نعکس کنماستفاده یا در اختیار دیگران قرار دهد باید مراتب را در پرونده مربوط 
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صی، مؤسسات باید برای حمایت از آوری اطالعات شخپس ازجمع -33ماده

دن شاستفاده از آنها، گم  ءسوآوری شده و به منظور جلوگیری از اطالعات جمع

 ند. تخاذ کنا افشای آنها تدابیری ضروری اآنها، دسترسی غیر مجاز به آنها و تغییر ی

اشاره باید صریحاً اصول حاکم بر مدیریت اطالعات  مؤسسات مورد -34ماده

 کنند، مقاصد و اهدافی کهای که نگهداری میشخصی نظیر نوع اطالعات شخصی

 وآوری اطالعات شخصی شوند، چگونگی جمعاطالعات به خاطر آنها نگهداری می

 ده و اینو استفاده و در اختیار قرار دادن آنها در یک سند بیان کرنگهداری آنها 

 سند را در دسترس افراد ذی نفع قرار دهند. 

طالعات شخصی آنها در مؤسسات مشمول این قانون افرادی که ا -35ماده

نگهداری می شود حق دسترسی به اطالعات مذکور را به نحو منظور نظر خود 

 : باشد. مگر در موارد زیرابت در خواست آنها میدارند و مؤسسه مکلف به اج

دسترسی به اطالعات، تهدید جدی و قریب الوقوع نسبت به حیات یا  (1)

 سالمتی افراد ایجاد کند. 

 به اطالعات طبق قانون ممنوع باشد.  دسترسی (2)

فراهم آوردن امکان دسترسی به ظن قوی به کشف، تحقیق، تعقیب و  (3)

 رمان لطمه بزند. رسیدگی به جرائم و مجازات مج

طالعات شخصی، رایگان بوده و نسخه برداری از آن با دسترسی به ا -تبصره

 هزینه متعارف مجاز خواهد بود. 

آوری شده مربوط به او گر فرد اثبات کند اطالعات شخصی جمعا -36ماده

ورد نادرست یا ناقص بوده یا به روز نیست، مؤسسه دارنده اطالعات باید حسب م

 الزم را انجام داده و اطالعات جدید را اضافه نماید. اصالحات 

ؤسسه درباره صحت و کامل و به روزبودن اطالعات اگر فرد و م -37ماده

تواند از آوری شده در مؤسسه، اختالف نظر داشته باشند فرد میشخصی جمع

عات مؤسسه بخواهد تا ادعای وی مبنی بر عدم صحت و کامل و به روز نبودن اطال

آوری شده راجع شده راجع به وی در پرونده او منعکس شود. چنانچه جمع

به  اطالعات شخصی وی در اختیار دیگر مؤسسات قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید

 آن مؤسسات منعکس شود. 
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تقاضی دسترسی به اطالعات شخصی خود یا اصالح یا به اگر فردی، م -38ماده

 کند باید: عات را ذخیره میای که اطالروز کردن آنها باشد، مؤسسه

 هد. امکان دسترسی الزم را فراهم کرده یا دالیل رد آن را کتباً ارائه د (1)

 امتناع اطالعات شخصی را اصالح یا به روز کرده یا دالیل موجه و قانع کننده (2)

 از اصالح یا به روز کردن آن اطالعات را کتباً ارائه دهد. 

دسترسی به اطالعات شخصی خود  دالیل تأخیر در پاسخگویی به درخواست (3)

ست یا اصالح یا به روز کردن آنها را ظرف حداکثر سی روز از زمان درخوا

 کتباً ارائه دهد. 

تواند از تصمیمی که مؤسسه ر موارد مذکور در این ماده، متقاضی مید -تبصره

 ید. صالح اعتراض نماکند به مرجع ذیمربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ می

شخصی حساس مربوط به افراد را       ؤسسات یاد شده نباید اطالعات م -39دهما

 آوری نموده یا مورد استفاده قرار دهند مگر در موارد زیر: جمع 

 آن افراد رضایت داده باشند.  (1)

 آوری یا استفاده صریحاً طبق قانون مجاز باشد. جمع (2)

 یک تهدید شدیدآوری یا استفاده به طور متعارف برای جلوگیری از جمع (3)

هدید الوقوع نسبت به حیات یا سالمتی فرد و یا جامعه یا کاهش این تقریب

 ضروری باشد. 

هی یا آوری یا استفاده برای تحقیق یا تحلیل آماری راجع به خدمات رفاجمع (4)

 کنند ضروری باشد. های دولتی استفاده میآموزشی که از بودجه

ده و نسب نژادی یا قومی که فرد بو آوری شده مربوط به اصلاطالعات جمع (5)

تی های دولو به منظور کمک به خدمات رفاهی و آموزشی برخوردار از هزینه

 آوری شده باشد. جمع

ای و سایر (، نام و مشخصات شناسنامه5و)(4های )در اجرای بند -تبصره

 . گردد نباید سؤال شودمشخصاتی که به هر ترتیب منجر به شناسایی افراد می

 

 ايطالعات شخصي در فعالیتهاي رسانها -مبحث دوم
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های همگانی ممنوع است مگر به فشای امور خصوصی افراد در رسانها -40ماده

 شرح مقرر در قانون. 

های همگانی برای ستفاده از نام، شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانها -41ماده

ر به و یا به هر طریق دیگمقاصد تبلیغاتی، خرید و فروش هر نوع کاال و خدمات 

 قصد کسب سود، بدون رضایت آنان و با اجتماع شرایط زیر ممنوع است: 

در جریان استفاده از نام یا شباهت تصویری و صوتی آن فرد، وی برای  (1)

 مخاطبان رسانه شناخته شده یا قابل شناسایی باشد. 

