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  چكيده

قواعد  بامستحكمي  پيوندترين حقوقي است كه  حق بر حريم خصوصي در زمره مهم
هدف آن تعالي شخصيت انسان و تكريم تماميت مادي و . كرامت انساني دارداخالقي و 

شخاص براي تمام ااست؛  حقوق بشري كه خاستگاه آن موازين اين حق. ستوا معنوي
. قانوني قرار گرفته استو مورد حمايت  ردوجود دا الزاماًدر هر وضعيت و شرايطي 

وضعيت جسمي و رواني خاصشان در  دليلبيماران به  حمايت كيفري از حريم خصوصي
مين ترتيب حريم خصوصي بيماران به به ه. دي دارا هاهميت فزايند درمان فرآيند سير

توان به حريم خصوصي جسماني، رواني، فيزيكي و  ميشود كه  مياقسام مختلفي تقسيم 
كيفري كه و حمايت  هريك از آنها را بيان شدهدر اين مقاله سعي . اطالعاتي اشاره نمود

  2.ده مورد بررسي قرار گيردبه عمل آمدر خصوص اين حق  گذار قانوناز جانب 
  

  كليدي واژگان
 حمايت كيفري ؛حقوق بشر ؛حريم خصوصي ؛بيمار
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 حريم خصوصي بيماران و حمايت كيفري از آن در نظام حقوقي ايران

. ي بهداشتي استها تحفظ حريم خصوصي يكي از اصول اخالقي مربوط به فعالي
مفهومي خصوصي يم حرشناسايي  دهند ميداليل معتبري وجود دارند كه نشان 

را افراد مختلف  الزامات و قواعد برتر اخالقي با اين حال .باشد ميچيده بسيار پي
و  باشد ميمترادف كه با حق خلوت حريم خصوصي . ندك ميموظف به حفظ آن 

 دامنه آنها ست كهي اداراي ابعاد گوناگون روند، ميكار   دو به يك معني به هر
ر شايد از يك طرف اين ام .همواره مورد اختالف ميان پژوهشگران بوده است

در باب حريم  اخالقي ي شده  شناختهد عاوو ق ، باورهاناشي از فرهنگ، بينش
نسبت  گانيمهافزايش سطح توقعات  منبعث ازباشد و از طرف ديگر  ميخصوصي 

طور  كه به يا هتنها مقرردر كشور ما . باشد فظ و اجراي اين قسم از حقوقشانبه ح
. ش1388منشور حقوق بيمار مصوب است، ه دنام بر مشخص از حريم خصوصي

ت بايد مبتني بر احترام مخدمات سال هئارا«: دارد ميمقرر  منشوراين  4بند  .باشد مي
قسمت يك . رعايت اصل رازداري باشد و )حق خلوت(به حريم خصوصي بيمار 

در كليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به : كند ميهمين بند اضافه 
ي  است بدين منظور كليه ضروري. خصوصي بيمار احترام گذاشته شود حريم

اين بند بدون  .»ن حريم خصوصي بيمار فراهم گرددميامكانات الزم جهت تض
خدمات  ارايهرا در  نامي ببرد، حفظ آن حريم خصوصي مختلف مصاديقاز  كه اين
ز سوي از آنجايي كه ممكن است اين حق ا. داند ميمت به بيمار ضروري سال

براي تضمين و  نظام سياسيهر در  گذار قانونديگر افراد رعايت نشود، 
ي در جهت حمايت از اين حق گذار قانوناقدام به  حريم خصوصي شمردن محترم
چند در سيستم  هر. ي كه با متخلفان آن برخورد قانوني شودا هنمايد؛ به گون مي

تعيين لف حريم خصوصي و انواع مختبه تبيين ي كه مستقلايران قانون  حقوقي
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با تفسير ديگر قوانين ي كه ا هگون بهآنها بپردازد؛ وجود ندارد،  انت اجرايضم
بنابراين ضرورت دارد ضمن بيان  .ودش ميود از اجراي اين حق بيمار حمايت موج

كشورمان  گذار قانون، حمايت كيفري كه از جانب حريم خصوصيانواع مختلف 
  .ورد بررسي و تحليل قرار گيرددر خصوص اين حق شده است م

  
المللي  ـ مفهوم حريم خصوصي و بررسي آن در قانون اساسي و اسناد بين1

  حقوق بشر
  ريم خصوصيمفهوم حـ  الف

آن دارد اهميت  ازنشان گرچه حق شده است جمالي تعاريفي كه از اين ا بررسي
قرار مورد حمايت هاي مختلف  از سوي جوامع و فرهنگمزبور حق  كه اينو 

چه بسا فقدان . استده شن ارايه آناما تاكنون تعريف و مفهوم واحدي از  داشته؛
و نقش و  قاين حمتفاوت از و نگرش برداشت ناشي از تفاوت در  يفرتعاين 

به طوري كه مصاديق و قلمرو . بوده استگوناگون بشري جايگاه آن در جوامع 
و از زماني به ه جامعه ديگر ي با هاز جامع ،خصوصي از فرهنگي به فرهنگ ديگر

  .كند ميزمان ديگر فرق 
نشستن،  گزيدن، تنها هاي لغت فارسي به معناي تنهايي در فرهنگ» خلوت«واژه 

؛ 1436ص ،.ش 1375معين، (جاي خالي از اغيار، تنهايي و جاي تنهايي آمده است 
» privacy«ي  معادل واژه» ي خصوصي خلوت و حيطه « .)1036ص، .ش 1362عميد، 

تنها به حال «در فرهنگ حقوقي آكسفورد به معناي حق . انگليسي استزبان در 
  .)354ص ، .م 1997، آكسفورد( آمده است» شدنحم رهاخود و بدون مزا
موقعيت  اول،. ده استربدر دو معني به كار  سالي واژه مزبور رافرهنگ لغت 

. و توجه عمومي آزادي از مداخله يا نظارتو دوم، بودن يا بدون مزاحم  تنها
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دانان،  توسط حقوقاز منظر حقوقي و » حريم خصوصي« .)237ص ،.م 1990سالي، (
ي ا هعد .ي متفاوتي تعريف شده استها ت، به صورشگراننظران و پژوه صاحب

ها از  كردن افراد و آزاد بودن آن حريم خصوصي را حق به حال خود واگذار
، توربان. (ندا هشخصي ايشان تعريف كردي غيرمعقول و بدون اجازه در امور  مداخله

آيد، اين است كه اطالعات  ميچه كه از اين تعريف به دست آن .)23ص، .م 2004
ي و مالي يك فرد از مصاديق حق خلوت گمربوط به خصوصيات شخصي، خانواد

را  ها نبوده و بايستي تا زماني كه شخصي با رضايت خود آو حريم خصوصي 
 و لذا نبايستي شخصي را مجبور به اظهار و آشكار ه باقي بمانندالم ننمايد، محرماناع

