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حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک
مهرویه شجاع سنگچولی

1

* تاریخ دریافت  / 1399/08/11تاریخ پذیرش 1399/09/20

چکیده
حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد
و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماندد بده عندوان یکدی از حقدو کودکدان در مداد 16
کنوانسیون حقو کودک مطرح شد است .این ماد دو گرو از افراد والدین و اشخاص بیگانه را با
بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک مندع نمدود اسدت .در
قانون داخلی کشورمان تعریف معینی دربار حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسدی تنهدا
به ذکر مصادیقی از آن بسند نمود است و در مصوبات حقو کودکان قانونگدذار مصدادیق حدریم
خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داد است و دربدار
میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننمود است .عد ای بر این عقیدد هسدتند کده
قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کندد کده در پاسدخ مدی
توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماد  3کنوانسیون مزبور استناد نمدود و تربیدت را
در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد .در نتیجه در جایی که حفدظ حدریم خصوصدی کدودک بدا
تربیت او در تعارض قرار گیرد تربیت ارجح بود و رعایت حریم مزبور الزامدی نمدی باشدد و امکدان
ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است .قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی
کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به ایدن حدریم حتدی والددین مدی تواندد در برابدر تعرضدات
آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.
واژگان کلیدی :کودکان حریم خصوصی کنوانسیون حقو کودک تربیت و تنبیه.
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مقدمه
حریم خصوصی افراد که در چارچوبی معین جهت مصونیت از تعدرض هدا و آزار افدراد بیگانده واقدع
شد است به عنوان حق مسلم انسانی به افراد اختصاص داد می شود تا بتوانند از این طریدق امدور
خصوصی خانوادگی هویت و مکاتبات خود را حفظ کنند .عندوان حدریم خصوصدی در اسدناد بدین
المللی و حقو داخلی بسیاری از کشورها به طور صریح معین شد است .کنوانسیون حقو کودک
هم که به عنوان سندی جامع در زمینه حقو کودکان تدوین گشت در ماد  16خود با بیان عددم
امکان ورود به حریم خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودک امکان دخالدت در ایدن فضدا را ممندوع
دانسته است .کشورمان ایران که در سال  13۷2به موجب« قدانون اجداز الحدا دولدت جمهدوری
اسالمی ایران به کنوانسیون حقو کودک» و با تصویب مجلد شدورای اسدالمی و تأییدد شدورای
نگهبان مشروط بر عدم مغایرت مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و مدوازین شدرعی بده آن ملحدق
گردید به استناد ماد  9قانون مدنی و اصل  ۷۷قانون اساسی دادگا ها را ملدزم بده رعایدت حدریم
خصوصی کودکان دانسته اما تاکنون تعریف جامعی از حریم خصوصدی حتدی در بزرگسدانن ارائده
نشد است و قائل شدن و تعبیه حق بر حریم خصوصی برای کودکان در کنوانسیون حقو کدودک
و عدم تصریح آن در حقو داخلی ما را با چالش های زیادی در این زمینه رو به رو می سازد.
لذا در وهله اول با ذکر تعاریفی از واژگان حریم خصوصی و کودک و پد از آن بدا بررسدی حدریم
خصوصی کودکان در ایران و کنوانسیون حقو کودک در صدد تحلیل تعارض حفظ حریم مزبدور و
تربیت کودک و همچنین چرایی لزوم حفظ این محیط خواهیم بود.
 -1مفاهیم
 -1-1حریم خصوصی
حریم خصوصی در اصطالح به معنای آن است که یک فرد یا گرو بتواند خود یا اطالعدات مربدوط
به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود یا اطالعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار
سازد یا به عبارتی حریم خصوصی افراد همان حریمی می باشد که عرفاً و قانوناً انتظار می رود افراد
دیگر بدون رضایت به آن وارد نشدوند و کنترلدی بدر آن نداشدته باشدند .برخدی نویسدندگان حدریم
خصوصی افراد را مربوط به حق زندگی حق مصونیت اموال حق آزادی رفت و آمد اختیار مسکن و
حق زندگی خصوصی می دانند.

2

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،1شماره  ،1ایپپی  ،1زمستان1399

شماره مجوزااشتنر87019 :
www.jhvmn.ir

در حقو موضوعه کشورمان عنوان «حریم خصوصی» در زمر موضوعاتی است کده در چندد سدال
اخیر از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد مختلفی بدرای آن تبیدین گردیدد اسدت.
پ از آنکه پیش نوی «نیحه جامع شفافیت» توسط مرکدز بررسدیهدای اسدترات یک و معاوندت
حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد و در مسیر تصویب قرار گرفت مجدداً موضوع حریم خصوصدی
و باألخص تعریف آن (با توجه به ابهامات موجود درخصوص این اصطالح) مورد توجده واقدع گشدت.
در بند  1ماد  2نیحه مزبور در تعریف حریم خصوصی آمد بود « :قلمرویی از زندگی هدر شدخص
است که آن شخص یا با اعالن قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضدایت وی بده
آن وارد نشوند یا بر آن نگا یا نظارت نکنند و یا به اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته یدا در آن
قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند .جسم البسه و اشیای همرا افراد امداکن خصوصدی و مندازل
محلهای کار اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب میشوند».
