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 مقدمه
به دست مي كه از طريق فعاليت به خاطر انسان بودن؛آيدانسان در كنار حق مالكيت  صرفاً

ب كه به محض تولد از آن برخوردار استيطور ذاتي حقوقو معموالً چنانچه بحث. ديگر دارد

و محدود كردن اختيارات دولت مطرح باشد به اين حقوق  و شهروندان حقوق«رابطة دولت

 اما چنانچه از رابطة خصوصي اشخاص؛شود گفته مي)Droit de l'homme et du citoyen(»بشر

ا )Droit de la personnalité(»حقوق مربوط به شخصيت«ين حقوق با عنوان سخن گفته شود از

از. شودنام برده مي به عنوان عضوي اين حقوق مجموعه ارزشهايي است كه هر شخصي

به آنها عالوه بر ضمانت اجراهاي كيفري،  و لطمه  مدني مسئوليتجامعه از آن برخوردار است

پي دارد حقوق مربوط.)Malaurie et Aynès, 2009, n° 280 et s; Courbe, 2009, pp. 11-17(نيز در

به دو دسته تقسيم مي  Tangible rights(» حقوق جسمي مربوط به شخصيت«: شودبه شخصيت

to personality(و و سالمت اشخاص است حقوق«كه شامل حمايت از جان، تماميت جسماني

و حيثيت، عزت نفس،)intangible rights to personality(» معنوي مربوط به شخصيت كه از آبرو

و نام خانوادگي، عكس، تصوير، صدا، حقوق معنوي حريم خصوصي، آزادي، نام

و باورها حمايت مي و مخترعين، عواطف، احساسات و هنري كند پديدآورندگان آثار ادبي

)Bar, 2000, p. 93; Bateteur, 2009,pp. 67-74(.از  دستة نخست در خصوص حمايت مدني

به؛نظر بين نظامهاي حقوقي كمتر استاختالف و ساختاري تفاوت اما با توجه هاي فرهنگي

و نحوة حمايت از دستة  و تداخل برخي از اين حقوق با حقوق بشر، قلمرو حقوق كشورها

و مقايسةدوم حقوق مر هاي حقوقي از اين جهت كار بس نظام بوط به شخصيت روشن نيست

ا به ابهامات موجود، دستة.)Van Dam, 2006, p. 149(ست دشواري در اين پژوهش، با توجه

و ارتباط آن با حقوق بشر كانون مطالعه قرار گرفته است .دوم از حقوق مربوط به شخصيت

و و تمركز انسانها و ارتباطات، افزايش شهرنشيني و توسعة اطالعات امروزه گسترش

و ذخيرة اخبار، نوش و خلوتتهسهولت پخش و تصاوير، آزادي، خودمختاري ها، اظهارات

مي؛اشخاص را در معرض خطر قرار داده است هربه نحوي كه توان گفت انسان در اين عصر

و تنگنا مي از طرفي، افزايش.)Kayser, 1971, p. 445(كند روز بيش از پيش احساس خفگي

و گسترش رسانه به بهرهاوقات فراغت بهبرهاي همگاني داري از حس كنجكاوي مردم نسبت

و از طرف ديگر، مصرفي شدن منجر زندگي خصوصي اشخاص، بويژه افراد مشهور  شده است

و خدمات را ايجاب كرده به تبليغات كاالها كه اين به نوبة خود موارد بيش از پيش جامعه نياز

و ويژگيهاي شخصيتي افرا د را براي كسب منافع استفادة غيرقانوني از نام، شباهت، عقايد

از.)Ollier and Le Gall, 1981,  p. 63(تجاري افزايش داده است تدابير الزم براي حمايت يكي

ميي حقوق نظامدر قلمرو از اين حقوق و هم نقش كه تواند همزمان هم نقش بازدارنده



و حقوق بشر 91 مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق معنوي مربوط به شخصيت

به خاطر نقض حقوق مسئوليت؛ترميمي داشته باشد  Viney et( استمزبور مدني اشخاص

Jourdain, 1998, n° 257(.

به اين پرسش مييهادر اين پژوهش كه اساسي پاسخ داده  مدني ناشي از مسئوليتشود

و حقوق بشر در مقايسه با نظام عام به شخصيت  مدني چه مسئوليتنقض حقوق مربوط

چه شخص يا اشخاصي ويژگي  مسئول) اشخاص خصوصي يا دولت(هايي دارد؟ در اين حوزه

و حقوق بشر تنها جبران به شخصيت خسارت است؟ آيا اشخاص برخوردار از حقوق مربوط

چه  اشخاص حقيقي هستند يا شامل اشخاص حقوقي هم خواهد شد؟ بر اثر نقض اين حقوق

به چه ضررهايي ممكن است بار آيد؟ اين ضررها را چگونه مي و و جبران كرد توان ارزيابي

و نحو مي و(حقوق واردكنندة زيان توان بين حقوق زيانديده مانند آزادي بيان، اطالعات

و اعتبار نتايج به تعادل ايجاد كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش) مطبوعات و تأمين روايي ها

و حقوق ايران با حقوق كشورهاي فرانسه، آلمان ودست آمده از مطالعة تطبيقي استفاده شده

.انگلستان مورد مقايسه قرار گرفته است

 مدني ناشي از نقض حقوق مربوط به شخصيتمسئوليت-ار نخستگفت
 حقوق تطبيقي-الف

به» حق پاسخگويي« در زمينة مطبوعات 1881 ژوئية27در حقوق فرانسه، قانون:فرانسه.1 را

و در پايان قرن نوزدهم دادگاه را شايستة حمايت تشخيص» حق بر نام«ها رسميت شناخت

و امروزه استفادة غير )revendication(مجاز از نام ديگري ضمانت اجرايي شبيه حق مطالبه دادند

(Kayser, P., 1971, p. 445 et s(در زمينة مالكيت پيدا كرده است (Viney et Jourdain, 1998, n° 

257(.

 قانون مدني اين كشور1382ا نقض حريم خصوصي را مشمول مادةهروية قضايي مدت

به صراحت حق اشخاص9مادة 1970دانست اما، در سال مي  اصالحي قانون مدني اين كشور

كه برابر آن به رسميت شناخت نقض حريم خصوصي به خودي خود«:بر حريم خصوصي را

به اثبات تقصير يا اثبات ورود ضرر معنوي به زيانديده حق تقاضاي جبران  و بدون نياز

به خودي خود تقصير»دهدخسارت مي و ورود زيان نيز؛ يعني نقض حريم خصوصي  است

اي اطالعات مربوط به زندگي خوانندهكهبراي مثال، در يكي از دعاوي. مفروض است

 خوانده نسبت به انتشار آن در روزنامةاي چاپ كرده بود، اما خود را در روزنامهخصوصي

 ,Van Dam(دادگاه انتشاراين اطالعات را نقض حريم خصوصي تلقي كرد. رضايت نداده بود

2006, p. 152(.
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تواند اقداماتي از قبيل توقيف، جريمةمي، عالوه بر صدور حكم به پرداخت پول دادگاه

. خاص از يك كتاب را مورد حكم قرار دهدياجبار، انتشار حكم دادگاه يا از بين بردن صفحات

