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 حقوق کودک ونیو کنوانس رانیکودکان در حقوق موضوعه ا یخصوص میحق حر

 1یشجاع سنگچول هیمهرو

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

 دهیچک

عرف و قانون به آن احترام بگذارد  رود یکه توقع م باشد یم یمیافراد که همان حر یخصوص میحر

 16از حقدو  کودکدان در مداد      یکد یافراد مصون بماندد  بده عندوان     ریو در برابر ورود و تعرض سا

با   را گانهیو اشخاص ب نیوالد  ماد  دو گرو  از افراد نیحقو  کودک مطرح شد  است. ا ونیکنوانس

کودک مندع نمدود  اسدت. در     یخصوص میدر حر یقانون ریغ ایعدم امکان دخالت خودسرانه و  انیب

تنهدا   یافراد وجود ندارد و قانون اساسد  خصوصی میدربار  حر ینیمع فیکشورمان تعر یقانون داخل

 میحدر  قیاز آن بسند  نمود  است و در مصوبات حقو  کودکان  قانونگدذار مصداد   یقیبه ذکر مصاد

باشد مورد توجه قرار داد  است و دربدار    لیدخ یکه عنصر قانون ییکودکان را تنها در جا یخصوص

هسدتند کده    د ید عق نیبر ا یننمود  است. عد  ا نیرا مع یحد چیفضا ه نیدر ا نینفوذ والد زانیم

 یمد کده در پاسدخ    کندد  یآنها را دچار معضل م تیکودکان امر ترب یبرا یخصوص میقائل شدن حر

را  تید مزبور استناد نمدود و ترب  ونیکنوانس 3ماد   لیدر ذ« ودکک هیحفظ منافع عال»به لفظ  توان

کدودک بدا    یخصوصد  میحفدظ حدر   که ییدر جا جهیقرار داد. در نت« کودک هیمنافع عال»در دسته 

 انو امکد  باشدد  ینمد  یمزبور الزامد  میحر تیارجح بود  و رعا تیترب رد یاو در تعارض قرار گ تیترب

 یخصوص میحر یجامع برا فیاست. قانونگذار با ارائه تعر سریم یبدون منع قانون طیمح نیورود به ا

در برابدر تعرضدات    تواندد  یمد  نیوالدد  یحتد  م یحدر  نید به ا نیمتعرض هیعل یکودکان و جرم انگار

 .ستدیبا ونددپی یوقوع مه ب یچارچوب شخص نیمحو بودن ا لیکه به دل یآشکار

 .هیو تنب تیحقو  کودک  ترب ونیکنوانس  یخصوص میکودکان  حر :واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 )نویسند  مسئول(. دانشگا  آزاد اسالمی واحد کرج  دانشجوی کارشناسی ارشد حقو  خصوصی  دانشکد  حقو  1

sangchooly.mahrooyeh@gmail.com 
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 مقدمه

واقدع   گانده بی افدراد  زارآ و هدا  از تعدرض  تیجهت مصون نیمع یافراد که در چارچوب یخصوص میحر

امدور   قید طر نیتا بتوانند از ا شود یبه افراد اختصاص داد  م یشد  است به عنوان حق مسلم انسان

 نیدر اسدناد بد   یخصوصد  میو مکاتبات خود را حفظ کنند. عندوان حدر   تیهو  یخانوادگ  یخصوص

حقو  کودک  ونیشد  است. کنوانس نیمع حیاز کشورها به طور صر یاریبس یو حقو  داخل یالملل

عددم   انیخود با ب 16گشت  در ماد   نیحقو  کودکان تدو نهیجامع در زم یهم که به عنوان سند

را ممندوع  فضدا   نید و مکاتبات کودک  امکان دخالدت در ا  یخانوادگ  خصوصی میامکان ورود به حر

 یقدانون اجداز  الحدا  دولدت جمهدور     » ه موجبب 13۷2که در سال ایران کشورمان  دانسته است.

 یشدورا  دیید و تأ یاسدالم  یمجلد  شدورا   بیو با تصو« حقو  کودک ونیبه کنوانس رانیا یاسالم

بده آن ملحدق     یشدرع  نیو مدواز  یداخل نیبا قوان ونیسمفاد کنوان رتینگهبان  مشروط بر عدم مغا

 میحدر  ترعاید  بده  ملدزم را  هادادگا   یقانون اساس ۷۷و اصل  ینقانون مد 9به استناد ماد   د یگرد

در بزرگسدانن ارائده    یحتد   یخصوصد  میاز حر یجامع فیاما تاکنون تعر دانستهکودکان  یخصوص

حقو  کدودک   ونیکودکان در کنوانس یبرا یخصوص میحق بر حر هینشد  است و قائل شدن و تعب

 .سازد یرو به رو م نهیزم نیدر ا یادیز یها الشما را با چ یآن در حقو  داخل حیو عدم تصر

 میحدر  یو کودک  و پد  از آن بدا بررسد    یخصوص میاز واژگان حر یفیدر وهله اول با ذکر تعار لذا

مزبدور و   میتعارض حفظ حر لیحقو  کودک در صدد تحل ونیو کنوانس رانیکودکان در ا یخصوص

 بود.  میخواه طیمح نیلزوم حفظ ا ییچرا نیکودک و همچن تیترب

   میمفاه -1

 یخصوص میحر -1-1

اطالعدات مربدوط    ایگرو  بتواند خود  ایفرد  کیآن است که  یدر اصطالح  به معنا یخصوص میحر

 آشکار گرانیدر برابر د شیاطالعاتش را با انتخاب خو ایبتواند خود  جهیبه خود را مجزا کند و در نت

 افراد رود یانتظار م اًو قانوناً که عرف باشد یم یمیافراد همان حر یخصوص میحر یبه عبارت ایسازد 

 میحدر  برخدی نویسدندگان  بدر آن نداشدته باشدند.     یبه آن وارد نشدوند و کنترلد   تیبدون رضا گردی

مسکن و  اریرفت و آمد  اخت یاموال  حق آزاد تیحق مصون  یافراد را مربوط به حق زندگ یخصوص

 .دندان یم یخصوص یحق زندگ
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است کده در چندد سدال     یدر زمر  موضوعات «یخصوص میحر»در حقو  موضوعه کشورمان عنوان 