ي سالمتي، تست مواد ها نواقع اين تعريف آزمو در. نمودن خصوصيات خود نمود 
و حريم را نقض حق خلوت .. .مخدر، آزمون شخصيت و نيز آزمايش ژنتيك و

  .داند مي افرادخصوصي 
حق خلوت آدميان «: تچنين توصيف شده اس ،حقاين ريفي ديگر از در تع

شده براي آدميان است كه مردم در  ي حفاظت متضمن يك پناهگاه امن يا منطقه
ي امور  توانند از بازرسي دقيق و موشكافانه و احتماالً نكوهش درباره ميآن 

 يدر نظام حقوق .)199ص، .ش 1381نيسن بام، ( .»شخصي خود، رها و آزاد باشند
حريم خصوصي را ولي، در نگاهي كلي . ه استايران، حريم خصوصي تعريف نشد

توان بدون اجازه شخصي به آن تجاوز يا  ميتوان مجموعه فضايي دانست كه ن مي
. پذير نيست واقع، دسترسي به آن فضا براي ديگران امكان در. تعرض كرد

  .)137 ص ،.ش 1386كوشكي، (
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  در قانون اساسيخصوصي ـ حريم  ب
ايران، اصل خاصي كه به صراحت از حق  الميجمهوري اس قانون اساسي در

نتيجه آنكه در قانون . داشتن حريم خصوصي حمايت كرده باشد وجود ندارد
  : اساسي ايران

اسي مورد شناسايي واقع نشده داشتن حريم خصوصي به عنوان يك حق اس .1
  .است

 مورد پذيرش حقوق ها ناز ميان اماكني كه انتظار داشتن حريم خصوصي در آ .2
اشاره » مسكن«و » مال«تنها به  22و حقوق تطبيقي است در اصل  المللي بين

  .ياد نشده است» محل كار«شده است و از حريم 
» حيثيت«ي ها هبه حريم خصوصي جسماني اشاره نشده است و تنها با تفسير واژ .3

توان  ميقانون اساسي، حريم خصوصي جسماني را  22مذكور در اصل » جان«و 
  .هاي قانون اساسي دانست تمايمشمول ح

با احراز . قانون اساسي انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است 25اصل  .4
حريم خصوصي را تجسس  توان بسياري از مصاديق نقض مي» تجسس«مفهوم 

  .قلمداد كرد
مذكور است و مصون از تعرض اعالم شده  22كه در اصل » حقوق«ي  كلمه. 5

فسيري است كه حق حريم خصوصي را با يك است يك كلمه كيفي و ت
  .توان مشمول آن دانست مي» تفسير پويا«

همه افراد تأكيد » حقوق انساني«قانون اساسي به رعايت  20و  14در اصول  .6
و از آن جايي كه حق داشتن حريم خصوصي با كرامت و تماميت . شده است

قوق انساني است كه در ترين ح مهمي  ارتباط تنگاتنگي دارد در زمره ها نانسا
  .)39، ص .ش 1388انصاري، ( .بسياري از آن نام برده شده است المللي بيناسناد 
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را شايد بتوان با تفسير موسع به شكل كلي  »ي شخصيها هداد«حريم خصوصي  .7
 تاين حقوق از اين جه. قانون اساسي شامل تمام اطالعات دانست 25از اصل 

مورين هر يك از مقامات و مأ«: ا.م.ق 570 اساس ماده اهميت دارد كه بر
خالف قانون، آزادي شخصي  ي حكومتي كه برها هوابسته به نهادها و دستگا

افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران محروم نمايد عالوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج 

. »به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد ،ومتيسال از مشاغل حك
بنابراين در صورتي كه هريك از اقسام حق خلوت نقض شود و اين حق در 

تواند اقدام به طرح شكايت  ميحق  قانون اساسي به آن اشاره شده باشد، ذي
موران م است كه مرتكبان اين ماده فقط مأذكر اين نكته الز .كيفري كند
والن مراكز بهداشتي، درماني و يا كاركناني ؤو بدين ترتيب مس. دولتي هستند

بيماران كه  صوصيباشند در صورت نقض حريم خ ميموران دولتي و مأكه جز
رخي از آنها اشاره شده و در قانون مجازات اسالمي مورد در قانون اساسي به ب

ن والؤشوند و در نتيجه افراد عادي يا مس ميمجازات تصريح قرار گرفته 
هاي خصوصي كه رابطه استخدامي با دولت ندارند، مشمول اين ماده  بيمارستان

  .شوند مين
، كه يك مركز PI)(1 منتشره مطابق گزارشات. م2006 از نظر تطبيقي در سال
باشد، در حقوق فرانسه هرچند صريحاً به آزادي فردي  ميحقوق بشري در انگليس 

قرار نگرفته  تصريح مورد م خصوصيحق حري در قانون اساسي اشاره شده؛ ولي
حقوق بشر . م1789اين قانون و نيز در اعالميه كدام از مواد  اين حق در هيچ .است

هايي كه اخيراً براي اصالح قانون اساسي  فرانسه و همچنين در تالش يو شهروند
شاهد هستيم كه شوراي . م1999تنها در سال  .صورت گرفته، ذكر نشده است
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اعالميه حقوق بشر  2آزادي عنوان شده در ماده  كه اينرانسه با بيان قانون اساسي ف
گيرد، به تثبيت  ميبر ، حريم خصوصي را در.م1789فرانسه مصوب  يو شهروند

خصوصي و حقوق بشر،  حريم از privacy international گزارش(. اين حق پرداخت
  )..م2006

  
  المللي حقوق بشر در اسناد بينريم خصوصي ح ـ ج

د و نالمللي حقوق بشر بر لزوم حفظ و رعايت حق خلوت تأكيد دار اسناد بين
ي جهاني حقوق بشر  اعالميه. ندا همتعهد نمود ها ني عضو را به اجراي آها تدول

 يشناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضا ، در مقوله خود.م 1948دسامبر  10مصوب 
ا كه حق خلوت و حق در ناپذير آنان ر خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال

داند و  ميسايه آن، جزو اين حقوق است، اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان 
دارد كه اساساً حقوق اساسي را بايد با تدوين و اجراي قانون حمايت  مياعالم 
بدين ترتيب حقوق بيماران نيز از جمله اين  .)72 ص ،.ش 1380امير ارجمند، (. كرد

هر كس حق « :دارد مي مقرري فوق  اعالميه 3ي  ماده. درو ميحقوق به شمار 
در برابر «: افزايد مياين اعالميه  8ماده . »زندگي، آزادي و امنيت شغلي دارد

اعمالي كه حقوقي اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله 
ثر ع مؤقانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر كس حق رجو

