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استفاده از هواپيماي قابل کنترل از راه دور و لزوم رعايت حق حريم
خصوصی
لیال رئیسی - 1مسعود راعی - 2معصومه ابراهیمی
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دریافت -1331/8/21 :پذیرش1331/12/21 :

چكيده
پیشرفتفناوریهواوفضاباالخصدرقرنبیستمازنوعدیگریازپرندههوایی
[هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه دور]رونمایینمودهاستکهدرکاربردهای
نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار میگیرد .در سالیان اخیر کاربرد کشوری این
هواپیماهاتوسعهفزایندهاییافتهاست.بااختراعوگسترشاستفادهازاینفناورینوینو

باتوجهبهقابلیت هایآن،فضایهواییتبدیلبهیکنگرانیوتهدیدجدیبراینقض

حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالشهای مشابه در زمینه کاربرد
هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدورازراهدوروتاثیرآنبرحقحریمخصوصی
مردممواجههستند.دراینمقالهتاثیرکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور
ازراهدور برحقحریمخصوصیافرادولزومرعایتاینحقهنگامتدوینمقررات
مربوطبهبهرهبرداریازهواپیمایمذکورباتوجهبهمزایایاقتصادیواجتماعیکاربرد

بررسی،تحلیلوتاکیدقرارمیگیرد.
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مقدمه
پیشرفتفناوریهواییباالخصدرقرنبیستم،ازنوعدیگریازپرندههوایی1رونمایی
نموده که هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدورازراهدورنامداردوهمانندبسیاریاز
فناوری هایدیگرازبُعدفنیسریعترازبُعدحقوقیپیشرفتنموده است.براساستحلیل
اخیر بی  -آی  -اینتلیجنس ،2سرمایه گذاری روی این هواپیما تا سال  2228از رقم 82
میلیارددالرفراترخواهدرفت.علیرغماینکهدرکنوانسیونشیکاگو 8311به اینهواپیما
تصریح شده و الزاماتی برای کاربرد آن تعیین شده است ،لیکن تاکنون یک چهارچوب
حقوقیکاملویکپارچهومنطبقباویژگی هایفنیاینوسایلپرندهتدویننشدهاست.
تقاضای روزافزون استفاده از این هواپیما در کاربردهای کشوری ،موجب بروز برخی
چالشهاازجملها یجادتزاحمبرایبرخیازحقوقافرادشدهاست.لذاضروریاستمیان
منافع اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری و لزوم رعایت حق حریم خصوصی افراد
تعادل برقرار گردد ،زیرا رعایت این حق جزء حقوق به رسمیت شناخته شدهِ شهروندان
محسوبمی شود.بااختراعوگسترشکاربردفناوری هواپیمایقابلکنترلازراهدوراز
راهدورازراهدور  باتوجهبهقابلیت هایآنازجملهحملدوربینهایپرقدرتومجهزبه
سنسورهایقوی،فضایهواییتبدیلبهیکتهدیدبالقوهبراینقضحقوقشهروندیشده
است.بنابراینبایدشرایطومحدودیتهاییبرایبهرهبرداران اینهواپیماهاتعییننمودتا
مانع نقض حق حریم خصوصی افراد شوند .همچنین هر قدر این وسایل پرنده ارزانتر و
پرکاربردترمی شوند،گسترهتهدیدآنهاهمافزایشمی یابدولذاتعیینیکابزارکنترلی
مناسب،براینحوهکاربردآنانضروریاست.هماکنوندراکثرکشورهایدنیا ،مقامات
حکومتیمانندمقاماتقضاییوپلیسازاینفناوریبعنوانیکابزاراجرایوظایفقانونی
استفاده نموده و سازندگان ،بهره برداران و تعمیرکاران این هواپیماها و تجهیزات آنها از
حقوق خود برای استفاده از این فناوری حمایت می کنند .سنسورهای این وسایط پرنده،
کاربردآنهاراسهلترواقتصادیترنمودهاند(.) Weinberger, 2012: 1تقریباًهمهکشورها
1. Air Vehicle.
2. B-I- Intelligence.www.intelligence.businessinside.com/drone-technology-uses-20177.Exploring the Latest Drone technology for Commercial, Industrial and Military
Drone Uses [13july,2017].
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با مشکالت مشابه در زمینه کاربرد این فناوری و تأثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم
روبروهستند.تزاحمایندوحقعمومیوخصوصیومتأثرشدنیکیازحقوقاساسی
افرادبهعلتکاربردروزاف زوناینفناوریموجبطرحسواالتیبدینشرحشدهاست:آیا
صدور مجوز برای فعالیت این هواپیما به مفهوم عدم توجه به حق حریم خصوصی مردم
است؟آیابایدبهشرکت هایتجاریاجازهدادهشودتابرایکسبسودودرآمدواهداف
اقتصادیوتجاری،از هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور کهمجهزبهدوربیناست
وتصاویرتهیهشدهباایندوربین هابهباالترینقیمتفروختهمیشود،استفادهنمایند؟آیا
ابزارهای حقوقی و فنی الزم برای حمایت از حق حریم خصوصی افراد هنگامی که از
هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور استفادهمیشود،وجو ددارد؟بافرضالزامی
بودن کاربرد این هواپیماها ،چه اقداماتی باید برای صیانت از حق حریم خصوصی افراد
انجامشود؟
بطورکلینگرشافکارعمومینسبتبهکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه
دور ازکشوریبهکشوردیگرمتفاوتاست.باتوجهبهاینکهاینفناوریمنافعیرادرابعاد
مختلفبرایجوامعبشریبهارمغانآوردهاستبنابراینمقاماتمسئولتدوینمقرراتدر
هر کشوری باید مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه کاربرد آنها را به گونهای تدوین
نمایندکه هردو حقرعایت شود ،بدون اینکه برای دیگریمحدودیت وتهدیدی بوجود
.بهتعبیردیگر،میبایستیمیانمنافععمومیکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه

آید
دور  در فضای هوایی و حق حریم خصوصی مردم ،تعادل برقرار کرد .در این پژوهش،
موضوعلزومتدوینیکچارچوبحقوقیمتعادلبرایبهرهبرداریازهواپیمایقابلکنترل

ازراهدورازراهدورباتوجهبهفوایداقتصادی،فنی،اجتماعیو...آنوحقحریمخصوصی
افراد مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و رویه قضایی مربوط به این موضوع نیز در حد
ضرورتمورداشارهقرارخواهدگرفت .
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برایجمعآوریوانتشاراطالعات،

استفادهازهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور
هاینصبشدهبررویبالنهای


میالدی،دوربین
موضوعجدیدینیست.دراوایلسال8181

محتوی هوای گرم،تصاویریازشهرهای آمریکاتهیه نمودند و یکعکاس بنامجرج آر
الرنس 8در زمینه ترویج استفاده از عکسبرداری هوایی از طریق استفاده از کایتها و
بالونهایی که یک دوربین  13پوندی را حمل میکردند ،نقش مهمی را ایفا نمود 2.این

عکاس ،انهدام سانفرانسیسکودراثرزلزلهدر سال 8323راازارتفاعچندصدفوتی سطح
زمین عکسبردارینمود و یکسفینههواییبنامخودش[الرنس]ایجادکرد که شامل81
کایتبزرگبودوقابلیتحملدوربینازارتفاعچندهزارپاییسطحزمینراداشتند6.اصوال
آوریوکسباخبارواطالعاتاستفادهمیکنند


هایمختلفیبرایجمع
خبرنگارانازفناوری
کهاستفادهروزافزونازفناوریهواپیمایقابلکنترل ازراهدورازراهدور بنابهدالیلذیل
میباشد:
یکیازآخرینفناوریهایمورداستفادهدرقرن 28
  برای تصویربرداری از برخی مناطق که در آن بالیای طبیعی رخ داده است،محدودیتهایفیزیکیوجودداردکهدراینمواقع،استفادهازاینهواپیماهادارایتوجیه

بدلیلمحدودیتهاومشکالتناشیاز

منطقیاست.بعنوانمثالتیفونهیان1درنوامبر2286
عدم امکان دسترسی خبرنگاران به منطقهای که در معرض بالیای طبیعی قرار گرفته بود،
عرضفیلیپینراطیوجان 3222نفررانجاتداد.اگرخبرنگارانمیخواستندباابزارسنتی
رایجروزنامهنگاریاینکارراانجامدهند،صرفاًمیتوانستندتصاویرمحدودیتهیهنمودهو

آنهاراباتأخیرزیادبهاطالعجامعهبرسانند.شبکهخبریسیانان8یکیازاولینآژانسهای
دریکیازوسیعترینمناطق

خبریبودکهازیکهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور
فیلیپین3استفادهنمود.
 استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور نسبت به روشهای سنتی1. George R Lawrence.
2. www.dailymail.co.uk/news/article-2347122/the-incredible-aerial-photographs-americancities-taken-worlds-drone-pioneer-took-images-1900s-cameras-attached-kites.html.
[2017/08/25].
3. www.motherboard.vice.com/en_ca/blog/a-brief-history-of-pre-drone-vintage-aerial]photography.[2016/11/9
4. Typhoon Haiyan.
5. CNN
6. Tacloban.
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تراست.بسیاریازرسانههاازکاربردهواپیمایقابلکنترل


آوریاطالعاتخبری،ایمن

جمع
از راه دور از راه دور برای تهیه و انعکاس اخبار مناطق بالقوه خطرناک استقبال کردهاند
)2014: 359

 .)Hermida,از سال  2282با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان،

آژانس هایخبریبرایتهیهوانتشاراخبارمربوطبهآنمنطقهازهواپیمایقابلکنترلازراه

دور از راه دور مجهز به دوربینهای قوی استفاده نمودهاند 2012: 30

 .)(Corcoran,این

توانندازفضاهایخطرناکمانندآتشفشانهایفعالکهخبرنگارانوسایرافراد


ماهامی
هواپی
نمیتوانندبطورایمنبهآنمناطقنزدیکشوند،عبورنمایند.

تواندهزینهجمعآوریاخبارو

استفادهازهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور می
ایمنافعاقتصادیمیباشد.