كه از طريق كتاب، سينما افراد به استناد حق بر حريم خصوصي مي يا توانند عليه اشخاصي

به افشاي اطالعات زندگي خصوصي آنها  بر. اند طرح دعوا كنندكردهمبادرت مطبوعات حق

كه بر اساس آن بدون اجازة فرد  به توان نميحريم خصوصي شامل حق بر تصوير نيز هست

 اما روية قضايي؛حق مزبور هر چند اصوالً جنبة معنوي غيرمالي دارد. كردمبادرت انتشار آن 

و ارتباطات تلفني افراد. برخوردار استجنبة مالي نيز از كه در مواردي پذيرفته است مكاتبات

. روية قضايي در دايرة شمول حق بر حريم خصوصي تشخيص داده شده استبوسيلهنيز 

و هنري در قوانين مربوط، از جمله در خصوص حقوق معنوي پديد آورندگان آثار ادبي

م1957 مارس11قانون  .، حمايت الزم به عمل آمده است1985 ژوئية3صوبو اصالحية آن

و تلويزيون را به 1972 ژوئية3 قانون8مادة به مطالب اعالم شده در راديو  حق پاسخگويي

در. رسميت شناخته است و حقوقي همچنين، جداي از حق پاسخگويي، اشخاص حقيقي

و اسرار تجاريمقابل تحريف شخصيتشان نزد عموم حمايت شده و اقتصادي مورد حمايت اند

 جديد را به قانون مدني اضافه كردهاي مادة1993 ژانوية4 قانون وانگهي،. قرار گرفته است

آن)9-1مادة(است بيهر كس حق بهره«كه به موجب و حتي.»گناهي را داردمندي از امارة

كه قانونگذار وجود حقي را با عنوان اي پيشنهاد دادهعده ك«اند  droit à(» يفيت زندگيحق بر

qualité de la vie(مي» حق بر محيط زيست« يا به شخصيت قرار به كه جزو حقوق مربوط گيرد

كه در حال حاضر در چارچوب. رسميت شناسد شناسايي اين حق افراد را در مقابل ضررهايي

ميتنگ نظرية مزاحمت . كندهاي همسايگي قابل جبران نيست، حمايت

يقضايي پذيرفته است كه چنانچه نام خواهان براي مشخص كردن شخصيتهمچنين روية

و نمايشنامه مورد استفاده قرار گيرديخاص در اثر  در صورت، ادبي مانند رمان، نوشته، فيلم

و نيز ورود ضررِ ناشي از مشتبه شدن شخصيت زيانديده با شخصيت اثبات تقصير خوانده

مي. شناخته شودمسئولتواند خيالي نزد عموم او مي به وانگهي، آرايي يافت كه در آنها شود

اي، ديگري براي مقاصد تجاري يا حرفهبوسيلهدليل استفاده از نام يا حتي نام مستعار شخصي 

به اثبات تقصير استفاده كننده، او مس به شرط اين كه استفادهشل قلمدادئوبدون نياز ده است،

.ثالث شوداز نام ديگري موجب گمراهي اشخاص 

ميبسيارآراي و اعتبار اشخاص يافت كه نكتة قابل در خصوص لطمه به حيثيت شود

به بارهتوجه در اين  به اين جنبه از حقوق مربوط  آن است كه خسارات ناشي از لطمه

حتي. شودشخصيت محدود به ضرر معنوي نيست، بلكه شامل منافع اقتصادي زيانديده هم مي

به آزاديئمسدر مواردي از سالح  هاي مدني مانند آزادي بيان، وليت مدني براي مقابله با لطمه
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و اطالعات استفاده شده است در حقوق كار نيز از اين قاعده در مواردي كه كارفرما. عقيده

و كارفرما به دليل سوء استفاده از  به خاطر عقايد كارگر او را اخراج كند، استفاده شده صرفاً

جئحق اخراج مس .بران خسارت كارگر شناخته شده استول

به جنبه كه به طرح لطمه به شخصيت هم جزو مواردي است هاي خانوادگي حقوق مربوط

كه خوانده مزاحم اعمال حق واليت. شده استمنجر هاي فرانسه دعوا در دادگاه پدر يا مادري

ر كه خوانده هرگونه رابطة آنها هايشان قطعا با نوهآنها شده است؛ پدر بزرگ يا مادر بزرگ

و همسري كه شريك زندگي ميكرده است توانند از عامل زيان اش به او خيانت كرده است،

.)Viney et Jourdain, 1998, n° 260(تقاضاي جبران خسارت معنوي كنند

دهد كه حمايت از جنبة معنوي حقوق مربوط به جستجو در روية قضايي فرانسه نشان مي

به اش و شامل گروهشخصيت محدود هاي داراي شخصيت حقوقي هم خاص حقيقي نيست

و شهرت اشخاص حقوقي از طريق گفتهمي به اعتبار و ها، نوشتهشود؛ بويژه لطمه ها يا اعمال

به نام يا عالمت تجاري خود يا افشاي اسرار حرفه  اي متعلق آنهانيز نقض حق آنها نسبت

بامسئوليتتواند مي پي داشته .)Molfessis, 2009, pp. 401-406(شد مدني در

به دليل اتفاقات پيش آمده در دوران: آلمان.2 در حقوق آلمان پس از جنگ جهاني دوم،

و پيشرفت فن و ساير حقوق مربوط جنگ و ارتباطات، خأل حمايت از حريم خصوصي آوري

خت در دعواي شا1به همين خاطر روية قضايي. به شخصيت در قانون مدني احساس شد

)Schacht(حق بر شخصيت«حقي كلي با عنوان «)das allgemeine persönlichkeitsrecht(را از 

اي را در خصوص اي مقاله مجله، در اين دعوا2.دكر قانون مدني اين كشور استخراج823مادة

و منتشر كرد دكتر شاخت بوسيلهتأسيس بانك  كه در زمان رژيم هيتلر وزير امور اقتصادي

را. عامل بانك ملي بودمدير و اصالحاتي وكيل دكتر شاخت بنا به درخواست او توضيحات

و طبق قانون مطبوعات خواهان چاپ آن شد، اما روزنامه آن را مزبوربراي مجلة   ارسال كرد

به نامه و اين بدان معني بود كه وكيل آقاي شاخت در ستون مربوط هايي به سردبير چاپ كرد

و دادگاه به نفع. كرده استشخصاً از او دفاع وكيل آقاي شاخت خواهان اصالح موضوع شد

ميي تصويرمزبوراو رأي داد، زيرا انتشار مطلب  در. داد غلط از شخصيت آقاي شاخت نشان

اين دعوا دادگاه در اقدامي بي سابقه حق كلي بر شخصيت را به عنوان حقي حمايت شده در

 راه را براي مزبوررأي.ي اين كشور به رسميت شناخت قانون مدن823 مادة1چارچوب بند 

و به شخصيت مانند حق بر حريم خصوصي، حيثيت حمايت از انواع مصاديق حقوق مربوط

 
و زمينة چنين تحولي را فراهم ساخته بود.1 .البته قبالً دكترين مباني نظري

مي.2  قانون اساسي آلمان نيز در روية قضايي تأثيرگذار2و1رسد كه حمايت از حقوق مربوط به شخصيت در اصول به نظر

.بوده است
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 دادگاه براي حمايت مؤثرتر از اين حق تقاضاي جبران ضرر معنويهابعد. اعتبار هموار ساخت

 ;Markesinis and Unberath, 2002, pp. 74-78 and 412-415(به خاطر نقض آن را هم پذيرفت

