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و تامين كنندگانمسؤوليت مدني واسطه  خدمات ها
 ارتباطات الكترونيك

∗حسين صادقي

و علوم سياسي دكتري حقوق خصوصيتهخدانش آمو  دانشگاه تهراندانشكده حقوق
)6/9/1386: تاريخ تصويب- 30/8/1386: تاريخ دريافت(

:چكيده
و تامين كنندگان خدمات ارتباطات الكترونيك نقش اصلي را در برقـراري ارتباطـات واسطه ها

در جريان اين ارتباطات ممكن است افعال زيان بار نظير نقض حقوق مالكيت. الكترونيك دارند 

و خـدمات  و به واسـطه فعاليـت و هتك حرمت اشخاص توسط كاربران خدمات مزبور فكري
ز   يانديـدگان عليـه اين گونه واسطه ها صورت گيرد كـه موجـب طـرح ادعاهـايي از طـرف

 مسؤوليت واسطه ها نيز تابع قواعد عمـومي مـسؤوليت، علي االصول.گردد واسطه هاي مزبور

و بسياري از كشور ها، بايـستي و به جهت پذيرش نظريه تقصير در نظام حقوقي ما مدني بوده

و موارد ارتكاب  در. تقصير پرداختجهت تحليل مسؤوليت آنان به بررسي تكاليف قانوني آنها

 كننـد مـي واسـطه هـا حـسب نـوع خـدماتي كـه ارائـه بعضيبرخي نظام هاي حقوقي براي

 حمايت هاي قانوني در قالب برخي معافيت ها پيش بيني شـده اسـت كـه البتـه اعمـال ايـن

.ها تابع شرايط قانوني خاصي است معافيت

:واژگان كليدي
،مـسئوليت مـدني، خدمات ميزبـاني،ين كنندگان خدمات دسترسي تام،واسطه هاي الكترونيك

.تقصير
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 مقدمه
و مبادالت الكترونيك و اشخاص متعدددر فضاي مجازي و ذخيره در برقراري ارتباط

كه از جمله عبارت از موارد زير مي .باشندانتقال داده ها دخيل هستد

ارائهو)Access Service providers (A.S.P)(الملليايجاد كنندگان نقطه تماس بين-1

ترين اصلياين دسته:)Internet Service Providers (ISP)()رساها(دهندگان خدمات اينترنتي 

كه هرگونه ارتباط بين سيستم. واسطه در ارتباطات اينترنتي هستند هاي شخصي اشخاص چرا

و مي واسطهحقوقي با شبكه جهان گستر اينترنت صرفاً از طريق اين حقيقي . شوند ها برقرار

به صورت تجاري فعاليت نمايند تحت عنوانمي اين دسته از ارائه دهندگان خدمات دسترسي

نامه آئين)1(بند در كشور ما براساس.مشهور هستند) رساها(ارائه دهندگان خدمات اينترنتي«

و ضوابط فني نقطه تماس بين مق(المللي نحوه اخذ و ضوابط موضوع قسمت الف از ررات

ايجاد«):1380 در سال اي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگيهاي اطالع رساني رايانهشبكه

مينقطه تماس بين به دستگاهالمللي در انحصار دولت و ارايه مجوز ذيباشد ربط توسط هاي

 حـال حاضـر بـرقـراري ارتباطدر،بنابراين.»گيردشوراي عالي اطالع رساني صورت مي

و)ب(المللي از طريق اينترنت در انحصار دولت است؛ معهذا به موجب قسمتبين مقررات

و«ضوابط مزبور كه تحت عنوان  آئين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطالع رساني

هاي را در زمينه خدمات توانند فعاليتمي» رساها«باشد، موسساتي تحت عنوانمي»اينترنت

و اين به اينترنت با رعايت اطالع رساني ترنت از جمله فراهم آوردن امكان دسترسي كاربران

. آئين نامه ياد شده انجام دهند

ميمي به موسساتي اطالق و ارتباط كاربران به توان گفت رساها كه امكان دستيابي شوند

.)Aplin, 1999, p.2(سازند اينترنت را فراهم مي

سيستم ميزبان يك محل ذخيره:)Host service provider(ارائه دهندگان خدمات ميزباني-2

كه از طريق اينترنت قابل دستيابي مي كه در سيستم ميزبان نوع داده. باشدديجيتال است هايي