امعه جای کل ای ضمیمه کاال یا خدمات شده باشد که وی را برنام او به گونه (2)

 کند قابل شناسایی قرار دهد. یا اجتماعی که وی در آن زندگی می

خش تصویر یا صوت افراد که در حالتهای غیر متعارف آنها انتشار یا پ -42ماده 

رت، تهیه شده و قصد تهیه کننده یا ناشر یا پخش کننده صرفاً لطمه زدن به شه

 است.  اعتبار یا حیثیت اجتماعی یک فرد باشد ممنوع

ر جزئیات زندگی )نظیر شغل، سمت، محل تصویر و سای انتشار نام، -43ماده

 های همگانیاند در رسانهسکونت و غیره( اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده

قام ه حکم مممنوع است مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان و یا ب

 قضایی و یا قوانین خاص دیگر. 

مت، محل سانتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی )نظیر شغل،  -44ماده

عی سکونت و غیره( اشخاصی که در نتیجه وقوع حوادث یا بالیای طبیعی یا مصنو

ر های همگانی داند در رسانههای ناخوشایند جسمی یا روانی شدهدچار آسیب

است  باشد ممنوعصورتی که انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته 

 مگر با اجازه خود آنان، نماینده یا قائم مقام آنان. 

ر و محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی هویت و تصوی -45ماده

نتشر یا مهای همگانی اند نباید در رسانهها یا جرائم جنسی واقع شدهسوء استفاده

 پخش شود. 

-حاضر شده« عدم افشای نام خود» فشای هویت منابعی که با شرطا -46ماده

 نوع است،نان ممآها قرار دهند بدون رضایت صریح اند اطالعاتی را در اختیار رسانه

 باشد. مسئولیت اعالن و انتشار اطالعات با رسانه مربوط می
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های همگانی به جلساتی که به صورت غیر علنی هورود عوامل رسان -47ماده

ه ر این قبیل جلسات بدون رضایت مسئول آن جلستشکیل شود و نیز انتشار اخبا

 ممنوع است. 

ش تصویر یا خیلمبرداری یا تصویر برداری از افراد و انتشار یا پف -48ماده

ش آثار صدای آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی و نیز ساخت و انتشار یا پخ

انی، های همگهقاقی )ناشی از میکس و مونتاژ و نظائر آن( در رسانتغیر مجاز اش

 بدون رضایت صاحبان تصاویر یا صوت یا اثر ممنوع است. 

موضوع این ماده افرادی هستند که از «تی یا عمومیمقامات دول» -1تبصره

ل وظایف و اختیارات اساسی برخوردار بوده و نقش بسیار مهمی در اداره مسائ

ی ع عمومماً با منافعمومی و یا در اداره حوادث مملکتی دارند و اعمال آنها مستقی

 آیند.در ارتباط است و یا در دید عمومی واجد چنین نقش حساسی به شمار می

 رهبر، رؤسای قوای سه گانه و وزراء از جمله این اشخاصند. 

کاسی و فیلمبرداری مکلفند عکسها و فیلمهای عاستودیوهای  -2تبصره

ایط ه و با رعایت شرشخصی یا خانوادگی متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شد

صلی را تهیه شده توسط متقاضی تکثیر کرده و پس از تکثیر نگاتیو عکسها و فیلم ا

 به صاحب آن عودت دهند. 

های همگانی از مشترکات عمومی یلمبرداری یا تصویر برداری رسانهف -49ماده

اماکن تحت تصرف اشخاص حقوقی حقوق عمومی آزاد است. فیلمبرداری یا 

ی صالح ذاز درون اماکن یا نهادهای مذکور باید با اطالع قلبی مقامات  عکسبرداری

 انجام گیرد. 

های همگانی از امکان عمومی یلمبرداری یا تصویر برداری رسانهف -تبصره

 های خاص نظیر مراکز نظامی و امنیتی تابع قوانین و مقرراتدارای حساسیت

 خاص آنها است. 

یا تصویر برداری در ادارات، موسسات و به هنگام فیلمبرداری  -50ماده

سازمانهایی که قبالً از مسوالن ذی صالح آنها اجازه الزم اخذ شده است اخذ 

جزیی کنند و به نحو اتفاقی و رضایت کارمندان آنجا یا افرادی که در آنجا تردد می

گیرند ضروری نیست مگر آنکه مکان مذکور در در معرض فیلمبرداری قرار     می 



  ...حریم خصوصي  طرح حمایت از
 مرکز پژوهشها

 

213 

ره مکانهای عرفاً حساس مثل بیمارستانها، زندانها، کالنتریها و تیمارستانها باشد زم

که در این صورت کسب رضایت افراد مذکور یا اولیاء و سرپرستان قانونی آنها الزم 

 است. 

 ا تصویر برداری موضوع صدر این ماده باید قبالً به اطالعیفیلمبرداری  -تبصره

صویر تمؤسسه یا سازمانی که در آنجا فیلمبرداری و  کارکنان و مستخدمان اداره،

 آید رسیده باشد. برداری به عمل می

 18های همگانی از افراد کمتر از یلمبرداری یا تصویر برداری رسانهف -51ماده

 ست. اسال و مجانین و انتشار یا پخش آنها بدون اجازه ولی یا قیم آنان ممنوع 

دهد فیلمبرداری یا ر اماکن عمومی رخ میاز حوادثی که د چنانچه -52ماده

ه از کتواند رضایت افرادی تصویر برداری به عمل آید رسانه مربوط در صورتی می

ا آنها ر آنها فیلمبرداری یا تصویر برداری به عمل آمده تصاویر یا اعمال و گفتار

رج اخپخش یا منتشر کند که به طور متعارف اطمینان حاصل کند آن موارد کامالً 

 از حریم خصوصی قرار دارند. 