Zweigert, Konard & Kötz, pp. 688-693; Brüggemeier, 2006, pp. 63-64(.
 مدني ناشي از حق كلي اشخاص بر شخصيت زمينه را براي حمايت از مسئوليتپذيرش

د هاي مختلف مانند حمايت در مقابل استراق سمع، افشاي اطالعات پزشكي افراافراد در حوزه

و ... براي اشخاص ثالث بدون رضايت بيمار، استفاده از تصوير زيانديده براي مقاصد تجاري

و فراهم ساخته است؛ بويژه در مواردي كه اثبات نقض حق افراد بر تماميت جسماني

.توان به اين حق كلي استناد كردسالمتشان دشوار است، اما حمايت حقوقي ضروري است، مي

و احتياج به عمل31 از دعاوي مردي براي مثال، در يكي  ساله دچار سرطان مثانه شده بود

 بيمارستان بوسيلهداشت اما چون احتمال عقيم شدن او وجود داشت، مقداري از اسپرم وي

اتفاقاً فرد مورد بحث بعد از عمل عقيم شد اما بيمارستان مدتي بعد بدون. منجمد شده بود

و دادگاه عالي آلمان حكم به پرداختزي. رضايتش اسپرم را از بين برد انديده طرح دعوا كرد

و 25000  پوند بابت جبران خسارت صادر كرد،اما نه به دليل نقض حق بر تماميت جسماني

به شخصيتش به خاطر نقض حق كلي زيانديده نسبت -Van Dam, 2006, pp. 76(سالمت، بلكه

77(.

و حصر درو  مدني، حمايت از اين حق مسئوليتازة اما، براي جلوگيري از گشودن بي حد

نكتة مهم در اين زمينه، بويژه با توجه به كنوانسيون اروپايي. محدود به ضررهاي مهم است

كه دادگاه بايد بين  حق آزادي«و» حق زيانديده نسبت به شخصيت خود«حقوق بشر، آن است

ون اروپايي حقوق بشر حق فرد كنوانسي8 مادة هرچنددر واقع،. تعادل ايجاد كند» بيان خوانده

و خانوادگي كه مادة پذيرفتهرابر زندگي خصوصي  همان10 است، اما بايد توجه داشت

يكي از آراي مهم صادر شده در اين. كنوانسيون بر تأمين آزادي بيان نيز تأكيد ورزيده است

 Princess Caroline of( پرنسس كاروليد موناكوزمينه رأي دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضية 

Monaco(مي1990از اوايل دهة. است عكس پرنسس كارولين سعي هاي كرد تا از انتشار

به عمل آوردمربوط به زندگي خصوصي ،اما با وجود اين؛اش در مطبوعات جنجالي جلوگيري

شدتعدادي از اين عكس كه در اماكن عمومي گرفته شده بود در مجالت آلمان منتشر . ها

كه دادگ هايبه عنوان يكي از شخصيتپرنسس كاروليناه قانون اساسي فدرال آلمان نظر داد

به؛جامعة معاصر، حتي در خارج از منزلش هم از حق بر حريم خصوصي برخوردار است  اما

به دور از انظار عموم باشد و كه اگر در آنجا نبود؛شرط اين كه در جايي خلوت  به نحوي

مييطور و اعالم. كرد ديگر رفتار دادگاه قانون اساسي در اين دعوا آزادي بيان را ترجيح داد

اش كند كه مردم بدانند چگونه او خارج از وظايف نمايندگيكرد كه منافع عمومي ايجاب مي
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به نتيجة. عمل كرده است البته اين دادگاه نيز. متفاوت رسيداياما، دادگاه اروپايي حقوق بشر

كه حتي در اماكن عمومي نيز محدودهبر اين نكته تأكيد اي از ارتباط فرد با ديگران وجود كرد

مي» زندگي خصوصي«دارد كه در قلمرو  كه. گيردقرار از طرف ديگر، دادگاه ترديدي ندارد

.ها در قلمرو زندگي خصوصي او قرار داردانتشار عكس

به شخصيت بر حسب اهميتي كه براي آزادي بيان نقض هر كدام از مصاديق حقوق مربوط

پي داشته باشد به.دارد، ممكن است نتايج متفاوت در  براي مثال، چنانچه موضوع مربوط

به عشق پنهاني انتشار نامه كه افشاي اسرار خصوصي مربوط هاي خصوصي باشد بستگي دارد

به در حقوق اين كشور.)Van Dam, 2006, p. 151(باشد يا رسوايي سياسي از حقوق مربوط

و بند  به عمل آمده است؛ از جمله823 مادة2شخصيت از طريق مقررات قانوني  نيز حمايت

و مقررات قانون جزاي آلمان در خصوص حمايت از مسكن، حريم خصوصي، ارتباطات كتبي

و اطالعات محرمانهشفاهي، داده .هاي شخصي

ازمسئوليتر حقوق انگلستان اصلي كلي برايد: انگلستان.3  نقض حقوق مدني ناشي

ي معينيحمايت از اين حقوق هنوز هم در چارچوب خطاها. مربوط به شخصيت وجود ندارد

مانند تقلب، اظهارات خالف واقع توأم با سوء نيت، افتراء، توهين، مزاحمت، نقض اعتماد،

و جرح، فروش كاال با عالمت تجاري جعلي صورت مي البته قوانيني. گيردحمله، ايراد ضرب

، قانون حمايت در 1952 اين زمينه به تصويب رسيده است؛ مانند قانون افتراء مصوب نيز در

و آزار مصوب به حقوق بشر مصوبو از همه مهم1997مقابل اذيت  1998تر قانون راجع

ال حقوق مقرر در كنوانسيون اروپاييد به هنگام تفسيرِ كامنكنكه دادگاهها را مكلف مي

 كنوانسيون، حق بر حريم8دهد؛ بويژه با توجه به مادة قرار حقوق بشر را مورد توجه

ميال بر مبنايي كليخصوصي در كامن  ;Wright, 2001, pp. 163-182(گيرد تر مورد حمايت قرار

Markesinis and Deakin, 2008, p. 750 and ff; Stevens, 2007, pp. 236-242(.از بررسي برخي

م .دهديدعاوي اين موضوع را نشان

به قبل از تصويب قانون راجع به حقوق بشر مصوب كه بر1998يكي از اين دعاوي

به چهرة مشهور تلويزيون، مي  است كه به هنگام)Gordon Kaye(گوردن كايهگردد مربوط

به سبب حادثة رانندگي با او مصاحبه شده بود و. بستري شدن در بيمارستان به مصاحبه او

كه رضاي سالمهايت داده بود، اما بعدانتشار آن رضا كه در وضعيتي نبوده است  مشخص شد

و كايه. داشته باشد  با اين گليدوِل اما قاضي؛دكر تقاضارا دستور منع دعوايي طرح كرد

كه در حقوق انگلستان حق بر حريم خصوصي وجود ندارد، دعواي او را رد كرد با. استدالل

و بر مبناي اظهار خالف واقعِ توأم با سوء نيت همه، دادگاه استيناف راه اين حلي پيدا كرد
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)malicious falsehood(به نفع خواهان دستور منع صادر كرد )Harvey and Mareston 1998, pp. 

524-525 Lunney & Oliphant 2000, pp. 659-660;(.