اطالعاتراکاهشدهدولذادار
مزایایکاربردرسانهایهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدورکهبطورمختصرموورد
اشارهقرارگرفت،نبایدموجبنقوضحوقحوریمخصوصویافورادشوود.همچنوانکوهیوک
حقوقدانبنامدیاناکوپر8گفتهاست،دادنقدرتکافیبهیکگروهخیلیخطرنواکاسوت2.
اگرمقرراتمربوطبهحمایتازکاربردرسانهایهواپیمایقابولکنتورلازراهدورازراهدور
توسووطخبرنگووارانشووفافنباشوود،قابلیووتعکسووبرداریوچوواافوووریتصوواویرافووراد،
روزنامهنگارانرامستعداشواعهشوایعاتدرجامعوهموینمایود(.)Grombly, 1992: 349اصووالً

خبرنگارانعالقهخاصیبهدانستناطالعاتخصوصیافورادبوویژهاشوخاعمعوروفدارنود.
بنابراینبایدتعیینشودکهمیانایندوحقچگونهمیتوانتعادلبرقرارنموود6.بودیهیاسوت
هرچقدرنحوهاستفادهخبرنگارانازفناوریهاینوینخبریمانندهواپیمایقابلکنترلازراه
دورازراهدورضابطهمندترشود،مرزهایحریمخصوصیمردمبهتررعایتمویشوود.عوالوه
برخبرنگارانوموسساترسانهای،یکیدیگرازنهادهاییکهازفناوریهواپیمایقابلکنترل
کند،نیروهایپلیسمیباشوندزیورا


برایانجاموظایفمحولهاستفادهمی
ازراهدورازراهدور
اینفناوریمیتواندکمکزیادیبهآنهابورایکشوفجورایموتعقیوبمجورمیننمایود1.در

1. Diana Cooper.
2. M Ehtisham Abid &Travis Austin & Daniel Fox, 2014: avilable at: http:// www.
wpi. edu/ Academics/ projects. Drones, Uavsand Rpas, p 64[2017/06/14].
3. Kleindienst V. Mandel, 1972. Leagle: Available at: http://www.Leagle .com / decision /
]19721161408 US 753 – 11144. Xml/[2017/06/28
4Ibid.
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واقعهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدوربهنیروهایپلیسکمکمیکنودکوهنگرانوی
عمومیجامعهوشهروندانازبابتورودآسیبازسویمجرمینوتبهکارانبهمردمبرطورف
گرددکهاینخودنوعیحمایتازحقحریمخصوصیمحسووبمویشوود.فرگووسرئویس
موسسهبینالمللیپلیس(اینترپل)درمورددالیلاستفادهپلیسازهواپیمایقابولکنتورلازراه
دورازراهدورگفتهاست«هدفازاینکاربهبودکسباطالعواتوموفقیوتبهتوراقودامات
پلیسیاست.اوهمچنینتاکیدنموودهاسوتکوهپلویسنمویخواهودازایونفنواوریصورفاًدر
اموریسطحپایینمانندگشتزنیاستفادهنماید8.


.2صل حاکميت هوايی در کنوانسيون شيكاگو 1411
یکیازاصولمسلمحقوقبینالملل،بهرسمیتشناختنحقاعمالحاکمیتکشورهادر

قلمرو سرزمینی آنها است .حاکمیت به سرزمین معین محدود میشود و نمود خارجی آن،
باشد.حاکمیتدرسطحبینالمللیبه


هادرروابطباآنهامی

مستقلبودندولتازدیگردولت
توانندبردیگردولتهااعمالو


هاقدرتمافوقبودنخودرانمی
اینمعنیاستکهدولت
معتقداستحقوقدانانبینالمللیازتعریفنمودنواژه"حاکمیت"،

تحمیلنمایند.دوگارد 
خودداریمی کنند،زیرااینواژهدارایمعنایقابلانعطافیاستکهخودشراباسیاستیکه

گیرد،وفقمیدهد).(Dugard, 2012: 69هوبرحاکمیترابشرح


درآنمورداستفادهقرارمی
فوقتعریفنمودهاست:حاکمیتدررابطهبینکشورهابهمعنیاستقاللاست.استقاللدر
ر ابطهبایکسرزمین،بهمفهومحقاعمالقدرتدرداخلبرایخارجکردنحیطهاقتدارهر
کشوردیگرمیباشد) 2.(Huber, 1928: 180مواد 1و 8وبندجماده 6کنوانسیونشیکاگو،

بیانگراصلحاکمیتدولمتعاهداینکنوانسیونمیباشند6.بندالفماده6کنوانسیونمذکور

دهکهاینکنوانسیونفقطمربوطبههواپیماهایسیویل[کشوری]میباشد1.بنابراین

مقررنمو
1. Ibid.
14. Island of Palmas Case [United V. The the Nether landsLands], Perm. ct. of
Arbitration, 2 U.N. Rep. Int’l Arb. Awards 829 [1928].
.6بهموجبماده 8کنوانسیونشیکاگو،کشورهایمتعاهدقبولدارندکههرکشوریحقحاکمیتتامومطلقنسبتبه
فضایمافوققلمروخوددارد.ماده  2کنوانسیونمذکورهمتصریحنمودهکهازنظراینکنوانسیون،قلمرویککشور
عبارتخواهدبودازاراضیوآبهایساحلیمتصلبهآنکهتحتحاکمیتیاقیومتوحمایتآنکشورقراردارد.
یدولتی[نظامی،گمرکی،پلیسی]تحتشمولاینکنوانسیوننمیباشند.

.1بموجبماده6کنوانسیونمذکور،هواپیماها
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با توجه به مفاد مقدمه کنوانسیون شیکاگو که تصریح نموده است :هدف انحصاری
کنوانسیون ،تنظیم فعالیتهای هواپیمایی کشوری است ،صرفا هواپیمای کشوری مشمول
کنوانسیونمذکورمیباشد.ماده 1کنوانسیونشیکاگومربوطبهنحوهاستفادهازهواپیماهای

قابلکنترلاست.حکماینمادهایناستکهاگریکهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه
دور  بخواهد وارد قلمرو هوایی یک کشور متعاهد دیگر شود ،با توجه به اصل حاکمیت
هوایی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است ،باید درخواست دریافت مجوز
ورودنماید.مقایسهمفادمواد 8و 1کنوانسیونشیکاگوبیانگرایناستکهباتوجهبهاصل
حاکمیتهواییمندرجدرماده8کنوانسیون،مفادماده1کنوانسیونمذکورتأکیدیبرلزوم
رعایتاصلحاکمیتهواییکشورهاتوسطبهرهبردارانهواپیمای قابلکنترلازراهدوراز

میباشد.
راهدور 

1

 .3مفهوم و قلمرو حق حريم خصوصی
برایتبیینصحیحنقضحقحریمخصوصیافرادتوسطهواپیمایقابلکنترلازراهدور
از راه دور ،باید واژه «حریم خصوصی» تعریف شود .اگرچه پذیرفته شده حق حریم
خصوصی ،یک حق بنیادین بشمار میرود ،اما مفهوم و قلمرو آن محل اختالف است .در
اروپا،اتحادیهاروپاحقحریمخصوصیرابعنوانیکحقبنیادینبهرسمیتشناختهاست.
هایدیکتاتوریوقتاروپاازاطالعاتجمعآوریشده


دلیلاینامر،سوءاستفادهحکومت
در مورد شهروندان اروپایی که منجر به وقوع جنگ جهانی دوم گردید ،بوده است
). (Whitman, 2004: 113همانندحقآزادیبیان،حقحریمخصوصییکرابطهمتقابلبا
فناوریدارد.افرادیکهبرایحقحریمخصوصیمردمارزشیقائلنیستنداستداللمیکنند

کهبرایانجاماموراقتصادی،نبایدبهرعایتحقحریمخصوصیتوجهنمود( Posner,1984:

.)333همیناستداللبرایاستفادهازهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدورهمبیانشده
است.سؤالیکهمطرحمیشودایناستکهچراوتحتچهشرایطی،استفادهازهواپیمای
موجبنقضحقحریمخصوصیافرادمیشود؟براساس

قابلکنترلازراهدورازراهدور 
حقحریمخصوصی،افرادخودشاندرموردنحوهاستفادهازاطالعاتمربوطبهخودتصمیم
1. The Riqht to Privacy.
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میگیرند .بنابراین هرگاه اطالعاتی از یک فرد در یک مکان خاع توسط هواپیمای قابل

جمعآوریشود،نحوهاستفادهازایناطالعاتبایدتوسطخود
کنترلازراهدورازراهدور  
شخص تعیین شود .مهمترین محور و مصداق حریم خصوصی ،اطالعات شخصی است.
توانداطالعاتقابلتوجهیراجمعآورینماید

هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدورمی
وایناطالعاتمیتواندمنجربهشناساییوافشایاطالعاتخصوصیافرادشود.بعنوانمثال
گفتهشده«خانههرشخصماننددژوقلعهاوستودرمقابلورودآسیبواعمالخشونتاز
او دفاع مینماید» (1605: 37

 .8(Lordcoke,لوئیس برندیس و ساموئل وارنر 2بدلیل مداخله

غیرمجازوسرزدهبهحریمخصوصیخودتوسط دیگران وافشایاطالعاتخصوصیآنها،
دچار آسیب شده بودند )1960: 383

 .)Prosser,آنها مقالهای حقوقی نوشته و یک تئوری
6

حقوقیجدیدتحتعنوان«حقتنهابودن »ارائهنمودند).(Warner, 1890: 193آنهامعتقد
بودندکهدکترینفعلیمربوطبهرعایتحقحریمخصوصیافراد،نمیتواندبطورکاملاز

حق حریم خصوصی حمایت نماید ،زیرا فقط بخشی از رنج ،لذت و منفعت اشخاع به
صورتما دی،ملموسومحسوساست.آنهاتأکیدکردندکهایننگرشجدیدبهحقحریم
خصوصی نه تنها ناشی از «اصل احترام به اموال خصوصی» ،بلکه ناشی از لزوم مصونیت
شخصیتافراداست.درسال،8363آنهااعالمنمودندکهیکتعریفجامعازحقحریم
تهاندکهافرادازحقوقمختلفیبرخوردارندکه
خصوصیوجودندارد.برخیدیگربیانداش 
یکی از این حقوق ،حق تنها زندگی کردن است که متضمن کنترل اشخاع بر اطالعات
خصوصی خودشان میباشد (2006: 474

