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Article Info Abstract 

Original Article Today, the growth of new technologies in the field of media, especially the emergence 

of social networks, has accelerated the process of obtaining information and then 

spreading it. One of the topics that people pay attention to on social networks is the life 

of famous people. Undoubtedly, one of the important parts of these people's lives is their 

children, and the media tries to publish news about them due to people's interest in 

knowing about the children of famous people. Famous people, as the parents of these 

children, have invoked their children's privacy, and the media also have the right to 

express information freely. Considering the conflict between these two rights, the main 

question is, which one is preferable? To answer this question, the authors have identified 

four perspectives with the help of a descriptive-analytical method. In the opinion of 

some, the privacy and interests of the child are preferred, and a group of people resort to 

the value of freedom of speech and consider disseminating information about famous 

people to ensure public interests. Another group differentiates between the type of fame 

and the type of place. Still, a group in theory called balance seeks to provide criteria that 

the judge can establish a balance between the right to privacy and freedom of expression 

in each case using these criteria. In Iranian law, while both rights are recognized, there 

is no explicit statement regarding the conflict between them. 
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 ن ی نو  ی ها کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه   ی خصوص م ی حر

 3فاطمه چاجی   ، 2سیدمحمدامین حسینی   ، *1عباس میرشکاری 
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاس یحقوق و علوم س ۀدانشکد ،یو اسالم یگروه حقوق خصوص ار،ی استاد 1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یحقوق خصوص یدکتر یدانشجو 2
 ایران  تهران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، حقوق خانواده، کارشناسی ارشد دانشجوی 3

 چکیده  اطالعات مقاله 

 افت ی در ندیموجب شده است فرا ،ی اجتماع یهاظهور شبکه ژه ی وها، بهرسانه ۀ در حوز نی نو یهایامروزه رشد فناور پژوهشی مقالۀ  
اشخاص   یزندگ   یاجتماع  یهااز موضوعات موردتوجه مردم در شبکه  یکیشود.    عی ها تسراطالعات و سپس انتشار آن

مردم   ۀجه به عالقها با، توها هستند و رسانهآن  دکاناشخاص کو  نیا  یمهم زندگ   یاز اجزا  یکیمشهور است. مسلمًا،  
 ن یعنوان والدها منتشر سازند. اشخاص مشهور، بهاز آن  یاخبار   کوشندیکودکان اشخاص مشهور، م  ۀ به دانستن دربار

حر  نیا به  خو  یخصوص  می کودکان،  م   شی کودکان  رسانه  کنندیاستناد  نو  خوبه  ز،ی ها    ۀآزادان  انیب  یبرا   شی حق 
سؤال    نیپاسخ به ا  ی دارد؟ برا  حیترج  کیدو حق، کدام  نیاست: نظر به تزاحم ا  نیا  یپرسش اصل   نک،ی. اعاتاطال

و مصلحت کودک   یخصوص   می حر  یاند. برخپرداخته  دگاهیچهار د  ییبه شناسا  یلی ـ تحل  یفیتوص   ینگارندگان با روش
  نیمشهور را موجب تأمو انتشار اطالعات اشخاص  دانتوسل جسته انیب یبه ارزش آزاد یاند و گروهرا ارجح دانسته

تحت   یاهی در نظر  ،یاند؛ اما گروهقائل   کینوع مکان تفک  اینوع شهرت    انیم  زین  گرید  ی. گروهدانندیم  یمنافع عموم
حق    نیب  یتوازن  ارهایمع  نیبتواند در هر پرونده با استفاده از ا  یهستند که قاض  ییارهایمع  ۀعنوان توازن، به دنبال ارائ

هر دو حق، درخصوص تزاحم آن    شناختن تیرسمضمن به   ران،یبرقرار کند. در حقوق ا  انیب  یو آزاد  یخصوص  می حر
به کرد، بلکه بسته  سیخصوص تأس  نیدر ا  یثابت  ۀقاعد  توانینم  رسدی نظر ماست. به   امدهین  انیمبه   یحی دو سخن صر

 برخوردار است. یشتریب تیدهد که از اهم  حیرا ترج یکند و حق یبررس  دیبا یهر پرونده، قاض طیشرا

 :تاریخ دریافت 

9/2/1401 
 :تاریخ پذیرش 

 10/5/1401 

 :واژگان کلیدی 

 توازن  ةی نظر

 حق خلوت 

 حق جلوت 

 ن ینو یهارسانه
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 مقدمه 

رو،  اینها بشوند. ازعموم بوده است، حتی اگر مجبور باشند برای این منظور، وارد حریم شخصی آن  موردتوجهزندگی اشخاص مشهور همیشه  
ترین رفتار او اطالع یابند  دارند از کوچک  دوست  مردم  کهایگونه بهاست،    عموم مردم  موردتوجهاند که  برخی شخص مشهور را کسی تعریف کرده

(Helling, 2005, p.26  گاه، به این علت که از .)شان را ارضا کنند. مسلمًا، یکی الگو بگیرند و گاه، فقط به این علت که حس کنجکاوی  ها آن
ی جذاب از زندگی اشخاص  هاتیروا رو کودکان اشخاص مشهور یکی از خردهیناترین ابعاد زندگی خصوصی هر فردی فرزندان اوست. ازاز مهم

 ,Smetآید )می   دستبهکه، شهرت از طریق دو عامل اصلی  . توضیح آناند قرارگرفته خاطر موقعیتی است که در آن  به  ها آنمشهورند و شهرت  

آورده است، مانند یک ورزشکار یا یک  دستبهای تخصصی رشتهای است که شخص در های برجستهها و مهارت خاطر فعالیت(؛ گاه به 2010
. کرد  ادتوان با عنوان شهرت اکتسابی یشهرت می   گونهنیازا شوند.  ة تخصصی دارندمشهور می رشتکای که در یوازنده. این افراد به خاطر توانایی ن

  اندشدهشناختهاند، بلکه به این علت مشهور نشده  تالششانخاطر تخصص و  به  ها آنند؛  ابا دیگری   ارتباطشاندار  را وام  شهرتشاندیگر اما    برخی 
 ,Drake & Miahتوان شهرت انتسابی نامید )ند. این نوع از شهرت را می ادر ارتباط  هاآنبا  نوعی  یا به  مشهورند ی  که فرزند یا همسر شخص

2010, p.49  .) 
اشخاص، همیشه به دنبال کسب خبر و انتشار اطالعات از ابعاد گوناگون   توجهجلبجذب مخاطب بیشتر و    منظوربهها،  در این میان رسانه

زندگی اشخاص مشهورند )چه کسانی که شهرتشان اکتسابی است و چه کسانی که شهرتشان انتسابی مثل کودکان اشخاص مشهور است(. بر  
(.  Marôpo & Jorge, 2014, p.23تصویر از کودکان اشخاص مشهور دارند )  ژه یوبهها میل فراوانی برای انتشار خبر و  ن اساس، رسانههمی

های اجتماعی که امکان ارسال اطالعات  شبکه   گسترش   تر،مهم  آن  از  و  ارتباطات  و  یفناورة  توسع  ،یبردارعکس  لیوسا  شتابان  رشد ی که  اگونه به
 ,Mirshekari & Ahmadi)کنند، بر اهمیت موضوع افزوده و باعث تسهیل انتشار اطالعات شده است.  و تصاویر را در کسری از ثانیه شدنی می 

2021, p.13).   در    معمولً الدین کودک  شودحریم خصوصی کودک شخص مشهور در معرض لطمه و آسیب قرار گیرد. واین رویکرد سبب می
خویش    حقبهها  دانند. در مقابل، رسانهکنند و این اقدام را به معنای نقض حریم خصوصی کودک می برابر انتشار تصاویر کودکانشان اعتراض می 

گیرند. دانند. بدین ترتیب، دو حق حریم خصوصی و آزادی بیان در تعارض قرار می می   پذیرکنند و اقدام خویش را توجیهبرای بیان آزادانه استناد می 
روپاسخ به همین  یک را گرفت. رسالت اصلی مقالة پیشباید جانب کدام  ادشدهاینک، پرسش اصلی این است که در تعارض میان دو حق ی

ک ک  دگاه ی د  کی:  میمواجه  دگاهیمنظور، ما با چهار د  نیبه ا  .پرسش است دوم بر حق    دگاهیکودک دارد. در د  ی خصوص   می بر مصلحت و حر  د یه تأ
ک   ان یب  یآزاد   نیحالت مختلف است. در ا  انیم  زیتما  دگاهی سوم، د  دگاهی . دداند ی نم   ی رفتنیها را پذ رسانه  ان یب  یآزاد  د یشده است و تحد   دیتأ

تفک  یهاتیموقع  هب  بسته  دگاه،ی د به  قائل  برخ  شوند ی م  کیمختلف،  د  ی خصوص   می حالت حر  ی و در  آزاد  گریو در  را مقدم    انیب  یحالت، 
  نی. در ادهد ی قرار م  ی قاض  اریتوازن در اخت  نیا  یبرقرار  یبرا   یی ارهای و مع  دو حق است  نیا  نیتوازن ب  جادی به دنبال ا  زیچهارم ن  دگاهی . ددارند ی م

شود.   ی خصوص بررس   نیدر ا  رانیا  ی نظام حقوق   کرد یپرداخته خواهد شد. سپس تالش خواهد شد رو   دگاهیچهار د  نیا  ی و بررس   حیمقاله به توض 
 .شودی اشخاص بررس  ی خصوص  می آن بر حر ریو تأث ن ینو یهایلزم است مفهوم فناور  ها،دگاهی د ی از بررس  شیپ حال،نیباا