ها از افرادی که در یک جمع یا اجتماع یلمبرداری یا تصویربرداری رسانهف -53ماده

-های همگانی میخصوصی حضور دارند بدون رضایت آن افراد ممنوع است. رسانه

 توانند از افرادی که در یک جمع یا اجتماع عمومی شرکت دارند بدون رضایت

 برداری یا تصویر برداری کنند مگر این که: قبلی آنها فیلم

ر آن فرد خاصی صریحاً مخالفت خود را با این عمل اعالم کرده باشد یا حضو (1)

د تصویر ای باشد که انتظار متعارف داشته باشفرد در جمع یا اجتماع به گونه

 وی در آن جمع یا اجتماع بدون رضایتش منتشر یا پخش نشود. 

ی هویت صاحب تصویر با ذکر نام یا مشخصات او معرفی شده باشد یاحضور و (2)

رفی در آن تصویر به نحوی برجسته شده باشد که وی را عمداً به دیگران مع

 کند. 

ا یبرداری از نام یا شهرت صاحب تصویر آن را منتشر رسانه به قصد بهره (3)

 پخش کند. 

( این قانون از 48( ماده )1)قامات دولتی و عمومی مذکور در تبصرهم -تبصره

 باشند. شمول این ماده مستثنی می
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ه برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربینهای مخفی به هنگامی ک -54ماده

های مورد نظر باید پیش از پخش رضایت شود پس از ضبط صحنهاستفاده می

ت وراند جهت پخش اخذ شود. در صافرادی را که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته

 باشد. عدم رضایت، پخش مطالب مذکور ممنوع می

 

 ي ارتباطات حریم خصوص -فصل ششم

رتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس حق احریم خصوصی  -55ماده

 رهگیری آن را ندارند مگر به موجب قانون. 

 

 ارتباط پستي -مبحث اول

ها و سایر از کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، مالحظه و قرائت نامهب -56ماده

 مرسوالت پستی به هر نحو ممنوع است، مگر بر طبق این قانون.

اسان وزارت اطالعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند هرگاه کارشن -57ماده

نت از ها و سایر مرسوالت پستی برای صیاکه بازکردن ضبط، بازرسی و تفتیش نامه

نفس یا عضو یا  امنیت ملی ضروری است یا در جرایمی که مجازات آنها قصاص

شف ادله باشد به کابد یا مجازات قانونی آنها حبس باالی ده سال میاعدام یا حبس

 وز کتبیجرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد، اختیار دارند با مج

و  قاضی ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه نسبت به باز کردن ضبط، بازرسی، تفتیش

 نمایند.  مالحظه مرسوالت اقدام

اییه، قاضی ویژه را از میان قضات آشنا به مسائل امنیتی رییس قوه قض -تبصره

 کند. انتخاب می

چنانچه مأموران وزارت اطالعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند  -58ماده

که در بسته پستی مواد مخدر، مواد سمی یا میکروبی خطرناک، اسلحه گرم، مواد 

فجره وجود دارد، باید محموله پستی راتوقیف کرده و محترقه، خطرناک و مواد من

حسب مورد نسبت به ایمن سازی و یا خنثی سازی آن از طریق مراجع مربوط 

اقدامات الزم را معمول داشته و موضوع را با فوریت ظرف حداکثر بیست و چهار 
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( اطالع دهند تا محموله توقیف شده در 57ساعت به مقام قضایی موضوع ماده )

 یار آنها قرار گیرد. اخت

ات گیرنده و فرستنده به صورت خوانا یا قابل چنانچه مشخص -59ماده

ستی تشخیص در روی نامه یا بسته پستی قید نشده باشد و تحویل نامه یا بسته پ

وانند تبه گیرنده یا باز پس دادن آن به فرستنده مقدور نباشد، مأموران پست می

ه تنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بستبرای کشف مشخصات گیرنده یا فرس

 پستی سرگردان آن را باز کنند. 

 

 ضوريح -ه دور و ارتباطات کالمياارتباطات از ر -مبحث دوم

اطات از راه دور )نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، رهگیری ارتب -60ماده

ضوری افراد ح -سیم و سایر وسایل( و پایش ارتباطات کالمیتلکس، فکس، انواع بی

 ممنوع است مگر با رعایت این قانون. 

( این قانون بنابه 57مقام صالحیتدار قضایی موضوع ماده ) در صورتی که -61ماده

ود درخواست وزارت اطالعات و سایر مراجع ذی صالح در محدوده وظایف قانونی خ

هد یص د( این قانون بر مبنای ظن قوی تشخ57و در مورد جرائم مذکور در ماده )

 وگیری از وقوعحضوری به جل -که رهگیری ارتباطات از راه دور یا ارتباطات کالمی

جرائم مذکور، کشف ادله جرائم مذکور در حال وقوع یا واقع شده کمک مؤثر 

 خواهد کرد اختیار دارد مجوز کتبی رهگیری با اوصاف زیر را صادر کند: 

 گیری شود. مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطتشان ره (1)

مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری  (2)

 کند. 

 مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری.  (3)

 موضوعی که باید اطالعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود.  (4)

 استفاده کنندگان از اطالعات تحصیل شده.  (5)

ش اقدامات رجع رهگیری کننده باید پس از اتمام رهگیری گزارم -1تبصره

 خود را به مقام قضایی صادر کننده قرار ارائه نماید. 
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ایی، ضرورت تمرکز فنی، تشخیص مراجع ذی صالح سازوکار اجر -2تبصره

ت مذکور در این ماده در چارچوب سیاستهای امنیتی و دفاعی شورای عالی امنی

 رسد.ملی به تصویب هیأت وزیران می

ل از رهگیریهای قانونی به اشخاص و رگونه افشای اطالعات حاصه -62ماده

ی مراجع غیر قانونی جرم تلقی شده و افشاء کننده به مجازات مربوط محکوم م

 شود. 

ان خدمات ارتباط پستی یا از راه دور و کارمندان و ارائه دهندگ -63ماده

اری کارگران و متخصصان فنی آنان که در اجرای ماده فوق با مأموران دولت همک

 وافشای وسایل به کار رفته برای رهگیری، ارتباطات رهگیری شده کنندحق می

 آوری گردیده را ندارند. اطالعات جمع

ت مجاز است به تقاضای کتبی مالک یا متصرف قانونی شرکت مخابرا -64ماده

 های تلفنی، تلفن وی را رهگیری کند. تلفن برای کشف مزاحمت

 

 ي ارتباط اینترنت -مبحث سوم

یری ارتباطات خصوصی د، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگشنو -65ماده

انون و ( این ق61ماده )اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست. مگر آن که 

 بینی شده در آن رعایت شود. شرایط      پیش 

هر نوع ارتباطی است که اصل « رتباط خصوصی اینترنتیا»منظور از  -تبصره

ننده کباط( در ایران است یا پیام خود را به دریافت ساز آن )برقرار کننده ارت

 وسط شخصمعینی در ایران ارسال کرده و انتظار متعارف دارد تا پیام مذکور تنها ت

ط ر ارتبامورد نظر او دریافت شود. پست الکترونیکی، مکالمه تلفنی اینترنتی و سای

 ض حریم خصوصیاینترنتی که تنها با استفاده از سوی کاربران رابط باشد، نق

 محسوب نمی شود. 

ان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر ارائه دهندگ -66ماده

 فنی و اداری را برای تأمین امنیت خدمات خود فراهم آورند. 

دائر کنندگان نقطه تماس بین المللی و رساها )ارائه دهندگان  -67ماده

نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطالعات  خدمات اینترنتی( باید اطالعات مربوط به
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و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار آنها قرار دهند. در صورتی که خطر 

خاصی امنیت شبکه را تهدید کند باید جهت رفع آن تهدید اقدام نموده و 

مشترکان خود را از آن آگاه نمایند. چنانچه خطر موجود از حیطه کنترل آنها خارج 

 مشترکان خود راهنماییهای الزم را جهت اجتناب از آن خطر ارائه دهند. باشد به 

لی و رساها )ارائه دهندگان لایر کنندگان نقطه تماس بین المد -68ماده

ا خدمات اینترنتی( موظفند مدت شش ماه سابقه ارتباطات اینترنتی مشترکان ی

ابقه س. دسترسی به کاربرهای خود را با استفاده از وسایل فنی مناسب ذخیره کنند

نقضای ارتباطات اینترنتی تنها با حکم مقامات قضایی مجاز است. چنانچه پس از ا

شش ماه، قراری از جانب مقامات قضایی دایر بر تمدید مدت نگهداری سابقه 

ارتباط اینترنتی یک شخص حداکثر تا شش ماه دیگر، به دایر کنندگان نقطه 

کور واعد مذشود آنها باید پس از انقضای موعد یا متماس بین المللی و رساها ابالغ ن

ات مقرر اند از بین ببرند وگرنه به مجازکلیه سوابق ارتباطات را که ذخیره کرده

 برای نقض حریم خصوصی ارتباطات در این قانون محکوم خواهند شد. 

 هاتواند ارتباطات اینترنتی و اطالعات ناشی از آنینترنت میهر کاربر ا -69ماده

به  داشته باشد. الزام شخص رده و با رمز شخصی به آنها دسترسیرا کد گذاری ک

ها به افشای رمز مذکور و نیز الزام دائر کنندگان نقطه تماس بین المللی و رسا

  افشای رمز عبور کاربران تنها با تصمیم مقام صالحیتدار قضایی مجاز است.

و رساها جز با رعایت مقررات ائر کنندگان نقطه تماس بین المللی د -70ماده

آوری اطالعات جمع ی اطالعات شخصی در این قانون، حقمربوط به حریم خصوص

قرر جازات مشخصی مشترکان، استفاده از آنها و افشای آنها را ندارند. متخلفان، به م

( این قانون محکوم 80برای نقض حریم خصوصی اطالعات شخصی موضوع ماده)

 خواهند شد. 

نتی خصوصی اشخاص ارسال پیامدهای ناخواسته به آدرسهای اینتر -71ماده

 کنددر صورت مخالفت آنها ممنوع است شخصی که پیامهای ناخواسته دریافت می

 چه تعدادتواند از ارسال کننده درخواست نماید که ارسال پیام را قطع کند چنانمی

م فت کننده پیاپیامهای ناخواسته در ظرف یک هفته بیش از ده مورد شود دریا

 نماید.  تواند مطابق مقررات حاکم بر مزاحمتهای تلفنی با ارسال کننده برخوردمی
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 سؤولیتهاي ناشي از نقض حریم خصوصي م -فصل هفتم

تیجه نقض حریم خصوصی، خسارتهای مادی یا معنوی چنانچه در ن -72ماده

ران مدنی جب یتتواند طبق قواعد مسؤولبه اشخاص وارد شده باشد زیان دیده می

 کلیه خسارتهای خود را مطالبه کند. 