 .(Peikoff,در طول زمان و با توجه به مبهم بودن

فناوریهاینوینو

قلمروحریمخصوصیوعدمامکاناعمالکاملاینحقبهدلیلاختراع 
توسعهآنها،دیدگاههایمختلفیارائهشدهاست.بدونتردیدتوسعهکمیوکیفیهواپیمای

درآینده،تعیینقلمروحریمخصوصیافرادرامشکلترهم

قابلکنترلازراهدورازراهدور
خواهدنمود.تاسال 8312تعدادیازکشورها،حقحریمخصوصیراچهازطریق مقررات
قانونیاز جملهقانون اساسیوچهاز طریقتصمیماتقضایی بهرسمیت شناختند 

Nizer,

1. Semayne˙s Case, 5 co. Rep. 91 [K.B.1604].USA.
2. Luis Brandeis & Samual Warner.
3. The Riqht to Be Let Alone.
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).مطالعهایدرآوریلسال 2281توسطمرکزتحقیقاتیپیو 8انجامشدکهنتایج

)1940: 529
%پاسخدهندگاناعالمنمودهاند؛اگرهواپیمایقابلکنترلازراهدوراز

آننشانمیداد36

راه دور  خصوصی و تجاری مجاز به پرواز در بخش زیادی از فضای هوایی کشور باشد،
وضعیت برای شهروندان بدتر خواهد شد

(2014: 2

 .)Smith,همچنین سیاستمداران و

حقوقداناننیزدربعضیکشورهانگرانیخودشانرادراینمورداعالمنمودهاندکهمنجربه

یتهاییبرایکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه
اینشددر 16کشور،محدود 
دور  برقرارگردد.یکیازمصادیقمهمحریمخصوصی،حریمخصوصیرفتاریاست.واژه
هاواقداماتافرادمیباشد.گاهیمواقع

«رفتار»دراینجابهمعنیفعالیتها،خدمات،معاشرت
افرادجامعهویاگروههاوجامعهبعنوانیککلتعارض

ممکناستاینرفتارهابامنافعسایر
پیدانمایدکهالزماستبینایندومنفعتوحقتعادلبرقرارگردد.حریمخصوصیرفتاری
باشد،امابرخیرفتارهامانندفعالیتهایسیاسی،


اگرچهمتضمنکلیهابعادرفتاریانسانمی
مذهبیوجنسیحساسیتبیشتریدارند.)(Solove, 2006: 477بدیهیاستحریمخصوصی
رفتاریبااختراعوتوسعهفناوریهایجدیدازجملههواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه

دور درمعرضتهدیدجدیقرارگرفتهاست،ایندرحالیاستکهنیازانسانبهداشتنحریم
خصوصیضرورتیاجتنابناپذیراست.


 .1مقررات مربوط به حمايت از حق حريم خصوصی در کشورها
از سال  ،8312مقررات حمایت از اطالعات در بیشتر کشورها تدوین و تصویب شده
است 2.فورد رئیساتحادیههوانوردیهواپیمایبدونسرنشین 6معتقداستمقرراتمربوط
بهحقحریمخصوصیقبالًوجودداشتهاستوهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور
هم می تواند مشمول همان مقررات باشد .برخی کشورها از تدوین مقررات مربوط به تأثیر
کاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور برحقحریمخصوصیافرادخودداری
کنند.اینخالءمقرراتیباعثشدهدربرخیمناطق،مقاماتمحلیودادگاههابااعمال


می

سالیقوبعضاًاعمالمقرراتمتناقض،اینخالءمقرراتیراپرنمایند.بعنوانمثالدرداکوتای
1. Pew.
2. EPIC-Electronic Privacy Information Center, Privacy and Human Right. [15/12/2016].
3. Ford, Aero UAvs Chief.
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شمالی،8پلیسمحلیاقدامبهصدوردستورالعملهایینمودهاستکهبراییافتنویاکمک
کردنبهافرادگمشدهمیتوانازهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدوراستفادهنمود؛در

حالی که در کولورادو 2مقامات محلی مقرراتی را تصویب کردهاند که بموجب آن برای
شکارهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور جایزهتعیینشدهاست.همچنینمدیرمرکز
سیپی6معتقداستکههیچکنترلمحلیبرفضایهوایی
سی 
مطالعاتاستراتژیکدانشگاهمی 
وجودندار د.باتوجهبهوضعیتفیزیکیوکاربردیهواپیماکهازقلمروصالحیتیکشورهای
مختلف عبور میکند ،ضروری است مقررات حقوقی یکپارچه بر آن اعمال شود ،این در
حالی است که مقررات هوانوردی معموالً در این زمینه مسکوت میباشند .از سوی دیگر
قحریمخصوصیننمودهاند.درمقرراتفعلیکشور

مراجعقضاییهمحمایتچندانیازح
انگلیس به سختی میتوان مبنایی منطقی برای رعایت حق حریم خصوصی توسط کاربرد
هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور درفضایهواییقابلعبورپیداکرد(

Farber,

.)2014: 18از سال،8312قانوناساسیبرخیکشورهابهحقحریمخصوصیافراداشاره
اند.اینمقرراتبیشترباهدفتعیینوحفظحداقلحقوقومنافعبرایحکومتهاونه


کرده
برایحمایتازحقوقافرادوضعشدهاند(.)Clarke, 2000: 21عالوهبرمقرراترسمیکه

معموالًانعطافکمتریدارند،ازمقرراتنرمهمبرایکاربردهواپیمایقابلکنترلازراه
مدتمیتوانبااعمالاینمقرراتنرم،وضعیترا


شود.درکوتاه

استفادهمی
دورازراهدور 
ایمدیریتنمودکهمنافعهیچیکازطرفیناعمازبهرهبردارانهواپیمایقابلکنترل

به 
گونه

ازراهدورازراهدوروحریمخصوصیافرادموردتهدیدقرارنگیردوپسازکسبتجربیات
الزمواحرازنقاطقوتوضعفآن،برایتدوینوتوسعهیکرژیمحقوقیرسمیمتوازن
ومتعادلدراینزمینهاقدامکردکهمتضمنحفظحقوقومنافعفردیواجتماعیباشد.در
ذیلمقرراتبرخیکشورهادرموردنحوهاستفادهازهواپیمایخلبانمتحرکوحقحریم
وصیافرادمورداشارهقرارمیگیرد.

خص

 .1-1استراليا
1. North Dakota.
2. Colorado.
3. Manager of Strategic Studies Center of Micicipi UN.
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باتوجهبهارزانترشدنوتوسعهقابلیتهایهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور،

استفادهازاینفناوریمورداستقبالروزافزونقرارگرفتهاست.درنظامحقوقیاسترالیا،مقامات
هواپیماییکشوری(کاسا)صرفاوظیفهتدوینمقرراتمربوطبهابعادتخصصیپروازهواپیماها
رابهعهدهدارندوماننداغلبکشورهااولویترابهتامینمنافعبهرهبردارانهواپیماوسایر

ذینفعاناینوسایلپرندهمیدهند.قانونحریمخصوصیمصوب 8311مربوطبهحقحریم

ارهاینظارتیوتعیینحدودآنمیباشدکهارتباطیبا

خصوصیافرادونحوهاستفادهازابز
آوری،نگهداری،بهرهبرداریوانتشاراطالعات


کاسانداردومتضمنمقرراتیدرموردجمع
شخصی شهروندانتوسط نهادهایحکومتیو تجاریاستو شامل اقداماتافرادنمیشود.
بهرهبرداریقانونیازابزارهاینظارتیالزاماتی
قانونابزارهاینظارتی2221استرالیاهمدرمورد 
راتعییننمودهامافاقدممنوعیتاستفادهازابزارهاینظارتیمیباشد.بنابرایناگرچهدراین

کشوردرخصوعلزومرعایتحقحریمخصوصیالزاماتقانونیوجودداردلیکنمقررات

موجود کامل نمیباشد و این خال قانونی از دید صاحبنظران پنهان نمانده است .پیلگریم
میگوید :تحقیقات ما نشان میدهد که مردم در مورد اطالعات
کمیسیونر حریم خصوصی  8
شخصیخودونسبتبهحمایتهاییکهبایدازحقحریمخصوصیآناناعمالشودنگران

یکهمطرحمیشوداین

میباشند) 2.(Pilgrim, 2012: 34باکاربردروزافزوناینفناوری،سؤال

استکهچگونهمیتوانتضمیننمودحریمخصوصیمردمازطریقسوءاستفادهازاینفناوری
،نحوهوشرایطجمعآوری،مدیریتو

موردتهدیدقرارنگیرد؟قانونحریمخصوصی8311
انتشار اطالعات توسط موسسات و اشخاع را تعیین نموده است .فالک از اداره کمیسیونر
اطالعاتاسترالیا،اینقانونرابهعنوانمجموعهاصولیکهبرشفافیتنحوهجمعآوری،ارائهو

دسترسی به اطالعات شخصی تعیین گردیده و همگان مکلف به رعایت آن هستند ،میداند
)2014: 35

 .(Falk,از سوی دیگر والتر از دپارتمان عمومی وکال معتقد است قانون حریم

خصوصی برای جمعآوری و استفاده از اطالعات شخصی افراد بوسیله شهروندان خصوصی
شودولذاحمایتکاملیازحقحریمخصوصیارائهنمینماید(.(Walter, 2014: 10


اعمالنمی
1. Pilgrim-Privacy Commississioner.
2. Drone and Privacy,www.aph.gov/au/media/20%20parliamentary%20Business/chapter4.
pdf21a=en, p2[05/09/2016].
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کمیسیونر حریم خصوصی یادآوری نموده که فعالیتهای خرد و کوچک [با گردش مالی
سالیانهکمتراز 6میلیوندالر]سازمانهایسیاسی،موسساترسانهایوافراد،نسبتبهامور

شخصیوخانوادگیخودمشمولاصولمندرجدرقانونحریمخصوصینمیباشند8.کالرک

گوید:منافعوحقوقمردمنسبتبهعدماعمالنظارتبیموقعوسرزدهویادخالتدیگران


می
جمعآوریشودویانشود،بایدبعنوانحریمخصوصی
درفعالیتهایشان،اعمازاینکهاطالعاتی 
آنهامحترمشمردهشود).(Clarke, 2014: 86اسمیتدرموردقانونحریمخصوصیمعتقداست
هایمربوطبهاستفادهازابزارهاینظارتیمیباشد).(Smith, 2014: 86