  .»به محاكم ملي صالحه را دارد
اين . باشد جهاني حقوق بشر مي اعالميه 13در ماده  ريم خصوصيمنبع اصلي ح

احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا «: دارد مي مقررماده 
ي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و ها هنبايد مورد مداخل مكاتبات خود

گونه  هركس حق دارد كه در مقابل اين. حمله قرار گيردرسمش نبايد مورد 
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المللي حقوق مدني  ميثاق بين. »مداخالت و حمالت، مورد حمايت قانون قرار گيرد
مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديگر  .م1960دسامبر  16و سياسي مصوب 

ي المللي حقوق بشر است كه حق خلوت را به رسميت شناخته و كشورها اسناد بين
هم به اين ميثاق ايران  مكلف نموده است؛ ها نام و تضمين آطرف ميثاق را به احتر

را   كس  هيچ«: دارد ميميثاق فوق الذكر، اعالم  7ماده . المللي پيوسته است بين
يا   انساني  يا خالف  ظالمانه  هاييا رفتار ها تيا مجازا  مورد آزار و شكنجه  توان نمي

يا   پزشكي  هاي آزمايش  تحت  شخص  يك  دادن خصوصاً قرارم. قرار داد  ترذيلي
  .» است  او ممنوع  آزادانه  رضايت  بدون  علمي

جهان به خصوص كشورهاي كشورهاي نمايندگان حقوقي اغلب در اجالس 
به امضا حقوق بشري ي  اعالميه ،در سوئد. م1967در سال حوزه آمريكاي شمالي 

مصاديق متعددي از  معروف گشت؛ استكهلماعالميه  كه بهدر اعالميه مزبور . رسيد
 غير قابل مداخله توسط قواي عموميي  حريم مورد احترام شخصي به عنوان حوزه

شمردن تماميت  محترم حقوق مورد تأكيد در اعالميه استكهلم؛از جمله  .دشاحصاء 
  .)240ص ،.ش 1385قياسي، ( .، رواني و آزادي فكري بودجسماني

  
  ريم خصوصيگوناگون ح يها هجلو ـ2

تر ناظر به حقوقي بوده است كه با حريم خصوصي بيشبه طور سنتي مفهوم «
، .م 1998نيل، ( .»منافع اشخاص نسبت به اموال و به ويژه زمين مرتبط بوده است

در حالي كه امروزه پيشرفت علوم حقوق بشري متكي بر قواعد اخالقي نه  .)20ص
قلمرو حريم خصوصي شده است، ي  ه باعث توسعهمفهوم بلكاين تنها باعث تحول 

ي كامپيوتري، جسماني، ها هبه نحوي كه امروزه از حريم خصوصي انسان بر داد
به همين ترتيب در موازين اخالق . آيد ميسخن به ميان ... ژنتيكي، اطالعاتي و
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وجود دارند كه  صوصيپزشكي و حقوق مربوط به بيماران مصاديقي از حريم خ
از حقوق مذكور با  گذار قانونآيا  كه اينتعريف، شناسايي و تبيين بيشتر و نيازمند 

اشاره مورد  1388ت هم در منشور حقوق بيمار مصوب حق خلو كه اينتوجه به 
  .پردازيم مي ها ندر ادامه به بررسي آ كه شده، حمايت كيفري نموده استواقع 

  
 حريم خصوصي جسماني الف ـ

در . شده حريم خصوصي است شناختهي  ترين جلوه ميقديشايد اين جنبه از خلوت، 
ممنوعه، ي  ادبيات ديني اولين دغدغه آدم و همسرش حوا پس از خوردن ميوه

اصوالً مفهوم اين نوع خلوت، پيوند نزديكي با مفهوم شرم  .استبوده پوشيدن بدن 
 اي هپار بودن بدن از بودن شرم و آزرم، لزوم مصون با توجه به فطري. و آزرم دارد
  .ديرباز مورد توجه بشر بوده است مداخالت از

شود، به اين جنبه از  ميهاي گوناگوني كه از حريم خصوصي  امروزه در تعريف
توان به تعريف كنفرانس نروژ، شوراي  ميبراي نمونه . شود ميحق خلوت توجه 

. اروپا، كميته يانكر و كالكوت در انگلستان از حريم خصوصي اشاره كرد
  .)219ـ222، صص.ش 1386نصاري، ا(

حق بر اين حريم، مطلق نيست؛ اما تا آن جا كه مراعات اين حق به حرمت و 
توان آن را با استناد به مصالحي چون حفظ امنيت و  ميگردد، ن ميحيثيت افراد باز 

تواند  ميحريم خصوصي جسماني را به طرق گوناگون . نظم عمومي، نقض كرد
كردن اجباري بيمار در حضور ديگران و معاينات  برهنه. مورد تعرض قرار داد

ي گوناگون، مصداق مداخله در حريم خصوصي جسماني ها هبدني وي به انگيز
ك استناد .د.آ.ق 88در مورد اين حق شايد به نوعي بتوان به ماده . باشد ميبيماران 

ئم ضرب و و آثار و عال ها تاجساد و جراحي  براي معاينه«: دارد ميكرد كه مقرر 
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هاي پزشكي،  و آزمايش ها ههاي رواني و ساير معاين ي جسمي و آسيبها هصدم
نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور  ميقاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت 

. شود مييابد و يا در جايي پزشكي قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت 
تواند از پزشك  ميقاضي  هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد

رسد كه اين ماده تنها در صورتي كه  ميبه نظر . »متخصص دعوت به عمل آورد
جرمي اتفاق افتاده باشد و بيمار يا مصدوم نياز به معاينات پزشكي داشته باشد 
مجري باشد و در مواردي كه يك بيمار يا مصدوم نزد پزشك يا كادر درماني 

. گيرد، مشمول ماده فوق نباشد ميد تعرض قرار رفته و حريم جسماني وي مور
برداري با اشعه مركز تشخيصي مراجعه و  براي مثال چنانچه بيماري به بخش عكس

ن خود را عريان نمايد كه مربوط به مزبور از وي بخواهد قسمتي از بد متصدي
شك حريم خصوصي جسماني بيمار نقض  برداري نيست، در اين صورت بي عكس

لبته بايستي اين نكته را افزود كه چنانچه برهنگي بر اساس اصول ا. شده است
نظير اتاق . دناپذير باشد از اين امر مستثني خواهد بو بهداشتي ضروري و اجتناب

  .عمل و اتاق زايمان
بيمارستان روي  در محرميت پزشك و پرسنل در ايران به ترويج تفكر اصل

شرح  بدين ها د، مسأله اين نوع محرميتتقليعظام ي مراجع ها هدر رسال .اند آورده
پزشك «: ندمعتقد) ره( رهبر كبير انقالب عنوان مثال، مورد حكم قرار گرفته؛ به