تواند ر صورتی که نقض حریم خصوصی در جریان باشد، ذی نفع مید -73ماده

ز امطابق مقررات مربوط به دادرسی فوری، توقف عملیاتی ناقص حریم خصوصی را 

 دادگاه صالح مطالبه نماید. 

خصوصی جسمانی را  ر کس مقرارت این قانون در زمینه حریمه -74ماده

نقض کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در 

اد شده یزمره یکی از مقامات و مستخدمان و مأموران دولتی باشد عالوه بر مجازات 

-یمبه انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی نیز محکوم 

 گردد. 

آوری، نگهداری و انون را در زمینه جمعقاین  هر کس مقررات -75ماده

استفاده و افشای اطالعات شخصی نقض کند به حبس از سه ماه تا یک سال 

محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و 

میت مأموران دولتی باشد عالوه بر مجازات یاد شده به انفصال از خدمت و محرو

 گردد. از مشاغل دولتی نیز محکوم میسه تا پنج سال 

 باشد. کم این ماده نافی ضوابط و مقررات قانون مطبوعاتی نمیح -تبصره

قررات این قانون در زمینه حریم منازل و اماکن ممجازات نقض  -76ماده

 خصوصی، محل کار و ارتباطات همان است که در قانون مجازات اسالمی و سایر

 ده است. بینی شمقررات مربوط پیش

جرائم ناشی از نقض حریم خصوصی تنها با شاکی  تعقیب کیفری -77ماده

 خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف خواهد شد. 

وصی، اطالعاتی درباره یک شخص      هرگاه در نتیجه نقض حریم خص -87ماده

آوری شده باشد، اطالعات مزبور در مراحل رسیدگی قضایی )اعم از مدنی و جمع 
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نزد مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی وخصوصی از عداد دالئل  کیفری( و

 خارج است. 

ول ات مزبور صرفاً به مراجع قضایی و برای رفع اتهام، از شمارائه اطالع -تبصره

 این ماده خارج است. 

-وصی موضوع این قانون، با توجه به عوامل زیر احراز مینقض حریم خص -79ماده

 شود: 

ی بودن محلی که نقض حریم خصوصی در آنجا واقع شده خصوصی یا عموم (1)

 است. 

 هدف از نقض حریم خصوصی.  (2)

 استفاده از وسایل متعارف یا غیر متعارف برای نقض حریم خصوصی.  (3)

 موقعیت شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است.  (4)

 دارنده انجام رفتار یا اقداماتی که قبل یا بعد از نقض حریم خصوصی از جانب (5)

 حریم که دال بر عدول جزیی یا کلی از حریم خصوصی او باشد. 

وانند هایی که عرفاً بتوجود یا عدم وجود ارتباط خویشاوندی یا سایر علقه (6)

 وجود زمینه قابل توجه برای نقض حریم خصوصی یک شخص را نشان دهد. 

ی حمایتهای بیشتر بلی که در مقایسه با این قانونق قوانین و مقررات -80ماده

 اند، همچنان به قوت خود باقی هستند. از حریم خصوصی به عمل آورده

 

 سابقه 

 ( قانون اساسي ایران25( و بیست و پنجم)22اصول بیست و دوم )
مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون  مال، حقوق و حیثیت، جان، -22اصل

 است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 
ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مهدن نابازرسی و نرسان -25اصل

مع و مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق س
 هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. 
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 اظهارنظر کارشناسي مرکز پژوهشهاي مجلس ، درباره طرح

 « حمایت از حریم خصوصي»

  )شور اول(

 1385 مرداد ماه

 

 مقدمه 

 هاي اخیر الف( اهمیت یافتن حمایت از حریم خصوصي در سال

های نوین سبب شده است که حتی در سالهای اخیر، تحوالت در فناوری

آوری، اشخاص عادی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع

فراد انند. ضبط و نگهداری حجم انبوهی از اطالعات به حریم خصوصی افراد اقدام ک

ران ها توسط دیگجامعه ممکن است کامالً ناآگاه باشند که اطالعات راجع به آن

محل  شود. ممکن است در خانه یا در اماکن عمومی یا درآوری و نگهداری میجمع

رار مختلف مورد نظارت سمعی یا بصری ق انحاءکار، گفتار یا رفتار یک شخص به 

 گیرد. 

به طور  ه به موجب قانون و برای تأمین منافع عمومی،امروزه، عالوه بر دولت ک

فراد اکند، علنی یا پنهانی، بر اعمال یا گفتار برخی از افراد جامعه نظارت می

 خصوصی و صاحبان بسیاری از مشاغل به دالیل متعددی متمایل به استفاده از

-نزیوتلویهای سمعی و بصری هستند؛ به طوری که استفاده از وسایل فنی نظارت

ار به یک ها و اماکن کها و فروشگاهدر بانک ویدیوییهای های مدار بسته و دوربین

 امر رایج تبدیل شده است. 