 اشخاص    ی خصوص   م ی آن بر حر   ر ی و تأث  ن ی نو   ی ها مفهوم رسانه 

مجموع   توانی رسانه را م.  (1  ، ص؛1386)معتمدنژاد،    .اند شده  گری کد یلزم و ملزوم    ی دموکراس   ی مبان  میتحک  وها  و گسترش رسانه  شرفتیپ
 .(502 ، ص؛1371 ،ی ری)مش روند ی کار مبه یو جمع  ی ارتباط شخص یکه برا نیز دانست ییهاابزارها و روش 

ها  رسانه  ی،بند م یتقس  کیاست. بنا بر   یاجتماع  ی هاو شبکه  ی نترنتیا  ی هاتیسا  ون،ی زیتلو  و،ی امروز روزنامه، راد  یایرسانه در دن  قی مصاد
  یجمعارتباط  ةلیعنوان وسکه به  باشد ی کتاب و مطبوعات م  ی چاپ  یها همان رسانه  ی سنت  یها. »رسانهشوند ی م  میتقس  نیو نو  ی سنت  ةبه دودست

اند گرفته  قرار  عیوس  ة مورداستفاد  کمیوستیو ب  ستمیقرن ب  یکه از ابتدا   دی جد   ی جمعارتباط  ل یوسا  ا یمدرن    یهاد. رسانهانمورداستفاده قرارگرفته
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 و،ی راد  ون،یزیتلو  ی کل  ةدر چهار مقول   باشند،ی م  د ی جد   ی کیالکترون  یهاشرفت یبر پ  ی و درواقع مبتن  باشند ی م   د ی جد   یهایبر تکنولوژ    ی که مبتن
  ی هارسانه  یکلة  معاصر و شاکل  یاطالعاتة  جامع  یسنگ بنا  نترنتی( ا18، ص؛  1397،  پروا ی .« )برند یگی و ماهواره موردمطالعه قرار م  نترنتیا

 .د ندهی م لیرا تشک ی اجتماع ی هاو شبکهها بگاهچون و یمدرن 
افروزان، و شب  ی آغاز به کار کرد)روح  ینظام  یقاتیطرح تحق  عنوانبه1960  ة است که در ده  ی قدرتمند   یو اطالعات  یارتباط  ةشبک  نترنتیا
اهم  یژگ یو.  (41  ص؛  ،1396 تمام  نیا  نترنتیا  تی حائز  که  ارتباطات    یاست  گوناگون  شفاه  ی عنیاشکال  و    ی چاپ  ،ی نوشتار  ، ی ارتباطات 

  ی خصوص   یهارفته با گسترش امکانات و حضور شرکتاما رفتهبود    ی گروه محدود  اری در اخت  نترنتی. ابتدا اکند ی م  بیک را باهم ترکیالکترون
 خدمات به عوام فراهم شد.ة ارائ

گوناگون    یهاتیمتنوع و متعدد باقابل  یهاهستند. امروزه شبکهجهان    نی آنالة  رسان  نی تری درحال حاضر قو  یمجاز  ی اجتماع  یهاشبکه
چند    ای  کیبا  که،    هستند   یی هاسازمان  ایکه عمومًا افراد  یی تشکیل شده است  هاگروه از  و  است    ی اجتماع  یساختار   ی،اجتماعة  د. شبکنوجود دار

 .(335 ،ص؛1396 ،ی )کوثر .اند ( به هم متصلی بهداشت، تجارت و دوست ها،ی چون سرگرم ی )مسائل مشترک ی وابستگ ازنوع خاص 
در معرض خطر و    شتریب  یسنت   یهابا رسانه  سه یمقااشخاص در    ی خصوص   می حراست که    رسانه باعث شده   ن یو گسترش اشکال نو  ظهور

  شتریاشخاص را ب  ی خصوص   می و حر  ریحق تصو،  صوت و ضبط  یربرداریمانند ابزار تصور،  گی د  یهایفناور  ۀرشد و توسع  ی،باشد. از طرف   بیآس
انداخته است.   قرن اخ  ونه،نمبرای  به مخاطره  و    ی همگان  ایله یوسیک  به    ابیو کم  ی ص، تخصصخا  ایله یاز وس  ی عکاس  نیدورب ،  ریدر دو 

که غالب افراد جامعه قرارگرفته است    اریدر اخت  نیدورب   گری عماًل د  ،تلفن همراه  یهادستگاه  یرو  نیاست. با قرارگرفتن دورب تبدیل شده    ی معمول 
با  ی،خصوص   می مانند نقض حر  ی بیکنترل معا  یبرا   .کند می   جادیا  ی خصوص   می نقض حر  یبرا   یابالقوه   لیپتانس در جایگاه    د ینهاد قانونگذار 

 آن مصون بماند. بیمحاسن آن، از معا زا یمند ضمن بهره  ،بپردازد تا جامعه هایفناور نیا یضوابط برا  میبه تنظ گرم یتنظ

   ها های مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان رسانه دگاه ی د 

نظر های علمی ضروری بهشود، طرح و تبیین این موضوع با اتکا به تالش ها موجب تعرض به حقوق شخصیت می فناوریدر دورانی که پیشرفت  
 رسد و به شناسایی حقوقی دو حق حریم خصوصی اشخاص و حق آزادی بیان رسانه در پرتو چهار دیدگاه منجر شده است.می 

 قائل به ترجیح حریم خصوصی و مصلحت کودک   دگاه ی د .  1

 ی خصوص   میحر(.Maralyan, 2012, p.9)   است  شدهی معرف است، حق تنهابودن    شدهحریم خصوصی، در مشهورترین تعریفی که از آن  
  ة نیدرزم  ی المللنیاز اسناد ب  یار یمهم حقوق بشر است که در بس  قی از مصاد  یخصوص   می حق حررو. ازاینتنگاتنگ دارد  یارتباط  یباکرامت انسان

المللی  میثاق بین  17یة حقوق بشر، مادةاعالم  12(.مادة  312، ص  1398)مقامی و عطاران،  شده استتعرض بودن آن اشاره   رقابلیق بشر به غوحق
ی درزمینة حریم خصوصی است. حریم خصوصی را بر المللنیبترین اسناد  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مهم   8حقوق مدنی و سیاسی و مادة
شود. در این معنا، حریم وان تعریف کرد. در تعریف نخست، حریم خصوصی با توجه به معیار مادی تعریف می تاساس دو معیار مختلف می 

شود که در مالکیت شخص قرار دارد، مانند خانه یا خودرو؛ اما در معنای اعتباری، منظور از حریم خصوصی،  خصوصی به مکانی گفته می 
د دیگران بدون اجازة قبلی آن را نقض نکنند. در این معنا، حریم خصوصی به معنای حریم  ای از زندگی شخص است که شخص توقع دارمحدوده

توجه به همین معیار،    با(  Marshall, 2008, p.5)  دانمستقل  و  که اشخاص در آن از نفوذ دیگری مصونشود؛جایی خودمختاری افراد تعریف می 
زدواج، روابط جنسی، پیشگیری از بارداری، فرزندان ناخواسته و روابط خانوادگی  شود و تا حدی به اقلمرو حریم خصوصی اشخاص گسترده می 

 ( Lockhart et al., 1975, p.160)  یابد گسترش می 

، »حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی  1387 نامة اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب بر اساس بند پ مادة یک آیین
از  حکمبهشخصی فرد است که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعالم قبلی وی یا   قبیل حریم   قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ 
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زل مسکونی، خودرو و آن قسمت  از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، من ، شنود و دسترسی اطالعات شخصی فرد کردننظاره جسمانی، واردشدن، 
مکان همچنین  شد اجاره های  از  کشتی،  و  هتل  نظیر  حرفه  آنچهةخصوصی  فعالیت  قانون  حقوقی  ای حسب  و  حقیقی  شخص  هر  خصوصی 

یعنی ؛  بدین ترتیب، مالک حریم خصوصی انتظار متعارف شخص است  1« .اکتشافات  شود؛ از قبیل اسناد تجاری، اختراعات ومحسوب می 
ه شخص انتظار دارد دیگران بدون رضایت او وارد آن نشوند، حریم خصوصی است، حتی اگر لزومًا در مالکیت او نباشد. بر اساس همین  کجایی 

های اختصاصی  برداری از محل، عکس1386مصوب  ند،  کنمعیار، در قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می 
ها  هایی بر این است که کسی بدون اجازة آن، زیرا انتظار متعارف اشخاص در چنین مکاناست  شدهاعالم و استخرها ممنوع  ها  بانوان مثل حمام

 متمم   ،متحدهالت یا  است. برای نمونه، در  شدهشمردهدر نظام حقوقی دیگر کشورها هم حریم خصوصی اشخاص محترم    نکند.  برداریعکس 
  ها دولت  تجسس  برابر  در   باشد،  داشته  خصوصی   حریم  از   معقول   انتظار  شخصی   که  زمان  هر  در  اشخاص  صوصی خ  حریم  از  قانون اساسی   چهارم 

 (.  Maralyan, 2012, p.14)  کندمی  محافظت
 اطالعات   و  جنسی   پزشکی، رفتارهای  مانند سوابق  افراد  خصوصی   هایبخشاز    یعی وس  یفشامل ط  ی خصوص   یمحر  ةمحدود  جهیدرنت

 . شد  خواهد  هادولت غیرموجه و غیرقانونی  افشای برابر در  افراد شخصی 

است. کودکان نیز، به منظورحفظ کرامت ذاتیشان    شده  گرفتهبدین ترتیب، حق بر حریم خصوصی حق اساسی برای همة افراد بشر درنظر  
همچون سایر اشخاص، تابع قواعد عمومی  بنابراین، اصوًل کودکان نیز، از این حیث،  ؛  درجایگاه انسان، از حق بر حریم خصوصی برخوردارند 