و شامل نرم افزارهاي رايانهذخيره مي و هر نوع شود متنوع بوده و گرافيكي و اسناد متني اي

 گسترده از روابط احتمالي با داده ذخيرهيبان داراي طيفدارنده سيستم ميز. شودداده ديگري مي

مي. شده در سيستم ميزبان است به نحولذا  فعال بر همه آنهايتواند مالك همه داده ها باشد يا

به عهده دارديـزبـانـي داده كنترل داشته باشد؛ همانند مواردي كه يك شركت مـ . هـاي خـود را

هاي يكي از دادگاه. باشد مي)Usenet(»يوزنت«ن، سرور ميزبان يكي از مصاديق سرورهاي ميزبا

كه«: سوئيس ميزباني را چنين تعريف كرده است ارائه خدمات پايدار ذخيره اطالعاتي است

كه تمايل دارند آنها را مشاهده نمايند و براي اشخاصي  قابل،روي سرور ميزبان قرار گرفته

و دسترسي است .)Lavanchy, 2002,p.61(»نمايش
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بر مبناي نظريهمسؤوليت تحليل:گفتار اول  تقصير واسطه ها
 افعال زيانبار مستقيم آنها مد نظر،هاي الكترونيكدر بحث مسؤوليت واسطهمقاله در اين

بر. باشدنمي  اشخاصي كه در فضاي تماميچه در اين حالت همان قواعد عمومي قابل اعمال

به ارتكاب يك ميمجازي مبادرت بلكه آنچه. قابل اعمال خواهد بود،نمايند فعل زيانبار

و حالتموضوع بحث مسؤوليت مدني واسطه هايي است كه هاي الكترونيك است فروض

 معهذا اقدامات واسطه الكترونيك نيز در ورود،فاعل فعل زيانبار شخص ثالث ديگري است

. زيان يا شدت آن تاثير گذار بوده است

و حقوق تقصير در نظامامروزه نظريه هاي حقوقي جهان اعم از كامن ال، رومي ژرمني

به عنوان اصل پذيرفته شده است مي. اسالم شود لذا اصوالً در مواردي شخص مسؤول قلمداد

خصوص مسؤوليت واسطه هاي الكترونيك نيز اين اصلدر.كه مرتكب يك تقصير شده باشد

د. پذيرفته شده است به عنصرر بحث از مسؤوليت اينبه طوري كه امروزه گونه اشخاص

در دكترين حقوقي. شودتوجه مي)Negligence(»بي احتياطي« يا)Fault(» تقصير«ضروري 

و مقاالت منتشره در بحث از مسؤوليت مدني واسطه هاي  و كتب و آرا قضايي محاكم موجود

و فرانسه، مسؤوليت، استراليا، سويس، انگليس،الكترونيك در كشورهايي نظير آمريكا  آلمان

مي» بي احتياطي«يا» مسؤوليت ناشي از تقصير«اين اشخاص را تحت عنوان دليل. كنندمطرح

و جايگاه واسطه به نقش هاي اعمال نظريه تقصير در خصوص مسؤوليت اينگونه اشخاص

ه دارند اصوالً اشخاصي كه نقش واسطه در انجام يك كاري را به عهد. گرددالكترونيك بر مي

مي  در نظام حقوقي ما اشخاص مانند نمايندگان تجاري،. باشندفاقد مسؤوليت محض

و نقل حق العمل كارها، دالل و نيز متصديان حمل و وكيل كه واسطه) در قانون مدني(ها،

و صرفاً در موارد تقصير مسؤول شناختهانجام يك فعل مي  باشند به عنوان امين شناخته شده

و انگليس همين وضعيت در نظام. شوندمي و آمريكا هاي حقوقي كشورهايي همانند فرانسه

كه مسؤوليت حرفه. وجود دارد  اي چنين اشخاصي اقتضاء نمايد ممكن است معهذا در مواردي

و مطلق براي آنها پيش بيني مسؤوليت .دكرهاي محض

 ,Trudel(هاي مختلف حقوقي از قبيل فرانسه هاي الكترونيك در نظامخصوص واسطه در

،)Markus  2001, pp.4-27(، آلمان)Yen ,2000( آمريكا،)Smith, 2002, pp.32-55(، انگليسي)2000