متاسفانه در کشور ما در هیچ یک از قوانین به طور اخص تعریفی دربار حریم خصوصی وجود ندارد
و در حال حاضر تنهدا مصدوبه موجدود درخصدوص تعریدف «حدریم خصوصدی» بندد «پ» مداد 1
آئیننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  1393می باشد که به موجب این
مصوبه« :حریم خصوصی قلمرویی از زندگی شخصی فرد است که انتظار دارد دیگران بدون رضدایت
یا اعالم قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضائی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسدمانی وارد
شدن نظار کردن شنود و دسترسدی اطالعدات فدرد از طریدق رایانده تلفدن همدرا نامده مندزل
مسکونی خودرو و آن قسمت از مکانهای اجار شد خصوصی نظیر هتل و کشتی همچنین آنچده
که حسب قانون فعالیت حرفهای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب میشدود؛ از قبیدل
اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات» .البته که تعریف ارائه شدد در بندد  ۵مداد  2نیحده جدامع
شفافیت مختصر شد و حریم خصوصی به قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر عدرف یدا قدانون
مصون از دسترسی دیگران است اطال شد است( .حجتی )1398
در اسناد بین المللی حریم خصوصی بخشی از امنیت و آزادی افراد است کده در مداد  12اعالمیده
جهانی حقو بشر به آن تصریح شد اسدت )Brownlie and Goodwin,2006, 225( .همچندین
در سال  19۷۷میالدی در کنگر استکهلم به حریم خصوصی افراد اشار شد اسدت .در ایدن سدند
حریم خصوصی را حق فرد دانسته اند که فرد هرگونه که بخواهد می تواند زندگی کند و مداخله در
زندگی خصوصی و خانوادگی و داخلی فرد و افشای امور مربوط به زندگی شخصی استفاد از اسدم
هویت و عک او توقیف مخابرات استفاد از مخابرات کتبی و شفاهی افشدای اطالعداتی کده از او
کشف شد حفظ اسرار شغلی و حرفه ای و غیر را خالف امر می داند که ایدن تعریدف محددود بده
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زمان و مکان نشد است درحالی که حریم خصوصی حوز یا مکدان مشدخص را در بدر مدی گیدرد.
(اسدی )2 1388
با وجود تعاریف ارائه شد باید توجه داشت که «حریم خصوصی» یکی از مهدمتدرین حقدو فدردی
شهروندان است که در زمر حقو بنیادین بشدر قدرار داشدته و ارتبداط بسدیار نزدیکدی بدا کرامدت
انسانها دارد و به همین دلیل است که اسناد متعدد بینالمللی از جمله اعالمیه جهانی حقو بشدر
میثا بینالمللی حقو مدنی و سیاسی بر این امر و حفاظت از آن اشار و تأکید نمود اند .در ماد
 8کنوانسیون حقو بشر اروپایی آمد است که « :هرک حق دارد که حرمت زنددگی خصوصدی و
خانوادگی خانه و مکاتبات وی حفظ شود» .از ایدن رو حدریم خصوصدی را مدی تدوان بده  2دسدته
فیزیکی (شامل محل سکونت و اقامتگا ) و اطالعاتی -شخصی (شامل کلیه اطالعات مربوط بده فدرد
که امنیت جسمی و روحی را با در معرض نمایش واقع شدن به خطر می اندازد و نباید بدون اذن او
منتشر شود) تقسیم نمود)Mow Bray, 2007, 486( .
 -2-1کودک
مهم ترین سندی که در زمینه حقو کودکان تصویب شد اسدت کنوانسدیون حقدو کدودک در
سال  1989می باشد .کنوانسیون مزبور که در راستای شناساندن حقو کودکدان تصدویب شدد در
ماد  1خود کودک را چنین معرفی می نماید « :منظور از کودک افراد انسدانی زیدر سدن  18سدال
است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داد شود».
در حقو موضوعه کشورمان هرچند در قوانین مختلف دربار آغاز دور کودکی نظریدات گونداگونی
به چشم می خورد و برای پایدان ایدن دور قدانون مددنی رسدیدن بده حدد بلدوغ شدرعی (موسدوی
بجنوردی  )۷9 1382و قانون مجازات اسالمی سن  18سال را (اسدی  )۵ 1386مطدرح نمدود
اند اما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماد  1خود با تفکیک میان طفل (هر فرد که بده سدن
بلوغ نرسید ) و نوجوان (هر فرد زیر  18سال که به سن بلوغ رسید ) همده افدراد زیدر  18سدال را
همچون کنوانسیون حقو کودک مورد حمایت های قانونی به طور خاص قرار داد است .در انتهای
تعاریف مفاهیم فو حریم خصوصی که از آن به «حق خلوت» نیز تعبیر شد است به کودکان هدم
به عنوان انسان جهت حفظ کرامت انسانی حمایت های قانونی اعطا می شود.
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 -2حریم خصوصی کودکان
 -1-2در حقوق موضوعه ایران
همان گونه که اشار شد عنوان حریم خصوصی به طور کلی در ایران فاقد سابقه می باشد و تعاریف
متعدد و موجود تا حدی ما را به چالش می کشانند هرچند کده بدا انددکی تفحدص در بداب حدریم
خصوصی می توان دریافت که قانونگذار تنها مصادیقی از این عنوان را مورد توجده قدرار داد اسدت
که با این عمل خود تا حدودی به حفظ سالمت و حریم خصوصی اطالعات و ارتباطات کودک توجه
نمود است.