اینقانونفاقدممنوعیت
وجودداردودربعضیایالتهایدیگردرزمینهاستفاده

دربرخیقوانینایالتی،ممنوعیتهایی
ازانواعتجهیزاتوابزارهاینظارتی،هیچممنوعیتیپیشبینینشدهاست 2.بوتلر اظهارداشته

است مقررات مربوط به ابزارهای نظارتی در قانون یاد شده برای قرن  28مناسب نمیباشد
احبنظرانهمگفتهاندکهاستفادهازهواپیمایقابل
).(Butler, 2014: 4ازسویدیگربرخیص 
بعنوانابزارنظارتی،ضابطهمندشدهاستزیراآنهاتحتشمول

کنترلازراهدورازراهدور 
تعریف ابزارنظارتیبصرییاشنوایی در قانون رفاهعمومی قرارگرفتهاند 6.کمیسیونر حریم
وهاستفادهازفناوریهایجدیددرجامعهمطرحو

خصوصیاظهارنمودهاست:هنگامیکهنح

بررسی میشود ،باید خالءهای مقرراتی تعیین و برطرف شود 1.در همین زمینه مک دونالد
استدالل کرده کهفقدانمقررات یکنواختبطورمنطقیبر حمایتاز حق حریمخصوصی
استرالیاییهااثرگذاشتهاستومردمازحقوقخوددراینزمینهآگاهیندارند

(McDonald,

8.)2014: 249
میگوید که براساس برخی مقررات
آلدر نماینده شورای خدمات اضطراری استرالیا  3
ایالتی،درزمانتصویربرداری،جرمبوقوعمیپیونددکهیکیازمهمتریناقداماتدراینگونه
مواقع،ارزیابیسریعخساراتواردهاست ).(Alder, 2014: w19نکتهقابلذکرایناستکه
مقرراتفعلیاسترالیاقبلازپیشرفتاخیرهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور نوشته
1. Ibid, p34.
2. Ibid, p2.
3. Ibid, p2.
4. Ibid, p 35.
5. Ibid, p38.
6. Alder - Representative of Australasian Fire and Emergency Service Authorities
Council.
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شدهاست.بنابراینبهموازاتپیشرفتاینفناوریوافزایشقابلیتهایآن،الزماستیک

بازنگری در قوانین موجود انجام شود .بعنوان مثال براساس قانون ابزارهای نظارتی و رفاه
،پلیسمیتواندازهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور بعنوان

عمومیمصوب2221
یکابزارنظارتیبصریاستفادهکندوبدونکسباجازه،واردمنازلافرادشوند 8.همچنین
سایرنهادهایمجریقانونهممیتوانندبااستفادهازابزارهاینظارتیهوایینظیرهواپیمای

قابلکنترلازراهدورازراهدوربدونلزوماخذمجوزقبلیواردحریمخصوصیافرادشوند.
گزارشهای رسانهای نشان میدهد گروههای حمایت از حیوانات به منظور مونیتور کردن

تأسیساتوامکاناتکشاورزیوباهدفافشاکردنآزارواذیتحیواناتویاهرادعایی
مربوطبهفعالیتووضعیتمزارع،بدونجلبرضایتمالکینآنهاازهواپیمایقابلکنترل
استفادهکردهاند2.اعمالنظارتبرتأسیساتکشاورزیدرزمینهافشای

ازراهدورازراهدور 
فعالیتهای غیرقانونی در گذشته موثر بوده است ،به گونهای که تعدادی از مزرعهداران به
علتسوءرفتارباحیواناتیابهعلتاطالعاتیکهازطریقدوربینهایمنصوبهیااستفادهاز
هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدوربویژهدرمناطقیخاعبدستآمده،تحتتعقیب
قرارگرفتند.آنهامدعیبودندکهتحتشرایطیازشمولقانونمستثنیهستندکهادعایآنها
موردقبولقرارنگرفتهاست.برایرفعخالءهاییادشده،استفادهازهواپیمایقابلکنترلاز

راه دور از راه دور باید هرچه بیشتر ضابطهمند شود )2014: 45

 3 .(Holland,با توجه به

کاستی هایمقرراتیادشده،کمیسیونرحریمخصوصیبعنوانیکمرجعذیصالحپیشنهاد

نموده همهنهادهایفدرالوایالتیبایدمقرراتمربوطبهاستفادهازهواپیمایقابلکنترلاز
راهدورازراهدور بارعایتحقحریمخصوصیمردمراموردبازنگریقراردهندوبدین
منظور در دسامبر  2286کمیته امور حقوقی و سیاستگذاری مجلس نمایندگان ،موظف به
بررسیاینموضوعشد کهگزارشخودراتحتعنوان"چشماندرآسمان" درسال2281
ارائهوپیشنهادکردنقضحریمخصوصیبعنوانیک"شیهجرم"تعیینشدهوقوانینموجود
اعمازایالتیوفدرالاصالحشوندتاقابلتسریبههواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور
1. Surveillance Devices Act (2004) [cth] , section 37.
2. S , murphy , ‘Animal , liberation activists launch spy drone to test free – range
claims” , ABC News , 30 Aug 2013.[28-12-2015].
3. Drones and Privacy – Available at http:// www.aph. Gov/ au/media 402/ 20 /
parliamentary 20% Business/ chapter 4. Pdf ? / a = en.[13-05-2016].
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همگردیدهومیانمقرراتایالتیوفدرالهماهنگیالزمایجادتاتعارضمیانآنهابرطرف
شود.


 .1-2اتحاديه اروپا

اتحادیهاروپاحقحریمخصوصیافراددرزمینهاطالعاتشخصیدربرخیازمقرراترا
بعنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته است .در سال  ،2222دستورالعمل حق حریم
خصوصیومکاتباتالکترونیکی تدوینوتصویبشدکهاطالعاتشخصیافرادرامورد
حمایتقراردادهاست.بهموجبمقرراتمذکور،بهرهبرداریازهواپیمایقابلکنترلازراه

دور از راه دور  نباید موجب نقض حقوق اساسی اشخاع که شامل زندگی شخصی و
خانوادگیواطالعاتخصوصیاست،شود.بهرهبرداراناینفناوریبایدمقرراتمربوطبه

حمایتازاطالعاتشخصیرامتعاقبدستورالعملحمایتازاطالعاترعایتنموده8ودر
چهارچوب دستورالعمل 2221/311فعالیت نمایند .بعالوهماده 1کنوانسیون اروپایی حقوق
دارد:هرکسیحقداردحریمخصوصیوزندگیخانوادگیاش،خانهاشو


بشرمقررمی
مکاتباتش مورد احترام و حمایت قرار گیرد 2.این حقوق در آینده تحت تأثیر کاربرد
هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور در بازار سیویل از طریق استفاده از اطالعات
آوریشدهقرارخواهندگرفت.شایعترینتهدیداتشناساییشدهدرموردنقضحق


جمع
حریمخصوصی،استفادهازتجهیزاتنظارتیمنصوبهبررویهواپیمایقابلکنترلازراهدور
میباشد.هرگونهفعالیتهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور بایدبراساس
ازراهدور  
ارزیابیوبررسیتدابیرضروریبرایتضمیناحترامبهحقوقاساسیوحمایتازاطالعاتو
حقحریمخصوصیافراد انجامشودومقاماتذیصالحبایدبطورمستمربراینامرنظارت
نمایند .بطور کلی باید گفت در اروپا ،برخی مقامات ذیصالح بطور فعاالنه در مورد این
موضوع اقدام مینمایند و با توجه به گزارشهای دریافتی در مورد حریم خصوصی،
تصمیماتالزماتخاذخواهدشد) .)Wright, 2014: 613
 .1-3آمريكا
1. Directive 95 / 96 / EC, ojl 281, 23.11. 1995, pp.31- 50[15-04-2016].
2. Convention for the Protection of Human Riqhts and Fundamental Freedoms 1950.
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کنگره آمریکا به منظور جلوگیری از نقض حق حریم خصوصی مردم ،محدودیتهایی
برایکاربردهواپیمایخلبانمتحرکبرقرارنمودهاست.بموجباصالحیهچهارمقانونمربوط
به کاربرد هواپیمایقابلکنترل از راهدورازراهدور،حقمردمدرزمینه حریمخصوصی،
ها،اوراق،مدارک،اموالواقداماتشاندرقبالتجسسهایغیرمعقولنبایدنقضشود.


خانه
همچنینهنگامیکهدرسال 2282قانونمدرنیزهکردنواصالحادارهفدرالهوانوردی 8به
تصویبرسید،ادارهمذکوراطالعیهایرامنتشروکاربردهواپیمایخلبانمتحرکتجاریرا

ممنوع نمود 2.از نظر فنی ،اداره هوانوردی فدرال میان هواپیماهای قابل کنترل نظامی با وزن

هزارانتنوهواپیماهایاسباببازیرادیو-کنترلیکودکانباوزنچنداونسمانندفانتومدی

جی آی 6هیچتفاوتیقائلنشد.بهعبارتدیگرهواپیمایاسباببازیرادیو-کنترلیکودکان
میتواند بعنوان یکی از مصادیق هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور تحت شمول

مقرراتادارههوانوردیفدرالقرارگیرد1.ازمنظرنوعکاربرد،ادارهمذکورفعالیتهواپیمای
خلبانمتحرکرامانندفعالیتهاییکهبهقصدانتفاعانجاممیشودیاتوسطیکنهادتجاری

مورد استفاده قرار میگیرد ،حتی اگر کاربرد این هواپیما بطور واقعی منجر به ایجاد سود و
منفعتنشود،بعنوانیکفعالیتتجاریتلقینمودهوآنراممنوعنمودهاست8.اینمقررات
باعث شده است که از سال  2221به بعد نامههایی به افراد و نهادهایی که این ممنوعیت را
رعایت ننمودهاند ،ارسال شود .در یک مورد ،زمانی که رافائل پیرکر 3یک هواپیمای
رادیوکنترلی1/8پوندیراکهبررویآندوربینینصبشدهبود،مورداستفادهقراردادهبود،
،ادارههوانوردیفدرال،گواهینامهایراصادر