 مسؤوليت مبتني بر تقصير به) Zhipei, 2002 ,p.2(و چين)Lavanchy,2002, pp.22-24( سوئيس

ني. عنوان مبنا پذيرفته شده است و جايگاهز هماندليل اين امر به نقش طور كه قبالً اشاره شد

ميقانوني واسطه كه اصوالً يك فعل زيانبار ممكن است. گرددها در ايجاد ضرر بر بدين معني

و نقش فاعل  و برمبناي اين دو نوع فعل كه مبين جايگاه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم باشد

ميدر زيان وارده است اشخاص دخيل در ورود يك خس : شوندارت به دو نوع تقسيم
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مياعبارت: فاعل اصلي يا اوليه: الف كه فعل زيانبار را انجام ؛دهدست از شخصي

كه ارتكاب فعل زيانبار را تسهيلاعبارت: سبب فرعي يا عامل ثانوي:ب ست از شخصي

.)Fitzgeralds, Chapter 14(كنديا تجويز مي

و اولي در در برخي موارد همانند نقض مستقيم) مستقيم(ه خصوص مسؤوليت فاعل اصلي

و شرط ضروري براي  بي احتياطي فاعل عنصر و و ابتدايي حقوق كپي رايت احراز تقصير

كه يك واسطه الكترونيك مستقيماً باعث ورود. باشدمسؤوليت فاعل نمي بنابراين در مواردي

و تحليل مسأله بر مبن  اي نظريه تقصير صورت يك خسارت شود مسؤوليت مستقيم داشته

 هاي الكترونيك است مسؤوليتمعهذا آنچه موضوع بحث در مسؤوليت واسطه. گيردمي

در خصوص مسؤوليت عامل. هاي غيرمستقيم آنهاستغيرمستقيم ناشي از افعال يا ترك فعل

يت عامل ثانوي يا سبب فرعي علي االصول عنصر تقصير يك شرط اساسي براي احراز مسؤول

آن. باشدمي كه در اين نوع مسؤوليت، عامل مستقيماً فعل را انجام نداده بلكه در ارتكاب چرا

. نقش داشته است

و سببيت ثانوي واسطه،بنابراين ها در ارتكاب فعل زيانبار طبيعتاً با توجه به نقش فرعي

هاي دليل دادگاهبه همين.دكربايستي مسؤوليت آنها را بر مبناي نظريه تقصير تحليل 

و انگليس از صدور حكم بر محكوميت واسطه در مواردي) رساها(هاكشورهايي نظير آمريكا

و معلوم نيست اجتناب  كه فعل غيرقانوني كاربر يا مشترك براي واسطه مزبور مشخص

كهو صرفاً در موارد.)Bolin & Tysver , at: www.bitlaw.com/internet/isp.html(كنندمي ي

و و احوال و اوضاع و اطالع داشته يا بر حسب شرايط واسطه از فعاليت مشترك يا كاربر علم

ميعرف مربوط مي  :Bolin & Tysver, at( شناسندبايست اطالع داشته باشد واسطه را مسؤول

www.bitlaw.com/internet/isp.html(.به عنوان قاعده كلي در دعاوي مسؤوليت كه همين نظر

ميي واسطهمدن آنهاي اينترنتي اعمال و تحليل بيشتر را در بحث اركان مسؤوليت شود

. ها علي االصول مبتني بر تقصير استخواهيم ديد مبين اين است كه مسؤوليت واسطه

آن:گفتار دوم و لزوم اثبات  عنصر تقصير
اساسبر. هاي الكترونيك استضروري براي مسؤوليت مدني واسطه تقصير يك عنصر