اسدت.   د ید ردگ نیدی آن تب یبدرا  یاز جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد مختلف ریاخ

و معاوندت   کیاسدترات   یهدا  یتوسط مرکدز بررسد   «تیجامع شفاف حهین»  ینو شیپ  از آنکه پ

 یخصوصد  میموضوع حر قرار گرفت  مجدداً بیتصو ریشد و در مس نیتدو یجمهور استیر یحقوق

اصطالح( مورد توجده واقدع گشدت.     نیآن )با توجه به ابهامات موجود درخصوص ا فیخص تعرو باأل

هدر شدخص    یاز زندگ ییقلمرو» : ودآمد  ب یخصوص میحر فیمزبور در تعر حهین 2ماد   1در بند 

بده   یو تیبدون رضدا  گرانیدر چارچوب قانون  انتظار دارد تا د یاعالن قبل با ایاست که آن شخص 

در آن  اید نداشته  یبه اطالعات راجع به آن دسترس اینظارت نکنند و  ایبر آن نگا   ایآن وارد نشوند 

و مندازل    یهمرا  افراد  امداکن خصوصد   یایرا مورد تعرض قرار ندهند. جسم  البسه و اش یقلمرو و

. «شوند یمحسوب م یخصوص میحر گرانیبا د یو ارتباطات خصوص یکار  اطالعات شخص یها محل

وجود ندارد  یخصوص میحر دربار  یفیبه طور اخص تعر نیاز قوان کی چیمتاسفانه در کشور ما در ه

 1مداد   « پ»بندد    «یخصوصد  میحدر » فید و در حال حاضر تنهدا مصدوبه موجدود درخصدوص تعر    

 نیکه به موجب ا باشد یم 1393آزاد به اطالعات مصوب  یانتشار و دسترس ونقان ییاجرا نامه نیآئ

 تیبدون رضدا  گرانیت که انتظار دارد دفرد اس یشخص یاز زندگ ییقلمرو یخصوص میحر» مصوبه:

وارد   یجسدمان  میحر لیآن را نقض نکنند؛ از قب یمراجع قضائ ایبه حکم قانون  ای یو یاعالم قبل ای

تلفدن همدرا   نامده  مندزل      انده  یرا قید اطالعدات فدرد از طر   یشدن  نظار  کردن  شنود و دسترسد 

آنچده   نیهمچن  یهتل و کشت رینظ یاجار  شد  خصوص یها خودرو و آن قسمت از مکان  یمسکون

 لید از قب شدود؛  یمحسوب م یو حقوق یقیهر شخص حق یخصوص یا حرفه تیکه حسب قانون فعال

جدامع   حده ین 2مداد    ۵ارائه شدد  در بندد    فی. البته که تعر«تو اختراعات و اکتشافا یاسناد تجار

قدانون    اید هر شخص که برابر عدرف   یاز زندگ ییبه قلمرو یخصوص میمختصر شد  و حر ت یشفاف

 (1398  یاست اطال  شد  است. )حجت گرانید یمصون از دسترس

 هید اعالم 12افراد است کده در مداد     یو آزاد تیاز امن یبخش یخصوص میحر یالملل نیاسناد ب در

 نیهمچند  (Brownlie and Goodwin,2006, 225. )شد  اسدت  حیحقو  بشر به آن تصر یجهان

سدند   نید در ا .افراد اشار  شد  اسدت  یخصوص میدر کنگر  استکهلم به حر یالدیم 19۷۷در سال 

کند و مداخله در  یزندگ تواند یرا حق فرد دانسته اند که فرد هرگونه که بخواهد م یخصوص میحر

استفاد  از اسدم     یشخص یامور مربوط به زندگ یفرد و افشا یو داخل یو خانوادگ یخصوص یزندگ

کده از او   یاطالعدات  یافشدا   یو شفاه یمخابرات  استفاد  از مخابرات کتب فیتوق  و عک  او تیوه

محددود بده    فید تعر نید که ا داند یرا خالف امر م ر یو غ یو حرفه ا یاسرار شغل ظکشف شد   حف
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. ردگید  یمکدان مشدخص را در بدر مد     ایحوز   یخصوص میحر که یزمان و مکان نشد  است درحال

 (2  1388  ی)اسد

 یحقدو  فدرد   نیتدر  از مهدم  یکی «یخصوص میحر»توجه داشت که  دیارائه شد  با فیوجود تعار با

بدا کرامدت    یکد ینزد اریبشدر قدرار داشدته و ارتبداط بسد      نیادیشهروندان است که در زمر  حقو  بن

  حقو  بشدر  یجهان هیاز جمله اعالم یالملل نیاست که اسناد متعدد ب لیدل نیها دارد و به هم انسان

نمود  اند. در ماد   دیکأامر و حفاظت از آن اشار  و ت نیبر ا یاسیو س یحقو  مدن یالملل نیب ثا یم

و  یخصوصد  یهرک  حق دارد که حرمت زنددگ »  آمد  است که: ییحقو  بشر اروپا ونیکنوانس 8

دسدته   2بده   تدوان  یرا مد  یخصوصد  میرو حدر  نید از ا .«حفظ شود یخانه و مکاتبات و  یخانوادگ

اطالعات مربوط بده فدرد    هی)شامل کل یشخص -ی)شامل محل سکونت و اقامتگا ( و اطالعات یکیزیف

بدون اذن او  دیاندازد و نبا یواقع شدن به خطر م شیرا با در معرض نما یو روح یجسم تیکه امن

 (Mow Bray, 2007, 486نمود. ) میمنتشر شود( تقس

 کودک -1-2

حقدو  کدودک  در    ونیشد  اسدت  کنوانسد   بیحقو  کودکان تصو نهیکه در زم یسند نیتر مهم

شدد  در   بیشناساندن حقو  کودکدان تصدو   یمزبور که در راستا ونی.کنوانس باشد یم 1989سال 

  سدال  18  زیدر سدن    افراد انسدانی   منظور از کودک»  :دنمای یم یمعرف نیخود کودک را چن 1ماد  

 «.شود  داد   کمتر تشخیص  بلوغ  سن   اجرا در مورد کودک  قابل  قانون  طبق  که  مگر این  است

 یگونداگون  اتید نظر یمختلف دربار  آغاز دور  کودک نیحقو  موضوعه کشورمان هرچند در قوان در