حدود 82/222دالرجریمهشد 1.درسال2281
نمود که به کالج فنی و جامعه نورتلند 1مستقر در مینه سوتا ،3اجازه میداد با رعایت همه
محدودیت هایی که با نظر مالکین زمینها تعیین شده بود و مشروط به اینکه بر فراز مناطق
1. Faa Modernization and Reform Act, 2012, www.Faa.com.
2. UAV Operations in the National Airspace System, 14 C.F.R.2014.USA.
.6نوعیهواپیمایبدونسرنشینکهمحبوبیتزیادیبرایکاربراندارد.Dji phantiom،
4. FAA, 2007 Notice .Unmanned Aircraft Operation in the National Airspace System,
2014. USA.
5. Interpretation of the Special Rule for Model Aircruft, 14 c.F.R 91 (2014).USA.
6. Raphael Pirker.
7. Huetra v . Pirker, no, cp – 217 , 2014 wl 3388631 [N . T . S . B. mar. 6, 2014].
8. Northland Community and Technical College.
9. Minnesota.
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موردنظرنبایدباارتفاعبیشتراز822پاپروازنمایند،باهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور
برفراززمینهایکشاورزیمنطقهروسو کانتی 8پروازکنند.همچنینادارههوانوردیفدرالبا
هدفحمایتازحقحریمخصوصیمردممقررنمودهکهاعمالاینحق،مستلزمایناستکه
هایآزمایشی،اطالعاتوتصاویرجمعآوریشدهرانگهدارینمودهونحوه

بهرهبردارانسایت

جمعآوریشدهرا
استفادهازایناطالعاتکهتوسطهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور 
تعییننمایند2.قابلذکراستادارهمذکور3سایتآزمایشیوتحقیقاتیرابرایهواپیمایقابل
کنترلازراهدورازراهدورانتخابنمودهاستکهدراینسایتها،تحقیقاتمربوطبهشرایط
والزاماتگواهیکردنوعملیاتینمودناستفادهایمنویکپارچههواپیمایقابلکنترلازراه
دورازراهدوردرفضایهواییملیآمریکاانجاممیشود6.

 .1-1ايران

در نظامحقوقی ایران ،مقرراتیدر مورد لزومرعایتحقحریمخصوصیافراد وجود
داردکهازاطالقوعموماحکاممقرراتمذکور،میتواننسبتبهبرقراریمحدودیتیا
ممنوعیتوحسبموردوبرایپروازهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور کهمنجربه
نقض حریم خصوصی شهروندان میشود ،بهره گرفت .بعنوان مثال قانون اساسی جمهوری
اسالمیایرانمقررنمودهکهحیثیت،جان،مال،حقوقومسکنافرادازتعرضمصوناست،
مگردرمواردیکهقانونتجویزمیکند1.همچنینتفتیشعقاید،بازرسیو...واستراقسمع

و هرگونه تجسس ،مگر به حکم قانون ،ممنوع است 8.در منشور حقوق شهروندی بعنوان
بخشیازحقوق نرمکهدرسال 8638رونماییشد ،موارد ذیلراجعبه حریمخصوصی،
شبینیشدهاست:
پی 
الف -هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی ،مالی ،حیثیتی ،حقوقی ،قضایی شغلی،
اجتماعیونظایرآنبرخوردارباشد.اقداماتغیرقانونیبنامتأمینامنیتعمومیبویژهتعرض
1. Roseau County.
2. UAS Test Site Program [Federal Register: The Daily Journal of the US
Government, Nov , 14 , 2013].
3. Picks Diverse Sites to Carry out Drone Tests, the New York Times [Dec . 30 , 2013].
.1اصل22قانوناساسیجمهوریاسالمیایران.
.8همان،اصول26و.28
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بهحریمخصوصیمردمممنوعاست؛8
ب -حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطالعرسانی،
حفاظتازدادههایشخصیوحریمخصوصیبرخوردارباشند؛2

ا  -حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود .محل سکونت،
اماکنخصوصی،وسایلنقلیهشخصیازتفتیشوبازرسیمصوناستمگربهحکمقانون6.
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  ،8611مقرر گردیده "هر شخص
ایرانیحقدسترسیبهاطالعاتعمومیراداردمگرآنکهقانونمنعکردهباشد" 1.انتشار
عمومیاطالعاتاستثنائاتیداردکهیکیازایناستثنائات،حفظحریمخصوصیافراداست.
یادآورمیشودافشایاطالعاتمذکورباکسبرضایتشخصیکهحریمخصوصیاودر

معرضنقضقرارگرفته،مجازدانستهشدهاست8.
همانگونه که مالحظه میشود احکام فوقالذکر جملگی بر لزوم رعایت حق حریم
خصوصیافرادتأکیدنمودهولذاطرقمختلفنقضاینحقازجملهاستفادهازهواپیمای
دمشروعیتقانونیبهنظرمیرسد.ازسوی

قابلکنترلازراهدورازراهدوردراینزمینهفاق
دیگرآیین نامهمدیریتوساماندهیوسایلپرندهفوقسبکغیرنظامیمصوب 8613هیأت

وزیران،مقرراتنسبتاًمفصلیدرخصوعشرایطونحوهاستفادهازانواعوسایلپرندهفوق
سبک غیرنظامی از جمله وسایل پرنده بدون سرنشین [قابل کنترل] در بر دارد و
دستورالعملهای اجرایی مربوط به احکام مختلف این آئیننامه هم عمدتاً به عهده سازمان

هواپیماییکشوریگذاشتهشدهاستکهتاکنوناینسازماننسببهتدوینواجرایبرخی
ازدستورالعملهایمذکوراقدامنمودهاستویکیازاینموارد،دستورالعملاجراییوسایل

پرندهفوقسبککنترلازراهدورغیرنظامیبودهکهدرتیرماهسال8638ازسویسازمانیاد
شدهمنتشرشدهاست.دستورالعملمذکورحاویمقرارتمختلفازجملهنحوهگزارشدهی

تخلفاتوسایلپرندهکنترلازراهدور[قابلکنترل]میباشدکهیکیازتخلفاتیادشده

.8ماده.86
.2همان،ماده.68
.6همان،ماده.63
.1ماده.2
.8همان،بندالفماده.88
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میتواندنقضحریمخصوصیافرادباشد.

علیرغماینکهدرنظامحقوقیایران،مقرارتیولوناقصدرزمینهکاربردهواپیمایقابل
کنترلازراهدورازراهدورولزومرعایتحقحریمخصوصیمردمبهتصویبرسیدهاست
لیکنبایداذعاننمودکهدرحالحاضرایرانمانندبسیاریازکشورهایدنیا،داراییک
رژیمحقوقیخاعقابلاعمالبرانواعهواپیماهایقابلکنترلاعمازسبکویاسنگینوزن

کهمتضمنمقرراتی در موردلزومرعایت حق حریمخصوصیافرادتوسط بهرهبرداران و
سایرذینفعانوفعالینحوزهفناوریسیستمهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور باشد،
نیست.
 .5رويه قضايی
مقرراتمربوطبهتأثیرکاربردهواپیماهاازجملههواپیمایقابلکنترلازراهدورازراه
برحقحریمخصوصیافراد،جامعنمیباشدولذاخالءموجوددراینزمینه،موجب

دور 
ورود دادگاهها به این موضوع شده است .برخی دادگاهها نظر دادهاند که مأموریت یک
هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور  -صرف نظر از موقعیت خلبان -کامالً مشابه
مأموریتپلیسمیباشد8.بعنوانمثالدرسال 8313درکالیفرنیا،پسازآنکهمقاماتپلیسی

یک هواپیما را بر فرازخانه سیراولو  2به پرواز در آوردند و این امر منجر به کشف کشت
غیرمجازماریجوانا درپشتحیاطآنخانهشد،دادگاهعالیبهنفعپلیسرأیدادواستدالل
کردکهآنمحوطهدرمعرضدیدعمومیقرارداشتهاستوقلمروعمومیمیتواندمورد

استفادههرشخصیباشد.برعکس،دادگاهیدیگردرقضیهفلوریدارأیدادکهاگرچهبرخی
قسمتهامانندسقفگلخانههادرمعرضدیدعمومقراردارند،لیکنکشتماریجوانا در

داخلیکساختمانمحصورانجامشدهاست 6.تمایزمیانآنچهداخلیاخارجازقلمروحریم
خصوصیقرارداردازایننظرمهماستکهتعیینمیکنداعمالنظارتبرآنقلمروباحق
حریمخصوصیافرادمغایرتداردولذابعنواننقضخلوتافرادمحسوبمیشود .(Dolan,

1. M.Ehtisham Abid , op.cit, p63
2. Ciraolo.
3. M.Ehtisham Abid, op.cit, p64
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کلیدیترینعبارتاحکامدادگاههاست

)Thompson, 2013: 15عبارت«نقضخلوتافراد»8،
کهدرمواردمتعددیمورداستفادهقرارگرفتهاست.ایناستداللدرپروندهشرکتشیمیایی
داو2علیهآمریکا،مطرحومنجربهاینشدکهیکمبنایقویبرایمقرراتمربوطبهحریم
خصوصیافراددرارتباطباهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور بوجودآید.دراین
دعوی،دادگاهخواندهراتبرئهنمودبدلیلاینکههواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدوراز
یکدوربینمعمولیاستفادهنمودهبودوپیشنهادکردکهاستفادهازفناوریهاییکهموارد
خارجازمعرضعمومیرارصدمیکنندبدوناخذمجوزمربوطه،غیرقانونیتلقیشوند6.در

رویهقضاییمربوطبهاینموضوع،یکقضیهمعروفدرموردوضعیتحقوقیفضایهوایی
میباشد1.دراینقضیه،دادگاهبااینسؤال
وجودداردکهمربوطبهدعوایآمریکاوکاسبی 
مواجه شد که چه کسی مالک فضای هوایی مافوق اموال خصوصی میباشد؟ 8خواهان
دعواییراعلیهآمریکامطرحکردهبودباایناستداللکهپروازهواپیماهابرفرازاموالاو،
نقضقانونیاستکهمقررمیداشت:اموالخصوصینبایدبرایکاربردعمومیبدونجبران