پراکنده از حریم خصوصی بعضی از کودکان  در معرض خطر و    صورت بهناظر بر حریم خصوصی هستند. البته باید توجه داشت که قانونگذار  
و تبصرة این ماده    1399نان مصوب  قانون حمایت از اطفال و نوجوا   19در مادة    کهیطوربهاست  دیده حمایت کرده  تر مانند کودکان بزه پذیرآسیب

ة اجرایی قانون حمایت  نامنییآ   6است. همچنین، مادة    شدهاعالمآمیز ممنوع  دیده و در وضعیت مخاطره افشای اطالعات و تصاویر کودکان بزه 
دیده را ضروری دانسته  بزه ، رعایت حریم خصوصی کودک و نوجوان ادشده، در راستای تحقق اهداف قانون ی1400از اطفال و نوجوانان مصوب 

، ناظر به کودکان اشخاص مشهور لزوماً آمیز است و  یا در وضعیت مخاطره   دهی دبزه است. اگرچه این ماده، حسب ظاهر، فقط ناظر به کودکان  
کودک مصوب   سند جامع حمایت از حقوق کودکان، یعنی کنوانسیون حقوق  نی ترمهم، حمایت از حریم خصوصی کودکان در  حالن یباانیست،  
قانون اساسی    77قانون مدنی و اصل    9مادة    موجببهها  به این کنوانسیون ملحق شد و دادگاه  1372، بیان شده است. ایران نیز در سال  1989

کنوانسیون  این  به رعایت  مادة  ملزم  بیان    16اند.  کنوانسیون  نم -1: »دارد ی ماین  یا مکاتبات هیچ کودکی  امور خصوصی، خانوادگی  توان  ی در 
قانون قرار دارد.«    تیموردحماها،  کودک در برابر این مداخالت و یا هتک حرمت-2خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.  

خصوصی  ها در حریم  وان دخالت جامعه و رسانهت با توجه به این ماده، یکی از مصادیق مداخلة اشخاص ثالث در حریم خصوصی کودکان را می 
پرسش این است: در تعارض میان رعایت حریم خصوصی کودک    (. اینک،8، ص1399سنگچولی،  کودکان اشخاص مشهور دانست )شجاع

دارد؟ برای پاسخ به این پرسش لزم است از سایر مواد کنوانسیون حقوق کودک و    یک ترجیحها، کدامشخص مشهور و حق آزادی بیان رسانه
  توسط  که  کودکان  به  مربوط   اقدامات  در تمام-1کنوانسیون حقوق کودک آمده است: »  3مادة    1  دربند ز کمک گرفت.  اعالمیة حقوق کودک نی

  مالحظات  از اّهم  کودك  شود، منافع مي   انجام  حقوقي   یها، یا ارگاناجرائي   ها، مقامات، دادگاهو یا خصوصي   عمومي   اجتماعي   رفاه  مؤسسات 
  ضروري   و وسایل  برخوردار شود و امکانات  ویژه   باید از حمایت  دك: »کودارد ی م اعالمیة حقوق کودک نیز بیان    2اصل    طورنیهم« و  باشدمي 

یار  در اخت ربطیذ یا مراجع  قانون توسط آزاد و محترم  و در محیطي  و طبیعي  سالم نحوي به وي و اجتماعي  ، اخالقي ، فکري بدني  پرورش  جهت
 

، »اماکنی که بدون تجسس در  مزبورقانون    5ماده    ة در متن است. بر اساس تبصر  ادشدهیگفتنی است تعریف مذکور در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر محدودتر از تعریف  1.
ی  قو نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست«. در این معنا، هم ازلحاظ مفهومی و هم مصدا  ها مارستانیها، بها، هتلمشترک آپارتمان  ی ها، مانند قسمترندیگیقرار ممعرض دید عموم  

ر اساس تعریف اخیر، بعالوه، بسیاری از اماکن مانند بالکن خانه شود. به محدود است؛ زیرا حریم خصوصی محدود به معنای مادی و فیزیکی شده و شامل حریم اطالعاتی و ارتباطی نمی
 در این مکان نیز، شخص انتظار دارد تا کسی بدون اجازه حریم وی را نقض نکند. کهیشود، درحالمشمول عنوان حریم خصوصی نمی
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گیرد   وي منافع   بدین  قوانیني   و در وضع   قرار  بالترین  کودکان  منظور  داشته  اولویت  باید  بین حریم باشد   را  تزاحم  در  مواد،  این  به  توجه  با   .»
؛  وری استها، رعایت مصلحت طفل و منفعت او در اولویت قرار دارد و توجه به آن ضرآزادی بیان رسانه  ازجملهخصوصی کودک و سایر حقوق  

که مصلحت کودک به معنای رعایت همة عناصری ة چتری بر تمامی حقوق او کشیده شده است. توضیح آنمثاببهزیرا مصلحت و منافع طفل  
،  1398ی در موقعیتی مشخص برای یک کودک مشخص یا گروه مشخصی از کودکان ضروری است )روشن و حمدی،  ریگم یتصم است که برای  

او، محیط خانوادگی کودک،  آرزوهای کودک، مراقبت و نگه  ها و(. دیدگاه17ص   از کودک، رفاه  ی و  ریپذ انعطافی کودک،  ریپذ بیآسداری 
آیند که در هر  می   حساببهی مستقل از مصادیق عناصر مصلحت کودک  وزندگی  سالبزرگتوانمندی کودک، بالندگی کودک، گذار تدریجی او به  

، پاسداشت هر امری که باعث پیشرفت و تکامل انسان نابالغ  گری دانیببه، بهترین تصمیم را برای کودک گرفت.  شرایطی باید متناسب با این موارد 
این روند طبیعی   به معنای رعایت مصلحت کودک است و هر چیزی که موجب خلل در  بالغ شود  انسان  جوهری شود مصداق    و حرکتبه 

. در همین راستا، رعایت حریم خصوصی کودک به معنای پاسداشت مصلحت (25، ص  1398)روشن و حمدی،    رعایت مصلحت استعدم
 ر یتأث  او نفس  نفس و عزت اعتمادبه  گیری هویت کودک و و روند شکل  شخصیت او خواهد بود، زیرا نقض حریم خصوصی کودک ممکن است بر  

قرار    ریتأثکودک را تحت    ی حق تعیین سرنوشتنوع بهکند و  محروم  در آینده  ها  ها و انتخابرا از برخی از آزادی  ، اوطورنیهم و    منفی بگذارد
؛  گذارد   ریتأثفردی کودکان  و بر روابط بین باشد های روانی و اجتماعی متعددی برای کودک به همراه داشتهدهد. همچنین ممکن است آسیب

وی، حفظ حریم   منفعتمصلحت و    نی تأمخصوصی کودک و در راستای    ها و حق بر حریمرسانه  ین حق آزادی بیانتزاحم ببنابراین، در مقام حل  
ک ها ها و اهمیت آنبر حق آزادی بیان رسانه هراندازه ضروری است.  درهرصورت کودک  خصوصی  شود، نباید این آزادی در تعارض با منافع   د یتأ

نباید رویکرد متفاوتی اتخاذ    گرددی برمبه نقض حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور    وقتی موضوع    س،  . بر همین اسارد یقرار گعالیة کودک  
نباید در    ها چگونه است،که موقعیت اجتماعی والدین آننظر از اینخصوصی کودکان در میان است، صرف   ، وقتی پای حریم گری دانیببهکرد.  

در پرتو اصل برابری، نباید کودکان اشخاص مشهور را از کودکان افراد عادی    را ی ز(.  Robinson, 2014, p.560)  ها تردید کردحمایت از آن
یا مستثنا نمود؛  متمایز کرد و دستة نخست را از حق حریم خص این علت که والدین    همآنوصی معاف  مشهورند. همة کودکان    هاآنفقط به 

بنابراین، اخبار کودکان  Hong, 2016, p.1)  نظر از وضعیت اجتماعی والدین خود محافظت کنند از حریم خصوصیشان صرف   دارند حق  .)
باید در راستای حفظ مصلحت کودکان  ها  شر شود، بلکه حق آزادی بیان رسانهها منتمطلق و آزادانه توسط رسانه  صورت بهاشخاص مشهور نباید  

 مضیق تفسیر شود.  صورت به

 ها قائل به ترجیح حق آزادی بیان رسانه   دگاه ی د .  2

آزادی بیان و آزادی  ة آمریکا وجود دارد تطابق دارد. در این دیدگاه، اصل بر  متحد الت یادر نظام حقوقی    آنچهاین دیدگاه تا حدود زیادی با  
(. این دیدگاه اصل را بر حمایت از  236، ص  1389)محسنی،    شود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد انتشار اطالعات گذاشته می 

مایت از  ، به حوجود داشته باشد گذارد و چنانچه دلیلی بر نفع عمومی انتشار اطالعات خصوصی اشخاص مشهور یا کودکان آنان  ها می رسانه
کند،  ها مخاطب فراوانی جلب می نکه انتشار تصویر کودکان اشخاص مشهور برای آها، با توجه به اینپردازد. رسانهها می حق آزادی بیان رسانه

بار کودکان  در کسب و انتشار اخ  اقدامشان در توجیه    ها آنبر این باورند که حریم خصوصی این دسته از کودکان محدودتر از دیگرکودکان است.  
ها برای انتشار اطالعات خصوصی (. در این دیدگاه، دلیل گوناگون رسانهCohen-almanger, 2003, p.2)  کنند به دلیل متعددی استناد می 