به  و استراليا قواعد مربوط ال در كشورهايي نظير آمريكا، انگليس قواعد حقوقي كامن

هاي واسطه بارهمسؤوليت مدني از جمله عنصر تقصير به عنوان ركن اصلي مسؤوليت مدني در

گذاران برخي شرايط خاص را در مورد ارائه معهذا قانون. شودالكترونيك نيز اعمال مي

ميواسطهدهندگان خدمات  هايي در مسؤوليت مدني نمايند كه موجب تفاوتاي پيش بيني

و حقوق موضوعه مي ال هاي واسطه بنابراين مسؤوليت.شودآنان به موجب حقوق كامن
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و در صورتي مسؤول الكترونيك نيز همانند ساير اشخاص منوط به احراز تقصير آنان بوده

كه اثبات شود مرتكب فعل يا ترك فعل كه يك شخص محتاطي شدههستند آننمي اند  توانسته

و احوال مرتكب شود و اوضاع .)Trudel,2001,p.11(را در همان شرايط

 عنـصر تقـصيـر در نـظام حقوقي فرانسه به عنوان شرط الزم براي مسؤوليت مدني

،1382 مواد مبناي اين قاعده در واقع همان. هاي الكترونيك نيز پذيرفته شده استواسطه

مي1384و 1383 كه قابل اعمال در مورد مسؤوليت مدنيقانون مدني فرانسه  باشد

ميواسطه  /Ardesi, , 2006,at:  www.ardesi.fr/admin/upload/fichier(باشدهاي الكترونيك نيز

117-droitepn2006.pdf.(و ارتباطات الكترون  Code des(يك در قوانين خاص همانند قانون پست

Postes et des communications électroniques(ها اصالحي سال نيز قانون حمايت از دادهو

كه تخطي از آنها تكاليفي حسب مورد براي واسطه2004 هاي الكترونيك پيش بيني شده است

. تقصير محسوب است

و استرالييدر نظام حقوق ال همانند آمريكا، انگليس به كشورهاي كامن ا نيز ضمن آنكه

ال توجه مي شود قوانين خاص نيز وجود دارند كه اعمال قواعد حقوق مسؤوليت مدني كامن

 ,Fitzgeralds, Chapter 14 and Smith, 2002(هاي الكترونيك است مبين حدود مسؤوليت واسطه

pp.32-55(.ها نيزهطور كه قبالً نيز اشاره شد در كشورهاي مزبور نيز مسؤوليت واسطهمان

و درصورت اثبات بي احتياطي واسطه الكترونيك،  بي احتياطي است و مبتني بر تقصير

در. مسؤوليت وي محرز است كه اما مالك بي احتياطي در واقع تابعـي از وظايـف آنـهـاسـت

بي احتياطي آنها محرز مي با.شودصورت عدم انجام وظايف مزبور در نظام حقوقي ايران نيز

به عنوان1ده وجود ما  قانون مسؤوليت مدني ترديدي در پذيرش مسؤوليت نـاشي از تقصير

و قاعده وجود ندارد لذا عنصر ضروري براي مسؤوليت واسطه ها تقصير مي كه حدود باشد

و وظايف قانوني آنهاست به نوع فعاليت واسطه در. نحوه تشخيص تقصير منوط ضمن آنكه

به قانون تجارت الكترونيك78ماده  و دولتي را  نيز نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوصي

و براين اساس چنانچه احراز شود ورود خسارت در نتيجه ضعف عنوان تقصير تلقي نموده

سيستم يك ارائه دهنده خدمات دسترسي يا مانند آن در حفظ امنيت داده ها، يا محرمانگي آنها 

شده غيرمجاز يا ناقض حقوق كپي رايت يا ضعف سيستم در جلوگيري از انتشار آثار منتشر 

و منطقاً انتظار  كه عرفاً ازميديگران، واسطه مزبور رفت امكانات سيستمي براي جلوگيري

به ماده, فراهم نمايد ورود خسارت مزبور يا تشديد آنها را و با توجه 78مقصر محسوب شده

و ماده بو)1(قانون مزبور از طرفي در مقررات مربوط.دقانون مسؤوليت مدني مسؤول خواهد

كه تخلف از به فعاليت رساها نيز تكاليفي براي واسطه هاي الكترونيك پيش بيني شده است

و موجب مسؤوليت مي . شودآنها تقصير محسوب
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در احراز تقصير: گفتار سوم  عوامل مؤثر