 ی)موسدو  یبده حدد بلدوغ شدرع     دنیرسد  یدور  قدانون مددن   نید ا انید پا یو برا خورد یبه چشم م

(  مطدرح نمدود    ۵  1386  یسال را )اسد 18سن   یو قانون مجازات اسالم (۷9  1382  یبجنورد

طفل )هر فرد که بده سدن    انیم کیخود با تفک 1از اطفال و نوجوانان در ماد   تیحما ناند  اما قانو

سدال را   18 رید همده افدراد ز   ( د یسال که به سن بلوغ رس 18 ری( و نوجوان )هر فرد زد یبلوغ نرس

 یبه طور خاص قرار داد  است. در انتها یقانون های تیحقو  کودک مورد حما نویهمچون کنوانس

شد  است به کودکان هدم   ریتعب زین« حق خلوت»که از آن به  یخصوص میفو  حر میمفاه فیتعار

 .شود یاعطا م یقانون های تیحما یبه عنوان انسان جهت حفظ کرامت انسان
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 کودکان یخصوص میحر -2

   رانیموضوعه ادر حقوق  -2-1

 فیو تعار باشد یفاقد سابقه م رانیدر ا یبه طور کل یخصوص میکه اشار  شد عنوان حر گونه همان

 میتفحدص در بداب حدر    یهرچند کده بدا انددک    ند انکش یما را به چالش م یمتعدد و موجود تا حد

عنوان را مورد توجده قدرار داد  اسدت      نیاز ا یقیکه قانونگذار تنها مصاد افتیدر توان یم یخصوص

اطالعات و ارتباطات کودک توجه  یخصوص میبه حفظ سالمت و حر یعمل خود تا حدود نیا باکه 

 نمود  است. 

و دوم و  سدت یب زدهم یدر سه اصل س 1324در سال  تیمشروط یابتدا قانونگذار در قانون اساس در

تلگدراف مدورد    فید افشدا و توق  تیو ممنوع یبه حرمت خانه  مراسالت پست بیو سوم به ترت ستیب

 میاز حدر  یقیبدا ذکدر مصداد    یقانونگذار در قانون اساس یاسالم رار داد  است. پ  از انقالبتوجه ق

 یخصوصد  میحدر  2۵و  دید عقا یخصوصد  میحدر  23مسدکن    یخصوصد  میحدر  22اصل )یخصوص

افدراد اعدالم نمدود  اسدت.      یخصوصد  میخود را از حدر  یقانون یها تیمکاتبات و مخابرات و...( حما

 یهدا  تید هدم حما  1۷و  16  2  1در مدواد   1388مصدوب   «یا انهیرا میجرا» نیدر قوان نیهمچن

و  یخصوصد  لمیفد  اید  ریتصدو  اید و پخدش صدوت    یارتبداط خصوصد   یقانونگذار در برابر شنود عمد

کده موجدب    یا انده یرا یها  ستمیس قیرافراد از ط تیبدون رضا ریانتشار تصاو نیو همچن یخانوادگ

از اطفدال و   تیحما ی حهیو مجازات دانسته شد  است. در ن گردیشود  قابل پ تیثیهتک ح ایضرر 

 ای یروان  یجسم بیکه در معرض آس یپرداخته شد  که هر کودک لهأمس نیمجدد به ا زینوجوانان ن

از  یریدارد. جهدت جلدوگ   یقدانون  تیبه مداخله و حما اجیاست احت زیآم مخاطر   تیو وضع یاخالق

نددارد   یخصوص میحر دربار  یقیدق فیب  که در تمام مواد مذکور قانونگذار تعر نیاطاله بحث هم

 را مورد بحث قرار داد  است. قح نیاز ا یقیو تنها مصاد

مصدوب   نیعمل کرد  است و در قدوان  یگریکودکان به گونه د یخصوص میحر در خصوص گاهی اما

اطالعات و ارتباطات کودک را مورد توجده قدرار داد  اسدت. در مداد       یخصوص میحفظ سالمت حر

  یشدهوت راند   اید  یسال به فساد اخالق 18 ریفرد ز قی  تشو1304قانون مجازات مصوب سال  211

همدان قدانون     213در ماد   ایاو  و  یعفت برا یارتکاب اعمال مناف لهیوس هیته ایموارد  نیا لیهتس

سدال   18 رید افدراد ز  یعفت برا یمناف یمطبوعات ریتصاو  یهر نوشته  طرح  نقاش عیبه تجارت و توز

 )کودکان( اشار  کرد  بود.  
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 یمجداز مد   رید غ یهدا  تید فعال یو بصر یکه در امور سمع ینحو  مجازات اشخاص»قانون 3ماد   در

مستهجن را مسدتوجب   یو بصر یعمد  آثار سمع ریو تکث عیعوامل توز 13۷2مصوب سال  «دننمای

 پدردازد  یخاص از کودکان م تیماد  به حما نیهم 3که در تبصر   داند یو ضبط م مهیحب   جر

ثر مجدازات  ... را مستوجب حدداک  و ریعرضه  فروش و تکث ش ینما  ینگهدار یصغار برا زو استفاد  ا

له أبده مسد  دربدار  کودکدان    138۷در سدال   هیشد  توسط قو  قضدائ  نیتدویحه دانسته است. در ن

 حده ین نید ا 9توجه کرد  است. در ماد   یکودکان به گونه ا یخصوص میکودک و حفظ سالمت حر

کدودک   بیفر ایو  بیو ترغ کیکه شامل تحر...« کبا کود حیارتباط ناصح ی.... برقرار » آمد  است:

 نیهمد  13. در ادامده در مداد    باشدد  یجدرم مد   لیترک تحص ایسه مدر ایو نوجوان به فرار از خانه 

 اید فحشدا    ینمودن کودک ونوجدوان بدرا   ریاج ایگرفتن  وادار  اریعرضه  در اخت» آمد  است: حهین

 :  ذیل مواد و در .«نمودن موجبات فحشا حب  دارد اهمفر ایو  قیتشو ب یترغ

 .با کودک و نوجوان یحد ریعفت غ یعمل مناف یبه برقرار 14 ماد 

 یفروش و نگهددار  ش ینما ر یتکث ع یتوز د یو تول هیته یبه استفاد  از کودک و نوجوان برا 1۵ ماد 