در ابتدا قانونگذار در قانون اساسی مشروطیت در سال  1324در سه اصل سیزدهم بیسدت و دوم و
بیست و سوم به ترتیب به حرمت خانه مراسالت پستی و ممنوعیت افشدا و توقیدف تلگدراف مدورد
توجه قرار داد است .پ از انقالب اسالمی قانونگذار در قانون اساسی بدا ذکدر مصدادیقی از حدریم
خصوصی(اصل  22حدریم خصوصدی مسدکن  23حدریم خصوصدی عقایدد و  2۵حدریم خصوصدی
مکاتبات و مخابرات و )...حمایت های قانونی خود را از حدریم خصوصدی افدراد اعدالم نمدود اسدت.
همچنین در قوانین «جرایم رایانه ای» مصدوب  1388در مدواد  16 2 1و  1۷هدم حمایدت هدای
قانونگذار در برابر شنود عمدی ارتبداط خصوصدی و پخدش صدوت یدا تصدویر یدا فدیلم خصوصدی و
خانوادگی و همچنین انتشار تصاویر بدون رضایت افراد از طریق سیستم های رایاندهای کده موجدب
ضرر یا هتک حیثیت شود قابل پیگرد و مجازات دانسته شد است .در نیحهی حمایت از اطفدال و
نوجوانان نیز مجدد به این مسأله پرداخته شد که هر کودکی که در معرض آسیب جسمی روانی یا
اخالقی و وضعیت مخاطر آمیز است احتیاج به مداخله و حمایت قدانونی دارد .جهدت جلدوگیری از
اطاله بحث همین ب که در تمام مواد مذکور قانونگذار تعریف دقیقی دربار حریم خصوصی نددارد
و تنها مصادیقی از این حق را مورد بحث قرار داد است.
اما گاهی در خصوص حریم خصوصی کودکان به گونه دیگری عمل کرد است و در قدوانین مصدوب
حفظ سالمت حریم خصوصی اطالعات و ارتباطات کودک را مورد توجده قدرار داد اسدت .در مداد
 211قانون مجازات مصوب سال  1304تشویق فرد زیر  18سال به فساد اخالقی یدا شدهوت راندی
تسهیل این موارد یا تهیه وسیله ارتکاب اعمال منافی عفت برای او و یا در ماد  213همدان قدانون
به تجارت و توزیع هر نوشته طرح نقاشی تصاویر مطبوعاتی منافی عفت برای افدراد زیدر  18سدال
(کودکان) اشار کرد بود.
5

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،1شماره  ،1ایپپی  ،1زمستان1399

شماره مجوزااشتنر87019 :
www.jhvmn.ir

در ماد  3قانون«نحو مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیدت هدای غیدر مجداز مدی
نمایند» مصوب سال  13۷2عوامل توزیع و تکثیر عمد آثار سمعی و بصری مستهجن را مسدتوجب
حب جریمه و ضبط می داند که در تبصر  3همین ماد به حمایت خاص از کودکان می پدردازد
و استفاد از صغار برای نگهداری نمایش عرضه فروش و تکثیر و  ...را مستوجب حدداکثر مجدازات
دانسته است .در نیحه تدوین شد توسط قو قضدائیه در سدال  138۷دربدار کودکدان بده مسدأله
کودک و حفظ سالمت حریم خصوصی کودکان به گونه ای توجه کرد است .در ماد  9ایدن نیحده
آمد است .... « :برقراری ارتباط ناصحیح با کودک »...که شامل تحریک و ترغیب و یا فریب کدودک
و نوجوان به فرار از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل جدرم مدی باشدد .در ادامده در مداد  13همدین
نیحه آمد است« :عرضه در اختیار گرفتن وادار یا اجیر نمودن کودک ونوجدوان بدرای فحشدا یدا
ترغیب تشویق و یا فراهم نمودن موجبات فحشا حب دارد» .و در مواد ذیل:
ماد  14به برقراری عمل منافی عفت غیر حدی با کودک و نوجوان.
ماد  1۵به استفاد از کودک و نوجوان برای تهیه و تولید توزیع تکثیر نمایش فروش و نگهدداری
آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل.
ماد  16به واردات و صادرات موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل با موضوع کودک و نوجوان.
ماد  1۷به ارائه موضوعات و مضامین مستهجن و مبتذل به کودکان یا در دسترس آنها قرار دادن.
ماد  23به جرم انگاری برای افرادی که به افشای مشخصات یا هویت کودک و نوجوان بز دید یدا
در معرض خطر از طریق رسانه های گروهی و یا توزیع و تکثیر انتشار و نمایش عک دسدت مدی
زنند و در ماد  24به بکارگیری کودک و نوجدوان در ارتکداب جدرم و آمدوزش دادن شدیو جدرم
تحریک ترغیب تشویق یا فریب آنان به جرم اشار نمود است.