و نظارت: مبحث اول  وظيفه مراقبت
بي احتياطي در واقع تخلف از وظ كه قانون، قرارداد يا عرف بر شخص تقصير يا ايفي است

و ترك تحميل مي و مفهوم تقصير شامل انجام دادن اموري است كه نبايستي انجام شود كند

كه بايستي انجام گردد و تفريط( افعالي است يك،براين اساس). تعدي  براي احراز تقصير

ترك فعل شناخت تا تخطي شخص بايستي ابتدا وظايف شخص مزبور را در انجام يك فعل يا

كه آيا واسطه لذا.از آن را تقصير به حساب آورد وظيفه كنترل الكترونيكي بايستي بررسي نمود

و مشتركان خود را دارد يا  و نظارت بر فعاليت كاربران و كنترل بر محتواي داده هاي ديگران

را به چند كاربر خير؟ براي تشخيص مسؤوليت شخصي كه وظيفه انتقال همزمان يك اطالعات 

هاي انتقال داده شده مورد بررسي قرار گيرد مختلف دارد بايستي رابطه وي با محتواي داده

)Mcdaniel,1992 ,p.773,826(.هاي الزم براي مسؤوليت واسطههاييكي از پيش شرط

و تخلف از آن است  .ProfessionalDevelopment/liability) الكترونيك احراز حدود اين وظيفه
pdf Robidoux,2004:www.alsa.ab.ca/ pdf/ MemberResources/ .) 
و حدود امكان فني وقانوني به نوع فعاليت واسطه هاي الكترونيك البته حدود اين وظيفه

و كنترل محتوي داده و مشتركان خود ،بنابراين. ها بستگي داردكنترل آنها بر فعاليت كاربران

هاي دخيل در برقراري ارتباطات الكترونيكي مورد واسطهاعمال هر نوع مسؤوليت مدني در

كه. بايستي تقصير آنها اثبات گردد اثبات تقصير نيز ميسر نيست مگر در صورتي كه احراز شود

و نظارت بر آنها را  و نظارت داشته يا امكان كنترل واسطه هاي مزبور بر محتواي داده ها كنترل

به اشخاص ثال و ورود خسارت ث در نتيجه عدم كنترل بر محتواي داده قابل پيش بيني داشته

.)Henry ,1992,pp.65-110(براي واسطه مزبور باشد

 كنترل محتوي: الف
هاي الكترونيك انتقال داده يا هايي كه توسط واسطهدرخصوص وظيفه كنترل محتوي داده

بر. هاي حقوقي متعددي صورت گرفته استشوند تمثيلذخيره مي به خي از آنهاكه

.پردازيممي

و:)Publisher(ها به عنوان ناشر فعاليت واسطه-1 به انتشار كه اقدام ناشر شخصي است

و هنري نرم افزارهاي رايانه ميفروش آثار ادبي نمايد در ابتدا صرفاً بحث توزيع نرم اي

زه با پيدايش پديده نوين انتشار بر هاي در محيط اينترنت مطرح بود اما امروافزارهاي رايانه

يكي از مسائل مهم در بحث حقوق خط روزنامه و تصويري، و صوتي و آثار موسيقي ها،

و فنĤوري اطالعات بحث نقض حقوق ديگري از طريق انتشارات ارتباطات الكترونيك
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دادنريك ناشر الكترونيك مبادرت به در دسترس قرا.)Smith, 2002, p.46( الكترونيك است

و مشتركان براي اشخاص ثالث مي يك. نمايداطالعات كاربران در فضاي مبادالت اينترنتي،

و همانند ناشران غير الكترونيك وظيفه كنترل محتواي آثاري ناشر در انتشار داده ها مختار است

كه منتشر مي كند بر عهده دارند؛ همين وظيفه كنترل است كه موجب مسؤوليت وي در را

و تا محتواي متضمن نقض كپي رايت را خواهد انت قال اطالعات غلط يا اظهارات توهين آميز