 .مستهجن و مبتذل یو بصر یآثار سمع

 .مبتذل با موضوع کودک و نوجوان ایمستهجن  نیبه واردات و صادرات موضوعات و مضام 16 ماد 

  .دادن قرار هادر دسترس آن ایمستهجن و مبتذل به کودکان  نیبه ارائه موضوعات و مضام 1۷ ماد 

 اید  د یکودک و نوجوان بز  د تیهو ایمشخصات  یکه به افشا یافراد یبرا یبه جرم انگار 23 ماد 

 یعک   دسدت مد   شیانتشار و نما ر یو تکث عیتوز ایو  یگروه هایرسانه  قیدر معرض خطر از طر

جدرم    و یکودک و نوجدوان در ارتکداب جدرم و آمدوزش دادن شد      یریبه  بکارگ 24و در ماد   زنند

 آنان به جرم  اشار  نمود  است. بیفر ای قیتشو ب یترغ ک یتحر

و  یمددکاران اجتماع فیپ  از اعالم تکل» : مزبور عنوان نمود  اند که حهین 3۵در ماد   نیهمچن 

 قدات یانت و تحقؤکه س دارد یکودک در تبصر  مقرر م زیمخاطر  آم تیدر خصوص وضع یستیبهز

 شاراز انت یریجلوگ یبرا یو اقدامات کاف ریمحدود شود و تداب یبه موضوع مورد بررس دیاز کودک با

و محددود   قنیبه قدر مت دیکه با کند یدر تبصر  اشار  م الواقع یف .«اطالعات اتخاذ گردد یو افشا

به از اطفال و نوجوانان  تیقانون حما. چه بسا که در ردگیکودک صورت  یخصوص میدخالت در حر

طفل و نوجوان و وارد کدردن   یرقانونیغ یریپرداخته شد  است و بکارگ یاقتصاد یکش موضوع بهر 

او خطرناک باشدد قابدل    یبرا یو اجتماع یاخالق یروان  یکه از لحاظ جسم یخدمت ایها به کار   آن
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کده   ییکودکدان و درآمددزا   ریبا موضوع انتشار تصداو  یبه نوع یاقتصاد یکش بهر  نیامجازات است. 

از  یاسدتفاد  جنسد   و عدم س یدر راستا 19و  10. مواد باشد یرا  دارند همسو م نیها از ا خانواد  

در  د ید کدودک بدز  د   تید اطالعات مرتبط بدا هو  یگوناگون آن و عدم افشا قیکودکان با ذکر مصاد

تدوان در   یمداد  را مد   نید شد  است که انعکاس ا دیکأامر ت نیبه اأ مجدد یمجاز یو فضارسانه ها 

کده در   نمدود در خصدوص کدودک بزهکدار مشداهد      « اطفال و نوجوانان میبه جرا یدگیرس حهین»

در  نیدانسته اند. همچند  یعلن ریجلسه دادگا  را غ 20کودک در ماد   میحفظ حقو  و حر یراستا

و مشخصات کودک  تیهو یافشا ایو  یدگیرس انیقانون با ممنوع دانستن جر نیهم 22و  21مواد 

کودک  تیدر خصوص وضع قاتیو انجام تحق یگروه یرسانه ها ریسا ایمطبوعات  لهیبزهکار به وس

کودکان اشدار  شدد     یخصوص میبه حفظ حر اًمجدد یمتخصص و مددکار اجتماع تیبزهکار با رضا

 است.

کودکدان در   یخصوصد  میالبداب حدر   یکشورمان ف یداخل نیدر قوان دکنی یکه مالحظه م همانطور

از  کید  چیزد  اندد و در هد   یسیقانونگذار حاضر باشند  دست به قانون نو ایو  یکه عنصر قانون ییجا

را  طیمحد  نید جهدت ورود بده ا   نیکودکان و گستر  حق والد یخصوص میحر زانیم نیاسناد و قوان

کودکان را  یخصوص میحر زانیموضوع بتوان گفت قانونگذار م نیا هیدر توج دیاند. شا نمود ن نیمع

از هدر   شیامر در جامعه امدروز مدا کده کودکدان بد      نیبه فرهنگ خانواد  ها محول نمود  است که ا

خدانواد  بده    طیمحد  یها از سو بیآس نیاز ا یاریسفانه بسأقرار دارند و مت بیدر معرض آس یزمان

جامع  یفیاست. لذا قانونگذار با ارائه تعر نهیزم نیغفلت قانونگذار در ا انگریتنها ب شود  یآنها وارد م

 بده  و افشدا  ؛تاتعرضد  نیا نیدر برابر واضح تر تواند یکودک  م یخصوص میحر یبرا اریو مانع از اغ

از  یاریو از بس ستدیتوسط خانواد  کودکان با یحت یمجاز یعک  کودکان در فضا گذاری اشتراک

 قید دق نیدی . عددم تع دید نما یریجلدوگ  ردذیپ یکودک صورت م تیکه به صرف ترب یاعمال نادرست

خدود بده طدور     ینیاعمال حق ابو یدر راستا نیشود که والد یکودکان تنها باعث م یخصوص میحر

آنهدا را   یخصوص میکودکان خود دخالت کنند و حر یموضوعات و ابعاد زندگ یدر تمام ای گسترد 

 .  ندینما نقض

 حقوق کودک ونیدر کنوانس -2-2

 کید  یضرورت هدا  ایبه حکم قانون و  یکه هر گونه حق آزاد افتیدر توان یم یالملل نیاسناد ب در

 تیو محدود فاتیتشر نیواقع شود. ا تیمحدود ای فاتیدر معرض تشر تواند یم ک یجامعه دموکرات

ا ید  ینظم یاز ب یریهدف جلوگ  یعموم تیامن  یارض تیتمام  یمل تیامن یدر راستا» تواند یها م
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 رانیحقدو  سدا   گدر یاز شدهرت و اعتبدار و د   تید حما  یمسائل اخالقد  ایاز سالمت  تیحما ت یجنا

 (164-16۵  1386  ی)ملک محمد«. باشد

مجاز  گرانید میدر حر ای نوع مداخله چیه»  خود اعالم نمود: ثا یم 1۷حقو  بشر در ماد   تهیکم

لذا نه تنها حق را مطلق ننمود  بلکده بندابر زمدان و    « شد  در قانون ینیب شینبود  مگر در موارد پ