 ديلي ميرورمة در اين دعوا روزنا. مجلس اعيان تصميمي بنيادي اتخاذ كرد2004در سال

)Daily Mirror(به نام خانم ) Naomi Campbell( نائومي كمپبلجزئيات درمان ترك اعتياد مانكني

و تحت كمپبلخانم. را منتشر كرده بود كه روزنامة ميرور حق انتشار معتاد بودن  پذيرفت

مجلس. استدرمان بودن اعتياد او را داشته، اما جزئيات مربوط به درمان امري خصوصي بوده

كه حقوق انگلستان از حريم خصوصي اعيان در مقام تجديد نظر از رأي دادگاه بدوي پذيرفت

و خاطر نشان حمايت مي به گونهكردكند اي تفسير شود كه اطمينان حاصلكه حقوق ملي بايد

رادشو  دولت به تعهدات خود طبق كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه حمايت از حريم فردي

ميضرو خطاي نقض«ي خاص به ناميهمه، مجلس اعيان خطا با اين. داند، عمل كرده استري

به رسميت نشناخت، بلكه تصميم خود را بر اساس دعواي انصاف به1»حريم خصوصي  را

به حقوق بشر، از خطاي نقض سوء استفاده. خاطر نقض اعتماد توجيه كرد قبل از قانون راجع

به عنوان وسيله مياز اعتماد  مزبورشد، اما قانون اي براي حمايت از حريم خصوصي استفاده

بهبه دادگاه كه حتي در صورت فقدان ارتباط قبلي بين طرفين حكم ها اين جسارت را داد

از اين رو، خطاي سوء استفاده از اعتماد به نحوي گسترش يافت كه نه تنها. دهندمسئوليت

حق احترام به زندگي(8، بلكه موارد مندرج در مادة موارد سوء استفاده از اطالعات خصوصي

و خانوادگي در دعواي مورد. را در بر گيرد) حق آزادي بيان( كنوانسيون10و مادة) خصوصي

كه اقدام روزنامة   در انتشار جزئيات درمان ميروربحث اكثريت اعضاي مجلس اعيان نظر دادند

و عكسش به هنگام ترك درمانگاه، حريم و از لحاظ كامپبل  خصوصي او را نقض كرده است

 ,Horsey, Kirsty and Rackley, Erika, 2009(نيز قابل توجيه نيست) آزادي بيان(منافع عمومي

pp. 456-457; Hedley, 2006, pp. 51-52; (.

كاترين زتاو)Michael Douglas( ميشل دوگالسدعواي ديگر مربوط به مراسم عروسي
كه تنها از طريق مجلة)Catherine Zeta-Jones( جونز كه قرار بر اين بود پوشش)OK( اوكي بود

 
حق بر خالف حقوق انگلستان،.1 و براي حمايت در حقوق آمريكا بر حريم خصوصي از ديرباز به رسميت شناخته شده

و پرداخته شده) Tort of invasion of privacy(مدني از آن خطاي خاصي با نام خطاي نقض حريم خصوصي  ساخته

ق در مجلة حقو1890در سال) Brandeis(و برانديز) Warren(سابقة پيدايش اين خطا به انتشار مقالة وارن. است

و دروغگردد كه در آن براي حمايت از حريم خصوصي اشخاص در مقابل شايعهدانشگاه هاروارد بر مي پردازي پراكني

و مطبوعات جنجالي خطاي نقض حريم خصوصي را پيشنهاد دادند كه به بحث و قضايي منجر شد هاي داغ دانشگاهي

، به موجب روية قضايي يا قوانين نقض)Rhode Island( آيلند سرانجام امروزه در تمام اياالت آمريكا، غير از ايالت رود

 Edwards and Wells, 2009, pp. 407-417; Samuel D. Warren(حريم خصوصي مسؤوليت مدني در پي دارد
and Louis D. Brandeis, 1890;; Dobbs, 2001, p. 1213 and seq.).(
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نيز بدون اجازه) Hello(هلو ديگر به ناماي اما دو روز پس از عروسي مجلة؛داده شود

به خاطر نقض حريم خصوصي عليه دوگالسآقاي. كردهايي را از آن مراسم منتشر عكس

و دادگمزبورمجلة به خاطر ايجاد 14750اه حكم به پرداخت مبلغ طرح دعوا كرد  پوند

و اين تصميم در دادگاه تجديد و مزاحمت به نفع خواهان صادر كرد  نظر تأييد شد ناراحتي

)McBride and Bagshaw, 2008, pp. 323 and 341; Matthews, Morgan, and O'Cinneide, 2009, 
pp. 1030-1035 (.

ميبه اختصا بهر كه در حقوق انگلستان توسعة قلمرو حمايت از حقوق مربوط توان گفت

نخست گسترش قلمرو خطاي: گيردشخصيت، بويژه حريم خصوصي از دو جهت صورت مي

به مواردي فراتر از فرض وجود رابطة قبلي مبتني بر اعتماد ميان طرفين  سوء استفاده از اعتماد

و اعمال كنوانسيون و قانون حقوق بشر 1998 اروپايي حقوق بشر مصوبو دوم تفسير

.)Kinder, 2006, p. 824(1998مصوب

و ايران-ب  حقوق اسالم
به شخصيت استفاده نشده هر چند در حقوق ايران در قوانين از عبارت حقوق مربوط

و قاسم( ايران تثبيت شده اما اين اصطالح در ادبيات حقوقي؛است ص 1375زاده، صفايي  به بعد؛15،

ص1378اميري قائم مقامي، ص 1380نژاد،؛ سلطاني35-29.، ص63، و در اصولي از قانون)28تا20 به بعد؛ پروين،

و حمايت قانونگذار قرار گرفته1اساسي و قوانين مختلف مصاديقي از اين حقوق مورد توجه

مادة(، حريت اشخاص)959مادة(در قانون مدني از حق تمتع از حقوق مدني از جمله.است

و تكاليف خانوادگي در رابطة بين) قانون مدني998مادة(، حق بر نام خانوادگي)960 ، حقوق

و) به بعد قانون مدني1102مادة(زوجين و تكاليف خانوادگي در رابطة بين ابوين ، حقوق

كه30و قاعدة تسليط مندرج در مادة) قانون مدني به بعد1168مادة(اوالد  قانون مدني

. متضمن منع مداخلة غير در حقوق مالكانة افراد است

انگاري شده در قانون مجازات اسالمي هم مصاديقي از حقوق مربوط به شخصيت جرم

نق اما به باور پاره؛است به ض حريم اي از حقوقدانان اين موارد بويژه در خصوص آنچه مربوط

و كاستي ص1384رحمدل،(هايي در اين زمينه وجود داردخصوصي است كامل نيست ،.146 -119(.2

 انتشار مطالبي كه مشتمل بر 1379و اصالحي1364همچنين در قانون مطبوعات مصوب

و(2 اصل6و بند25و22 از جمله اصول.1 ).ارزش واالي انسانكرامت

و ممنوعيت قذف.2 ، جرايم بر ضد حقوق)609و 608مواد(، هتك حرمت اشخاص)164 تا 139مواد( از جمله جرم بودن

و امالك غير)647 تا 642مواد(و تكاليف خانوادگي و هتك حرمت)696 تا 690مواد(، هتك حرمت منازل و توهين ، افتراء

و دستگاه، ايجاد)700 تا 697مواد( مادة(، ممنوعيت افشاي اسرار مردم)641مادة(هاي مخابراتي مزاحمت از طريق تلفن

و)583و 570مواد(، ممنوعيت سلب غيرقانوني آزادي ديگري)648 ، نقض حريم خصوصي ارتباطات از سوي مستخدمين