تواند به بدن نامحرم نگاه  ميدر غير موارد ضروري و اضطرار نمحرم نيست، لذا 
كند و اگر پزشكي در مقام اضطرار مجبور شد به عضوي از بدن نامحرم نگاه كند، 

تواند بيش از آن عضو را ببيند و اگر  ميد به همان مقدار الزم اكتفا كند و نباي
  .)36، ص.ش 1376معصومي، ( .»تواند بايد از روي لباس معاينه نمايد مي
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آيا غير از « :كه مبني بر اين دهش اي هاهللا خامن آيتحضرت الي كه از ؤدر س
: اند د تصريح كردهچه حكمي داركردن افراد ديگر به عورت زن  شوهر، نگاه

كردن غير از شوهر حتي پزشك و بلكه پزشك زن به عورت زن حرام است،  نگاه
  .)311، ص.ش 1386، اي هخامن( .»مگر هنگام اضطرار و براي درمان بيماري

در اين موارد حقوق كيفري ايران حمايت الزم از حريم خصوصي افراد به عمل 
يمار به خاطر نقض حريم خلوتش به استناد گونه موارد ب شايد در اين. نياورده است

حداقل در يك مورد يك . ا و ارتكاب فعل حرام بتواند شكايت نمايد.م.ق 638م 
از شعب دادگاه صادر شده كه برطبق رأي شماره  رأي در اين مورد در يكي

در يك شب در حالي كه شاكي و «: دادگاه عمومي ورامين 5شعبه  58/77ـ504
از نورگير ... اند، متهمين  شدن بوده بستر ستراحت و نيز همدر حال ا... همسرش

اند و  اند و بدين ترتيب مرتكب فعل حرام شده گر نامبردگان بوده پشت بام نظاره
  . »...نمايد ميمحكوم كيفر آنان را به تحمل . ا.م.ق 638دادگاه مستنداً به ماده 

طر نقض حريم خصوصي، با وحدت مالك از رأي دادگاه افراد مزبور را نه به خا
مجازات نموده است كه به نوعي قابل  ها نبلكه به خاطر ارتكاب فعل حرام آ

. باره، مقررات مفصلي دارند برخي كشورها در اين. باشد ميتطبيق به مثال مذكور 
 براي مدتي بخشي از حقوق كامن ال 2در آمريكا قوانين مربوط به ديدزني جنسي

همچنان بر مفهوم ديدزني جنسي از طريق تجاوز با  ها تبيشتر ايال. بوده است
تحقق جرم ديدزني جنسي الزم نيست كه  براي. ندنك ميديداري تأكيد ي  مشاهده

مرتكب واقعاً كسي را در منزل يا محل سكونت در جريان يك ديدزني ديده باشد؛ 
كه متهم قصد داشته است شخصي را ديد بزند كافي است؛ اين قصد را  تنها اين

پونسر و ريچارد و (. به داخل يك منزل استنباط كرد كردن توان از عمل نگاه يم
رسد اين جرم آنچه كه در حقوق ايران به  ميبه نظر  .)232ـ235، صص .م1996سيلباغ، 



  1390تابستان ، هفدهم  ، شمارهپنجمسال پزشكيقحقوفصلنامه/   124 

از 
ي 
يفر

ت ك
ماي

و ح
ان 

مار
ي بي

وص
خص

يم 
حر

 آن
ران

ي اي
قوق

م ح
نظا

در 
 

بر روي پشت  ها تمانند كسي كه ساع. شود، باشد مينام جرم مادي صرف خوانده 
 تواند ميكند  ميه خويش را نگاه نشيند و داخل منزل همساي ميبام خانه خود 

گونه موارد نيست  نيت فرد در اين مشمول اين جرم گردد يعني نيازي به احراز سو
بنابراين عنصر اصلي در . سونيت شخص را مفروض گرفته است گذار قانونو 

اين پوشيدگي ممكن . جرايم عليه خلوت بدني، نقض نوعي پوشيدگي بدن است
را داشته  متعارف، انتظار آن اي گونه كه فردي به يا ايناست به لحاظ نوعي باشد 

از نظر مباني فقهي اگر كسي به منزل ديگري و  .)248، ص .ش 1387نوبهار، (. باشد
به طور كلي جايي مربوط به ديگران كه اصوالً پوشيده و مستور است، نگاه كند 

است، انجام دهد حتي اگر اين كار را از منزل خود يا جايي كه توقف در آن مجاز 
توان متجاوز را  ميدر اين فرض، . به عرض و آبروي ديگري تجاوز نموده است

دفع نمود و اگر در جريان دفع تجاوز، آسيبي به متجاوز وارد آيد كسي ضامن 
له را از باب دفاع مشروع يا امر به معروف و أبرخي از فقيهان اين مس. نخواهد بود

در نتيجه رعايت قواعد دفاع مشروع و ترتيب را در  كنند و مينهي از منكر قلمداد 
در مقابل، گروهي برآنند كه  .)562، ص.ق1401عاملي، ( .دانند ميدفع تجاوز الزم 

كردن به حريم ديگران  ه اگر متجاوز بر نگا كه اينحكم مذكور در روايات مبني بر 
نيستند، از اصرار ورزد و صاحبان منزل با سنگ يا چوب او را كور كنند، ضامن 

شخصي خصوص دفاع از حريم ع نيست؛ بلكه حكم خاصي است كه درباب دفا
ماده يا  بنابراين در حقوق ايران .)661ـ660، صص.ش1367نجفي، ( .آمده است

كه به طور خاص از اين قسم از حق خلوت حمايت كرده باشد و نقض  اي همقرر
ي حمايت از آن بايستي يت خاطي بداند، وجود ندارد و برامسؤولرا مستوجب  آن

  .به تفسير ديگر قوانين موجود رجوع نمود
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  حريم خصوصي رواني ب ـ
حق فرد بر تماميت جسماني در معناي عام؛ حق او بر انديشه و روان را هم در 

شناسايي حق بر حريم خصوصي رواني، پيوند نزديكي با حق بر آزادي . گيرد ميبر
ل ارتباط ميان حريم خصوصي فرد با استقالل و اين به دلي. دارد از اراده و اختيار

ترين ارتباط با  خودمختاري او است به طوري كه حريم خصوصي رواني بيش
تواند در قالب تحميل فكر  ميمداخله در حريم خصوصي . خودمختاري فرد را دارد

به ويژه تحميل عقيده، . خاص به فرد يا تفتيش عقايد وي صورت گيردي  و انديشه
ن شأن انسان به شيء و ابزاري است كه بدون هيچ كنشي بايد ويژگي فروكاست

الزام افراد به اقرار، اجبار آنان به . خاصي را از سر اجبار و تحصيل بپذيرد
ي نقض حريم ها هتوان از نمون ميدادن به مطالب خاص يا اداي سوگند را  گواهي