 (23-39  138۷  یعنوان کرد  است. )انصار دیآن را قابل تحد تیمکان و وضع

 حقو  کودک آمد  است:  ونیکنوانس 16در ماد   حال

  یقدانون  رید غ اید خودسدرانه   تدوان  ینمد  یکدودک  چیمکاتبات هد  ای یخانوادگ  یدر امور خصوص -1»

 هتک حرمت نمود.  ایدخالت کرد 

 .«قانون قرار دارد تیماح مورد ها  هتک حرمت ای ها گونه دخالت نیکودک در برابر ا -2

در مقابل  مداخالت  یقانون یها تیاز حما یحق همه کودکان در جهت برخوردار رند یدر برگ ماد 

در  تید حما نیو همچند  یخانه و مکاتبدات و   یو خانوادگ یدر امور خصوص یقانون ریخودسرانه و غ

 (342  1390 یوندی. )پباشد یاو  م یبرابر تعرض به عزت و آبرو

 متصور گشت:  توان یماد  دو فرض را م نیا در

 .کودک منع شد  است یخانواد  در امور خصوص ی: دخالت خودسرانه پدر و مادر و اعضانخست

 کودک محکوم شد  است. یدر امور خصوص گانهیخودسرانه افراد ب: دخالت دوم

کدودک را در   یخصوصد  میاز حدر  تید حما تواند یدر اکثر کشورها  قانون نم مورد فرض نخست در

امر از جهت حرمت خانواد  است که دخالدت در آن  بده    نیا لیکند. دل نیخانواد  تضم یبرابر اعضا

و  نیمهدم والدد   اریو کودکان و محدود ساختن نقش سازند  و بسد  نیمداخله در رابطه با والد یمعنا

را بدا   میحر نیبه عبارت بهتر قائل شدن به ا .بزرگسانن در رابطه با کودکان خواهد بود یطور کل هب

 .  نندبی یاو در تعارض م تیترب

 میمداخلده آندان در حدر    یکدودک بده معندا    یدانست اطالع پدر و مدادر از امدور خصوصد    دیبا البته

ها و عملکرد  یریگ میو حراست از کودکان در تصم تیحما یبلکه به معنا ست؛یکودک ن یخصوص

 یبانیبه پشدت  ازین یریگ میدر تصم ینداشتن استقالل و ناتوان لیبه دل کودکان غالباً رایآنان است. ز

http://www.jhvmn.ir/
http://www.jhvmn.ir/


 87019شماره مجوز ااشتنر:                                                                                                                                    1399زمستان ، 1، ایپپی 1ه ، شمار1 دوره ن،ی حقوق و مطالعات نو یفصلناهم علم            
www.jhvmn.ir 

 
 

9 
 

 یکی ای نیدو متعرضانه وال زیکه کودک مورد رفتار خشونت آم یدارند. البته که در مواقع یو دلسوز

در جهت حفدظ   توان یامر را م نیکرد و ا تیاز او حما یقانون یبا ساز و کارها دیبا ردیاز آنها قرار گ

 دید با نکودکدا  یخصوص میحر در مورد فرض دوم نیدانست. همچن یمنافع کودک  ضرور نیشتریب

از طدر    نده  یزم نید افراد جامعه هم مصون بماند و دولت ساز و کدار مناسدب را در ا   ریاز تعرض سا

آمدوزش و اطدالع    لهیدر جامعه بده وسد   یو فرهنگ ساز ازیمورد ن نیقوان بیتصو همچون یگوناگون

حقدو    ثدا  یم 1۷ارائه شد  توسط مداد    ریگونه که اشار  شد برابر تفس فراهم سازد. همان  یرسان

 تدوان  یاسدت کده مد    دید زمان و مکان قابدل تحد  راتییمطلق نبود  و بنابر تغ یخصوص میبشر؛ حر

 بدا ( خودسدرانه  -یرقدانون یحقدو  کدودک را ) غ   ونیکنوانس 16اعمال شد  در ماد   های تیمحدود

 فضدا  نید د به ادانست و امکان ورو دیقابل تحد یبه گونه ا نیعناو نیو کسب مفهوم مخالف ا رتفسی

 را فراهم ساخت:

کدودک را بده    یخصوصد  میحقو  کودک ورود به حدر  ونیکنوانس 16بودن دخالت: ماد   یقانون -1

 .دانند یمطابق قانون را ممکن م میحر نینقض ا نیمنع کرد  است. بنابرا یقانون ریطور غ

اسدتفاد  شدد  اسدت و    « خودسرانه»قانون از اصطالح  نیا 16خودسرانه نبودن دخالت: در ماد   -2

 مدی  محسدوب  مسدتبدانه  قانون  در هارغم اشار  به آن یاست که عل هایی واژ  دخالت نیمقصود از ا

بدا   ریغدا و م یرضدرور یقانونگذاران دولت ها را از نقض غ ون یعبارت در کنوانس نی. استفاد  از اندشو

دو « مداخله خودسرانه»مفهوم  نیی. البته نزم به ذکر است که در تبکند یمنع م ونیاهداف کنواس

ماد  قرار گرفته  نیمورد توجه مفسران ا یطیخله تحت هر شرابودن مدا «یمعقول و منطق»ضابطه 

دو ضدابطه را  را   نید در نظدر گدرفتن ا   رسد یکه به ذهن م ی( اما نکته ا11  1388  یاست. )اسد

 یخصوص میحر نییجهت است که در تع نیبه هم گذارد یمتعدد باز م ریو تفاس قهیاعمال سل یبرا

 .میهست اریجامع و مانع از اغ یفیتعر ازمندیو حفاظت از آن ن

 در»آمد  است کده:  ونیکنوانس نیهم 3ماد   1: در بند «کودک هیمنافع عال» انطبا  مداخله با  -3

دادگا  ها    یخصوص ای یعموم  یمربوط به کودک که توسط موسسات رفا  اجتماع یتمام اقدام ها

 .«باشدد  یمد منافع کودک از اهم مالحظدات   شود  یانجام م یحقوق یارگان ها ای ییاجرا یمقام ها

منظور منافع کودکدان   نیبد نیدر وضع قوان» ...  حقو  کودک : هیاعالم 2به منافع کودک در اصل 