).582مادة(مأمورين دولتي
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و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع اعالم و يا حيثيت به هتك حرمت، شرف دهشتهديد

اجازه داده شده تا براي) اعم از حقيقي يا حقوقي(تر به شاكيو از آن مهم)31مادة(است

به دادگاه صالح شكايت كند به او وارد شده، كه از نشر مطالب مزبور قانون. مطالبة خسارتي

و ضوابط شبكه  به صراحت مصونيت حريم1380اي مصوب رساني رايانههاي اطالعمقررات

م و و هر مرجع ديگر به منوعيت دسترسي غيرقانوني رسانهاطالعات خصوصي كاربران ها

فصل سوم از مبحث اول قانون تجارت الكترونيك. هاي كاربران را اعالم كرده استفعاليت

هاي مرتبط با زندگي خصوصي اشخاص در محيط مجازي به حمايت از داده1382مصوب 

و مصنفاقانون. اختصاص يافته است و هنرمندان مصوب حمايت از حقوق مولفان با1348ن

هاي، قانون ثبت اختراعات، طرح)آورندهدر خصوص حقوق معنوي پديد(اصالحات بعدي

به آن نيست متضمن  و برخي از قوانين ديگر در اينجا مجال پرداختن و عاليم تجاري صنعتي

به آزاديهاي مشروع اما، از همه مهم.احكامي در اين زمينه است و حفظ حقوق تر قانون احترام

كه 21/2/1383شهروندي مصوب و اجراي تحقيقات در جريان است و تعقيب جرايم كشف

و بازداشت موقت بهو صدور قرارهاي تامين  رعايت برخي از مصاديق حقوق مربوط

. ضروري دانسته استشخصيت را در خصوص متهمين

به شخصيت در در ارتباط با تكليف به جبران خسارات ناشي از نقض حقوق مربوط

 قانون مدني823به پيروي از مادةكه1339مصوب مدنيمسئوليت قانون1حقوق ايران، مادة

 مدني پرداخته، برخي از مهمترين مصاديق حقوق مسئوليتآلمان به شمارش حقوق موجب

به شخصيت را و شهرت تجارتي(مربوط با) جان، سالمتي، آزادي، حيثيت و ذكر كرده است

كه توجه به و نقض هر حق ديگري كه مصاديق ذكر شده در اين قانون حصري نيست  اين

به مسئوليتقانون براي افراد ايجاد كرده باشد  مدني در پي دارد، نقض ساير حقوق مربوط

كه در قوانين مختلف ذكر شده مشمول اين حكم است  همان قانون10و8مواد. شخصيت

و آور بودمسئوليتنيز بعد از اعالم و خانوادگي و اعتبارات تجاري، شخصي ن لطمه به حيثيت

و معنوي ناشي از آن، نحوة جبران ضرر به خسارت(لزوم جبران ضررهاي مادي صدور حكم

و امثال و درج حكم در جرايد به عذرخواهي زيانبار را مشخص كردهو توقف فعل) مالي، الزام

. است

اهمچنين در صل براي حمايت از حقوق مربوط به شخصيت حقوق اسالم قاعدة الضرر در

كه طبق آن  و پرداخته شده است؛ زيرا، مدرك اصلي اين قاعده حديث معروفي است ساخته

كه راه  به نام سمره بن جندب در نزديكي خانة مردي از انصار درخت خرمايي داشت شخصي

و انجام. گذشتعبور آن از داخل ملك او مي به درخت امور آن به كرات سمره براي سركشي

و به اين ترتيب موجبات باعث مزاحمت خانوادة مردو سرزده وارد ملك مرد انصاري مي شد
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و به همين دليل روزي انصاري را فراهم مي كه عرصه بر صاحب خانه تنگ شد ساخت تا اين

و اطالع وارد خانة من مي شوي در حالي كه ممكن است اعضاي به سمره گفت تو بدون اعالم

انوادة من در وضعيتي باشند كه تو نبايد آنها را ببيني، لذا از اين به بعد هنگام عبور بايد اجازهخ

كه چون حق ارتفاق دارم لزومي به اعالم. ام مطلع شوندبگيري تا خانواده سمره در پاسخ گفت

يامرپ.شد)ص(از اين رو مرد انصاري مجبور به شكايت نزد رسول اكرم. بينيمو اجازه نمي

حضرت براي دست برداشتن از درخت. لزوم اخذ اجازه را به سمره تذكر داد، اما او نپذيرفت

كه پيامبر به مرد انصاري اجازه داد  به وي پيشنهادهاي مختلف داد، اما باز موافقت ندارد، تا اين

و نزد سمره اندازد  كش 1348كليني،(براي جلوگيري از ورود ضرر برود درخت را بكند تاب،

ص1370؛ محقق داماد،8و2المعيشه، باب الضرار روايت  ص1389؛ بهرامي احمدي، 138و 137.، ،.35(.

به وضوح نقض حريم خصوصي مرد انصاري علت صدور دستور پيامبر در روايت فوق

و هر چند در اين قضيه حكم به پرداخت)ص( براي درآوردن درخت نخل اعالم شده

) نقض حقوق مربوط به شخصيت(زيانبار اما دستور توقف فعل؛خسارت صادر نشده است

و اين امر خود از جمله ضمانت اجراهاي واقع،در. مدني استمسئوليتداده شده است

وليت مدني تنها الزام به جبران خسارت پولي نيست؛ دستور دادگاه براي جلوگيري از ورودئمس

و رفع تجاوز از حقوق خواهان  هم جزو ضمانت اجراهاي آن)Injunction(خسارت در آينده

ص 1384باديني،(است ،620(.

به بهانة قابل جبران نبودن خسارت معنوي در حقوق اسالم نسبت به جبران همچنين نبايد

اي زيرا، از طرفي، شبهه. ضررهاي ناشي از نقض حقوق مربوط به شخصيت ترديد ايجاد كرد

و در ارتباط با جبران1وجود دارد در خصوص جبران ضرر معنوي با پول استبعدكه در اين 

هاي غيرپولي مانند عذرخواهي، اعادة حيثيت، دادن حق چنين ضرري از طريق شيوه

و از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه ضررهاي. ترديد وجود ندارد... پاسخگويي، همدردي

 بلكه ممكن است آثار مالي؛بة معنوي نداردناشي از نقض حقوق مربوط به شخصيت تنها جن

به موارد زير اشاره كردهم در بر داشته باشد؛ از جمله مي حقيقي(كسر اعتبار اشخاص: توان

به برخي از جنبه) يا حقوقي به شخصيت فرد دارد؛ ارزش بازاريكه بستگي هاي حقوق مربوط

آ ميهويت شخصي مانند ويژگي خاص يا شباهت كه در آگهي از كهن استفاده شود؛ نام افراد

.)Neethling, 2006, pp. 542-543(شوددر عين حال به عنوان نام تجاري از آن استفاده مي

كهبه عنوان نتيجه مي كه در قوانين مختلف برخي از مصاديق حقوقبتوان گفت رغم اين

ن؛مربوط به شخصيت مورد حمايت قرار گرفته است ظرية عمومي ارايه اما هنوز در اين زمينه

 
ص 1377حسيني نژاد،(ضرر معنوي نيز با پول قابل جبران است اي بر اين باورند كه در حقوق اسالم حتي عده.1 ،122.(
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و در قوانين حقي كلي با عنوان در» حق بر شخصيت«نشده و مورد حكم قرار نگرفته است