مشخص گر  ست. اا  هاآن  ی رونی در تضاد با اظهارات ب  شانیواقع  ةکه چهراست    یکسان  یی نقد دورواین دلیل،    ةازجملشود.  می   دانستهپذیر  توجیه
به همسر گرفته است،    حترام مردم قرارامورد   جازدوا ر  صداقت د  نجابت و  و   خانواده  یها ارزش   ه دربارة موعظه علت  که ب  ی،عموم  ایه چهرشود  

خبر را پوشش دهند و توجه    نیا ، با انتشار تصویر این فرزند،  دارند ها حقرسانهنخستش خیانت کرده است و از این خیانت فرزند دیگری دارد،  
گاه شوند   دارند مردم حق  را ی ز؛  عموم را به آن جلب کنند    نوادةها را در خاارزش   نیا  کند ی خانواده صحبت م  ی هاارزش بارة  در  شخصی که  چنین  آ
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رسانی دربارة این مسئلة شخص ن است که آیا اطالع، سخن بر سر ایحالنیااب  (.Cohen-almanger, 2003, p.6)  ندکی نم   تیعار  خودش
، آیا بهتر نیست که رسانه از طریق دیگری توجه عموم را به آنچه  گری د  انیببهانتشار تصویر کودک وی شدنی نیست؟    جزبهمشهور از طریقی  

باید از طریق نقض حریم خصوصی کودک صورت پذیرد؟ همچنین،    لزوماً خواهد دربارة شخص مشهور بگوید جلب کند؟ آیا این اتفاق  می 
ت کنند. برای همین، باید آثار و لوازم منطقی  مشهور شوند و در قبال شهرت خویش، کسب منفع  اند خواسته  خود شود که اشخاص مشهورگفته می 

نیز استناد    یادادوستد رسانهکه حریم خصوصیشان محدودتر از افراد عادی شود. در همین مسیر، به موضوع  این  ازجمله را بپذیرند،    شهرتشان
تا    گذارندی م   ش یرا به نما  شانی خانوادگ   ی وص خص  یکه زندگ   یکه افراد مشهور  شویممتوجه می   یآسان به  ،ها به رسانه  یاجمال  یبا نگاهشود.  می 

خود    ی خصوص   ی از زندگ  ی بخش  است که وقتی اشخاص مشهور  شدهگفتهبر همین اساس،  .  ند ستیکم ن  کنند کسب    ی شتریب  تی شهرت و محبوب 
  ی وقت  کهیطوربه  .دیگر مقاومت کنند های  ندارند در برابر انتشار بخش، حق  دهند ها قرار می در اختیار رسانه  شتریب  تیشهرت و محبوب   یرا برا 

مشترک موفق خود   یصوص زندگ خ و در   شوندی م  هر اظ  ی متعدد  ی ون ی زیتلو  یهاو در برنامه  کنند ی را منتشر م  جشانخود خبر ازدوا   ،افراد مشهور
 (318، ص  1398مقامی و عطاران،)  خبر را منتشر نکنند   نیسکوت کنند و اشان  طالقبارة  ها درداشته باشند که رسانه  ع توق نباید    کنند،ی صحبت م

  خود ی  پابهخواهد با انتساب شهرت به ارادة خود شخص مشهور، عوارض آن را هم  ، این دلیل می بیترت نیابهچیزی نگویند.    هاآنیا از کودکان  
خواهد نشان دهد که شخص مشهور، در مسیر کسب شهرت، از حریم خصوصی خویش اعراض کرده است. ، می گری دانیببهشخص بنویسد.  

برای    که ی درحالغیرارادی و    صورت بهآید، بلکه در بعضی موارد  وجود نمی ، حقیقت این است که شهرت همیشه خودخواسته و ارادی بهحالنیباا
نباید بر  این اراده    همباشد، باز    آمدهدستبهارادی    صورت به، حتی اگر شهرت  عالوه بهآید.  د می وجوای از پیش وجود ندارد بهتحقق آن برنامه

 دارند حق  و اند نکرده  انتخاب  داوطلبانه را  شهرت  مشهور ، فرزندان افراددرواقع اثری داشته باشد.    هور،اشخاص ثالث، یعنی فرزندان اشخاص مش

 (.320، ص1398)مقامی و عطاران، باشند  خورداربر خصوصی  از حریم  عادی مردم همۀ مانند 

ک توجیه دیگر،   جهیدرنت .نند کی م ینقش الگو را در جامعه باز ی عموم یهاچهره  شود کهبر الگوبودن اشخاص مشهور است. گفته می  د یتأ
 Whittle)  کنند ی م  عمل   چگونه  کودکشان در تربیت    ها آنبپردازند و نشان دهند که    ها آن  ی از زندگ  ی شتریب  اتئیحق رادارند که به جز  نیها ارسانه

& Cooper, 2009, p.15  .) پرستار سابق فرزندان بکهام متهم به نقض مفاد قرارداد خود در مورد    بسون،یگ  هیبکهام عل  ینمونه، در دعوا   یبرا
ة عموم مردم است و زوج  موضوعات موردعالق  نیکه ا  لیدل   نی؛ به ای داد رأ پرستار    ع نف  به   ی بود. قاض  جزو  ن یا  ی کردن مسائل خصوص ن منتشر

آزادی بیان خود و حق  حقبهها ی، رسانههرروبه(. kenyon & Maline, 2005, pp.20-21) رادارند دادن ازدواج خود بکهام قصد خوب جلوه 
آوری  ها نیز، در مسیر این حق، اخباری را جمع گذرد، رسانهچه می   رامونشانیپبدانند در  دارندحقکنند: مردم  برای دانستن استناد می   مخاطبانشان
کنند و با توجه به اهمیت منافع عمومی بر  عمومی جامعه است استناد می رسانیشان در راستای منافع  ها به این دلیل که اطالعکنند. آنو منتشر می 

 ,Maropo & Jorge)  دانند را نادرست می   کودکانشانمنافع خصوصی اشخاص مشهور، پافشاری بر حق حریم خصوصی اشخاص مشهور و  

2014, p.23کنند،  ها حمایت نمی هور در برابر تجسس رسانهها در امریکا، معموًل بر اساس همین استدلل، چندان از اشخاص مش(. دادگاه
ک   فیحقوق و وظا  یی کای مرا  یۀاعالم  5آوری خبر اصول اخالقی را نقض کرده باشد. مادة  که رسانه در مقام جمع مگر جایی  که    کندی م   د ی بشر تأ

  ۀ متحد الت یدر ا  . مند شودهره خود ب  یو خانوادگ   ی خصوص   یزندگ   به عزت، شهرت و  زیآمنیقانون در برابر حمالت توه  تیحماهرکس حق دارد از  
آزاد  کای مرا حر  ی حق  حق  بر  دارد خصوص   می مطبوعات  ترجیح  زی  آزاد  را ی ،  اس  ان یب  ی حق  تضم  نی تری اساز  ق  شدهنیحقوق  اساسا در    ینون 
دقت و صحت آنچه منتشر   نیبه تضم  رسانه  نظر بود که واداشتن  نیبر ا  کای مرا  یعال  وانی د.  Maralyan, 2012, p.21))  است  متحدهالت یا
از    ت یحما  یاست برا  یضرور  ،کای مرا  یاول قانون اساس  یۀاصالح   و در راستای  . برای همینمنجر شود  یممکن است به خودسانسور  سازدی م

  ی تیحمامتحدهالت یدر ا  ی خصوص   می حر  ،ترتیب  (. بدین434، ص  1393)اسالمی،    شود  تیدروغ حما  سخنان  ی برخ   زابیان برخی واقعیات  
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ی اخبار مربوط به اشخاص وقت(. در این مسیر،  201، ص  1389کند )زندی،  از آن برخوردار است دریافت می   انیب  آزادی  مراتب کمتر ازآنچهبه
 1کنند. مشهور دارای ارزش خبری است، دادگاه ها به نفع عمومی مشروع استناد می 

 قائل به تمایز   دگاه ی د   . 3

است که برخی از    ی درحال پیشین، دو رویکرد ترجیح حریم خصوصی و مصلحت طفل و رویکرد ترجیح آزادی بیان بررسی شد. این    در دو بند 
به    با توجهیا  به نوع شهرت شخص و  دهند، بلکه بسته ها، حریم خصوصی یا آزادی بیان را ترجیح نمی ی و در همة حالتطورکلبهدانان،  حقوق

یا خصوصی  به تفکیک عمومی  قائل  از حق حریم خصوصی  برای برخورداری اشخاص مشهور  بودن مکانی که شخص در آن مستقر است، 
برای تفکیک، حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور    شدهانیبمعیارهای    بر اساسبنابراین در این دیدگاه در دو قسمت جداگانه،    شوند.می 

 شود. بررسی می 

 دیدگاه قائل به تمایز میان اشخاص مشهور   .1- 3

ها برای بیان آزادانه با حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور، برخی از نویسندگان میان مصادیق اشخاص  در مقام جمع میان حق رسانه
که    دارند   اعتقادهاد. این گروه  باید میان کودکان اشخاص مشهور سیاسی با غیرسیاسی تمایز ن  اعتقاددارند . اینان  اند شدهکیتفک مشهور قائل به  

شود که اگر افشای اطالعات به افراد غیرسیاسی دارند. در توجیه این تفکیک گفته می اشخاص مشهور سیاسی حریم خصوصی محدودتری نسبت
افتاده، این افشا در   رخطردرا ندارند یا تواناییشان    فشانیوظامداران توانایی انجام  مداران نشان دهد که سیاستمرتبط با حریم خصوصی سیاست

(.  Yanisky-Ravid & Lahav, 2017, p.1001)  ها را از انتشار چنین اطالعاتی منع کرد راستای منافع عمومی جامعه است و نباید رسانه
کار  طیدر مح ی ررهبدر جایگاه تا بتوانند رعایت کنند  خود ی خصوص  ی را در زندگ ی خاص  یهنجارها رودی انتظار م ی اسیز مقامات سا ،عالوه به

خود    ی شخص  یو هم در زندگ   ی کار  یهم در زندگ   دیبا  رد یامور جامعه را برعهده گ  ۀکه قرار است ادار  ی شوند. کس  رفتهیو از منظر مردم خود پذ 
، مجاز است؛ زیرا نشان نکرده  عملی در تربیت فرزند خویش  درستبهمدار، اگر نشان دهد که او  رو، انتشار عکس فرزند سیاستازاینالگو باشد.  