خسارتعادالنهمورداستفادهقرارگیرند.ازسویدیگر،صرفاًزمانیمیتوانعلیهحکومت
طرح دعوی نمود که عامل (نماینده) حکومت هنگام مواجهه با طرف خصوصی ،موجب
ورودصدمهبهاوشدهباشد 3.کاسبی مالکیکمرغداریدرکارولینایشمالیبودواین
مرغداری در نزدیکی فرودگاهی قرار داشت که بطور منظم مورد استفاده هواپیماها قرار
میگرفت،مجاورتفرودگاهوساختمانمرغداریباعثمیشدکههواپیمابرفرازاموالدر

فاصله16پا؛مافوقسطحزمینپروازکندکهباملکزیرینفقط31پا،باطویله36وبانوک
بلندتریندرخت 81پافاصلهداشت 1.علیرغماینکهنشستوبرخاستاینهواپیماهامطابق
مقرراتهواپیمایغیرنظامیانجاممیشد،لیکنپروازآنهاموجبایجادآلودگیصوتیو

روشناییغیرمعمولدرشبگردیدهبود.دادگاهاشارهکردکهپیامدآلودگیصوتیناشیاز
عددازمرغهابدلیلترس،

پروازها،منجربهواکنشفیزیکیمرغهاشدهتاجاییکه 3تا 82

1. Intrusion Upon Seclusion.
2. Dow Chemical Co.
3. Dow Chemical Co. v. United States, 474 u. s. 227, 1986.
4. United States v.Causby. 328 u.s.256 [1946].
5. United States v Causby328 U.S.[1946] 257.
6. CRS Report Rs20741, The Constitutional law of Property Rights [Takings], An
Introduction by Robert Meltz, [25-07-2016].
7. Ibid, p258.
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قپریدنرویدیوارتلفشدندواینتلفاتادامهپیداکردتااینکهکلمرغهایتلف

ازطری
شدهبهایندلیلبهحدود 882عددرسید.پیامداینوضعیت،عدمامکانفعالیتتجاریاز
دراینپروندهدادگاهبایدتعیینمیکردکهآیااز

ملکشخصیبعنوانیکمرغداریبود 8.
میتواندبدونجبرانخسارتمنصفانهباشد؟درابتدادادگاهمفهومحکم
دستدادناموال 
رومیمالکیتفضایهواییراردکردکهمقررمیداشت"هرکسمالکزمیناست،مالک

فضایباالیآننیزمیباشد(جباری 2.)18:8636،دادگاهبهایننکتهتوجهکردکهکنگره

قبالً مقرر نموده است :یک حق عمومی برای پروازهای عبوری بازرگانی و حق اعمال
حاکمیتدرفضایهواییوجوددارد.اگرچهدادگاهایننظریهراکهکاسبیبرفضایهوایی
مافوقملکشمالکیتکاملداشتهاستراردنمود،لیکندادگاهبایدتعیینمیکردکهپرواز
مالکینمیشود؟خواندهدعویاستدالل

هواپیماهادرچهصورتیمنجربهنقضحقوقمالکانه
کردکهپروازهادرفضایهواییقابلعبوربطورفیزیکیبهسطحزمینتعدینمینمایندولذا

نمیتواندمنجربهنقضحقوقمالکانهافرادشودومالکزمین،مالکفضایهواییمجاور

سطحزمیننمیباشد 6.دادگاهایناستداللرانپذیرفتواظهارداشت«مالکزمینحداقل

مالکبخشیازفضایهواییمافوقزمینشکهبتواندآنراتصرفنمودهومورداستفاده
قراردهد،میباشدواینکهمالکزمینبصورتفیزیکیوعملیازطریقایجادساختمانو

کندپسمالکآننیست،اصولیومنطقینمیباشد1.


سایرموارددراینقلمروتصرفنمی
بنابرایننتیجهگرفتکهمالکزمین،مالکآنبخشازفضایهواییکهبالواسطهمجاور
برداریاززمینضروریاست،میباشدوتعدیبهاینقلمرو


سطحزمینقرارداردوبرایبهره
بهمثابهتعدیبهسطحزمینمیباشد 8.آنقسمتازفضایهواییکهبالواسطهمجاورسطح
زمینقرار ندارد،فضای هوایی عمومی است.همچنین دادگاه خاطر نشانکردکهاستدالل
حکومت راجع به عدم پذیرش نقض قلمرو فضای هوایی تحت اقتدار مالک زمین در این
موردقابلقبولنیست،زیراپروازهواپیماهابرفراززمیندرفضایهواییبالواسطهمجاور
سطحزمینقرارنداشتند3.درآن زمانقانونفدرالدرموردمحدودهفضایهواییقابلعبور
1. Ibid, p 259.
2. Ibid, pp 260 – 61.
3. Ibid, P 263.
4. Ibid, p 264.
5. Ibid, p 265.
6. Ibid, p 264.
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گونهایتعیینشودکهحداقلفاصلهپروازایمنبرایمناطق
مقررکردهبودکهاینفضابایدبه 

خاع رعایت شود 8.نهایتاً دادگاه نتیجه گیری کرد که پرواز هواپیماها بر فراز زمینهای
باشد،مگراینکهپروازهادرفاصلهایانجامشود

خصوصی،نقضحقوقمالکانهاشخاعنم 
ی
وبهاندازه ایتکرارشوندکهبعنواندخالتمستقیموغیرضروریتلقیشدهواینمداخله

منجر به ایجاد محدودیت و مشکل برای مالک برای بهرهبرداری از زمین خویش گردد2.
نتیجه گیریدیگردادگاهاینبودکهاگرچهزمینموردنظرهمهارزشومنافعمادیخودرااز

دهد،لیکنبدلیلاینکهمالکاموالنمیتواندبهمدتطوالنیوبرایهدفاصلی


دستنمی
بعنوانیکمرغداریازملکخوداستفادهنمایدلذااینامرمیتواندمنجربهکاستنارزش

آنمالشود.


 .5-1معيارهاي مالكيت فضاي هوايی

همانگونهکهدربخشقبلگفتهشددرقضیهکاسبی اینتئوریقدیمیکهمالکینزمین،
مالکفضایعمودیمافوقزمینخویشتاابدمیباشد،ردواظهارداشتهشدکهاینتئوریبا

زندگیودنیایفعلیتطابقندارد.دادگاهاستداللکردکهفضایهواییقابلعبوربخشیاز
پروازهواپیمادراینقلمروناقضحقوقمالکانهافرادنمیباشد،

قلمروعمومیمحسوبشدهو
مگراینکهفاصلههواپیماتاسطحزمینبهاندازهاینزدیکباشدوپروازهابقدریتکرارشوند
کهمانعاستفادهمستقیموفوریمالکاززمینخویشگردند.بنابرنظردادگاه،فضایهواییبه
ورسطحزمینتقسیممیشودکهدربخشپایینمالکینحقاعمال

دوبخشمجاوروغیرمجا
حقوقمالکانهدارندولیدرسطحباالترقلمروعمومیبودهوتحتحاکمیتکشورقرارداشته
واستفادهازآنبرایعمومبارعایتمقرراتآزادمیباشد.دراینقضیهدادگاه6معیاررامورد

هابهآناستنادمیکنند:


نوزدادگاه
توجهقراردادکهامروزهه
الف-آیاهواپیماهامستقیماًبرفراززمینخواهانپروازکردهاند؟
ب-جهتوتعدادپروازها؟
ا -آیا پروازها مستقیماً بر حق بهرهبرداری خواهان از سطح زمین خویش تأثیر
1. Ibid. p, 263.
2. Ibid. p, 266.
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گذاشتهاند؟8

در این پرونده ،برخی از ابهامات بیپاسخ گذاشته شد ،از جمله اینکه چه تمایزی میان
دسترسیفوریوضروریمالکینبهسطحزمینخویشوفضایهواییبعنوانقلمروعمومی
وجود دارد؟ آیا میتوان از دسترسی به فضای هوایی عمومی به استناد لزوم حق دسترسی
فوریمالکینبهاموالشخصیخودممانعتنمود؟آیاپروازهواپیماییکهدرفضایهوایی
کندمیتواندهمیشهمنجربهادعاینقضحقحریمخصوصیافرادشود؟


عمومیپروازمی
پسازقضیهکاسبی،دعاویمتعدددیگریدراینزمینهمطرحشدکهدرغالباینپروندهها،

هابهاستدالالتمندرجدرپروندهکاسبیبعنواننقطهشروعتحلیلچالشهایمربوط


دادگاه
بهحقوقمالکیناموالخصوصیدرقبالورودسرزدههواپیماهادرفضایهواییمافوقزمین
آنهااستنادمی کردند.تفاسیرمختلفازرأیپروندهکاسبیموجبطرحمعیارمالکیتیفضای
هواییشدهاستکهبهبرخیازاینموارداشارهمیشود:

*چندیندادگاه؛نظریه«ارتفاعثابت» 2رامعیارقراردادندوفضایهواییرابهدوطبقه
متمایزازهمتقسیمنمودند.مثالًدرآمریکا،الیهایازفضایهواییکهدرقانونفدرالتعیین
شدهاست،بعنوانفضایهواییقابلعبور،بعنوانقسمتیازقلمروعمومیمحسوبمیشودو

بنابراینپروازهواپیماهادراینفضانمیتواندمنجربهطرحادعایقابلقبولمبنیبرایجاد

مزاحمتبرایمالکیناموالخصوصیشود،زیرامالکینمذکور،هرگزمالکفضایهوایی
واقعدرقلمروعمومینمیباشند.اماالیهپایینفضایهواییقابلعبورمیتواندبهمالکیت

هواپیماهادراینقلمرومیتواندمنجر

مالکسطحزمیندرآیدولذاپروازسرزدهوغیرمجاز
بهطرحیکادعایقابلقبولشود.البتهمعیارتفکیکدقیقمیانفضایهواییقابلعبورو
فضایمافوقزمینمالکینخصوصیمیتواندتوسطمراجعقضاییعالیردشود.بعنوانمثال

دادگاهعالیدریکقضیهنظردادکهپروازپایینهواپیماهادرزمانبلندشدنونشستندر
یک باند جدیداالحداث فرودگاه بر فراز اموال خواهان ،میتواند موجب ادعایی شود که
خسارتواردهبهخواهانبایدجبرانشود 6.صداوترسناشیازیکحادثههواییموجب
1. Ardrews v.United States, 2012 . U. S. Claims and Argent v . United States, 124f 3d
1277, 1284 [fed cir , 1997].
2. Fixed Heiqht Theory.
3. Griggs v. Allegheny County, 369 U.S. 84.90 [1962].
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می شود که اعمال حقوق مالکانه افراد بر اماکن مسکونی شان ،دچار عسر و حرج شود8.