همگامي با تحوالت صورت. شودروية قضايي نيز در اين زمينه آراي قابل توجهي يافت نمي

اع. كندگرفته در زندگي بشر، تصويب قانوني جامع در اين زمينه را ايجاب مي تبار آيا حيثيت،

 ها ارزش كمتري از مال يا بدن آنها دارد؟و حريم خصوصي انسان

به رسميت شناختن كه در اين مسئوليتدر نظام» حق بر شخصيت«فايدة  مدني اين است

و حتي ضرر، به اثبات تقصير صرف نقض اين حق بدون نياز  مدني در پي مسئوليتصورت

 جديد از حقوق مربوطي اجتماعي مصاديقوانگهي، ممكن است بر اثر تحوالت. خواهد داشت

به آنها تصريح نشده است، كه در قوانين  روية قضايي به رسميت شناخته بوسيلهبه شخصيت

و بدين سان نظام حقوقي در اين و در قلمرو شمول حق كلي بر شخصيت قرار گيرد شود

.)Neethling, 2006, pp. 532-533(زمينه هيچگاه با خأل روبرو نخواهد شد 

از نقض حقوق بشرمسئوليت-گفتار دوم  مدني ناشي
و حقوق اساسي تنها در بحث مسئوليتارتباط  مدني دولت خالصهمسئوليت مدني

به؛شودنمي به عنوان يكي از مظاهر مسئوليت بلكه امروزه در نظامهاي حقوقي پيشرفته  مدني

و آزاديتجلي ارزش و حقوق ميهاي فردي مندرج در قانوها حتي. شودن اساسي نگريسته

به ساير شاخه كه عدهاين تلقي به نحوي اي هاي حقوق خصوصي نيز تسري پيدا كرده است،

كنند صحبت مي) Constitutionalization of private law(» سازي حقوق خصوصياساسي«از 

)Markesinis, 1990, p. 10; (.

و تصويب اعالمية جهاني حقوق بشر بعد از جنگ جهاني دومكهحقوق بشر بر خالف

به تدريج تكامل پيدا مسئوليتهاي نظام،شكل گرفته و ردهك مدني از گذشتة دور وجود داشته

كه در گفتار؛)Levmore, 1994, pp. 67-80(است  به شخصيت  بسياري از مصاديق حقوق مربوط

همدينخست مورد بررسي قرار گرفت، در عين حال جزو مصا  از جمله؛ هستندق حقوق بشر

و و كرامت حال پرسش اساسي اين است كه آيا قرار....حقِ بر حريم خصوصي، حيثيت

تغمزبورگرفتنِ حقوق  ميي در قلمرو حقوق بشر ماهيتشان را دهد يا تنها حمايت از آنها ير

و ضمانت تقويت مي و عالوه بر برخورداري از ضمانت اجراهاي حقوق خصوصي شود

مياجراي كيفري،  ؟ به)Neethling, 2006, p. 544(شودمشمول ضمانت اجراي حقوق عمومي هم

ميمسئوليتعبارت ديگر، آيا از ضمانت اجراي به نقض حقوق مدني توان در دعاوي مربوط

مييهابشر استفاده كرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش كهي ديگر هم مطرح شود؛ از جمله اين

ميآيا در اين زمينه تفاوتي بي و و ساير افراد وجود دارد توان عالوه بر دولت در مقابلن دولت

به نقض حقوق بشر استناد كرد؟  اشخاص خصوصي هم
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و در مقابل به پرسش فوق در ابتدا مستلزم اين است كه بدانيم حقوق بشر كدام است پاسخ

ميمسئوليتدر  و منافعي حمايت چه حقوق و تا چه حد بين قلمرو مدني از اين دو شود

و تفاوت وجود دارد .)Cornhill, 1998, pp. 1-12; Mason, Sir Anthony, 1998, pp. 13-34(تداخل

به دسته و سياسي: اندبندي كردههاي مختلف تقسيمحقوق بشر را و حقوق حقوق مدني

و فرهنگياقتصادي، و دسته. اجتماعي  مستلزم آنها رعايتي نخست مستقيماً قابل اجرا هستند

ي دوم ماهيت آرماني دارند خاص خودداري كند، اما دستهيدولت از انجام اموراين است كه

و تخصيص منابع است Harris, 2000, p. 1-38(.1(و رعايت آن مستلزم دخالت دولت

به اين كه حقوق بشر مربوط به كه با توجه كه بايد به آن پاسخ داد اين است پرسشي

و هدف آن ؛ حمايت از افراد در مقابل اعمال افراطي قدرت عمومي استحقوق عمومي است

و هدف آن تنظيم روابط مدني جزو شاخهمسئوليتدر حالي كه هاي حقوق خصوصي است

به خاطر نقض حقوق بشر ضمانت اجراهاي افراد است، چگونه مي  مدني را مسئوليتتوان

داعمال كرد؟ در پاسخ مي كه امروزه اصل مصونيت و در تمام توان گفت ولت متروك شده

و رفتار كاركنانش نظام به دليل نقص تشكيالت، كوتاهي در انجام وظايفش هاي حقوقي دولت

و يكي از مصاديق اينئو ممكن است از لحاظ مدني مس تواندميمسئوليتول شناخته شود

مي. مدني به خاطر نقض حقوق بشر باشدمسئوليت و توان فراوانگهي، حتي از اين هم تر رفت

كه قوانين كار در مسئولاشخاص خصوصي را هم به خاطر نقض اين حقوق   شناخت كما اين

كشورهاي مختلف تكاليف حقوق بشري را مانند منع تبعيض بين كاركنان، به كارفرمايان

كه دادگاه. تحميل كرده است كه در گفتار نخست نشان داده شد ها در كشورهاي همچنان

ا به شخصيت كه در عين حال جزو موارد حقوق مختلف در بسياري ز مصاديق حقوق مربوط

و اطالعات(شوند بشر نيز محسوب مي و آزادي بيان ، در رابطة)مانند نقض حريم خصوصي

ميمسئوليتبين افراد خصوصي دعواي مي مدني را و حكم به جبران خسارت .دهندپذيرند

در بسياري از كشورها: فاوت استنحوة حمايت از حقوق بشر در كشورهاي مختلف مت

و كانادا اين حقوق در قانون اساسي آمده است اي از كشورها اما، در پاره. مانند ايران، آمريكا

المللي هم از لحاظ بين. در قوانين عادي تصريح شده استمزبورمانند نيوزيلند به حقوق 

و ميث به اين دارد كه آيا معاهدات المللي جزو حقوق هاي بيناقحمايت از حقوق بشر بستگي

 شود يا خير؟ در بسياري از كشورها اين اسناد در صورتيداخلي كشورها محسوب مي

كه الزم به اسناد. قوانين داخلي پذيرفته شده باشدبوسيلهاإلجراست  اما در هر حال الحاق

و غالباً المللي براي دولتهاي المللي حقوق بشر تعهداتي را از لحاظ بينبين به دنبال دارد عضو

 
و فرهنگي(از اين رو، دستة دوم از حقوق بشر.1 و در اينجا) حقوق اقتصادي، اجتماعي از موضوع اين مقاله خارج است