همچنین در ماد  3۵نیحه مزبور عنوان نمود اند که « :پ از اعالم تکلیف مددکاران اجتماعی و
بهزیستی در خصوص وضعیت مخاطر آمیز کودک در تبصر مقرر می دارد که سؤانت و تحقیقدات
از کودک باید به موضوع مورد بررسی محدود شود و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار
و افشای اطالعات اتخاذ گردد» .فی الواقع در تبصر اشار می کند که باید به قدر متیقن و محددود
دخالت در حریم خصوصی کودک صورت گیرد .چه بسا که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به
موضوع بهر کشی اقتصادی پرداخته شد است و بکارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و وارد کدردن
آن ها به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی روانی اخالقی و اجتماعی برای او خطرناک باشدد قابدل
6
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مجازات است .این بهر کشی اقتصادی به نوعی با موضوع انتشار تصداویر کودکدان و درآمددزایی کده
خانواد ها از این را دارند همسو می باشد .مواد  10و  19در راستای عدم سو اسدتفاد جنسدی از
کودکان با ذکر مصادیق گوناگون آن و عدم افشای اطالعات مرتبط بدا هویدت کدودک بدز دیدد در
رسانه ها و فضای مجازی مجددأ به این امر تأکید شد است که انعکاس ایدن مداد را مدی تدوان در
«نیحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» در خصدوص کدودک بزهکدار مشداهد نمدود کده در
راستای حفظ حقو و حریم کودک در ماد  20جلسه دادگا را غیر علنی دانسته اند .همچندین در
مواد  21و  22همین قانون با ممنوع دانستن جریان رسیدگی و یا افشای هویت و مشخصات کودک
بزهکار به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه های گروهی و انجام تحقیقات در خصوص وضعیت کودک
بزهکار با رضایت متخصص و مددکار اجتماعی مجدداً به حفظ حریم خصوصی کودکان اشدار شدد
است.
همانطور که مالحظه می کنید در قوانین داخلی کشورمان فی البداب حدریم خصوصدی کودکدان در
جایی که عنصر قانونی و یا قانونگذار حاضر باشند دست به قانون نویسی زد اندد و در هدیچ یدک از
اسناد و قوانین میزان حریم خصوصی کودکان و گستر حق والدین جهدت ورود بده ایدن محدیط را
معین ننمود اند .شاید در توجیه این موضوع بتوان گفت قانونگذار میزان حریم خصوصی کودکان را
به فرهنگ خانواد ها محول نمود است که این امر در جامعه امدروز مدا کده کودکدان بدیش از هدر
زمانی در معرض آسیب قرار دارند و متأسفانه بسیاری از این آسیب ها از سوی محدیط خدانواد بده
آنها وارد می شود تنها بیانگر غفلت قانونگذار در این زمینه است .لذا قانونگذار با ارائه تعریفی جامع
و مانع از اغیار برای حریم خصوصی کودک می تواند در برابر واضح ترین این تعرضدات؛ افشدا و بده
اشتراک گذاری عک کودکان در فضای مجازی حتی توسط خانواد کودکان بایستد و از بسیاری از
اعمال نادرستی که به صرف تربیت کودک صورت می پذیرد جلدوگیری نمایدد .عددم تعیدین دقیدق
حریم خصوصی کودکان تنها باعث می شود که والدین در راستای اعمال حق ابوینی خدود بده طدور
گسترد ای در تمامی موضوعات و ابعاد زندگی کودکان خود دخالت کنند و حریم خصوصی آنهدا را
نقض نمایند.
 -2-2در کنوانسیون حقوق کودک
در اسناد بین المللی می توان دریافت که هر گونه حق آزادی به حکم قانون و یا ضرورت هدای یدک
جامعه دموکراتیک می تواند در معرض تشریفات یا محدودیت واقع شود .این تشریفات و محدودیت
ها میتواند «در راستای امنیت ملی تمامیت ارضی امنیت عمومی هدف جلوگیری از بی نظمی یدا
7
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جنایت حمایت از سالمت یا مسائل اخالقدی حمایدت از شدهرت و اعتبدار و دیگدر حقدو سدایران
باشد»( .ملک محمدی )164-16۵ 1386
کمیته حقو بشر در ماد  1۷میثا خود اعالم نمود « :هیچ نوع مداخله ای در حریم دیگران مجاز
نبود مگر در موارد پیش بینی شد در قانون» لذا نه تنها حق را مطلق ننمود بلکده بندابر زمدان و
مکان و وضعیت آن را قابل تحدید عنوان کرد است( .انصاری )23-39 138۷
حال در ماد  16کنوانسیون حقو کودک آمد است:
« -1در امور خصوصی خانوادگی یا مکاتبات هدیچ کدودکی نمدی تدوان خودسدرانه یدا غیدر قدانونی
دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
 -2کودک در برابر این گونه دخالت ها یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد».
ماد در برگیرند حق همه کودکان در جهت برخورداری از حمایت های قانونی در مقابل مداخالت
خودسرانه و غیر قانونی در امور خصوصی و خانوادگی خانه و مکاتبدات وی و همچندین حمایدت در
برابر تعرض به عزت و آبروی او می باشد( .پیوندی )342 1390
در این ماد دو فرض را می توان متصور گشت:
نخست :دخالت خودسرانه پدر و مادر و اعضای خانواد در امور خصوصی کودک منع شد است.
دوم :دخالت خودسرانه افراد بیگانه در امور خصوصی کودک محکوم شد است.
در مورد فرض نخست در اکثر کشورها قانون نمی تواند حمایدت از حدریم خصوصدی کدودک را در
برابر اعضای خانواد تضمین کند .دلیل این امر از جهت حرمت خانواد است که دخالدت در آن بده
معنای مداخله در رابطه با والدین و کودکان و محدود ساختن نقش سازند و بسدیار مهدم والددین و
به طور کلی بزرگسانن در رابطه با کودکان خواهد بود .به عبارت بهتر قائل شدن به این حریم را بدا
تربیت او در تعارض می بینند.