علیرغماینموضوع،برخیدادگاههایتالیهمچنانازنظریه«ارتفاعثابت»بعنوانیکتفسیر

منطقیازقضیهکاسبیپیرویمینمایند2.فرضیهدیگریکهدرپروندهکاسبیمطرحگردید،

این بود که هنگامی پرواز هواپیماها در ارتفاع باال و در قلمرو عمومی فضای هوایی انجام
شود،هیچگونهادعایمربوطبهنقضحقوقمالکانهاشخاعقابلطرحوقبولنمیباشد.


می
دادگاهفدرالآمریکااستداللکردهکههرچقدرارتفاعپروازهایعبوریافزایشیابد،منافع
حکومتدرحفظواعمالحاکمیتسنگینترمیشود،درحالیکهمنافعمالکزمینکاهش

یابد،بگونهایکهپذیرشادعایورودخسارت،مستلزماثباتازدستدادنمطلقکلیه


می
موارداستفادهازاموالخصوصیتوسطمالکمیباشد 6.دادگاهفدرالآمریکادریکمورد

اظهار داشت که مسئولیت حکومت برای نقض اعمال حقوق مالکانه افراد بعلت پرواز
هواپیمای حکومتی در فضای هوایی قابل عبور ،احراز نمیشود 1.همچنین ،اگرچه فضای
هواییقابلعبوردرقلمروعمومیقرارگرفتهاست،لیکنمالکزمینبرایاعمالحقمالکانه
خودمی تواندنسبتبهپروازغیرمجازهواپیماهادربخشیازقلمروفضایهواییکهموجب
عدمامکاناستفادهمعقولاواززمینشمیشود،ادعانماید8.بموجبایننظریه،دادگاهصرفاً

می تواندتأثیرارتفاعپروازهابراستفادهاززمینرابررسینمایدوبدیهیاستهرتفسیریکه

دراینزمینهارائهشود،مستلزماحرازنوعیدخالتوتأثیرکاربردهواپیمادربهرهبرداریاز

اموال مردم میباشد .تاکنون قضایای متعددی در دادگاهها مطرح شده است که ادعای
خواهان،ایجادمزاحمتوورودصدمهفیزیکیبهدلیلپروازهواپیماهابهمالکاموالنسبت
بهاعمالحقوقمالکانهاوبودهاست3.بعنوانمثالدرقضیهگریگس1ایجادآلودگیصوتیو
ارتعاش و ترس از ورود خسارت به دلیل ارتفاع پایین پرواز هواپیماها باعث شده بود که
خواهان نتواند در محل مسکونی خود به راحتی بخوابد یا با دیگران صحبت کند و این
1. Ibid. p87.
2. Aaron. V. United States, 311, f, 2d 798 [ ct.cl. 1963]: Powell v. United States, 1 cl.ct.
669 [1963].
3. Stephens v . United States. 11ci. Ct. 352, 362 [ 1986].
4. Branning v. United States , 654 f 2 d 88, 99 [1981].
5. Branning v. United States, 654 f2 d .pp98 – 99.
6. Causby, 328 u.s.256.
7. Griggs.
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وضعیتموجبدوریاوازمحلسکونتخودورهاکردنآنشدهبود 8.برخیدیگراز
دادگاه ها کاهشارزشمادیاموال به دلیل تأثیرات ناشیازپروازهواپیماها رابه رسمیت

اند،حتیاگرآناموالهمچنانبرایبهرهمندیازکاربردهاییکهقبالًازآناستفاده

شنا 
خته
همچنینحقبهره برداریازاموالنهتنهاشاملامکاناستفادهازآن

میشد،مناسبباشند 2.

برای کاربری خاع میباشد ،بلکه شامل حق نگهداری از آن بعنوان سرمایهگذاری برای
آیندهوضرورتحفظارزشمالیآنخواهدبود.

6



 .5-2ادعاهاي مربوط به ايجاد مزاحمت و آلودگی صوتی عليه بهرهبرداران خصوصی

استدالالت حقوقی در قضیه کاسبی در مورد معیارهای مربوط به مالکیت فضای هوایی،
بهبهرهبرداری

اغلبدرپروندههایبعدیمورداستفادهقرارگرفت.اینادعاهاعمدتاًمربوط

اشخاع خصوصی از هواپیماها میباشد .بعضی مواقع ،این اقدامات تحت عنوان «شبه جرم»
میباشد.یکاصل
محسوبشدهکهمنظورازآن«ورودصدمهفیزیکیبراموالمتعلقبهغیر» 
کلیدرموردایجادمزاحمتایناستکههیچمزاحمتیدرفضایهوایینمیتواندبرایمالک
زمینایجادشود،مگراینکهویدارایبرخیحقوقمالکانهدرفضایهواییباشد.برایاحراز
تحقق مزاحمت برای مالک زمین از طریق پرواز هواپیما در فضای هوایی ،صرفاً نباید تأثیر
پروازهابرحقدسترسیفوریمالکبهزمینخودیاالیهایازفضایهواییکهمالکمیتواند
نماید،اثباتشود،بلکهبایدتأثیراینوضعیتبربهرهبرداریعملیوواقعیاززمینبه

تصرف 
اثباتبرسد.یکدادگاهاستداللنمودهاست«مالکیکزمینفقطتاجاییبرفضایهوایی
مافوقزمینخودمیتوانداعمالمالکیتکندکهبتواندازاینفضابطورواقعیاستفادهنماید»

کهایناستداللدربرخیازقضایایمطروحهموردپذیرشقرارگرفتهاست 1.دریکقضیه،
هامبنیبردخالتغیرمجازبهرهبردارانیکهواپیماکهازآنها

دادگاهادعاینادرستخواهان
عکسبرداری مینمود را رد کرد 8.دادگاهی دیگر ،ادعای یک زن و شوهر را مبنی بر اینکه
وسیلهخبرنگاریکمجلهدرحالیکهدرفرودگاهبینالمللیمیامیمنتظربودندرا

تصاویرآنهاب
1. Griggs, 369 u.s.p87.
2. Brown v.United States , 73 f.3d 1100 [1996].
3. Ibid.
4. Restatement [Second] of Torts, art159 [2] – 1965.
5. Schifano v.Green County, 624so , 2d 178 [Ala , 1993].
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باایناستداللکهآنمحلبرایهمهیکمکانعمومیمحسوبمیشود،ردنمود8.همچنین،

ادعاییکسربازسابقویتناممبنیبرنقضحقحریمخصوصیاوبدلیلنمایشتصاویریکه
درطییکمأموریتدرویتنامنشانمیداد،ردشد2.برخیادعاهایدیگر

اووسایرسربازانرا
نیزمطرحشدهاستازقبیلضبطکردنونشاندادنشمارهپالکاتومبیلهایپارکشدهدر
یکمکانپارکعمومی6وعکسبرداریازیکشخص،هنگامیکهمشغولپیادهرویدریک
پیادهرو بوده است 1.دادگاه عالی اورگان رأی داد که حتی اگر محققان در طی انجام امور
تحقیقاتی،حریمخصوصیخواهانرانقضنمودهباشند،ایناقدامیکنظارتغیرمنطقیتلقی
نمیشود 8،زیرا خواهان از خیابان نیز میتوانسته دیده شود 3.در قضیهای دیگر ،همسر یک

سیاستمداربرجستهازیکروزنامهادعایخسارتنمودبدلیلنقضحقحریمخصوصیاو
هنگامیکهیکیازکارکنانروزنامهازخانهاوبعنوانقسمتیازاخبارمربوطبههمسراوعکس
گرفتهبود1.دادگاهادعایاوراباایناستداللکهعکاسبطورغیرمنطقیوسرزدهازاوعکس
نگرفتهبودراردنمود،زیراتمرکزعکسهاصرفاًبرنمایبیرونیخانهبودونهبرشخصیکهاز
اوعکسبرداریشدهبود 1.درقضیهایدیگر؛یکزوج،یکشرکتمخابراتیرامورداتهام
قراردادندمبنیبراینکهکارگرانآنشرکتبهخلوتآنهانگاهکردهبودند3.برخیدادگاهها
همنظردادهاندکهبایدقلمرو«حریمخصوصی»بادقتوشفافیتتعیینشود.بعنوانمثالدر
،رویهایمطرحشدمبنیبراینکهحیاطیکخانهاگرفضایبازی

قضیهسیراولودرسال8313
داشته باشد دیگر بعنوان فضای حریم خصوصی تلقی نمیشود 82.در استرالیا در سال 8361
دادگاهعالیدردعوایویکتوریا پارک علیهتیلور 88رأیدادکهنمایشیکمنظرهعمومی
حتی اگر در یک ملک شخصی انجام شود ،نقض حق حریم خصوصی تلقی نمیشود زیرا
1. Fogel v.Forbes, 500f , Supp, 1081, 1084, 1087 [E.D.pa.1980].
2. Tellado v.Time – life , 643 f. supp. 904, 907 [D.N.J.1986].
3. Int’l Union V.Garner , 601 f.Supp, 187, 191-92 [M.D.1985].
4. Jackson v.play Boy Enterprises, Inc. 574 f , Supp. 10, 13 [SD. Ohio 1983].
5. Mcclain v. Boise Cascade Corp, 271 or 549, 556 [1975].
]6. Mcclain v. Bois Cascade Corp , 556.[1975
7. Mojica Escobar v. Roca, 926 f. Sopp 30, 32-33 [D.P.R.1996].
8. Mojica Escolar v. Roca,926 f. Sopp 30 35.[ DPR.1996].
9. GTE Mobilner of South Texas, LTD. Partnership v. Pascouet, 61 s.w.3d 599, 605
[tex, app.2001].
10. Rpas. The Global Perspective .2014-15, 12th ed, p 124.
11. Victoria Park v.Taylor.
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خارج از فضای شخصی در معرض دید عموم قرار دارد 8.در قضیهای دیگر ،دادگاه بخش
مالمو 2درسوئدنظردادکهاستفادهازیکهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور برای
گرفتنتصاویریازیکباغعمومی،مصداقنقضحقحریمخصوصینیستکهمستلزماخذ
مجوزقبلیباشد.همانگونهکهمالحظهمیشوددرقضایایمطروحهپسازقضیهکاسبی،اغلب
گونهای که مانع
پذیرفته شده که پرواز هواپیماها اگر در سطح مجاور زمین انجام شود به 
بهرهبرداریواقعیمالکاز زمینخودگردد،میتواندنقضحقحریمخصوصیاومحسوب

شود.رویه دادگاههاحاکی از این استکهآنهافقطپروازهایی کهدارایپیامدهایآشکار
اندراموردتوجهقراردادهاندکهدرموردهواپیماهایباسرنشین،


نقضحقوقمالکانهافرادبوده
مشکالتایجادشدهعمدتاًناشیازایجادآلودگیصوتیولرزشوگردوخاکتوسطآنها
میباشد .در همه مواردی که ادعاها توسط دادگاهها پذیرفته شده است ،نقض حق حریم

خصوصی توسطپرواز هواپیمایقابل کنترلازراهدور از راهدور درمقایسهباهواپیمایبا
سرنشینباشدتکمتریبودهاست،زیراهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور معموالًبا
موتورهای کوچکتر و کمجاگیرتر ،آرامتر میباشد و این ویژگیها موجب میشود که
تریبهدادگاههاارائهنمایند6.