 .خصوصي رواني قلمداد كرد

هاي افراد از  ها و وابستگي ه احساسات، گرايشبردن ب به طوركلي تالش براي پي
مثالً در . ي مداخله در حريم خصوصي رواني افراد به شمار آمده استها هنمون
بردن به  ي پزشكي براي پيها هنام گر در پرسش پزشكي، اقدام درماني  حوزه

نياز به دانستن اين مطلب باشد نوعي مداخله در  كه اينبدون  ،وابستگي دارويي
آميز صرفاً  چنين تحميل دارويي خشونتهم. شود ميم خصوصي رواني قلمداد حري

. پذيرد، انكار حق خلوت اوست مياو روش ديني خاصي را ن كه اينبه دليل 
گونه مقرره كيفري و انضباطي  اما در اين خصوص هيچ .)249ص  ،.ش 1387نوبهار، (

 نقض شود، بيمار بروجود ندارد تا در صورتي كه اين قسم از حق خلوت بيمار 
  .اساس آن بتواند احقاق حق نمايد
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  حريم خصوصي ناظر بر محل اقامت بيمار ج ـ
ي خصوصي محل بستري يا ها نترين مصداق حريم خصوصي، مكا يكي از مهم
د؛ بنابراين اهميت دارد ضمن تعريفي از اين نوع حريم خلوت، باش ميمعالجه بيمار 

خصوصي در مورد بيمار موضوعيت دارد يا مشخص شود آيا اين قسم از حريم 
بيماري كه در اتاقي در بيمارستان بستري است يا مصدومي كه  ،خير؟ براي مثال

براي گرفتن عكس از پاي شكسته وي به اتاق راديولوژي برده شده است يا 
حريم خصوصي  ها نبرد، فضاي پيرامون آ ميبيماري كه در داخل بيمارستان به سر 

در اين قبيل موارد آيا مفهوم منزل يا  كه اينتشخيص . دهد ميكيل فيزيكي را تش
حريم خصوصي  ءجزمسكن يا مكان خصوصي از اين جنبه اهميت دارد كه اگر 

گردند كه ممكن است ناقضان آن،  ميفيزيكي محسوب گردند مشمول مقرراتي 
همچنين  .متهم گردند )ا.م.ق 694و  580موضوع مواد ( ورود به حريم غير اتهامبه 

چنانچه محل حضور آنان يك مكان خصوصي باشد براي ورود به آن محل نيازمند 
بررسي منزل و مسكن و به عبارتي اتاقي كه . باشد ميصدور قرار قضايي الزم 

برد يا اتاقي كه  ميبيمار ممكن است در آن براي معاينه، تشخيص يا درمان به سر 
است و مواردي از اين قبيل، از اين براي عمل جراحي به وي اختصاص داده شده 

الذكر مشمول تعريف منزل، يا مسكن گردند  جهت اهميت دارد كه اگر موارد فوق
ورود (ا .م.ق 694و  580ورود افراد بدون رضايت به اين اماكن مشمول مواد 

  .گردد مي) غيرقانوني به منازل غير
و مسكن به ) 439ص  ،.ش 1375 معين،(منزل در لغت به معناي سراي و خانه است 

از  .)414، ص .ش 1375معين، . (معناي سكونت، جاي باش، منزل و مقام آمده است
شده در قوانين مدني يا تجاري و  اقامت ذكر دانان، مراد از منزل محل ديدگاه حقوق

آيين دادسي مدني نيست، بلكه مقصود از آن محل، مكان و فضايي است كه 
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گونه مزاحمت و  هيچ دارد كه در آن بي حق ورزيده وشخص در آن سكونت 
نوع رابطه حقوقي مانند  .)269، ص .ش 1381پاد، . (تعرضي آزادانه به سر ببرد

بودن و نوع ساختار مانند   موقتي نچنيت، اجاره رهن، امانت و غيره و هممالكي
، .ش 1385نيا،  آقايي( .غيره تأثيري در عنوان منزل ندارد بتوني، خشت و گل و

  .)190ص
ا از منزل و مسكن سخن به ميان آورده است، كه .م.ق 694 ادهدر م گذار قانون

كه منزل را عبارت از محل سكونت  رسند، مگر آن ميدر عرف مترادف به نظر 
شخصي، ي  اتاق هتل، و مسكن را محل سكونت دائمي، مثل خانه موقت، مثل

ين بيشتر اين مفاهيم شايد براي تبي .)481، ص.ش1389ميرمحمد صادقي، . (بدانيم
از  3در بند . بهترين مقرره در اين زمينه اليحه حمايت از حريم خصوصي باشد

انواع : منزل. 3«: دارد مياين اليحه در تعريف منزل و مصاديق آن مقرر  2ماده 
هاي مسكوني  ، چادرهاي مسكوني، داخل وسايل نقليه مسقف، بخشها هخان

 ي دانشجويي،ها هسراها، خوابگا ها، مهمان هاي استراحت هتل ها، اتاق كشتي
شود  ميبيمارستان و ديگر تأسيسات مشابه و يا اماكني كه عرفاً به آن منزل اطالق 

  .باشند ميداخل در اين تعريف 
و ساير  ها نها، بيمارستا هاي آپارتماني، هتل هاي مشترك مجتمع بخش :تبصره

از . »اند ول تعريف منزل خارجهاي اشتراكي هستند از شم اماكني كه داراي بخش
گردد كه اتاقي كه بيمار در آن بستري و  مياين تعاريف به خوبي روشن 

در قانون مجازات  694كند، همان منزل و مسكن است كه ماده  مياستراحت 
مطابق ماده . رو شده است اسالمي در صورت ورود غيرمجاز به آن با مجازات روبه

ا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به هر كس در منزل ي«: ا.م.ق 694
صورتي كه مرتكبين  سال حبس محكوم خواهد شد و در ماه تا سه مجازات از شش
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حامل سالح باشد به حبس از يك تا  ها نتر بوده و يا الاقل يكي از آدو نفر يا بيش
عمل مرتكب در اين جرم كه در مثال ما نقض حريم . »شوند ميشش ماه محكوم 

باشد، ورود به منزل يا مسكن ديگري است كه تنها با فعل  ميي بيمار خصوص
زيرا اتاق بيمارستان، محل سكونت كسي است كه در آن جا . گردد ميمحقق 

گلدوزيان، . (مستقر شده است، البته براي مدتي كه فرد در آنجا اقامت گزيده است
اخل اتاق بيمار ممكن است گفته شود كه افراد بسياري به د .)223، ص.ش 1380
كنند در نتيجه همگي مرتكب اين جرم و نقض حريم خلوت فيزيكي  ميآمد  و رفت
در متن ماده توضيح داده شده است، زيرا ورود  سؤالشوند اما جواب اين  ميوي 