البته باید دانست اطالع پدر و مدادر از امدور خصوصدی کدودک بده معندای مداخلده آندان در حدریم
خصوصی کودک نیست؛ بلکه به معنای حمایت و حراست از کودکان در تصمیم گیری ها و عملکرد
آنان است .زیرا کودکان غالباً به دلیل نداشتن استقالل و ناتوانی در تصمیم گیری نیاز به پشدتیبانی
8
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و دلسوزی دارند .البته که در مواقعی که کودک مورد رفتار خشونت آمیز و متعرضانه والدین یا یکی
از آنها قرار گیرد باید با ساز و کارهای قانونی از او حمایت کرد و این امر را می توان در جهت حفدظ
بیشترین منافع کودک ضروری دانست .همچنین در مورد فرض دوم حریم خصوصی کودکدان بایدد
از تعرض سایر افراد جامعه هم مصون بماند و دولت ساز و کدار مناسدب را در ایدن زمینده از طدر
گوناگونی همچون تصویب قوانین مورد نیاز و فرهنگ سازی در جامعه بده وسدیله آمدوزش و اطدالع
رسانی فراهم سازد .همان گونه که اشار شد برابر تفسیر ارائه شد توسط مداد  1۷میثدا حقدو
بشر؛ حریم خصوصی مطلق نبود و بنابر تغییرات زمان و مکان قابدل تحدیدد اسدت کده مدی تدوان
محدودیت های اعمال شد در ماد  16کنوانسیون حقدو کدودک را ( غیرقدانونی -خودسدرانه) بدا
تفسیر و کسب مفهوم مخالف این عناوین به گونه ای قابل تحدید دانست و امکان ورود به ایدن فضدا
را فراهم ساخت:
 -1قانونی بودن دخالت :ماد  16کنوانسیون حقو کودک ورود به حدریم خصوصدی کدودک را بده
طور غیر قانونی منع کرد است .بنابراین نقض این حریم مطابق قانون را ممکن می دانند.
 -2خودسرانه نبودن دخالت :در ماد  16این قانون از اصطالح «خودسرانه» اسدتفاد شدد اسدت و
مقصود از این واژ دخالت هایی است که علی رغم اشار به آنها در قانون مسدتبدانه محسدوب مدی
شوند .استفاد از این عبارت در کنوانسیون قانونگذاران دولت ها را از نقض غیرضدروری و مغدایر بدا
اهداف کنواسیون منع می کند .البته نزم به ذکر است که در تبیین مفهوم «مداخله خودسرانه» دو
ضابطه «معقول و منطقی» بودن مداخله تحت هر شرایطی مورد توجه مفسران این ماد قرار گرفته
است( .اسدی  )11 1388اما نکته ای که به ذهن می رسد در نظدر گدرفتن ایدن دو ضدابطه را را
برای اعمال سلیقه و تفاسیر متعدد باز می گذارد به همین جهت است که در تعیین حریم خصوصی
و حفاظت از آن نیازمند تعریفی جامع و مانع از اغیار هستیم.
 -3انطبا مداخله با « منافع عالیه کودک» :در بند  1ماد  3همین کنوانسیون آمد است کده«:در
تمام اقدام های مربوط به کودک که توسط موسسات رفا اجتماعی عمومی یا خصوصی دادگا ها
مقام های اجرایی یا ارگان های حقوقی انجام می شود منافع کودک از اهم مالحظدات مدی باشدد».
به منافع کودک در اصل  2اعالمیه حقو کودک  ... « :در وضع قوانین بدین منظور منافع کودکدان
باید بانترین اولویت را داشته باشد» هم اشار شد است .در نتیجه با تحلیدل ایدن مداد مدی تدوان
دریافت که در تعارض فی-مابین منافع عالیه کدودک و مصدالح جامعده و دیگدران از قبیدل والددین
اولویت با منافع کودک است.
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البته در تشخیص منافع عالیه کودک به تعیین معیارهایی غیر قابدل انعطداف نیازمنددیم؛ چدرا کده
منافع عالیه کودک را باید با وضعیت و شخصیت او تفسیر نمود .فدی البداب ایدن موضدوع آورد اندد
که «:دسته ای از عوامل را باید در تأمین منافع عالیه کودکان در نظر گرفت که این عوامل با توجده
به وضعیت خاص هر کودک متغیر می باشد .اما هموار بایدد بده نظدرات کدودک خدانواد او فهدم
کودک از زمان نیاز کودک به ادامه زندگی و حقدو انسدانی وی توجده نمدود»( .ون بدورن 13۷8
)2۷
در اصل دوم اعالمیه حقو کودک در راستای حفظ سالمت حریم خصوصدی کودکدان آمدد اسدت
که«کودک باید از حمایت وی برخوردار شود و امکاندات و وسدایل ضدروری جهدت پدرورش بددنی
فکری اخالقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قدانون یدا
مراجع ذیربط در اختیار وی قرار گیرد» .در این اصل وضع قوانین با توجه به منافع و مصدالح عالیده
کودک در زمر تکالیف دولت دانسته شد است .اصل ششم نیز به پدرورش کدودک در محیطدی بدا
امنیت اخالقی تاکید کرد است( .امیر ارجمند )194 1381
متأسفانه کنوانسیون حقو کودک در بسیاری از موارد با بیان چارچوب کلی اهدداف خدود تددوین
قوانین را به قانونگذاران داخلی کشورها واگذار کرد است که این امر در حدریم خصوصدی کودکدان
هم قابل مشاهد می باشد .کنوانسیون با بیان محورهای اصلی که عبارتند از:
 -1بند الف ماد « :1۷تشویق رسانه های گروهی به انتشار اطالعات و مطالب دارای فاید اجتماعی
و فرهنگی برای کودک و تشویق همکاری های بین المللی در جهت تولید مبادله و انتشار این گونه
اطالعات».