همچنین در سالهای اخیر، تحوالت مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات 

شخصی رخ داده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از 

پست سنتی و تلفن گردد. ولی استفاده از این شیوه جدید به های خدمات روش
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و نظارت دیگران قرار دارد. به طوری که شخص  گیریرهطور طبیعی در معرض 

تواند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و از مفاد دیگری غیر از دریافت کننده پیام می

ع رسانی پیدا کرد که توان یک پایگاه اطالآن اطالع یابد. اکنون، بسیار به ندرت می

 ای غیر قالب نفوذ باشد. های رایانهبتواند در برابر رمز گشایی

رض ماند که حریم خصوصی در معبا توجه به آنچه گفته شد تردیدی باقی نمی

 ام کرد.تهدید جدی قرار دارد و باید با تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن اقد

ی های قانونهای تکنولوژیکی از حمایتتها، پیشرفاکنون در بسیاری از عرصه

هایی یا هیچ اند. در چنین عرصهموجود در قبال حریم خصوصی سبقت گرفته

 ار ضعیف است. یحمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد با این حمایت بس

 

 ب( وضعیت حمایت از حریم خصوصي در قوانین و مقررات فعلي کشور 

ول خاصی که از حریم خصوصی تحت این در قانون اساسی ایران، اصل یا اص

أسی از عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. اما در برخی اصول قانون اساسی با ت

له اصول حقوقی اسالم، حمایت از حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته که از جم

، ل، حیثیت، جان، ما22اشاره کرد. در اصل  39و23،22،25توان به اصول می

، 23شغل اشخاص مصون از تعرض اعالم شده است؛ در اصل  حقوق، مسکن و

ردن ها، ضبط و فاش ک، بازرسی و نرساندن نامه25تفتیش عقاید ممنوع شده؛ اصل

مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخابره و 

ن که آها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته و باالخره نرساندن آن

 ، هتک حرمت و حیثیت اشخاصی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت،39در اصل 

 اند به هر صورت که باشد ممنوع شناخته شده است. زندانی یا تبعید شده

عالوه بر قانون اساسی، در برخی قوانین عادی نیز موادی وجود دارد که اگر چه 

بینی شده ها پیشمی که در آناند اما احکابه صراحت از حریم خصوصی نام نبرده

( قانون 582(و )580با حمایت از حریم خصوصی ارتباط دارند. برای مثال، مواد)

مجازات اسالمی برای ورود غیر قانونی مستخدمین و مأمورین قضائی و غیر قضائی 

ضبط مراسالت، یا رای مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی و دولت به منزل اشخاص و ب

المات تلفنی اشخاص مجازات تعیین کرده است. فصل سوم قانون استراق سمع مک
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تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف »یین دادرسی کیفری نیز تحت عنوان آ

مقرراتی را در مورد حریم خصوصی منازل و اماکن اشخاص « آالت و ادوات جرم

 بینی کرده است. پیش

ه ترین فصول برنامرقیها باعث شده قانونگذار در یکی از متهمین ضرورت

الیحه »(، قوه قضائیه را موظف به تهیه 130ماده)« هـ»چهارم توسعه در قالب بند 

ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی وحمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرا

ت قوه نماید. متأسفانه تاکنون ریاس« قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 20اصل 

عه ( قانون برنامه چهارم توس13«)هـ»سبت به اجرای بند قضائیه هیچ اقدامی ن

حه الی 1384انجام نداده است. عدم انجام این امر، موجب شد تا دولت در سال 

 جا که بررسی اینحمایت از حریم خصوصی را به مجلس تقدیم کند، اما از آن

ولت الیحه همزمان با اتمام دوره تصدی دولت سابق و مقارن با روی کار آمدن د

همیت توسط دولت پس گرفته شد. این امر موجب شد تا نظر به ا جدید بود، الیحه

ه حمایت از حای از نمایندگان مجلس، الیموضوع حمایت از حریم خصوصی عده

 حریم خصوصی را عیناً در قالب طرح، مطرح نمایند. 

 

ج( نقص قوانین و مقررات فعلي کشور و ضرورت تصویب قانون خاص 

 حریم خصوصي  حمایت از

علی رغم توصیه اکید اسالم  در خصوص حمایت از حریم خصوصی متأسفانه 

را چخصوصی کافی و مناسب نیستند؛  محریقوانین و مقررات فعلی برای حمایت از 

 که: 

ن مفهوم حریم خصوصی و نحوه متمایز کردن آن از حوزه عمومی در قوانی .1

حو وانین موجود صرفاً به نو مقررات فعلی تعریف و شناسایی نشده است. ق

 اند ولی قاعده یا تلویحی به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره کرده

مالک خاصی برای شناسایی مصادیق مختلف حریم خصوصی مشخص 

 اند. نکرده
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ترین مصادیق در قوانین و مقررات فعلی کشور در مورد برخی از مهم .2

ها نظام این زمینه حریم خصوصی هیچ گونه حمایتی وجود ندارد و در

فراد حقوقی ایران با خأل مواجه است. برای مثال، حمایت از حریم جسمانی ا

های کار، حمایت از حریم خصوصی افراد در حریم خصوصی افراد در محل

ها و ای و نیز حمایت از اطالعات شخصی افراد در دستگاههای رسانهفعالیت

حکم مشخص برای حمایت از مؤسسات دولتی از جمله مصادیقی هستند که 

 ها در قوانین فعلی وجود ندارد. آن

ات ناقض ها، بسیاری از اقدامبا توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات .3

ها و دهند )نظیر انتشار عکسبه کرات رخ می هامروزحریم خصوصی که 

ه کتصاویر خانوادگی افراد در اینترنت( قابل تعقیب کیفری نیستند. چرا 

 ض حریم خصوصی در قوانین فعلی  جرم شناخته نشده است. نق

ایش با توجه به نو بودن پدیده اینترنت در کشور و نیز با توجه به پید .4

 وهای جدید در خصوص ارتباطات تلفنی و پستی، در قوانین اشکال و شیوه

 مقرارت فعلی، حکم خاصی برای حمایت از حریم خصوصی افراد در اینگونه

 ید وجود ندارد. ارتباطات جد

 