و سياسي«منظور از مسؤوليت مدني ناشي از نقض حقوق بشر، بيشتر  .است» حقوق مدني
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و نهادهابراي اجراي اين اسناد دادگاه مييها به؛شودي خاص ايجاد كه براي رسيدگي  كما اين

و سياسي كميتة حقوق بشر ايجاد شده است موارد نقض حقوق مندرج در ميثاق حقوق مدني

 اروپايي حقوقو دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز به موارد نقض حقوق مندرج در كنوانسيون

مي دولتبوسيلهبشر .كندهاي عضو رسيدگي

 مدني حمايت كرد يا خير مسئوليتتوان از حقوق بشر در قالب دعواي اين كه آيا مي

و بررسي اين موضوع دارد كه آيا حقوق بشر صرفاً تعهدي منفي بستگي به ماهيت اين حقوق

و مجريه ايجاد مي سخبراي قوة مقننه به ديگر و  Vertical(» اثر عمودي«ن، تنها داراي كند

effect(كه نقض اين حقوق و يا اين و شهروندان است و محدود به رابطة دولت  است

و از اين رو داراي مسئوليت و در)Horizontal effect(» اثر افقي« مدني در پي دارد  هم هست

ارابطة اشخاص خصوصي نيز اجرا مي ز اعمال شود؟ چنانچه حقوق بشر چيزي بيش

يعني دولت تنها كافي است از انجام برخي كارها(محدوديت منفي براي قدرت دولت نباشد

مي)شود خودداري كندميمنجركه به نقض اين حقوق  كه: آيد، دو نتيجه به دست نخست اين

نه در مقابل اشخاص خصوصيتنها در مقابل دولت مي دوم اين. توان به اين حقوق استناد كرد

.توان دعواي جبران خسارت، حتي بر عليه دولت طرح كرد خاطر نقض اين حقوق نميكه به

و نظرية مرسوم در كامن كه حقوق بشر تنها تعهدي منفي براي قواي مقننه ال اين بوده است

 براي مثال، روية قضايي در استراليا دعواي جبران خسارت را عليه.آوردمجريه بوجود مي

كه قانون اساسي آنها را نپذيرفته را هايي بر قدرت يت اعمال محدوديتدولت به دليل عدم رعا

و وظايف دولت؛است الزم دانسته به باور دادگاه، قانون اساسي استراليا تنها با اختيارات  زيرا

كه خارج از چارچوب كامنو از آن بر نميدر ارتباط است ال، حق اقامة دعوا براي مطالبة آيد

به رسم .) Mason, 1998, pp. 18-23(يت شناخته باشدخسارات را

و هم در حقوق بين و هم در نظاماما، عقيدة فوق امروزه طرفداران چندان ندارد هاي الملل

و  حقوق داخلي باور غالب اين است كه دولت تعهدات مثبتي هم در اين زمينه بر عهده دارد

. با يكديگر اقداماتي به عمل آوردبايد براي اجراي حقوق بشر حتي در قلمرو روابط افراد

به جبران خسارت يكي از ضمانت اجراهاي مؤثر نقض حقوق بشر وانگهي، صدور حكم

 ميثاق حقوق مدني9و مادة2 مادة3 اعالمية جهاني حقوق بشر، بند8اين اصل در مادة. است

و مواد رفع هر گونه كنوانسيون6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مادة41و13و سياسي

و كميتة تمامي محو2 مادة3تبعيض نژادي، بند  اشكال تبعيض عليه زنان پذيرفته شده است

و دادگاه اروپايي حقوق بشر در موارد  آن را اعمال كرده بسيار حقوق بشر سازمان ملل متحد

.است
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به روز گرايش به پذيرش  مدني در حوزة مسئوليتدر حقوق داخلي كشورها نيز روز

ميحق به خودي. شودوق بشر بيشتر يكي از موارد حقوق بشر چنانكه در حقوق بلژيك، نقض

مي1383و 1382خود طبق مواد  در حقوق. شود قانون مدني اين كشور تقصير محسوب

كه افراد مجاز«: فرانسه شوراي قانون اساسي، با اعالم اين مطلب كه آزادي بدان معني است

كه باع  1382 مستقيم بين مادةي، ارتباط»ث اضرار ديگران نشود، انجام دهندباشند هر آنچه را

و انساني مصوب و اعالمية حقوق مدني  برقرار كرد 1978 آگوست26قانون مدني اين كشور

)Bar, 1998, pp. 575-578(.

و آزادي هاي كانادا دادگاه صالح را مجاز دانسته است تا در صورت نقض يا منشور حقوق

و آزاديانكار حقو بهق و احوال صدور حكم هاي تضمين شدة افراد، چنانچه مطابق اوضاع

به اين امر اقدام كند و عادالنه بداند نسبت هر چند قانون اعالمية. جبران خسارت را مناسب

به پرداخت غرامت ساكت است و صدور حكم ؛حقوق نيوزيلند در خصوص راههاي جبران

به خاطر نقض حقوق تضمين شده را ها استيناف اين كشواما دادگاه ر دعواي جبران خسارت

به بايگنت. پذيرفته است به خاطر بازرسيBaigent's Case(1(در قضية موسوم خواهان

كه مغاير قسمت  مي21غيرمعقول  تقاضاي2شود، قانون اعالمية حقوق اين كشور محسوب

به عقيدة اكثريت اعضاي دادگاه اعالم كه  بطور ضمني الزممزبورية جبران خسارت كرد

و در اين مي به خاطر نقض حقوق مندرج در آن وجود داشته باشد دارد تا راههاي جبران مؤثر

.)Mason, 1998, pp. 21-22(ترين راه جبران پرداخت غرامت است دعوا مناسب

كه استناد به حقوق بشر در بمسئوليتالبته بايد به اين نكته توجه كرد طور مدني تنها

به آن استناد؛گيرديكجانبه از سوي خواهان صورت نمي .ندك بلكه خوانده نيز ممكن است

 مدني طرح مسئوليتتواند به دليل نقض حقوق بشر دعواي زيانديده عمدتاً در موارد زير مي

و سالمتي، نقض حريم: كند به جان، تماميت جسماني و آمد، لطمه نقض آزادي رفت

به حيث و اعتبار، نقض حق انسان بر محيط زيستخصوصي، لطمه و مباحث يت، كرامت

و فرزند معلول به تولد ناخواستة فرزند در مقابل،.)Wrongful birth and wrongful life( مربوط

 به حقوقي مانند آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي مسئوليتتواند براي معافيت از خوانده مي

و آزادي كلي عمل استناد كند) مدني ناشي از اعتصابليتمسئومثالً در خصوص(تجمعات

)Von Bar, 1998, pp. 581-617(.