 ,Marop & Jorge)  موفق باشد، بنابراین در ادارة جامعه نیز، همین ضعف وجود خواهد داشت  دهد او در تربیت فرزند خویش نتوانستهمی 

2014, p.28  .)ا بر اشخاص مشهور سیاسی حاکم است و    ساسبر  های غیرسیاسی، شخصیت  برخالفاین دیدگاه، استانداردهای متفاوتی 
است، »تحمل   شده ذکرکه در کنوانسیون حقوق بشر اروپا  طور همانمقامات دولتی و سیاسی از حق حریم خصوصی کمتری برخوردارند، زیرا 

ای تند  انتقاد از جامعه را حتی اگر حمله  اند موظفمداران  سیاسی دموکراتیک است. سیاستی مختلف« یک قسمت اساسی از نظام  هادگاهی د
(. براین اساس، اشخاص مشهور  Maralyan, 2012, p.18)  خاطر منافع دموکراتیک تحمل کنندباشد و برخی عناصر افترا را داشته باشد، به

را نقض حق  ی دخالت در حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور غیرسیاسی  که برخ ، چنانی از حریم خصوصی بیشتری برخوردارند اسیرس یغ
. در  ندارد   یشانو اجتماع  ی شغل  ی به زندگ   ی طاارتباین افراد    ی خصوص   ی کنند که زندگ ی و ادعا م دانند  می   یخانوادگ ی  زندگ   و  ی خصوص   می حر

گاه  را ی زاست،    ارزش ی ب  ی عموم  ع نظر مناف  از  این دسته از افرادکه اطالعات مربوط به  همین مسیر، برخی بر این باورند    یبرا   ی از آن منفعت  ی آ
کننده در انتشار اطالعات خصوصی اشخاص مشهور سیاسی  منفعت عمومی که عامل توجیه جهیدرنت(. 58، ص  1391ندارد )استندلی،  جامعه

ازاین د  روبود، درخصوص اشخاص مشهور غیرسیاسی مفقود است.  قراردادن شخصی که  تعقیب  غالبًا  تحت  اینستاگرام حواشی  و  یوتیوب  ر 
 رسد. نظر می سازد، موجه و منطقی بهاساس دربارة بازیگران و هنرمندان منتشر می بی 

 
1. Shulman v. GroupWProductions 
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 بودن مکان بر اساس عمومی یا خصوصی   ز ی تما .  2-3

 مانند  داشته باشد؛ دسترسی یا مجوز خاص به آن   رضایت اخذ  به نیاز بدون تواند می  ی هرکس که است مکانی منظور از مکان عمومی  

 مانع  شرایط  اما این  باشد، داشته هایی محدودیت خاص شرایطی  حیث از است ممکن  عمومی  مکان است هر ها. طبیعی ها و خیابانپارک 

از اشخاص مشهور و کودکان آنان در فضای    توانآیا می   (. پرسش این است کهLevasseur, 1994, p.6)  بود نخواهد  آن شدن  ب محسو  عمومی 
ی بودن مکان قوانین مختلفی  و خصوص عمومی    بر اساسی از افراد  ربرداریتصوبا    ههدر مواج ی حقوقی  ها نظامعمومی عکس گرفت یا خیر؟  

های حقوقی،  . در این نظامهای حقوقی عکاسی از اشخاص اعم از کودکان در مکان عمومی با مانع قانونی مواجه نیستنظام  دارند. در برخی از 
ی از او نیاز به اجازة والدین و سرپرست او نیست. در این خصوص،  ربرداریتصوشود که اگر کودکی درمکانی عمومی حضور یابد برای  گفته می 

یت ضمنی  ة رضا منزل بهدانند، زیرا حضور شخص در مکان عمومی  می پذیر  برخی تحدید حریم خصوصی اشخاص در مکان عمومی را توجیه
اوست و کسب رضایت از همة افرادی که در مکانی عمومی هستند بسیار دشوار است و عکاس موظف نیست برای گرفتن عکس در مکان عمومی  

 زندگی  هایضرورت  و اجتماعی  زندگی  لوازم  نظر  از باید  شخص مبنا،  ن یبر هم.  (Korkeamäki, 2003, p.105از اشخاص رضایت بگیرد )

  ص   ،1397  ،ی رشکاریم)  باشد  وی  رضایت   به نیازی کهآنی ب شود  گرفته تصاویری  عمومی  مکانی  در وی از است  ممکن که بپذیرد  جمعی 
قوانین انگلستان، تصویربرداری از اشخاص اعم از زن و مرد و کودک درمکان عمومی قانونی است و نیازی به اخذ    بر اساس(. برای مثال  456

، تنها ممنوعیتی که 1انگلستان  1987از کودکان    محافظت، وفق قانون  حالنیباانیست.    نشانی والد رضایت اشخاص و در مورد کودکان، رضایت  
 نامناسب از کودکان چه در مکان عمومی و چه در جای دیگر است.وجود دارد گرفتن تصاویر 

عکس گرفت و منتشر کرد، اما اگر   هاآنتوان از  بدین ترتیب، بر اساس این دیدگاه، اگر کودکان شخص مشهور در مکان عمومی باشند، می 
است،   د یترد قابل، حقیقت این است که اعتبار این دیدگاه  حالنیبااممنوع خواهد بود.    هاآنبرداری از  در مکان خصوصی قرار داشته باشند، عکس 

ها، درست است که  های شخص نیست. افزون بر اینبه معنای رضایت داوطلبانه به تحدید حقوق و آزادی  لزوماً زیرا حضور داوطلبانه در عموم  
که از یک  متفاوت است. زمانی   کامالً ن  آی و ضبط  داربرعکسدر مکان عمومی ممنوعیتی برای »دیدن« وجود ندارد، اما دیدن یک صحنه با  

 مشاهده ناپایدار است. کهی درحال ماند،  ی شود این تصویر باقی می ربرداریتصوشخص و از یک واقعه 
از این ای از زندگی شخص است که شخص توقع ندارد  گفته شد، منظور از حریم خصوصی محدوده  نیازا ش یپگونه که  ها، همانجدا 

،  درواقع تواند در مکان عمومی نیز، حریم خصوصی داشته باشد.  بدون اجازة قبلی آن را نقض کنند. با توجه به این تعریف، شخص می دیگران  
که شخص انتظار دارد دیگران بدون رضایت او وارد آن نشوند، حریم خصوصی  یعنی جایی ؛  مالک حریم خصوصی انتظار متعارف شخص است

داند  اشخاص را در مکان عمومی فاقد حریم خصوصی می   رصورت هدر الکیت او نباشد. بر این اساس، این نظر که  است، حتی اگر لزومًا در م 
به نمی موجه  ازایننظر  نمی رسد.  را  رو  شخصی  هیچ  خصوصی  حریم  مکانکه  این  صرف بهتوان  کرد    در  نقض  دارد،  قرار  عمومی 

صرف آن  خصوص به(.  458  ص  ،1397،یرشکاریم) کودکان،  آننکه  از  امکان    نشان ی والد که  ظر  که  علت  این  به  نباشند،  یا  باشند  مشهور 
بیشتری از قبیل سوءاستفادة تجاری از تصاویرشان وجود دارد، وضعیتشان متفاوت است و در این زمینه باید حریم خصوصی  های  سوءاستفاده 

هایشان در  اند تا از اشخاص مشهور و خانوادهکه همیشه در کمین  2اهتوان اشاره کرد به پاپاراتزیاین سخن می   د ییتأبیشتری داشته باشند. در  
ی از کودکان اشخاص  ربرداریتصو  جهیدرنتهای عمومی عکس بگیرند و از طریق فروش این تصاویر درآمد کسب کنند.  ویژه در مکانبه  جاهمه

 ی کرد.ربرداریتصو بودن مکان از این کودکان توان به استناد عمومی مشهور درمکان عمومی نیز با محدودیت مواجه است و نمی 

 
1. Section 1(1) of the protection of childern act 1978 

2. PAPARAZZI 
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 توازن یة نظر .  4

رجحان    کیکدامکه در تعارض بین حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور و حق آزادی بیان    سؤالنظریة توازن کوششی است در پاسخ به این  
شود  ر برای حل تعارض میان حریم خصوصی کودکان و مصلحت ایشان و حقوق جامعه چه باید کرد؟ در این نظریه، تالش می گی دانیببهدارد؟  

توازن،  میانه  حلراه نظریة  انتخاب شود.  میانه  حلراهای  و  بر  اعتدالی  افراطی حاکمیت حقوق خصوصی  نظریة  دو  در حد وسط  که  است  رو 
اجتماعی )ترجیح حریم خصوصی بر آزادی بیان( و نظریة تقدم مصلحت اجتماعی بر حقوق خصوصی اشخاص )ترجیح آزادی بیان  مصلحت 

یة نظریة توازن این است که این نظریه قصد دارد نوعی  تسموجه(.  322، ص  1396گیرد )بیات کمیتکی و بالوی،  بر حریم خصوصی( قرار می 
 (.322، ص 1396نیادین افراد و مصالح اجتماعی جامعه برقرار سازد )بیات کمیتکی و بالوی، های بتوازن میان حقوق و آزادی