 تدوان  یمداد  مد   نید ا لید تحلبا  جهیهم اشار  شد  است. در نت« را داشته باشد تیاولو نیبانتر دیبا

 ن یوالدد  لید از قب گدران یکدودک و مصدالح جامعده و د    هیمنافع عال نیماب-یکه در تعارض ف افتیدر

 با منافع کودک است.  تیاولو
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چدرا کده    م؛یازمندد یقابدل انعطداف ن   ریغ ییارهایمع نییکودک  به تع هیمنافع عال صیدر تشخ البته

موضدوع آورد  اندد    نید البداب ا  ینمود. فد  ریاو تفس تیو شخص تیبا وضع دیکودک را با هیمنافع عال

توجده   اعوامل ب نیکودکان در نظر گرفت که ا هیمنافع عال نیمأدر ت دیاز عوامل را با ای دسته» که:

بده نظدرات کدودک  خدانواد  او  فهدم       دید . اما هموار  باباشد یم ریخاص هر کودک متغ تیبه وضع

  13۷8 )ون بدورن   .«توجده نمدود   یو یو حقدو  انسدان   یکودک به ادامه زندگ ازیکودک از زمان  ن

2۷) 

مدد  اسدت   آکودکدان   یخصوصد  میحفظ سالمت حر یدر راستاحقو  کودک  هیاصل دوم اعالم در

  یجهدت پدرورش بددن    یضدرور  لیبرخوردار شود و امکاندات و وسدا     یو تیاز حما دیبا کودک»که

 اید آزاد و محترم توسط قدانون   یطیو در مح یعیسالم و طب یبه نحو یو یو اجتماع یاخالق  یفکر

 هید با توجه به منافع و مصدالح عال  نیاصل وضع قوان نیدر ا .«ردیقرار گ یو اریدر اخت یربطمراجع ذ

بدا   یطد یبه پدرورش کدودک در مح  نیز  دولت دانسته شد  است. اصل ششم فیدر زمر  تکال دککو

 (194  1381ارجمند   ری. )اماست کرد  دیتاک یاخالق تیامن

 نیاهدداف خدود  تددو    یچارچوب کل انیاز موارد با ب یاریحقو  کودک در بس ونیکنوانس سفانهأمت

کودکدان   یخصوصد  میامر در حدر  نیها واگذار کرد  است که اکشور یرا به قانونگذاران داخل نیقوان

 که عبارتند از: یاصل یمحورها انیبا ب ونی. کنوانسباشد یهم قابل مشاهد  م

 یاجتماع د یفا یبه انتشار اطالعات و مطالب دارا یگروه های رسانه قیتشو: »1۷بند الف ماد   -1

گونه  نیمبادله و انتشار ا د یدر جهت تول یالملل نیب یها یهمکار قیکودک و تشو یبرا یو فرهنگ

   .«اطالعات

  .«کودک یو انتشار کتاب ها دیتول قیتشو: »1۷بند ج ماد   -2

از کدودک در برابدر    تید مناسب در جهدت حما  یها یتوسعه خط مش قیتشو: »1۷بند هد ماد   -3

   .«رساند یم بیآس یکه به سعادت و یاطالعات و مطالب

توسدعه   یبدرا  یبه برخوردار نمودن کودک از اسدتاندارد مناسدب زنددگ    فیتکل: »2۷ماد   1بند  -4

 .«یو روح یو اجتماع یاخالق

و  یجنسد  یهدا  تید در فعال یریدرگ یوادار کردن کودکان برا ای قیاز تشو یریجلوگ: »34ماد   -۵

و اعمدال مطالدب    یجنسد  یقدانون  رید اعمدال غ  ریو سدا  یاز آنان در فاحشده گدر   یاستفاد  استثمار
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کدودک در   یو جسم یمعنو  یاخالق تیدر جهت حفظ امن ح یصح یقانونگذار« کیمستهجن و رک

 گران قانون در داخل هر کشور محول نمود  است.  نیرا به تدو شا یخصوص میحر

 یمقررات و عهدود :» یقانون مدن 9استناد ماد   به می توان این چنین جمع بندی نمود کهانتها  در

و « نعقدد شدد  باشدد  در حکدم قدانون اسدت      دول م ریو سدا  رانیدولت ا نیب یکه طبق قانون اساس

بده   13۷3کشدورمان کده در سدال    ایدران    یماد  در اصل هفتاد و هفتم قانون اساس نیانعکاس هم

 یخصوصد  میبده حدر   ونیکنوانسد  نید ا 16طبدق مداد     دیبا دیحقو  کودک ملحق گرد ونیکنوانس

 9مدواد   جهیدر نت ونیکنوانس 16از ماد   یرویبشناساند و پ نیامر را به والد نیکودکان توجه کند  ا

 سدفانه همدان  أتباع باشد. امدا مت نزم اإل رانیا یدادگا  ها یبرا یقانون اساس ۷۷و اصل  یقانون مدن

جدامع کده بتدوان     یفد یعنوان شد  است و تعر حق نیا قیما تنها مصاد نیشد در قوان انیکه ب گونه

 لید مانع که نتوان امور نا مدرتبط را در آن دخ  ن ینمود و همچن ییحق را با آن شناسا نیمحدود  ا

 نمود  وجود ندارد. 

کدودک را مختدل    تید حق  ترب نیکه عدم امکان ورود به ا دیآ شیال پؤس نیممکن است که ا حال

بدا   یمالزمده ا  چیکدودک هد   تیترب. پاسخ منفی داد توان یموضوع م نیکه در پاسخ به ا کند؟ ینم

مصدون نگده    لید بده دل  کودک صدرفاً  یبرا یخصوص میاو ندارد قائل شدن حر یخصوص میحفظ حر

 و همدان  دهد یقرار م زیمخاطر  آم تیاست که جسم و روح او را در وضع ییها بیداشتن او از آس

کده در   ردگید  یحقو  قدرار مد   نیاو هم در زمر  ا تیحق کودک است  ترب یخصوص میگونه که حر

 یانسدان  یبدر پدرورش دادن اسدتعدادها    تید . واژ  تربگدردد  یم جادیا فیتکل نیوالد یمقابل آن برا

 فید . تعرکندد  یدنلدت مد   یآدم یرشد استعدادها نهیفراهم کردن زم یعنی( 42  1362  ی)مطهر