 -2بند ج ماد « :1۷تشویق تولید و انتشار کتاب های کودک».
 -3بند هد ماد « :1۷تشویق توسعه خط مشی های مناسب در جهدت حمایدت از کدودک در برابدر
اطالعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می رساند».
 -4بند  1ماد « :2۷تکلیف به برخوردار نمودن کودک از اسدتاندارد مناسدب زنددگی بدرای توسدعه
اخالقی و اجتماعی و روحی».
 -۵ماد « :34جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان برای درگیری در فعالیدت هدای جنسدی و
استفاد استثماری از آنان در فاحشده گدری و سدایر اعمدال غیدر قدانونی جنسدی و اعمدال مطالدب
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فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،1شماره  ،1ایپپی  ،1زمستان1399

شماره مجوزااشتنر87019 :
www.jhvmn.ir

مستهجن و رکیک» قانونگذاری صحیح در جهت حفظ امنیت اخالقی معنوی و جسمی کدودک در
حریم خصوصی اش را به تدوین گران قانون در داخل هر کشور محول نمود است.
در انتها می توان این چنین جمع بندی نمود که به استناد ماد  9قانون مدنی «:مقررات و عهدودی
که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سدایر دول منعقدد شدد باشدد در حکدم قدانون اسدت» و
انعکاس همین ماد در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی ایدران کشدورمان کده در سدال  13۷3بده
کنوانسیون حقو کودک ملحق گردید باید طبدق مداد  16ایدن کنوانسدیون بده حدریم خصوصدی
کودکان توجه کند این امر را به والدین بشناساند و پیروی از ماد  16کنوانسیون در نتیجه مدواد 9
قانون مدنی و اصل  ۷۷قانون اساسی برای دادگا های ایران نزم اإلتباع باشد .امدا متأسدفانه همدان
گونه که بیان شد در قوانین ما تنها مصادیق این حق عنوان شد است و تعریفدی جدامع کده بتدوان
محدود این حق را با آن شناسایی نمود و همچنین مانع که نتوان امور نا مدرتبط را در آن دخیدل
نمود وجود ندارد.
حال ممکن است که این سؤال پیش آید که عدم امکان ورود به این حق تربیدت کدودک را مختدل
نمی کند؟ که در پاسخ به این موضوع می توان پاسخ منفی داد .تربیت کدودک هدیچ مالزمده ای بدا
حفظ حریم خصوصی او ندارد قائل شدن حریم خصوصی برای کودک صدرفاً بده دلیدل مصدون نگده
داشتن او از آسیب هایی است که جسم و روح او را در وضعیت مخاطر آمیز قرار می دهد و همدان
گونه که حریم خصوصی حق کودک است تربیت او هم در زمر این حقو قدرار مدی گیدرد کده در
مقابل آن برای والدین تکلیف ایجاد می گدردد .واژ تربیدت بدر پدرورش دادن اسدتعدادهای انسدانی
(مطهری  )42 1362یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای آدمی دنلدت مدی کندد .تعریدف
دیگر این واژ تربیت را مهارت زیستن در اجتماع می داند و یدا شداید بتدوان گفدت تربیدت ایجداد
دگرگونی های مطلوب در تن و روان می باشد که مهم ترین مسئولیت و تکلیف پدر و مادر در قبدال
فرزندان است( .پیوندی )34۷ 1390
در قوانین داخلی فی الباب بحث تربیت کودکان قانونگذار در ذیل ماد  1104قانون مدنی زوجدین
را مکلف به معاضدت در تربیت اوند نمود است .همچنین در ماد  1168نگهداری اطفال را تکلیف
و حق ابوین می داند و در ماد  11۷3همین قانون به مخداطر افتدادن تربیدت طفدل در اثدر عددم
مراقبت و انحطاط اخالقی یکی از ابوین را از موارد سدالب حدق حضدانت معرفدی نمدود اسدت .لدذا
قانونگذار در ماد  11۷9در راستای جواز اعطا شد توسط فقها برای تنبیده بددنی کودکدان در حدد
متعارفی که مستوجب دیه نباشد؛ حق تنبیه کودکان در راستای تربیت آنها بده والددین داد اسدت
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اما باز هم غفلت قانونگذار در این مورد دید می شود .چه بسا که عدم تعیین حد متعدارف تعریدف
این واژ را از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت ساخته و را را برای اعمال سلیقه بداز مدی-گدذارد.
اهمیت ارائه تعریف دقیق حق بر حریم خصوصی در کودکان در راستای مقابله در برابر این دسته از
سو استفاد های موجود است.