اند، با ایجاد توازن میان این دو حق، از نقض هریک جلوگیری کنند. در اروپا، وفق های حقوقی تالش کردهبر اساس همین دیدگاه، نظام
 گر ی کد است که در ظاهر ممکن است با ی  شدهشمردهخصوصی و آزادی بیان محترم    کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هر دو حق حریم  10و    8مادة  

دارد که اصل بر برابری همة حقوق است، ایجاد الگویی که بتوان توازن میان  دیوان حقوق بشر اروپا اعالم می   همغایرت داشته باشند اما، از آنجا ک
ی که دیوان عالی اروپایی برای رفع تعارض  امؤلفهترین  و کلیدی  نی تری م ی د ق  ی است.ضرورحق حریم خصوصی و حق آزادی بیان را بر آن بنا نهاد  

منظور از منفعت عمومی آن چیزی است که افراد هرجامعه  ست.  و اجتماعی ا  یمنفعت عموم  ار یمعدارد  بیان می   و برقراری توازن میان این دو حق
باشد. بدین ترتیب، معیار    مؤثرجامعه    سازسرنوشتانتشار آن اطالعات در ایجاد تصمیمات    کهیطوربهبدانند،    دارند حق قانونی و مشروع    طوربه

قانونی    ازلحاظکه در انتشار خبر یا عکس نفع عمومی برای جامعه وجود داشته باشد و  ، زمانی جهیدرنتاست.    یعت عمومفمنبرای برقراری تعادْل  
 (. ReveL, 2015, p.6) شودنمی  محسوب  ی خصوص  می نقض حرمردم حق دانستن داشته باشند، انتشار آن 

 ر یتأثاست    شدهف ی تعربرای او  که در قانون    ی نقشة  لیوسبه  که  ری وزنخستتوان اشاره کرد به مقام کلیدی و حساسی چون  برای نمونه می 
فرزندان، همسر، عادات، تعطیالت و چگونگی رفتار او با فرزندانش،   ازجمله  هرگونه انتشار اطالعات  نیبنابرا ؛  هر شهروند دارد   یبر روی  اگسترده 

بدین ترتیب، انتشار تصاویر و    .دارد عموم    یبرا بسیاری    تیاهمدرجایگاه و نقش مهم سیاسی او در جامعه و داشتن بیشترین قدرت و اختیارات،  
مقام   فرزندان  عموباقاعد   ری وز نخستیة سیاسی چون  بلندپااطالعات  منفعت  توجیه  ة   ,Yanisky-Ravid & Lahav, 2017)  شودی م می 

p.100.)    گرا جنسکه هماست    مداراستیدو س  ی جنس  شیداشتن از گرا اطالعمثال جالب توجه دیگر درخصوص ایجاد تعادل میان این دو حق
شود و در تصمیمات  محسوب می ی  منافع عموم  وجز  بازهماست،    ی خصوص   می مرتبط با حراین موضوع  هرچند    . باهم ارتباط دارند   هستند و 

گاهی   باید حق شخص نسبت  حتماً عموم تاثیرگذار است. در آلمان نیز    سازسرنوشت   یافتن بررسی شود به تصویرش در مقابل حق عموم برای آ
(kruger,1982, p.12  یا در حقوق ایتالیا با درنظرگرفتن حق انتشار تصاویر سعی در ایجاد توازن میان حریم خصوصی و آزادی .)است    شدهانیب

وجه   جهیدرنت  1تصویر نباید به نمایش گذاشته یا فروخته شود.  زند ی مو بر همین اساس، وقتی انتشار عکس شخص به شرافت و شهرت وی آسیب  
کند سود و منفعتی است که باید برای اجتماع لحاظ شود و پاسخ به این پرسش که آیا انتشار این اطالعات  را توجیه می   بسیار مهمی که این معیار

اش (. انتشار تصاویری از بوریس جانسون و خانوادهYanisky-Ravid & Lahav, 2017, p.1001)  ست یا خیرابرای افراد جامعه ضروری  
، شدهتوجه به مطالب گفته    اای از انتشار اخبار مفید برای جامعه دانست. بتوان نمونههای کرونایی را می ودیتدر مهمانی برگزارشده در زمان محد 

رسد برای یافتن این پرسش مطابق با تئوری توازن باید دید آیا انتشار تصویر و اطالعات کودک شخص مشهور نفعی برای جامعه دارد  نظر می به
ریه بدان معتقدند این است که ما نباید به دنبال وضع یک قاعدة ثابت و غیرقابل تغییر از طریق تقنین باشیم، بلکه با قائلین این نظ  آنچه یا خیر؟  

و عکاسان( این اختیار را بدهیم که در هر مورد با    نگاران روزنامهارائة معیارها و ضوابط مشخص به محاکم و انتشاردهندگان اطالعات )مانند  
 ,Yanisky-Ravid & Lahav, 2007)  ارها بر مورد خاص متوجه شوندکه آیا مجاز به انتشار اطالعات هستند یا خیرانطباق ضوابط و معی

p.1001.با توجه به آنچه گفته شد، در هر مورد برقراری توازن میان این دو حق متفاوت است .) 
 

1. Court of Rome, 12 Mar. 2004 
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های ی، دادگاه بدوی مجله را به علت انتشار بدون رضایت عکسبرای نمونه در پروندة کاترینا و ماریاکان، فرزندان فوتبالیست مشهور آلمان 
  خصوصدر  ها خواهانحق  طبق اصل اول و دوم قانون اساسی آلمان،    این بود که   بدوی   استدلل دادگاهها محکوم به پرداخت غرامت کرد.  خواهان

مکان    که در ه  دادهایی نشان می را در موقعیتها  خواهان  ها عکسة  زیرا هم   گرفته است،شان مورد نقض جدی قرار  حمایت از حقوق شخصیت
ی دادگاه بدوی برای پرداخت رأ؛ اما دادگاه تجدیدنظر  اند بودهی در مکان خصوصی  نوع و به  شد محافظت می   دخالت اشخاص ثالث  از  عمومی 

ها شطرنجی بوده است. این بود که ماهیت عکس  دنظری تجد ها لغو کرد. استدلل دادگاه  ها را به علت انتشار بدون رضایت آنغرامت به خواهان
ضرورت پرداخت   واهد کافی جدی نبوده است که بخة  اندازرا نقض کرده است، اما این مداخله به  تصویر خواهانها حق  اگرچه انتشار عکس

مذکور، برای برقراری توازن   کودکان  ریتصاو در آن پرونده، مجلة منتشرکنندة    1کند.   دارخدشهحریم خصوصی طفل را    و  غرامت مالی را توجیه کند 
 .منتشر کرده بود شطرنجی  صورت بهاطفال را  ریتصاو ی بیان،و آزاد میان حریم خصوصی کودک فوتبالیست مشهور 

ضرورت انتشار اخبار    ،منفعت عمومی   ازجمله  ی مختلف و متناسب با هر پروندهها مالک، قائلین به این نظریه، با درنظرگرفتن  بدین ترتیب
کوشند تا توازن را میان حق اشخاص می   ی است،بررس   ازمندین... که در هر مورد جداگانه    و   ریتصاوبودن    رواضحیغو اطالعات کودکان و واضح یا  

 بر حریم خصوصی و حق آزادی بیان جامعه اعمال کنند. 

 حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور   ۀ دربار رویکرد نظام حقوقی ایران  

نشریات و مطبوعات  : »خوانیماست. در این اصل، چنین می   شدهرفته ی پذ آزادی بیان    قانون اساسی حق  24بر مبنای اصل    در نظام حقوقی ایران،
  2« در این راستا، مطابق مادة  .کندرا قانون معین می   تفصیل آن.  در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند 

قانون مطبوعات    5ساختن افکار عمومی و افزایش معلومات و دانش مردم از وظایف مطبوعات برشمرده شده است. مادة  قانون مطبوعات، روشن
گاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه  سب و انتشار اخبار داخلی و خارجی بهنیز، ک در کنار    .داند ی مطبوعات م   ق قانونی حرا  منظور افزایش آ

 مسکن   حقوق،  مال،  جان،  ت،یث ی»ح  ،ی اساس  قانون  22اصل    موجببهاست.    شدهرفتهیپذ ها، حریم خصوصی کودکان نیز در نصوص قانونی  این
نیز مشمول آن    اصل،  ن یا  اطالق  به  توجه  با  عتًا،یطب«.  کند   ز یتجو  قانون  که  یموارد  در  مگر  است  مصون  تعرض   از  اشخاص  شغل  و کودکان 

افزونمی  مصوب    16مادة    موجببهبراین،  شوند.  کودک  حقوق  »  1989کنوانسیون  است:  پیوسته  آن  به  نیز،  ایران  خصوصی،  -1که  امور  در 
کودک در برابر این مداخالت و یا هتک  -2توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.  خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی 

  احکام  و  ی مبان  به  اخالل  موارد   در   جز  اتی نشر»  ،مطبوعات  قانون  6  ةماد  اساس  بر  مین راستا،قانون قرار دارد.« در ه   تیموردحماها،  حرمت
  اشخاص  ی خصوص   حقوق  مخل  دینبا  اطالعات  انتشار  جهیدرنت.  « آزادند   شوند، ی م  مشخص  فصل  ن یا  در  که  ی خصوص   و  ی عموم  حقوق  و  اسالم