 جداد یا تید بتدوان گفدت ترب   دیاشد  اید و  داند یدر اجتماع م ستنیرا مهارت ز تیواژ   ترب نیا گرید

پدر و مادر در قبدال   فیو تکل تیمسئول نیکه مهم تر باشد یمطلوب در تن و روان م های یدگرگون

 (34۷  1390 یوندیفرزندان است. )پ

 نیزوجد   یقانون مدن 1104ماد   لیکودکان قانونگذار در ذ تیالباب بحث ترب یف یداخل نیقوان در

 فیاطفال را تکل ینگهدار 1168در ماد   نیهمچن .اوند نمود  است تیرا مکلف به معاضدت در ترب

طفدل در اثدر عددم     تید قانون به مخداطر  افتدادن ترب   نیهم 11۷3و در ماد   داند یم نیو حق ابو

نمدود  اسدت. لدذا     یرا از موارد سدالب حدق حضدانت معرفد     نیاز ابو یکی یو انحطاط اخالق مراقبت

کودکدان در حدد    یبددن  هید تنب یجواز اعطا شد  توسط فقها برا یدر راستا 11۷9قانونگذار در ماد  

داد  اسدت    نیآنها بده والدد   تیترب یکودکان در راستا هینباشد؛ حق تنب هیکه مستوجب د یمتعارف
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 فید حد متعدارف  تعر  نیی. چه بسا که عدم تعشود یم د یورد دم نیباز هم غفلت قانونگذار در ا ماا

گدذارد.  -یبداز مد   قهیاعمال سل یمتفاوت ساخته و را  را برا گریبه منطقه د یواژ  را از منطقه ا نیا

ن دسته از یمقابله در برابر ا یدر کودکان در راستا یخصوص میحق بر حر قیدق فیارائه تعر تیاهم

 موجود است.  های سو  استفاد 

سرپرسدتان   ریو سدا  نیوالد فیاحترام به حقو  و وظا ون یکنوانس 14ماد   2در بند  تیترب موضوع

اسدتعدادها و   یکه باعث اعتال یبه صورت یکودک در جهت اعمال حقو  و تیکودک در هدا یقانون

 18د  در مدا  نیدانسته شد  است. همچند  یعضو  ضرور یکودک شود توسط دولت ها یها ییتوانا

 میقد  اید  نیکودک بدر عهدد  والدد    شرفتیعمد  در رشد و پ تیاست که مسئول رفتهیون پذیکنوانس

 19. در مداد   شدد اب یکدودک مد   هعالید  مندافع  حفدظ  هدا آن یمسئله برا نیتر یکودک است و اساس

بدر   دیکأکرد  است  ت انیحقو  کودک را به صراحت ب ونیکنوانس یمزبور که هدف اصل ونیکنوانس

دربدار    زانید م چیاست که اعمال خشدونت بدار بده هد     یدر کشورها به نحو نیقوان بیاصالح و تصو

نظدام   اید در خانده  مدرسده و    یبددن  هید حقو  کودک تنب تهیدر کم نیکودکان اعمال نشود. همچن

 دانسته اند.   ونیبا هدف کنوانس ریرا مغا ییقضا

Implementation for the convention on the Rights of the Child, 257)) 

 نیقدوان  تید کودکدان در معقولده ترب   هیحق و مجوز جهت تنب یاعطا یعضو در راستا یکشورها اما

» انید خود بدا ب  یقانون مدن 1۵4در ماد   ایکشور اسپان مثال ینمود  اند. برا بیمختص خود را تصو

 هید بحدق تن  نیبده والدد  « کنند هیتنب متیکودکان خود را به طور معقول و با مال وانندت یم نیوالد

شد  است و عنوان نمدود  اندد کده     ادی "یمنطق هیتنب "کشور انگلستان از مفهوم در  ایداد  است و 

شود که در آن دولدت   لیتحل ونیکنوانس نیا ۵در کنار ماد   دیحقو  کودک با ونیکنوانس 19ماد  

 ودکک یبرخوردار یتدارک و ارشاد مناسب  در راستا یبرا نیوالد یها تیبه مسئول کند یتعهد م

حقو  کودک اسدتفاد    تهیحاضر  احترام بگذارد. در مقابل کم ونیاز حقو  شناخته شد  در کنوانس

واژ  ها را تنهدا   نیرا مورد انتقاد قرار داد  است و ذکر ا "یمعقول و منطق یبدن هیتنب " یاز واژ  ها

 .کند یم یسو  استفاد  تلق جادیا یبرا یا نهیزم

و  باشدد  یمهم و حساس مد  یکودکان امر تیشد بحث ترب انیمواد فو  و تمام آنچه که ب جهینت در

 نیتر یاساس ... »در قالب عبارت 18ماد   1بند  لیامر در ذ نیحقو  کودک هم به ا ونیدر کنوانس

 شدود  یهمانطور کده اسدتنباط مد   اشار  شد  است و « کودک است یمسئله آنان حفظ منافع اساس

 میکده احتدرام بده حدر     افتدری توان یاو ندارد و م یخصوص میبا حر ای هت کودک مالزمیبحث ترب
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 میحر نیکودکان و سفارشات صورت گرفته در جهت حفظ ا یکودک و حفظ کرامت انسان یخصوص

دو حدق حفدظ مندافع     نیا نمابی یندارد و در صورت بروز تعارض ف کودک تیبر ترببا حق  یتعارض

 . ردیدر وهله نخست قرار گ تیکه ترب کند یم جابیکودک ا هیعال

منتشر  از کودکان در رسانه  یبه عک  ها متوانی یم یلیبه طور تمث یخصوص میبحث حفظ حر در

 عکد   هدا آن نینمدود دارندد. آشدکارتر    یگونداگون  یکه در دسته هدا  میاشار  کن یمجاز یها و فضا

 شیبدون کسب اجاز  از کودک در معرض نما یمجاز یدر فضا نشانیوسط والداست که ت کودکانی

که پدرداختن بده    پردازند یبه کسب درآمد م قیطر نیاز ا نیوالد یو در موارد ردگی یعموم قرار م

 میتعدرض و نقدض حدر    نیاز کودکان که در برابر ا گرید ی. دسته ا گنجد یمقال نم نیامر در ا نیا

هسدتند.   یابدان یکودکدان کدار و خ   شود یقرار دارند و عک  آنها بدون اجاز  و با اثرات سو  منشر م