 خصوصي  ماز حرید( بررسي مفاد طرح حمایت 

طرح حمایت از حریم خصوصی با الهام از احکام شرع مبین اسالم در هفت 

 خصوصی جسمانی، محریفصل تدوین شده است که عبارتند از: تعاریف و کلیات، 

حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی 

 های ناشی از نقض حریم خصوصی. حریم خصوصی ارتباطات مسئولیت اطالعات،

ترین اصطالحاتی که در در فصل اول طرح ابتدا هدف آن مشخص و سپس مهم

 اند. اصطالحاً تعریف شده عبارتند از: آن به کار برده شده تعریف شده

حریم خصوصی، اماکن خصوصی، منزل، اطالعات شخصی، اطالعات شخصی 

 . سی به اطالعات، ارتباطات، پایش، رهگیری، افشا، مؤسسات عمومیحساس، دستر

در حال حاضر، در خصوص حریم جسمانی افراد، جز برخی مواد قانون آیین 

به برخی از مسائل حریم  صرفاًدادرسی کیفری که به صورت تلویحی آن هم 
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به جسمانی توجه کرده است احکام خاصی در قوانین ما وجود ندارد. برای ورود 

شود و گاه تنها قلمرو و حریم جسمانی افراد، گاه به هیچ مصوبه قانونی استناد نمی

و ناقص و قابل  جزئیهای ها و دستور العملهای عملی یا آیین نامهبرخی از رویه

گیرند. لذا در فصل دوم طرح، با توجه به انتقاد در این خصوص مورد استناد قرار می

ریم جسمانی و بر اساس شدت قباحت و هجمه هر یک های مختلف ورود به حگونه

های بازرسی« 1»بند ذکر شده است که عبارتند از: در بند 4های مذکور، در از گونه

های بندی با درآوردن لباس افراد، در بند بازرسی« 2»بدنی از روی لباس، در بند 

ع به هر سه مقررات مشترک راج« 4»های داخلی انسان و در بند تفتیش اندام« 3»

 گونه ورود به حریم جسمانی افراد. 

با توجه به مطلب فوق، آیین و شرایط نقص حریم جسمانی در هر یک از 

های یعنی تفتیش اندام« 3»ها متفاوت از دیگری است. برای مثال، در بندمقوله

گیری در خصوص بازرسی و داخلی انسان، شرایط اشخاص ذی صالح برای تصمیم

ازرسی، موارد الزم برای اخذ مجوز بازرسی، مقام صادر کننده مجوز بنوع بازرسی، 

ادی که گیرند و شرایط افرجا مورد بازرسی قرار میشرایط مکانی که افراد در آن

ست. اهای بدنی تر از سایر انواع بازرسیکنند شدیدعملیات بازرسی را اجرا می

م آن در وم اهمیت بوده و احکاهای بدنی با درآوردن لباس افراد در درجه دبازرسی

 خفیف است . دتا حهای نوع سوم مقایسه با بازرسی

ن شد. در ایرسد که این تقسیم بندی نیز فاقد ایراد و اشکال نباالبته به نظر می

 خصوص، در صورت تصویب کلیات این طرح، در گزارش تفصیلی مربوط به مواد آن

 هیم گفت. که برای شور دوم تهیه خواهد شد. بیشترخوا

شود و در با توجه به تعریف حریم خصوصی، منزل ذاتًا حریم محسوب می

قوانین سایر کشورها نیز اینچنین است. اما برخی اماکن )در اینجا منظور اماکن 

نه اماکن عمومی( ممکن است بعضاً مشمول حریم خصوصی قرار  خصوصی است و

بینی شده است برای پیش رسد احکامی که در فصل سوم طرحنگیرد. به نظر می

( طرح 20رفع نقایص احکام قانون آیین دادرسی کیفری است. از این رو در ماده )

ذکر شده است که سایر احکام ورود به منازل و اماکن خصوصی تابع مقررات آیین 
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دادرسی کیفری در خصوص تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آالت و 

 باشد. ادوات جرم می

مایان هایی هستند که از سوی کارفرر دنیا کارگران تابع برخی نظارتدر سراس

ام امور، گیرد. کارفرمایان روند کار را از جهت کنترل کیفیت و انجها صورت میآن

الیل ها اطالعات شخصی راجع به کارگران را به ددهند. آنمورد نظارت قرار می

وری آابقه و گشته افراد جمعمختلفی نظیر مراقبت و بهداشت، مالیات و بررسی س

 کنند. می

های های عمومی هوش، تست های انجام کار، تستهای روانشناسی، تستتست

، پیشینه افراد )کارگران( هایی در مورد، صداقت درستکاری وشخصیت و بررسی

های های پزشکی دیگران استخدام کارگران در محلهای مواد مخدر و روشتست

 گیرد. قرار میکار مورد استفاده 

ه از های مدار بستو تلویزیون ویدیوییهای پس از استخدام نیز، از دوربین

 باشد. های رایج برای نظارت بر کارگران در کارها میروش

ظارت بر امروزه، در جامعه ما نیز استفاده از انواع وسایل الکترونیکی برای ن

صی و چه در بخش عمومی اعمال و رفتار کارگران و کارمندان چه در بخش خصو

ن بخش ها و مؤسسات عمومی و نیز کارفرمایابسیار رایج شده است. مدیران دستگاه

خصوصی برای توجیه این اقدام خود به دالیل مختلفی جلوگیری از ارتکاب 

ه از استفاد ءسوهای مجرمانه از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا فعالیت