موضوع تربیت در بند  2ماد  14کنوانسیون احترام به حقو و وظایف والدین و سدایر سرپرسدتان
قانونی کودک در هدایت کودک در جهت اعمال حقو وی به صورتی که باعث اعتالی اسدتعدادها و
توانایی های کودک شود توسط دولت های عضو ضروری دانسته شد است .همچندین در مداد 18
کنوانسیون پذیرفته است که مسئولیت عمد در رشد و پیشرفت کودک بدر عهدد والددین یدا قدیم
کودک است و اساسی ترین مسئله برای آنهدا حفدظ مندافع عالیده کدودک مدی باشدد .در مداد 19
کنوانسیون مزبور که هدف اصلی کنوانسیون حقو کودک را به صراحت بیان کرد است تأکید بدر
اصالح و تصویب قوانین در کشورها به نحوی است که اعمال خشدونت بدار بده هدیچ میدزان دربدار
کودکان اعمال نشود .همچنین در کمیته حقو کودک تنبیده بددنی در خانده مدرسده و یدا نظدام
قضایی را مغایر با هدف کنوانسیون دانسته اند.
))Implementation for the convention on the Rights of the Child, 257
اما کشورهای عضو در راستای اعطای حق و مجوز جهت تنبیه کودکدان در معقولده تربیدت قدوانین
مختص خود را تصویب نمود اند .برای مثال کشور اسپانیا در ماد  1۵4قانون مدنی خود بدا بیدان«
والدین می توانند کودکان خود را به طور معقول و با مالیمت تنبیه کنند» بده والددین حدق تنبیده
داد است و یا در کشور انگلستان از مفهوم " تنبیه منطقی" یاد شد است و عنوان نمدود اندد کده
ماد  19کنوانسیون حقو کودک باید در کنار ماد  ۵این کنوانسیون تحلیل شود که در آن دولدت
تعهد می کند به مسئولیت های والدین برای تدارک و ارشاد مناسب در راستای برخورداری کودک
از حقو شناخته شد در کنوانسیون حاضر احترام بگذارد .در مقابل کمیته حقو کودک اسدتفاد
از واژ های " تنبیه بدنی معقول و منطقی" را مورد انتقاد قرار داد است و ذکر این واژ ها را تنهدا
زمینه ای برای ایجاد سو استفاد تلقی می کند.
در نتیجه مواد فو و تمام آنچه که بیان شد بحث تربیت کودکان امری مهم و حساس مدی باشدد و
در کنوانسیون حقو کودک هم به این امر در ذیل بند  1ماد  18در قالب عبارت«  ...اساسی ترین
مسئله آنان حفظ منافع اساسی کودک است» اشار شد است و همانطور کده اسدتنباط مدی شدود
بحث تربیت کودک مالزمه ای با حریم خصوصی او ندارد و می توان دریافت کده احتدرام بده حدریم
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خصوصی کودک و حفظ کرامت انسانی کودکان و سفارشات صورت گرفته در جهت حفظ این حریم
تعارضی با حق بر تربیت کودک ندارد و در صورت بروز تعارض فی مابین این دو حدق حفدظ مندافع
عالیه کودک ایجاب می کند که تربیت در وهله نخست قرار گیرد.
در بحث حفظ حریم خصوصی به طور تمثیلی می توانیم به عک های منتشر از کودکان در رسانه
ها و فضای مجازی اشار کنیم که در دسته هدای گونداگونی نمدود دارندد .آشدکارترین آنهدا عکد
کودکانی است که توسط والدینشان در فضای مجازی بدون کسب اجاز از کودک در معرض نمایش
عموم قرار می گیرد و در مواردی والدین از این طریق به کسب درآمد می پردازند که پدرداختن بده
این امر در این مقال نمی گنجد  .دسته ای دیگر از کودکان که در برابر این تعدرض و نقدض حدریم
قرار دارند و عک آنها بدون اجاز و با اثرات سو منشر می شود کودکدان کدار و خیابدانی هسدتند.
کودکانی که به ناچار باید فعالیت های خود را در فضای عمومی جامعه اجرا کنندد و بیشدتر سداعات
کاری خود را در خیابان می گذرانند در مواردی نقدض حدریم خصوصدی را تجربده مدی کنندد و در
بسیاری از موارد به شدت در معرض نقض مداد  16کنوانسدیون حقدو کدودک قدرار مدی گیرندد.
(محبعلی و همکاران  )63۵ 1398چرا که در خیابان عالو بر آن که حریم خصوصی این دسدته از
کودکان از منظر تمامیت جسمانی مورد نقض و تعرض قرار می-گیرد در بسدیاری از مدوارد شداهد
عک های منتشر از این دسته از کودکان در رسانه ها هستیم که با انتشار این عک ها به نوعی«
عمل بر چسب زنی» به وقوع می پیوندد؛ عموماً این کودکان امید به بهبود وضعیت زندگی خدود در
بزرگسالی دارند اما با انتشار عک هایشان از سوی آحاد جامعه عموما دچار ح سدرخوردگی مدی
شوند و شرافت و اعتبار خود را از دست داد می بینندد و مدی-پندارندد کده عندوان کدودک کدار و
وضعیت زندگی سابق خود را در همه زمان ها باید بده دنبدال خدود بکشدند .در حدالی کده عکد
برداری و انتشار عک ها از این کودکان آن هم بدون اجاز تنها تعرض آشکار بده حدریم خصوصدی
آن ها است.