.Simpson v Attorney General, 1994 در دعواي مطرح شده.1

هر كس حق دارد در مقابل بازرسي يا توقيف غيرمعقول، اعم از شخص، مال يا مكاتبات يا غير آن، مصون«: مطابق اين ماده.2

.»باشد
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كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 19مواد(در حقوق ايران عالوه بر اين

به اعالمية، مهم)42تا ترين مصاديق حقوق بشر را به رسميت شناخته است، دولت ايران

م و سياسي مصوبو ميثاق بين1948صوب جهاني حقوق بشر  1966المللي حقوق مدني

و طبق مادة  قانون مدني، اسناد اخير در حكم قانون9مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيوسته

اما سؤال مهم كه كمتر در حقوق ايران به آن پرداخته شده اين است كه چنانچه.داخلي است

و اسناد فوق نقض شود، زيانديده از حقوق مندرج در قانون اساسي جمهوري اسال مي ايران

و آيا مي  تواند تقاضاي جبران خسارت كند؟چه حقوقي برخوردار است

كه طبق اصل  اجراي قانون مسئوليت قانون اساسي،113در پاسخ ممكن است گفته شود

و برابر مواد و15تا13يادشده بر عهدة رئيس جمهور است  قانون تعيين حدود وظايف

وا از1365هاي رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب مسئوليتختيارات ، رئيس جمهور

و تذكر به قواي سه و اقدامات الزم، اخطار گانة طريق نظارت، كسب اطالع، پيگيري، بررسي

و دادگاه ها مستقيماً حق صدور رأي مبني بر كشور پيگير اجراي قانون اساسي خواهد بود

ا با. صول قانون اساسي را ندارندجبران خسارت بر اساس و اما، اين توهم را بايد از ذهن زدود

كه قاضي در حقوق ايران  كه بر اين باورند  اجراي مسئولآن دسته از حقوقدانان همگام شد

و عادي(قانون ص 1377كاتوزيان،(است) اعم از قانون اساسي ص79،  پس، چنانچه.) به بعد159.و

و يا ميثاق بينبه دليل نقض حقوق بشر و سياسي مندرج در قانون اساسي المللي حقوق مدني

و؛به شخصي ضرري وارد شود كه رئيس جمهور مكلف است طبق قوانين فوق  عالوه بر اين

و اختيارات خود پيگير نقض قانون اساسي شود، زيانديده هم مي تواند اصول حقوق عمومي

د به و اگر نقض كنندة طبق اصول حقوق خصوصي براي جبران ضرر ادگاه صالح مراجعه كند

و مادة 171حق قاضي يا دستگاه دولتي باشد، دادگاه مكلف است در حدود اصل   قانون اساسي

و صدور حكم اقدام1339 مدني مصوب مسئوليت قانون 11 به دعوا به رسيدگي .ندك نسبت

و دولت مسئوليت استفاده از نظام همه، با اين براي جبران اين تواند،مي مدني الزامي نيست

و يا تأمين اجتماعي گونه خسارات از طرح هاي خاص جبران خسارت مبتني بر بيمة اجباري

كه طرحي در مجلس شوراي اسالمي براي جبران خسارت زيانديدگان. استفاده كند كما اين

تر شود، شود كه محتواي طرح پيشنهادي عام پيشنهاد مي1.اقدامات تروريستي مطرح شده است

به دليل نقض حقوق بشر آسيب ديدهدر برگيرد به نحوي كه تمام زيانديدگاني را نيز  . اندكه

د مادة.1 و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 130 در بند مصوب) 1384-1388( قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي

و به تصويب مراجع صالح» ديدگان اجتماعيحمايت از بزه«اي را با عنوان قوة قضاييه مكلف شده بود اليحه11/6/1383 تهيه

.برساند
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 نتيجه
ومسئوليت به شخصيت حقوق بشر با مباحث مربوط مدني ناشي از نقض حقوق مربوط

و اعمال ضمانت اجراي  و اطالعات گره خورده است  مدني مسئوليتبه آزادي بيان، مطبوعات

حقوق بشر تنها براي دولت. با هدف ايجاد تعادل در بين اين دو دسته از حقوق باشدبايد

 بلكه دولت مكلف است به انحاء مختلف از شهروندان در مقابل؛كندتعهد منفي ايجاد نمي

و كوتاهي دولت در اين زمينه به عمل آورد به همراه مسئوليتنقض حقوق بشر حمايت  مدني

بش. دارد و از همچنين حقوق ر، عالوه بر دولت، در روابط افراد با يكديگر نيز قابل استناد است

و شهروندان» اثر افقي«اين رو  به رابطة دولت و محدود و) اثر عمودي(هم دارد  نيست

كهمي به خودي خود تقصير استتوان گفت . نقض حقوق بشر

و حقوق بشر،عالوضررهاي ناشي از نقض حقو برق مربوط به شخصيت وي، جنبة معنه

به برخي از جنبه: ممكن است آثار مالي هم در بر داشته باشد كه بستگي هاي اعتبار اشخاص

حقوق مربوط به شخصيت فرد دارد؛ ارزش بازاري هويت شخصي فرد مانند نام يا شباهت كه 

به عنوان نام تجاري از آن در آگهي از آن استفاده مي استفاده شود؛ نام افراد كه در عين حال

يا. شود از آن جمله استمي به خاطر استفادة غير مجاز از نام همچنين اشخاص حقوقي هم

. توانند تقاضاي جبران خسارت كنندعالمت تجاري يا كسر اعتبارشان مي

به نقض و ارزيابي ميزان آن در دعاوي مربوط به دشواري اثبات ورود ضرر با عنايت

و به شخصيت و بر حسب جريان عادي حقوق معنويِ مربوط  حقوق بشر، در مواردي كه عرفاً

و امور نقض اين حقوق متضمن ضرر باشد، مي توان خواهان را از اثبات ورود ضرر معاف كرد

مي او را مستحق ميزان خسارتي دانست كه معموالً از اين گونه افعال همچنين. آيدزيانبار به بار

و تقصير انتفاعي در اين حوزه در مواردي، بويژه در خص  وص تقصير عمدي اشخاص

ميرسانه و هاي همگاني، استفاده از خسارات تنبيهي تواند راهكار مفيدي براي پيشگيري

به شخصيت باشد .جلوگيري از نقض حقوق مربوط

و حقي كلي با عنوان هنوز در اين بارهدر حقوق ايران، بر« نظرية عمومي ارايه نشده حق

همگامي با تحوالت صورت گرفته در زندگي بشر،. مورد حكم قرار نگرفته است» شخصيت

بهتصويب قانوني جامع در اين و  مسئوليتدر نظام» حق بر شخصيت« رسميت شناختن زمينه

مي كندمدني . را ايجاب

و مĤخذمنابع
و عربي-الف  فارسي

.شر ميزانن1،جحقوق تعهدات،)1378(اميري قائم مقامي،عبد المجيد،.1
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.شركت سهامي انتشار مدني،مسئوليتفلسفة،)1384(باديني، حسن،.2

. دانشگاه امام صدق، قاعدة الضرر،قواعد فقه،)1389(بهرامي احمدي، حميد،.3

.، ققنوسخسارت معنوي در حقوق ايران،)1380( پروين، فرهاد،.4

. مجد، مدنيمسئوليت،)1377(حسيني نژاد، حسينقلي،.5

ش، مجلة دانشكدة حقوق حق انسان بر حريم خصوصي،)1384(رحمدل، منصور،.6 .70.و علوم سياسي دانشگاه تهران،

.، نورالثقلينخسارت معنوي،)1380(نژاد، هدايت اهللا، سلطاني.7

و قاسم صفايي،..8 و محجورين،)1388(زاده مرتضي،حسين .انتشارات سمت، اشخاص

جفلسفة حقوق،)1377(كاتوزيان، ناصر،.9 . شركت سهامي انتشاردوم.،

.دارالكتب اإلسالميه،كافي،)ش 1348(كليني، محمد بن يعقوب،. 10

.، نشر علوم اسالميقواعد فقه،)1370(محقق داماد، سيد مصطفي،.11

و عدال،)1381(موحد، محمد علي،.12 . نشر كارنامهت،در هواي حق
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