بهرهبرداراناینهواپیماهابتواننددفاعحقوقیمحکم

قابل ذکر است که میان ادعاهای مربوط به تصرف فضای هوایی و ایجاد مزاحمت و
آلودگیصوتیبایدتفاوتقائلشد.اشغالفضایهواییمربوطبهحقحکومتاستدرحالی
کهایجادمزاحمتوآلودگیصوتینقضحقوقافرادمیباشد.بررسیآرایصادرهدادگاهها

نشانمیدهدکهموضوعنحوهتأثیرپروازهواپیماهابراعمالحقوقمالکانهافرادنسبت بهحق

عمومیحکومتبرایاستفادهازفضایهواییبیشترموردتوجهقضاتبودهاست.همچنیندر
مواردیکههواپیماهایقابلکنترلازملکشخصیافرادتصویربردارینمودهاند،دادگاهبراین

سوال تمرکز نموده که تصویربرداران بر چه اساسی بدون مجوز و به صورت سرزده اقدام
اینگونهاستداللدادگاههاموجبشدهاستکههواپیمایقابلکنترلازراهدوراز

نمودهاند؟ 1

راهدور تاجاییمجازبهاستفادهازدوربینباشدکهموجبنقضحقحریمخصوصیافراد
1. Rpas. The Global Perspective .2014-15, 12th ed ,p 124
2. Malmo.
3. Geller v. Brownstone Condominium, 82 III.APP.3d 334,336-37 [ 1980].
4. Dopp v. Fairfax Consultants, ltd, 19901265771 Fsupp 494_11157 [1990].
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نشود .محدود و یا ضابطهمند نمودن کاربرد انواع دوربینها و سنسورها یا مدیریت اطالعات
میتوانددرکاهشتهدیدونقضحقحریمخصوصیافرادموثرواقعشود.همچنینتغییرات

مستمردیدگاههایمربوطبهنقضحقحریمخصوصیناشیازکاربردهواپیمایقابلکنترلاز
راه دور از راه دور با در نظر گرفتن معیارها و هنجارهای اخالقی و اجتماعی باعث ارائه
دیدگاههایمختلفوحتیمعارضدرموضوعواحددردادگاههایمختلفمیشود.


نتيجهگيري
امروزهحمایتازمردمدرقبالنقضحریمخصوصیآنهاازطریقاستفادهازفناوریهای
نوینمانندهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور توجهزیادیرابهخودجلبنموده
استوکاربردروزافزونباقابلیتهایروبهتوسعهاینفناوریبهیکدغدغهجدیبرای

شهروندانتبدیلشدهاست.بررسیهایحاصلهازکاربرداینهواپیماهادربازارکشورینشان

می دهددرآینده،چالشتعارضمیانکاربرداینهواپیماهابانقضحقحریمخصوصیمردم

عمیقترهمخواهدشد.باتوجهبهابهاماتموضوعوبادرنظرگرفتنمزایاومنافعحاصلاز

استفادهازاینفناوریازقبیلایجاداشتغالودرآمدزاییورفاهعمومیوهزینههایپایینآنها
وباعنایتبهاینکهاستفادهکشوریازاینهواپیماهاهنوزدردوراناولیهخودبسرمیبرد،لذا

قانونگذارانودادگاههانبایدنسبتبهمحدودنمودنغیرمنطقیکاربردآنهاتعجیلنمایند.در

اینزمینهبایدبهمواردذیلتوجهنمود:
باتوجهبهاجتنابناپذیربودنپیشرفتفناوری،استفادهازهواپیمایقابلکنترلاز

الف -
راهدورازراهدوربرایکاربردهایمختلفامریبدیهیوعقالنیاست.
ب-باتوجهبهتفاوتمیانمقرراتمربوطبهآثارحقوقیکاربردهواپیمایقابلکنترلاز
راهدورازراهدور برحقحریمخصوصیافرادنهتنهادرکشورهایمختلفبلکهحتیدر
هایمختلفیککشور،مقاماتتنظیمکنندهمقرراتبایدمقرراتمناسبیکه

شهرهاوایالت
حاویرعایتحقوقطرفینموضوعباشد،وضعنمایند.اگرمقاماتحکومتیدرکشورهادر
زمینهساماندهیحقوقیکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور اقدامینکنند،این
خالء توسط دادگاهها پرشده و واگذاری تصمیمگیری به دادگاهها ،پیامدهایی مانند کندی
رسیدگیوصدورآرایبعضاًمتعارضدرموضوعواحدرابهدنبالخواهدداشت.ازسوی
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دیگرمعموالًنهادهایهواپیماییکشوریدراکثرکشورها،حقوضعمقرراتدرموردتعیین
شرایطبرایکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدوربنحویکهحقحریمخصوصی
مردمنقضنشودراندارند.حتیایندیدگاهدرکشورهایاروپاییوآمریکاهموجودداردکه
نقشوجایگاهمقاماتهواپیماییکشوری،وضعمقرراتمربوطبهضرورترعایتحقحریم
خصوصی افراد نیست ،بلکه وظیفه آنها تضمین اجرای مقرراتی است که توسط نهادهای
غیرهوانوردی که در زمینه امور مربوط به حقوق شهروندان مسئول هستند ،وضع میشود،
میباشد(.)Kaminski, 2013: 57

ا -وضعمقرراتممنوعویامحدودکنندهکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدوراز
راهدور بهدلیلتهدیدحقحریمخصوصیمردم،مستلزماعمالترکیبیازمعیارهایحقوقی،
فنیواجتماعیاستکهبایدمتولیانامربهاینموضوعتوجهخاعمبذولنمایند.
کارهایکاهشآسیبهایمربوطبهکاربردهواپیمایقابلکنترلازراه


پذیرشراه
ت -
دورازراهدور  کشوریباتوجهبهمزایاومنافعآن،بستگیبههماهنگیوهمکاریمقامات
حکومتی ،نهادهای تجاری و مردم دارد و نقش مقامات حکومتی که مسئولیت تدوین و
مربوطرابعهدهدارند،بسیارمهماست.اینمقاماتمیتوانندمذاکراتاولیه

اجرایمقررات 
راباطراحانوسازندگانهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور آغازکنند.درصورتی
که در مورد الزامات و شرایط بهرهبرداری از هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور،
توافقیمیانطرفینذینفعحاصلنشودوبعنوانیکراهکارموقتوکوتاهمدت،مقامات
حکومتیبایدیکرژیمحقوقیکهمتضمنتعادلمیانحقحریمخصوصیمردمومنافع
حاصلاز کاربرداینهواپیماها میباشدرا وضع نمایند .البتهاعمالشیوهخودمحدودسازی
توسط طراحان و سازندگان و بهرهبرداران هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور هم
پذیراست.استدالالتهردوگروهذینفعیعنیشهروندانوبهرهبردارانفناوریمذکور


امکان
تا حدود زیادی قابل قبول میباشد .از یک طرف امکان اعمال نظارت بصری و کسب
اطالعات شخصی افراد و عدم کفایت مقررات رسمی حمایتی از حق حریم خصوصی در
غالبکشورهایدنیا،اینحقاساسیمردمرابشدتدرمعرضتهدیدقراردادهاست،زیرا
هواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدور،قلمرواعمالنظارتراگسترشدادهوموجب
دسترسیدیگرانبهاطالعاتمربوطبهحریمخصوصیافرادمیشودوازسویدیگرمنافع
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اقتصادی و اجتماعی کاربرد این هواپیماها غیرقابل انکار است و لذا مهمترین اقدام در این
زمینه،تدوینیکرژیمحقوقیمتعادلکهمتضمنحقوقطرفینباشد،خواهدبود.باتوجهبه
اینکه هدف اولیه و اساسی کنوانسیون شیکاگو  8311و ایکائو ،تسهیل حمل و نقل هوایی
وکارآمدمیباشدومعموالًقوانینومقرراتهواپیماییخاع،متضمنمقرراتی

ایمن،امن 
راجعبهتأثیرکاربردهواپیمایقابلکنترلازراهدورازراهدوربرحقحریمخصوصیافراد
نمی باشند وازسویدیگرایکائو این وظیفهرا بعهده نظامحقوقیداخلیکشورها گذاشته

است.لذاضروریاستکشورهارونداقداماتخوددراینزمینهراشتاببخشندتاازبروز
چالشهایمرتبطباحقوقومنافعآنجلوگیریشود.
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منابع
الف -فارسی
کتابها

 جباری ،منصور ،)8636( ،حقوق هوایی ازمنظرحقوقداخلی وبینالمللی ،چاا اول،تهران:موسسهمطالعاتوپژوهشهایحقوقیشهردانش.
خانمحمدی ،محمد وکریمی  ،ذبیح اهلل ،)8613( ،فرهنگ جامع هوافضا ،تهران ،نشر
 -

واالاندیش.
 کشاورز ،بهمن ،)8633( ،فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی ،تهران :مؤسسه انتشاراتامیرکبیر.
بینالملل،تهران:انتشاراتمجد.
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