غيرمجاز بايستي با عنف باشد و عنف در اين ماده به معناي عدم رضايت صاحب 
ييد اين نظر أدر ت .)193، ص.ش 1385نيا،  قاييآ. (باشد ميخانه يا متصرف قانوني 

اداره حقوقي قوه  12/3/1381، مورخ 402/7توان به نظريه مشورتي شماره  مي
ورود اشخاص به منازل  كه اينبا توجه به «: قضائيه به شرح زير استناد كرد

باشد، بنابراين كسي كه در غياب  ميديگران مستلزم كسب اجازه ورود به منزل 
انه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد، اين صاحب خ

 694گردد، و عمل مرتكب مشمول ماده  ميورود به منزل از مصاديق عنف تلقي 
لذا در صورتي كه صاحب منزل از ورود شخصي  .»باشد ميقانون مجازات اسالمي 

رضايت قبلي  رفتار وي موجبات فرض وجودي  به منزل راضي بوده يا از نحوه
، .ش1386گلدوزيان، . (براي ورود ديگري فراهم شود، تحقق جرم مزبور منتفي است

در نتيجه هنگامي كه پزشكان يا پرستاران براي معاينه بيمار وارد اتاق  .)302ص
باشد چون بيمار به نوعي  ميشوند يا در مواقعي كه ساعت مالقات بيماران  ميوي 

معني عنف هم . ه است تحقق جرم مزبور منتفي استرضايت ورود به آن جا را داد
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اعم از مادي مانند شكستن در اتاق يا پنجره و ورود به آن و معنوي مانند استفاده 
  .باشد مياز كليد و جازدن خود به عنوان پزشك يا پرستار 

بنابراين در مواردي كه نتوان عنوان منزل را بر مكاني كه بيمار يا مصدوم در آن 
برد مانند اتاق آزمايشگاه يا راديولوژي، يا فضاي كلي بيمارستان كه همه  ميبه سر 

هايي كه ورود براي  كنند و به عبارت ديگر مكان ميآمد   و افراد در آنجا رفت
باشد مانند مراجعه به قسمت اورژانس بيمارستان در اين  ميعموم مردم آزاد ي  همه

تصور بود زيرا اين اماكن عمومي موارد شايد نتوان حريم خصوصي براي بيمار م
حريم خصوصي افراد بيمار نيستند تا در صورت نقض آن بتوانند  ءجزباشند و  مي

  .فري يا انضباطي احقاق حق نماينددر مراجع كي
چنانچه بيماري كه در  كه است  اينگردد  ميجا مطرح  در اينكه ي سؤال

راجعه نموده است متهم به بيمارستان بستري است يا به طور كلي به بيمارستان م
جرمي باشد، براي ورود به بيمارستان و دستگيري وي آيا نياز به قرار خاصي 

توان به اين اماكن مراجعه و بيمار  ميباشد يا به صرف صدور دستور قضايي  مي
براي ورود به اماكن عمومي صرف صدور  كه اينتوضيح . مزبور را بازداشت كرد

كند اما براي ورود به اماكن خصوصي عالوه  ميايت دستور تفتيش و بازرسي كف
بر صدور دستور تفتيش، اجازه ورود به محل مورد نظر نيز الزم است و هرگاه اين 

هر يك از مستخدمين و مأمورين «: ا.م.ق 580تشريفات رعايت نگردد مطابق ماده 
قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد، بدون  غير قضايي و

ترتيب قانوني، به منزل كسي كه بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود، به 
 86همچنين مطابق ماده  .»... حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد

آيد كه  تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي«: ك.د.آ.ق
آن محل  جرم در داليل ، ظن قوي با كشف متهم يا اسباب و آالت وداليلحسب 
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اين محل، لزوماً محل ارتكاب جرم نيست و ممكن است فقط . »وجود داشته باشد
مرجع تحقيق . ارتكاب جرم باشد داليلكردن  شدن متهم يا مخفي محل مخفي

تواند خود شخصاً به اين كار مبادرت ورزد و يا انجام آن را به ضابطان واگذار  مي
اقدام  ها نشده به آ ان بايد تنها در حدود تكليف محولدر صورت اخير، ضابط. نمايد
حق  ها نيعني اگر دستور تفتيش براي يافتن و دستگيري متهم داده شد، آ. نمايند

د، و اگر دستور تفتيش نبازرسي و توقيف اشياء و اجناس موجود در محل را ندار
تهم را حق جلب م ها نشده آ  داليل داده وجو و يافتن آالت منزل براي جست

بنابراين عالوه بر صدور دستور تفتيش، بايستي  .)179، ص .ش 1390خالقي، . (ندارند
مجوز ورود به اين اماكن را از سوي مراجع قضايي هم داشته باشند زيرا حريم 

  .گردند ميخصوصي بيمار محسوب 
چنان چه ظن . منطقي ميان بازرسي و هدف آن برقرار باشد اي ههمچنين بايد رابط

جرم وجود داشته باشد، بازرسي  داليلمبني بر يافتن متهم يا ابزار و وسايل يا  قوي
گونه موارد كه حق خلوت و  در اين .)18، ص .ش 1377آخوندي، . (مجاز است

تفتيش و بازرسي از بيمارستان براي كسب داليل و يا جلب متهم بيمار با هم قرين 
چه تفتيش و بازرسي  چنان«: ك.د.آ.ق 97ابق م يك مقدم است؟ مط باشد، كدام

منازل، اماكن و اشياء با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد در صورتي مجاز است كه 
در اين ماده مشخص نشده است كه اوالً منظور از . »تر باشد از حقوق آنان مهم

ثانياً آيا حقوق مظنونين يا متهمين مورد نظر است يا  ؛كدام حقوق است» حقوق«
ثالثاً ضابطه تشخيص حقوق اهم از حقوق مهم و  يا هر دوحقوق اشخاص ثالث و 

قضائيه در نظريه مشورتي شماره ي  چيست؟ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه
اصطالح حقوق اشخاص در «: اعالم كرده است كه 21/7/1380كه مورخ  712380

ك ظاهراً در برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي .د.آ.ق 97ماده 
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متهم، شاكي، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز از شمول آن خارج . شود يم
طور كه در نظريه مشورتي اداره كل مذكور آمده است اگر  همان. »نيستند

ك را منصرف به حقوق فردي بدانيم در اين .د.آ.ق 97مذكور در ماده » حقوق«
است مشمول ترين حقوق فردي  صورت ، حق بر حريم خصوصي كه در زمره مهم

كه تفتيش و بازرسي ممكن » اشخاص«هم چنين در مورد . ماده فوق خواهد بود
مزاحمت داشته باشد نظريه اداره كل حقوقي قابل پذيرش  ها ناست با حقوق آ