  از   ی ابزارة  استفاد  را ی ز  ،است  شده  دانسته  ممنوع   یتجار   غاتیتبل  در   افراد  ریتصاو  از  یابزار  ةاستفاد  قانون  نیا  6  ةماد   10  دربند   ،نمونهشود. برای  
  استفاده   کودکان  با   مرتبط  محصولت  غاتیتبل  یبرا   یمشهور  شخص  کودک   ریتصو  از  است  ممکن  مثالً .  است  شانیا  حقوق  به  تعرض   اشخاص

  وفق   کودک  ی خصوص   می حر  نقض  برعالوه   توانی م   را  مورد  ن یا  که   شود  کاربردهبه  مجله  شتریب  فروش   یبرا   مشهور  شخص   کودک   ریتصو  ا ی  شود
 .دانست کودکان«  از یاقتصاد ی کش»بهره   مصداق 1399 مصوب  نوجوانان  و اطفال از تیحما قانون ث و  ت یبندها

حریم خصوصی    همگذار است و  قانون   احترام  مورد های قانونی لزم وجود دارد: هم آزادی بیان،  بدین ترتیب، در هر دو سوی ماجرا، پشتوانه
 زاحمت  نیا  رفع   به  صراحتاً   کیچیه  ی داخل  نیقوان  ان ی م  در  یک ترجیح دارد:رو، باید دید که در صورت تزاحم میان این دو، کداماشخاص. ازاین

 یحقوق   اتی ادب   در .  ندارد   حق  دو  نیا  انیم  تزاحم  رفع   درخصوص   ی حیصر   حکم  حقوق،  منبع   نی ترمهم  منزلةبه   ،قانون  ،گری دعبارت به.  اند نپرداخته
  به   رسانه  مجازبودن  واست    شدهگذاشته  اشخاص  ی خصوص   می حر  حفظ  لزوم   بر  اصل  ،ی پژوهش  در.  است  شدهپرداخته   تزاحم  نیا  به  کمتر  ز،ین

 انی ذاکر)است  شده  استناد   هاابررسانه  برابر  در   شهروندان  از  دفاع  لزوم   و  هارسانه  قدرت   به  پاسخ،   نیا  در.  است  شده  دانسته  استثنا  اطالعات  انتشار

 
1. KAHN V GERMANY Application No 16313/10 European Court of Human Rights, 17 March 2016 
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قانون اساسی و مادة    22حق بر حریم خصوصی مطابق اصل    اگرچه  که   توان گفت  این دیدگاه، می   درخصوص   .(120  ص  ،1399  همکاران،  و
ک ،  حالنیباااست،    شدهشمردهقانون حقوق شهروندی برای اشخاص محترم    36 )حریم خصوصی( سبب    کامل بر اجرای تام و تمام یک حق  د یتأ

استفاده کرد. بر این امر در توان از آن سوء هر حق دیگری، نمی   مانند که حریم خصوصی حق است اما  آن  ژه یوبهشود.  جامعه می   لطمه به منافع 
ک قانون اساسی    40اصل     « قرار دهد.   ی تجاوز به منافع عموم   ای  ریرار به غاض  ةلیرا وس  شیاعمال حق خو  تواند ی نم   کسچیهشده است: »  د یتأ

توانند با استناد به این حق باعث بدین ترتیب، باید گفت که هرچند حق حریم خصوصی اشخاص حق محترم و مهمی است ولی اشخاص نمی 
شخاص مشهور و فرزندانشان  ی مهم است که حریم خصوصی ا قدربهتوان گفت منفعت عمومی  ، می جهیدرنتورود ضرر به منافع عمومی شوند.  

 (.136ص ، 1399)ذاکریان و همکاران،  باید قربانی منفعت عمومی شود
توان  که در قوانین ایران می است. چنان  شدهدادهمنفعت عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص ترجیح    عمدتاً گذاری ایران نیز،  در نظام قانون

قانون مدنی ازدواج   1060مادة مصادیقی را یافت که مقنن، برای دستیابی به نفع عمومی، حق حریم خصوصی را نقض کرده است، برای نمونه،  
، به  1345اتباع بیگانة غیرایرانی« مصوب    ة زناشویی بانوان ایرانی بانامنییآزن ایرانی با تبعة خارجی را موکول به اجازة دولت کرده است. در »

برای   که  داده شده است  اختیار  مادة  ریگمیتصمدولت  ازدواج موضوع  اجازة  از    1060ی درخصوص  برخی  از حریم خصوصی  نبهجبه  هایی 
زاده،  و موسوی برخی مصالح باعث شده است که مقنن اجازة تجسس در حریم خصوصی را صادر کند )پرستش  نجایارجوع کند. در  اشخاص،

شوند باید در  قانون مدنی، نام اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می   1226طبق مادة  همچنین،    (.66، ص  1394
مکلف است حجر افرادی    العموم ی مدعقانون مدنی نیز،    1225دفتر مخصوصی ثبت شودکه مراجعه به این دفتر برای عموم آزاد است. طبق مادة  

نفع عمومی مجوز افشای اطالعات شود  را که ممکن است طرف معامالت بالنسبة عمده قرار گیرند اعالم کند. در این دو ماده نیز، مشاهده می 
موارد نقض حریم  ازجملهبودن محاکمه نیز علنی  (66، ص 1394زاده، های روانی( شده است )پرستش و موسویخصوصی اشخاص )بیماری

خواهند  اطالعات شخصی در جلسات دادگاه نمی   شدن مطرح   ازجملهجود یک منفعت عمومی است. افراد به دلیل گوناگون  خاطر وخصوصی به
، پس از طرح پرونده در  گری دعبارت بهبودن محاکمات است.  قانون اساسی اصل بر علنی   165افراد دیگر از این امر مطلع شوند؛ اما طبق اصل  

گاه شود. این امر در دادگاه می  ازآنچهامعه حق دارد دادگاه، اصل بر این است که ج برای جامعه مفید است، بلکه با نظارت عموم بر  تنهانهگذرد آ
ترین مصداق  توان مهم قانون اساسی را می   143ها، اصل  براینافزون   (.236، ص1389شود )محسنی،روند دادگاه به تحقق عدالت نیز کمک می 

ترین مصادیق حریم خصوصی میزان اموال و دارایی و  به علت منفعت عمومی دانست. یکی از مهم   زندانشانفرنقض حریم خصوصی مقامات و  
از مقام برای کسب ثروت، حق بر دانستن را بر حریم خصوصی مسئولن ترجیح داده   سوءاستفادهطریقة کسب آن است. مقنن، با فرض احتمال 

اند  ، مسئولن و مقامات مکلف 1394ات و مسئولن و کارگزاران جمهوری اسالمی مصوب  قانون رسیدگی به دارایی مقام  1است. طبق مادة  
د  صورت اموال و دارایی خود و همسر و فرزندان خود را پیش و پس از هر دورة خدمتی به رئیس قوة قضاییه اعالم کنند. بدین ترتیب، در رویکر

توان، در پناه منافع عمومی، حتی حریم خصوصی اشخاص را  می   روست. ازاینا  شدهدادهقانونگذار، منافع عمومی بر حریم خصوصی ترجیح  
 تحدید کرد. 

رسد باید بر اساس شرایط هر پرونده تصمیم  نظر می ، ترجیح کامل منافع عمومی بر حریم خصوصی نیز درست نیست؛ بلکه بهحالنیباا
که در فقه نیز، در مقام رفع تزاحم، به اهمیت دو  ترجیح است. چنانقابل  جه یدرنتیک از دو حق متزاحم اهمیت بیشتری دارد و  گرفت که کدام
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 2است.  شدهداده« ترجیح  تراحترامقابلدر ادبیات حقوقی نیز، »منافع    1(.409-408ه.ق، ص  1415)انصاری،    اند هموضوع متزاحم توجه کرد 
در صورت تزاحم دو حق، حقی را که از ارزش بیشتری برخوردار است بر حقوقی که ارزش کمتر دارند  های فلسفی نیز،  ها، در اندیشهبر اینافزون 

داده باور است که  ریتأثبا  (.  211، ص  1390  اند )رحمانی، برتری  از همین  آمده است:    139در مادة  گرفتن  آیین دادرسی کیفری چنین  قانون 
«. در این مادة مقنن حریم تر باشد مجاز است که از حقوق آنان مهم  ی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورت   ی و بازرس   شیچنانچه تفت»

 واحوال اوضاعبدین ترتیب، قاضی باید بر اساس »  داند.می   نقضقابلتر  را در صورت وجود امری مهم  مصادیق حریم خصوصی   نی ترمهممنزل از  
از دو حق متزاحم اهمیت بیشتری دارد؛ در این مسیر، باید پرسید: آیا انتشار تصویر کودک متعلق به شخص  کیکدامهر پرونده« بررسی کند که 

و   منافع عمومی جامعه  راستای  در  یا  اطالع  منظوربهمشهور  دارد  اهمیت  برای جامعه  که  است  از چیزی  به حس    قصد به  صرفاً رسانی  پاسخ 
افزایش فروش و کسب سود این مسیر، می   کنجکاوی مخاطبان و  یکی از والدین    کهگاه آنتوان از یک قرینه نیزکمک گرفت:  بیشتر است؟ در 

است. برای    رگذار یتأثدر منافع عمومی جامعه  توان فرض را بر این گذاشت که انتشار اطالعات مربوط به ویشخص مشهور سیاسی باشد، می 
، سیاسی یا  حالنیباادر افشای اطالعات این اشخاص نفع عمومی متصور است.    غالباً همین، بهتر است که از آزادی بیان حفاظت شود چراکه  

بودن  اسیرس یغ نیست.    لزوماً ی  عمومی  منفعت  وجود  تشخیص  برای  معیار  بین  درواقع تنها  باید  نیز  سیاسی  مشهور  اشخاص  درخصوص   ،
 ریتصو  انتشار  که  گاهآن  (.55، ص  1394زاده،  سوی )پرستش و مو  با افشاگری در راستای منفعت عمومی فرق گذاشت  مورد ی بهای  کنجکاوی 