سداعات   شدتر یجامعه اجرا کنندد و ب  یعموم یخود را در فضا یها تیفعال دیبا به ناچارکه  یانکودک

و در  کنندد  یرا تجربده مد   یخصوصد  مینقدض حدر   یدر موارد گذرانند یم ابانیخود را در خ یکار

. رندد گی یحقدو  کدودک قدرار مد     ونیکنوانسد  16از موارد به شدت در معرض نقض مداد    یاریبس

دسدته از   نیا یخصوص میعالو  بر آن که حر ابانیکه در خ چرا (63۵  1398  و همکاران ی)محبعل

از مدوارد شداهد    یاریدر بسد  رد یگ-یمورد نقض و تعرض قرار م یجسمان تیکودکان از منظر تمام

 »یعک  ها به نوع نیکه با انتشار ا میدسته از کودکان در رسانه ها هست نیمنتشر  از ا یعک  ها

خدود در   یزندگ تیبه بهبود وضع دیکودکان ام نیا عموماً وندد؛پی یبه وقوع م «یعمل بر چسب زن

 یمد  یآحاد جامعه عموما دچار ح  سدرخوردگ  یاز سو شانیدارند اما با انتشار عک  ها یبزرگسال

پندارندد کده  عندوان کدودک کدار و      -یو مد  نندد بی یو شرافت و اعتبار خود را از دست داد  م شوند

عکد    کده  یبده دنبدال خدود بکشدند. در حدال      دیها  با مانسابق خود را در همه ز یزندگ تیوضع

 یخصوصد  میتنها تعرض آشکار بده حدر  کودکان آن هم بدون اجاز   نیو انتشار عک  ها از ا یبردار

 آن ها است. 

در  نیقدوان  بیتصدو  ریچدرا کده سد    نقایص قانونی دانست لیدل را می توان بهشد   ادیموارد  یتمام 

و در حال حاضر با وجدود   ردیگ یرا در بر نم دیکه موضوعات جد شود یم یقدر طونن آن یگاهکشور 

امدر در   نیهمد  در موردمجدد  یو بازنگر یبررس ازمندیاز اطفال و نوجوانان ن تیقانون حما بیتصو

کودکدان  جدرم    یخصوصد  میاز حدر  قید دق فید با ارائه تعر تواند ی. لذا قانونگذار ممیقانون هست نیا

 اریتا حد بسد  انیخاط هیعل نیسنگ میکودکان و وضع جرا یخصوص میمتعرضان به حر هیعل یانگار

 بکاهد.    یکودکان و کودک آزار هیعل میاز جرا یادیز
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 یریگ جهینت

قو  کودک هم بده  ح ونیباشد و در کنوانس می هاآن یعیافراد که در زمر  حقو  طب یخصوص میحر

اسدت و قانونگدذار در    یو منطق نیمع فیفاقد تعر رانیسفانه در حقو  موضوعه اأآن اشار  است  مت

 عنوان بسند  کرد  است. نیاز ا یقیتنها به ذکر مصاد یموارد محدود

و اشدخاص   نیمکاتبدات او در مقابدل والدد    ای یخانوادگ  یحقو  کودک امور خصوص ونیکنوانس در

در امدور مدذکور    یقانون ریشد  از دخالت خودسرانه و غ ادیو افراد  ردگی یقرار م تیثالث مورد حما

 رید کده دخالدت غ   افدت یدر نیچن توان یماد  م نیمل در مفهوم مخالف اأت یممنوع هستند. با اندک

میان  تعارض یآمد  در راستا شیامر سوال پ نیندارد که ا یدر امور کودک مانع یو قانون خودسرانه

 رید غ می. چه بسا که درکنار مفاهدهد یپاسخ م یاو را به راحت تیکودک و ترب یخصوص میحفظ حر

تمسک جست  ونیکنوانس نیهم 3ماد   1بند  لیتوان از لفظ مطروحه در ذ-یم یخودسرانه و قانون

در مقام بانتر  تیحالت ترب نیکودک محسوب نمود  که در ا هیکودک را در زمر  منافع عال تیو ترب

 .ردگی یحقو  کودک قرار م ریو ارجح نسبت به سا

 نیبد  یکه طبق قانون اساس یمقررات و عهود» عبارت  به یقانون مدن 9در ماد   یداخل نیدر قوان 

 نیاشار  شد  است که انعکاس همد « نعقد شد  باشد  در حکم قانون استدول م ریو سا رانیدولت ا

 ونیبده کنوانسد   13۷3کده در سدال    رانید ا جهیهم نمود دارد  در نت یقانون اساس ۷۷ماد  در اصل 

 میحفدظ حدر   یحقدو  کدودک در راسدتا    ونیکنوانسد  16مداد    تیملزم به رعا دیمزبور ملحق گرد

 . اما همانباشد یتباع منزم اإل رانیا یدادگا  ها یقاعد  برا نیاز ا یرویکودکان بود  و پ یخصوص

کودکان   یخصوص میاز حر یقیاشار  شد قانونگذار در داخل کشور تنها با ذکر مصاد شتریگونه که پ

 یاریعواقب سو  بسد  فیتعر نیو محکمه نمود  است و فقدان ا یمحدود به حضور عنصر قانون اآن ر

 بده  هدا آن نیرا فراهم نمود  است که آشدکار تدر   یارتکاب بز  و کودک آزار نهیرا به همرا  دارد و زم

 یا جده یکده نت  باشدد  می هاآن یخصوص میحر تیانتشار عک  کودکان بدون اذن و رعا یلتمثی طور

 .کودکان نداشته است یرفتن شرافت  اعتبار و کرامت انسان نیو از ب یبرچسب زن جزه ب

 یها ازیرا مطابق ن نیامر در وهله نخست آن است که قانونگذار قوان نیکار مبارز  با عواقب سو  ا را 

 میحدر  فید سدپ  بدا ارائده تعر    زدید بپره بیکند و از اطاله در امر تصو بیو تصو نیروز جامعه تدو

 نید بده ا  نیمتعرضد  هیدر نوع اخص آن که مختص کودکان باشد  به وضع ضمانت اجرا عل یخصوص

 بردارد. یثرؤم یکودکان گام ها هیعل یارتکاب میجرا یا پرداخته و در راستافض
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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 Sangchooly
1
 

 

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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