تمامی موارد یاد شد را می توان به دلیل نقایص قانونی دانست چدرا کده سدیر تصدویب قدوانین در
کشور گاهی آنقدر طوننی میشود که موضوعات جدید را در بر نمیگیرد و در حال حاضر با وجدود
تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمند بررسی و بازنگری مجدد در مورد همدین امدر در
این قانون هستیم .لذا قانونگذار می تواند با ارائه تعریدف دقیدق از حدریم خصوصدی کودکدان جدرم
انگاری علیه متعرضان به حریم خصوصی کودکان و وضع جرایم سنگین علیه خاطیان تا حد بسدیار
زیادی از جرایم علیه کودکان و کودک آزاری بکاهد.
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نتیجه گیری
حریم خصوصی افراد که در زمر حقو طبیعی آنها می باشد و در کنوانسیون حقو کودک هم بده
آن اشار است متأسفانه در حقو موضوعه ایران فاقد تعریف معین و منطقی اسدت و قانونگدذار در
موارد محدودی تنها به ذکر مصادیقی از این عنوان بسند کرد است.
در کنوانسیون حقو کودک امور خصوصی خانوادگی یا مکاتبدات او در مقابدل والددین و اشدخاص
ثالث مورد حمایت قرار می گیرد و افراد یاد شد از دخالت خودسرانه و غیر قانونی در امدور مدذکور
ممنوع هستند .با اندکی تأمل در مفهوم مخالف این ماد می توان چنین دریافدت کده دخالدت غیدر
خودسرانه و قانونی در امور کودک مانعی ندارد که این امر سوال پیش آمد در راستای تعارض میان
حفظ حریم خصوصی کودک و تربیت او را به راحتی پاسخ می دهد .چه بسا که درکنار مفاهیم غیدر
خودسرانه و قانونی می-توان از لفظ مطروحه در ذیل بند  1ماد  3همین کنوانسیون تمسک جست
و تربیت کودک را در زمر منافع عالیه کودک محسوب نمود که در این حالت تربیت در مقام بانتر
و ارجح نسبت به سایر حقو کودک قرار می گیرد.
در قوانین داخلی در ماد  9قانون مدنی به عبارت « مقررات و عهودی که طبق قانون اساسی بدین
دولت ایران و سایر دول منعقد شد باشد در حکم قانون است» اشار شد است که انعکاس همدین
ماد در اصل  ۷۷قانون اساسی هم نمود دارد در نتیجه ایدران کده در سدال  13۷3بده کنوانسدیون
مزبور ملحق گردید ملزم به رعایت مداد  16کنوانسدیون حقدو کدودک در راسدتای حفدظ حدریم
خصوصی کودکان بود و پیروی از این قاعد برای دادگا های ایران نزم اإلتباع می باشد .اما همان
گونه که پیشتر اشار شد قانونگذار در داخل کشور تنها با ذکر مصادیقی از حریم خصوصی کودکان
آن را محدود به حضور عنصر قانونی و محکمه نمود است و فقدان این تعریف عواقب سو بسدیاری
را به همرا دارد و زمینه ارتکاب بز و کودک آزاری را فراهم نمود است که آشدکار تدرین آنهدا بده
طور تمثیلی انتشار عک کودکان بدون اذن و رعایت حریم خصوصی آنها می باشدد کده نتیجده ای
به جز برچسب زنی و از بین رفتن شرافت اعتبار و کرامت انسانی کودکان نداشته است.
را کار مبارز با عواقب سو این امر در وهله نخست آن است که قانونگذار قوانین را مطابق نیاز های
روز جامعه تدوین و تصویب کند و از اطاله در امر تصویب بپرهیدزد سدپ بدا ارائده تعریدف حدریم
خصوصی در نوع اخص آن که مختص کودکان باشد به وضع ضمانت اجرا علیه متعرضدین بده ایدن
فضا پرداخته و در راستای جرایم ارتکابی علیه کودکان گام های مؤثری بردارد.
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The right of children to privacy in
Iranian case law and the Convention on the Rights of the Child
Mahrooyeh Shoja Sangchooly1

Abstract
The privacy of individuals, which is the privacy that is expected to be respected
by law and order and to be protected from the intrusion of other individuals, is
enshrined in Article 16 of the Convention on the Rights of the Child.This article
has two groups of people;Prohibits parents and strangers from interfering with
the child's privacy by stating that it is not possible to interfere arbitrarily or
illegally. There is no specific definition of privacy in the domestic law of our
country and the constitution only mentions some examples of it and in the
approvals of children's rights,The legislature has considered instances of
children's privacy only where a legal element is involved, and has not set any
limits on the extent to which parents's influence in this space.Some people
believe that giving privacy to children makes it difficult for them to be
educated. In response, we can refer to the word "protection of the best interests"
of the child under Article 3 and place education in the category of "higher
interests of the child".As a result, where a child's privacy is at odds with his or
her upbringing, upbringing is preferred and it is not necessary to observe the
privacy of the manager and it is possible to enter this environment without legal
prohibition. By providing a comprehensive definition of children's privacy and
criminalizing those who violate it, the legislature can even stand up to the
obvious attacks that occur because of the disappearance of this personal
framework.
keywords: Children, Privacy, Convention on the Rights of the Child, Education
and Punishment.
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