، )جرايم شديد(است و تنها بايد اضافه كرد در جرايم مشهود و نيز در جنايات 
ير موارد محدودتر است و در نتيجه انتظار حريم خصوصي متهمين در مقايسه با سا

اما در مورد ضابطه اهم از مهم  .)45، ص .ش 1388انصاري، . (كمتر ها نحمايت از آ
رسد حقوقي كه مربوط به حيات  ميهرچند در قوانين مشخص نشده است به نظر 

تر از  افتد، مهم ميگردند يعني با تفتيش، حيات و جان بيمار به خطر  ميبيمار 
و  در اين موارد حق خلوت بر تفتيش بنابراينباشد؛  ميبيمارستان تفتيش در 

اما در موارد ديگر بدون  .تر است بازرسي از بيماران متهم به جرم در بيمارستان مهم
براي يك معالجه  كه اينتفتيش خطري براي سالمتي بيمار داشته باشد مانند  كه اين

ان دستور تفتيش و بازرسي را صادر تو ميروتيني به بيمارستان مراجعه نموده باشد 
  .تر است گونه موارد تفتيش از حقوق اشخاص مهم نمود و در اين

  
  حريم خصوصي اطالعاتي د ـ

ناپذير  ي مهم حق خلوت است؛ با توجه به نقش انكارها هخلوت اطالعاتي از جنب
فناوري اطالعات در درمان و پردازش اطالعات پزشكي، حمايت از حريم خلوت 

از . ي متوليان امر تبديل شده استها هترين دغدغ عات مزبور به يكي از مهماطال
هاي  ي حريم خصوصي در اين حوزه، حق دسترسي بيمار به فايلها هجمله جنب
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ي ها هي نادرست، اعالم موارد افشاي دادها هحاوي اطالعات خود، حق اصالح داد
، منع مركز درماني از درج ي مربوط به سالمت افرادها هبيماري او، منع افشاي داد

  .باشد مينام بيمار در فهرست بيماران 
اطالعات پزشكي مربوط به افراد در كنار ي  مقررات مربوط به خلوت در حوزه

اصولي چون اصل كنترل مشتريان بر اطالعات پزشكي مربوط به خود، اصل تعيين 
تأكيد يت عمومي، اصل امنيت مسؤولچارچوب كاربرد اطالعات پزشكي، اصل 

از جمله قلمروهاي نو پيداي حريم خصوصي  .)257، ص .ش 1387نوبهار، . (كند مي
طلبد، اطالعات  ميي حقوقي مناسبي را ها نخود، تضميي  اطالعاتي، كه به نوبه

ي ها هداد. كند ميباشد كه حق خلوت افراد را تهديد  ميي ژنتيكي ها همربوط به داد
  :شوند ميبندي  چهار دسته تقسيم ژنتيكي از لحاظ محتواي اطالعات به

است كه با هويت فرد ارتباط كامل دارد؛  3ي قابل شناساييها هدسته اول داد
تاريخ تولد است و با مراجعه به  يي كه شامل اطالعاتي مانند نام، نشاني وها هداد
دسته دوم . توان فردي را كه اطالعات از او به دست آمده شناسايي كرد مي ها نآ

به دليل  ها هاين داد. است كه با هويت فرد ارتباط كامل ندارد 4ي داراي رمزها هداد
هويتي با كمك كد، قابل استناد به يك فرد  كردن كليه اطالعاتجايگزيني يا جدا

است كه پس از اخذ از  5ي بدون نامها هدسته سوم نمون. معين نيستند
ي فاقد ها هه چهارم داددست. شوند ميكنندگان ، بدون نام و مشخصات ذخيره  شركت
ارتباط،  عدم اين و نيستند مرتبط خاصي فرد هويت با كه است 6هويت

ي ارتباطي ها هرفتن حلق به دليل از بين ها هگونه داد در اين. ناپذير است بازگشت
توان به فرد خاصي  ميآمده را ن ي به دستها هبا اطالعات هويتي فرد، نمون ها نآ

باره با تصويب  جامعه جهاني در اين .)54، ص .ش 1387اني، اكرمي و باست. (نسبت داد
 .م1997مصوب (چندين قطعنامه و نيز اعالميه جهاني حقوق بشر و ژنوم انساني 
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، .م2003مصوب (ي ژنتيك انساني ها هداد المللي بينو اعالميه  )كنفرانس عمومي يونسكو
ي گوناگون اين ها هضمن پرداختن به جنب )سي و دومين كنفرانس عمومي يونسكو

لزوم . قلمرو نو پيدا تالش كرده است از حريم خصوصي افراد نيز حمايت كند
ي پزشكي در شمار ها هچون ديگر دادنتيكي همي ژها هبودن داد محرمانه

 14و  13مواد  .)61، ص.ش 1383نوبهار، . (اسناد بوده است هاي اين مشغولي دل
ي ها هاني، افراد را نسبت به دسترسي به دادي ژنتيكي انسها هداد المللي بيناعالميه 

داند و اصوالً اين اطالعات را  مياختيار  ژنتيكي يا پروتئوميكي خود داراي حق و
كيفري از اين جنبه از  گذار قانونبا اين اوصاف . كند ميخصوصي و محرمانه تلقي 

گر حريم خلوت بيمار حمايت نموده است؟ اين جنبه از حريم خصوصي، همانند دي
كه اين قسم از حق خلوت را تحت حمايت ي  به طور مشخص و مجزا ماده ها هجنب

الي قوانين موجود و تفسير آنان،   خود قرار داده باشد، وجود ندارد و بايستي از البه
  .را مورد حمايت قانوني قرار دارد آنبتوان 

بق ماده مطا. در اين رابطه برخي مواد قانون تجارت الكترونيك قابل توجه است
هاي شخصي مبين » داده پيام«ذخيره، پردازش و يا توزيع «: قانون مزبور 58
ي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخالقي و ها هي قومي يا نژادي، ديدگاها هريش

هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون » داده پيام«
بق اين ماده كه به نوعي مطا. »به هر عنوان غيرقانوني است ها نرضايت صريح آ

شود را مورد  ميحريم خصوصي اطالعات پزشكي كه شامل اطالعات ژنتيكي نيز 
بدون اجازه افراد را  ها نتوزيع و حتي ذخيره آ حمايت قرار گرفته داده است؛ و
خورد  ميچه كه در اين ماده به چشم  آن. داند ميمصداق نقض حريم خلوت آنان 
باشد و  ميخيره، پردازش و توزيع اطالعات پزشكي اهميت رضايت صريح براي ذ
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ت توانند به بهانه رضايت ضمني اطالعا ميبدين ترتيب متصديان مراكز درماني ن
  .نمايند مربوط به فرد را افشا

قانون تجارت الكترونيك طريقه قانوني ذخيره، پردازش و توزيع  59در ماده 
كه  شخص نموده كه در صورتيهاي شخصي در بستر الكترونيك را م» داده پيام«