  که یی درجا  اما  ؛دانست  هیتوج   قابل  را   رسانه  اقدام  توانی نم  رد،یگ  صورت   مخاطبان   شیافزا   و  مردم   توجه  جلب  منظوربهشهور فقط  م  شخص  فرزند 
 .  باشد پذیر یهتوج  ویرتص انتشار رسدی م  نظربه دارد، ریتأث ها آن ی زندگ  بر که است ی امر از مردم باخبرکردن منظوربه اقدام نیا

 مربوط   اطالعات   انتشار  ی کل  طور به  و  ریتصو  انتشار  ة دربا  تواند ی م  یکس  چه  رانیا  یحقوق   نظام  در  که  است  مهم  اریبس  زین   سؤال  ن یا  به  پاسخ
  تواند ی م  ی ول  ر،یتصو  حق  ی مال   ة جنب  به  توجه  با  و  3.م.ق  1182  و  1181  مواد  اساس  بر  ،گفت  د یباد.  ریبگ  میتصم  کودکان  ی خصوص   می حر  به

  1041  ةماد)  ازدواج  ی عنی  محجور  یشخص  ی زندگ  ابعاد  نی ترمهم  از  ی کی  ةدربار  تواند ی م ی ول   ی وقت  عالوه،به.  رد یبگ  میتصم  کودک   ریتصودربارة  
  سخن   نیهم.  داشت  خواهد  زی ن  را   او  یرمالیغ  حقوق  ر یساة  دربار  ی ریگمیتصم  ار یاخت  مسلماً   رد،یبگ  میتصم.(  م.ق  1137  ة ماد)   یو  طالق   و(  م.ق

  امور  یةکل در  او یقانون  ی ندگ ی»نما ز،ین و است  ی رمالیغ امور به  ناظرظاهر به که ه« یعلی مول شخص »مواظبت چه ست،ا اجرا  قابل زین میق ةدربار
  محجور   مصلحت  خود  ی ریگم یتصم  در   میق  ای  یول   که   آنجا   است   ی هیبد   ..(م.ق  1235  ة ماد)  است   شده   داده  میق  به   «ی مال   حقوق  و   اموال   به  مربوط 

 4.(میق ةدربار قانون همان  1238ة ماد  و  ی ول  ةدربار. م. ق 1184 ة ماد) داشت خواهد  تیمسئول  نکند، تیرعا را 

   گیری نتیجه 
های سنتی و چاپی مانند روزنامه سرعت انتشار های نوینی شکل بگیرد که در مقایسه با رسانه های نوین باعث شده است که رسانهتوسعة فناوری 

ی  ها وجود آمده است، شامل رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکهة پیشرفت فناوری در قرن بیستم بهجی درنت ها که  بیشتری دارند. دستة نوین رسانه
 

نقاذ انه لیجب في  ان الهم...  ااعده في باب التزاحم تقدیم جن مقتضی الق: »فال163ص.  تا،یب  نا،ی ، ب2.ج،  2سید محمدکاظم بن عبدالعظیم، حاشیه المکاسب، ج.  ،یزدی  یطباطبائ  .1
ن  ان کا ن عنده من المال ما لیکفی ال لحد الدینین وان اهم وکذلك لیجب تقدیم دین السابق اذا ک اني اذا ک انقاذه بل یالحظ الهمیه ویقدم الثاالغریقین تقدیم من غرق اول وتعلق التکلیف ب

ني بعد الموت وهکذا في کل واجبین  ان حدث الدین الثان حقه تعلق بالترکه قبل الخر بان ک ا المطالبه ایضا وکذا لیجب تقدیم احد غریمي المیت في الدین المستغرق والسابق سابقا في  
 متزاحمین لیالحظ السبقیه بل الهمیه...«. 

.  کندمی نی تر را تأماحتراماند که برتری منافع قابلای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانستهپاره ». 83 ص ،1376  بستانتا و بهار ،11 و 10.ش نظر، و نقد عدالت، و حقوق  ناصر، کاتوزیان،. 2
 .«تر رجحان داده شوداحترامتر، منافع قابلمنافع قوی یجامقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگیرد و به

  ا ی   محجور  هاآن  از  یکی  و  باشد  داشته  یپدر  جد   هم  و  پدر  هم  طفل   هرگاه : »یمدن  قانون  1182  ۀماد  «.دارند  تیول  خود  اولد  به  نسبت  یپدر  جد   و  پدر  از  کیهر: »یمدن  قانون  1181  ۀ ماد  .3
 «.شودی م ساقط او یقانون  ت یول  گردد هیعل یمول  اموال در تصرف از ممنوع  یعلت به
به درخواست رئیس حوزه قضایي پس از  »هرگاه ولي قهري طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولي علیه گردد به تقاضاي یکي از اقارب وي و یا    -4

ق.م، »قیمي که تقصیر در حفظ مال   1184نماید...«،  ماده  ا به عنوان قیم تعیین مياثبات، دادگاه ولي مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي ر
 همان قانون. 1238تلف مستند به تفریط یا تعدي قیم نباشد.«، ماده  علیه بنماید مسوول ضرر و خسارتي است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا مولي
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های  اند. با ظهور شبکهوجود آمدههای اجتماعی بر بستر آن به شک، در میان این موارد، اینترنت نقش زیربنایی دارد و شبکهشود. بی اجتماعی می 
در    سرعتهب تواند پیام یا تصویری را  خود می اجتماعی، هر شهروند به یک خبرنگار بالقوه تبدیل شده است که با استفاده از دوربین تلفن همراه  

های نوین، بود. پس رسانهان  نگارهای اجتماعی این امکان محدود به خبرنگاران و روزنامهپیش از شبکه  کهی درحالمعرض دید همگان قرار دهد،  
 اند.را رقم زده گونهانقالب گستردگی تولیدکنندگان محتوا حرکتی  ازلحاظ سرعت و هم  ازلحاظ های اجتماعی، هم با محوریت شبکه

تولیدکنندگان محتوا در شبکه از موضوعات جذاب برای شهروندان و  های اجتماعی موضوعات مربوط به حریم خصوصی کودکان  یکی 
 های نوین اعمال شده وقی بر رسانهقی های نوین باید بررسی شود تا ضوابط حقوقی د اشخاص مشهور است. موضوع حریم خصوصی و رسانه

 های نوین و حق حریم خصوصی اشخاص برطرف شود. تعارض حق آزادی بیان در رسانه
آیا کودکان اشخاص مشهور، همچون کودکان افراد عادی، از حق حریم خصوصی برخوردارند یا حریم خصوصی این کودکان محدودتر  

نظر از والدین اشخاص، همه را به یک اندازه مستحق حریم خصوصی  کنند و صرفری استناد می است؟ در پاسخ به این پرسش، برخی به اصل براب
  نی تأمرو، اقتضای باری بر شخصیت کودک در آینده داشته باشد. ازاینکه نقض حریم خصوصی کودکان ممکن است آثار زیانآن ژه یوبهدانند، می 

متعلق به شخص مشهور باشد. در برابر این باور، برخی دیگر به اهمیت آزادی بیان  که  مصلحت کودک بر رعایت حریم خصوصی اوست ولو آن
دانند. اینان بر این باورند که انتشار منافع عمومی می   نی تأمکنند و انتشار اطالعات از زندگی خصوصی اشخاص مشهور را در راستای  استناد می 

ها برای انتشاردر راستای اجرای  ، اقدام رسانهجهتنیازا عی این اشخاص شود و  تواند سبب افشای چهرة واقتصاویر کودکان اشخاص مشهورمی 
 رسانی خواهد بود.برای اطالع هاآننقش 

که شخص مشهور فردی سیاسی است یا خیر، سبب  شوند؛ ایندر برابر این دو دیدگاه، برخی دیگر میان نوع شهرت شخص تفکیک قائل می 
که کودک در مکان عمومی قرار دارد یا در مکان خصوصی تری داشته باشد. همچنین، اینتر یا وسیع محدودشود که کودکش نیزحریم خصوصی  می 

 است.   مؤثراش در میزان حریم خصوصی 
و با ارائة معیارهایی مانند منفعت عمومی به دنبال برقراری توازن عادلنه میان حق حریم خصوصی    کنندبرخی دیگربه نظریة توازن استناد می 

کند، بلکه با نظر به عوامل مختلفی مانند . نظریة توازن فقط به ارائة معیار ثابتی مانند سیاسی یا غیرسیاسی بودن توجه نمی اندانی بحق آزادی    و
، امکان رعایت نفع عمومی با عدم نمایش چهره یا شخصیت کودک شخص مشهور، امکان تصور نفع عمومی در انتشار منتشرشدهجنس اطالعات  

 کند. ، در هر مورد به تجویز نقض حریم خصوصی یا حفاظت از آن حکم می ؤثرماطالعات و سایر عوامل 
باوجود به رسمیت شناختهنظر می به ایران،  بالترین سطح هرم  رسد در نظام حقوقی  بیان و حق حریم خصوصی در  شدن دو حق آزادی 

جه به این سکوت، در مقام رفع تزاحم بهتر است قاضی اهمیت  قانونی، یعنی قانون اساسی، توجهی به رفع تزاحم بین این دو حق نشده است. با تو
مبتنی بر شرایط هر پرونده   بارهنی درا گیری دو حق متزاحم را بسنجد و حقی که اهمیت بیشتری دارد را بر دیگری ترجیح دهد. بدین ترتیب، تصمیم

 خواهد بود. دادهرخ و مجموع رویدادهایی که در آن  
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