ستناد یت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ااموال محل کار، تأمین امن

 کنند. می

ا، هاماکن کار، شامل اتاق پذیرش، دبیرخانه، اتاق مدیران ارشد، دستشویی

از های مشترک، رستوران، وسایل نقلیه شرکت و دیگر فضاهای بها، اتاقرختکن

 برند. به سر می جاهایی است که مشتریان در آنها و عرصهنظیر پارکینگ اتومبیل

با توجه به این که ممکن است کارفرمایان، اطالعات غیر مرتبط با کار کارگران 

آوری شده برای مقاصد آوری کنند یا از اطالعات جمعو کارکنان خود جمع

نامشروع و غیر قانونی استفاده کنند و نیز با توجه به فقدان هر گونه مقررات در 
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بینی احکام خاصی در ها، پیشل این گونه نظارتنظام حقوقی ایران برای کنتر

 خصوص رعایت حریم خصوصی در اماکن کار بسیار ضروری بوده است. 

ه احکام فصل مربوط به حریم خصوصی اطالعات در دو بند جداگانه تدوین شد

ای. در نظام های رسانهاست: حریم اطالعات شخصی و حریم خصوصی در فعالیت

ذا لهای شخصی، قانون خاصی وجود ندارد. حمایت از دادهحقوقی ایران راجع به 

ات برای رفع این نقیصه، در این فصل از طرح، اختیارات مؤسسات عمومی و مؤسس

خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در خصوص اطالعات شخصی و نیز حقوق 

 وآوری شده است مورد توجه قرار گرفته ها جمعافرادی که اطالعات شخصی آن

 بینی شده است. اوضاع و احوال مختلف، احکام خاصی پیشحسب 

 

 ترین نکات این فصل از طرح عبارتند از: مهم

مشخص کردن صالحیت مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه  .1

 اطالعات شخصی افراد جامعه.  آوریدهنده خدمات عمومی در جمع

 آوری اطالعات شخصی. ها و منابع جمعروش .2

العات شخصی در مؤسسات عمومی و مؤسسات نحوه نگهداری اط .3

 خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی. 

 راجع به خود و در صورت لزوم ارائه تاطالعانحوه دسترسی اشخاص به  .4

 توضیحات الزم در خصوص آن اطالعات. 

صالحیت مؤسسات مذکور در استفاده از اطالعات شخصی و انتقال این  .5

 خصوصی.  های دولتی یااطالعات به سایر بخش

 بینی احکام خاص در مورد اطالعات شخصی حساس. پیش .6

م ای احکامی که برای حمایت از حریهای رسانهدر حریم خصوصی در فعالیت

 بینی شده و سعی شده تاای ضروری است، پیشخصوصی افراد در فعالیت رسانه

، بین مقتضیات آزادی بیان و آزادی اطالعات و حمایت از حریم خصوصی افراد

عه و تناسب و سازگاری برقرار شود. این سازش گاهی با ترجیح آزادی جستجو، اشا

 ماز حریگیرد و گاهی با تقدیم و ترجیح حمایت دریافت اطالعات صورت می

 خصوصی. 



  ...حریم خصوصي  طرح حمایت از
 مرکز پژوهشها
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احکام ناظر بر « حریم خصوصی ارتباط»در فصل دیگری از طرح با عنوان 

رفته رنتی، مورد توجه قرار گم خصوصی افراد در ارتباط پستی، تلفنی و اینتیحر

قض های ناشی از ناست. به عالوه در فصل پایانی طرح نیز ذیل عنوان مسئولیت

های مدنی ناشی از نقض حریم موضوعاتی از قبیل مسئولیت« حریم خصوصی

ی های مختلف حریم خصوصی و معیارهاها برای نقض جنبهخصوصی، انواع مجازات

 ینی شده است. باحراز نقض حریم خصوصی، پیش

 

 گیريجمع بندي و نتیجه

 در این طرح تالش بر آن بوده تا به همه مسائل مبتال به کشور در خصوص

 حریم خصوصی پاسخ داده شود. ولی با عنایت به برخی ایرادات ماهوی طرح که

یت الزم رسد طرح حاضر برای نیل به جامعبعضاً مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می

رخی از ای اصالحات اساسی دارد. مضافاً این که در تدوین ببه پاره و کافی نیاز

ن آیین های این طرح، به مقررات مشابه در سایر قوانین از جمله مقررات قانوبخش

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آالت و »دادرسی کیفری تحت عنوان 

ه ب« جامع»عنوان  ارجاع داده شده است. به همین دلیل در انتساب« ادوات جرم

 این طرح باید اندکی تردید کرد. 

 رسد تصویب این طرح، پس ازبا توجه به جمیع نکات ذکر شده، به نظر می

مایت تواند گامی در جهت رفع نواقص و خألهای قانونی حانجام اصالحات کلی، می

ل اصو خصوصی و اجرای هر چه بهتر قانون برنامه چهارم توسعه و به ویژه محریاز 

 قانون اساسی محسوب شود. 

رسی رسد که این گزارش برای شور اول برذکر این نکته الزم است به نظر می

طرح تهیه شده است و در صورت تصویب کلیات آن، در گزارش دوم به جزئیات 

 نسبت به تک تک مواد آن پرداخته خواهد شد.  ها اصالحیطرح و پیشنهاد
 

 

 