در صورت رضايت «: اين قانون 59مطابق ماده . مطابق اين ماده باشد، جرم نيست
نيز به شرط آن كه محتواي داده پيام وفق قوانين » داده پيام«شخصي موضوع 

هاي » داده پيام«باشد ذخيره با پردازش و توزيع  ميمصوب مجلس شوراي اسالمي 
  :د به لحاظ شرايط زير صورت پذيردالكترونيكي بايشخصي در بستر مبادالت 

  .به طور واضح شرح داده شده باشنداهداف آن مشخص بوده و ) الف
بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام » داده پيام«) ب
آوري گردد و  شرح داده شده جمع» داده پيام«آوري براي شخص موضوع  جمع

  .مورد استفاده قرار گيرد هيين شدتع تنها براي اهداف
  .حيح و روزآمد باشدبايد ص» داده پيام«) ج
» داده پيام«حاوي  اي هي رايانها هبايد به پروند» داده پيام«شخص موضوع ) د

يا نادرست  هاي ناقص و» داده پيام«شخص مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند 
  .را محو يا اصالح كند

بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه » ه پيامداد«شخص موضوع ) ه
اي شخصي مربوط به خود را ه» داده پيام« اي هدرخواست محو كامل پرونده رايان

  .بنمايد
قانون تجارت الكترونيك مجازات نقض حريم اطالعات را مشخص  71در ماده 
الكترونيكي كس در بستر مبادالت هر«  :اين قانون 71مطابق ماده . نموده است

اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك  59و  58شرايط مقرر در مواد 
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اين قانون ارتكاب اين جرم را از سوي  72ماده . »شود ميتا سه سال حبس محكوم 
كه موظف به حفظ و  ها نهمانند بيمارستا مسؤولن ذيربط و نهادهاي مسؤوال

اين  71ه حداكثر مجازات مقرر در ماده باشند كه مرتكب ب ميذخيره اين اطالعات 
نهايت اگر ذخيره پردازش و يا توزيع  و در ).72ماده (شود  ميقانون محكوم 

احتياطي دفاتر خدمات  مباالتي و بي بيي  اطالعات پزشكي و ژنتيكي به واسطه
هاي شخصي روي دهد، » داده پيام«صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به 

تا يك سال حبس و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال  مرتكب به سه ماه
  ).ا.ت.ق 73ماده (شود  ميمحكوم 

ذكر اين نكته ضروري است كه ذخيره، پردازش و يا توزيع اطالعات پزشكي و 
باشد و چنانچه در  ميژنتيكي تنها در فضاي مجازي مطابق اين موارد قابل مجازات 

سوء استفاده گردد و به نقض حريم  غيرفضاي مجازي از اطالعات پزشكي فرد
س توان ناقضان حريم خصوصي را بر اسا ميخصوصي اطالعاتي وي منجر گردد ن

  .مواد مذكور قابل محاكمه دانست
افشاي  ا و.م.ق 648ممكن است گفته شود كه موارد مذكور مشمول ماده 

فرد به شود؛ ولي اين ماده تنها در موارد خاص، كه  ميغيرقانوني اسرار ديگران 
شود و تنها در موارد ا فشاي اسرار ديگري  ميخود محرم اسرار ي  اقتضاي حرفه

توان به اين ماده  ميشود و در موارد ذخيره يا پردازش اطالعات پزشكي ن مياعمال 
  .استناد نمود
باره  هاي اخير، فصل نويني را در اين كيفري برخي كشورها نيز در سال قوانين
ي فرانسه اشاره كرد كه با تخصيص توان به قانون جزا ميره اند در اين با گشوده

. است پرداخته انگاري به جرم پزشكي، در اين زمينه فصلي به جرايم اخالق زيست
ي گوناگون حريم ها هاز اين اقدامات، واكنش كيفري به نقض جلو اي هپار
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موجب ماده  بهبراي نمونه . خصوصي گوناگون حريم خصوصي ژنتيكي است
از شخص زنده، بدون رضايت مكتوب  ها ناقدام به گردآوري يا برداشتن ژ 511ـ6

شروع به اين جنحه هم مستوجب مجازاتي  511-26به موجب ماده . وي، جرم است
اقدام به نشر  511-1همچنين ماده  .بيني شده است است كه براي اصل جرم پيش

ژن را ي  ندهكن كننده يا دريافتاتي كه شناسايي شخص يا زوج اعطااطالع
  .است سازد، جرم قملداد كرده ميپذير  امكان
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  نتيجه
به  المللي بينترين حقوقي است كه در اسناد مختلف  حريم خلوت از جمله مهم
. تنگاتنگ دارد اي هكه با حفظ كرامت انساني رابط اي هآن اشاره شده است به گون

نين عادي، به صورت صريح به اين حق در ايران چه در قانون اساسي و چه در قوا
. را مورد مطالعه قرار داداشاره نشده است و بايستي با تفسير قوانين جاري اين حق 

حريم  .بندي كرد توان طبقه حريم خصوصي بيماران را به چهار دسته مي طور كلي به
 خصوصي جسماني كه به بدن و پوشيدگي بيمار و حفظ شخصيت انساني وي بر

 در اين زمينه مقرره خاصي كه از اين حق حمايت كند وجود ندارد و .گردد مي
رجوع . ا.م.ق 638بايستي در صورت نقض اين حق به مواد ديگري از جمله ماده 

اعم از كيفري يا انضباطي كه  اي هدر باب حريم خصوصي رواني هيچ مقرر. نمود
در مورد حريم . ردخو ميحتي بتوان با تفسير آن از اين حق حمايت نمود به چشم ن

شود  ميبرد اطالق  ميخصوصي فيزيكي كه به مكاني كه بيمار در آن به سر 
ا رجوع .م.ق 694و  580موضوع مواد  ،بايستي به مقررات كلي ورود به منزل غير

باشد، كه تنها يك جنبه از آن  ميقسم ديگر يعني حريم خصوصي اطالعاتي . نمود
ات پزشكي و آن هم تنها در فضاي مجازي، يعني ذخيره، پردازش و توزيع اطالع

  .در قانون تجارت الكترونيك مورد حمايت واقع شده استكه توسط افراد خاصي 
اين حق را به خوبي مورد  گذار قانونآيد كه  مياز مجموع احكام فوق چنين بر 

كه به طور ضمني به آنها اشاره نموده  ييها هحمايت قرار نداده است و حتي جنب
  .كافي مورد حمايت واقع نشده است طور است به
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ها نوشت پي  

1- Privacy international. 
2- Voyeurism or “peeping tom”. 
3- Identifiable. 
4- Coded (Traceable). 
5- Anonym zed. 
6- Anonymous. 
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