يك،بر اين اساس. بود خط« اگر و اطالعات» تامين كننده خدمات بر ، بر محتواي داده ها

و نظارت بر محتواي اطالعات را داشته باشد و وظيفه كنترل  به عنوان ناشر تلقي،اختيار

به لحاظه هر گاه كنترل محتواي دادهالبت. شودمي و اطالعات  Technical(»ماهيت فني«ها

nature(و و درج آنها و به لحاظ چاپ ،آنها نباشد)Editorial nature(»ماهيت چاپي«آنها بوده

و چاپ محتوا كنترل نداشته باشد ناشر كه در درج متصدي خدمات بر خط را نبايستي مادامي

.):http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/en/sf03235e.html see(دكرتلقي 

كه منتشر و آثاري و در نتيجه نظارتميناشر در انتخاب موضوع نشر شوند نقش داشته

سطح مسؤوليت،به جهت وجود چنين امكان نظارت بااليي. عاليه بر محتواي آثار منتشره دارد

م كه از ميناشر در مقابل اشخاصي و زيان شوند نيز بسيار حتواي آثار منتشر شده متحمل ضرر

و دردسترس قراردادن آثار مزبور  به نوعي در جريان عرضه باالتر از ساير اشخاصي است كه

و:نقش دارند و مراكز پخش كه. فروش آثار مزبور از قبيل توزيع كنندگان بنابراين درمواردي

مييك واسطه الكترونيك نقش يك ناشر را   خساراتي است كه در تماميكند مسؤول ايفاء

به اشخاص ثالث وارد مي شود حتي اگر اطالعاتي كه منتشر شده نتيجه آثار منتشره توسط وي

كه ناشر ممكن است منتشر نمايدنامهاز قبيل:است را خود ناشر خلق ننموده باشد معهذا. هايي

اس. مسؤوليت ناشر يك مسؤوليت مطلق نيست رغم اعمال در مواردي كه ناشر علياسبر اين

و وظيفه حرفه و نظارت خود در حدود متعارف اي خود، نتواند عدم صحيح وظيفه كنترل

به وي سفارش شده است يا توهين آميز بودن آنها را احراز  كه براي انتشار صحت اطالعاتي را

يكمسلذا.)Black, 2002.,p.421(باشد نمايد مسؤوليتي متوجه وي نمي ؤوليت ناشر نيز

با اين تفاوت كه اثبات تقصير بر عهده.)455ص،1381انصاري(مسؤوليت مبتني بر تقصير است 

كه خالف آن قابل اثبات استخواهان نمي به نحوي مفروض است .باشد بلكه تقصير ناشر

به معناي خاص اشخاصي اما عموماً واسطه  كه صرفاً در روند هستندهاي الكترونيك

لذا قراري ارتباط الكترونيك دخالت دارند نظير تامين كنندگان خدمات ميزباني يا دسترسي؛بر

كه به قصد گونه واسطهاصوالً نقش اين كه ناشر شخصي است ها با ناشران متفاوت است؛ چرا

به عموم مي به عرضه آثار  هاي الكترونيكنمايد اما واسطهفروش يا ديگر مقاصد مبادرت

به ذخيره داده ها يا انتقال آنها به قصد تسهيل ارتباطات الكترونيك مبادرت  فوق الذكر صرفاً
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با اين وجود رويه قضايي برخي كشورها در جهت حصول نتيجه در مورد اعمال. نمايندمي

هاي الكترونيك بويژه بابت محتواي متضمن قواعد مسؤوليت مدني در مورد فعاليت واسطه

و اظهارات توهين آميز به قياس فعاليت واسطههت هاي الكترونيكي با موسساتك حرمت

 Fitzgeralds, Chapter 14,p.2  and  Henry(اند پرداخته)Distributor(»توزيع كننده«و» ناشر«

,1992,p.105 (.يكي از مسائل مهم درمورد مسئووليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي)رساها (

تلقي» ناشر« هتك حرمت اين است كه دادگاه بايستي احراز نمايد آيا رسا به عنوان درخصوص

و يا مي كه پيش شرط صدور حكم دادگاه در مورد.»توزيع كننده«شود دليل اين مساله

و ميزان دخالت, باشدميمسؤوليت مدني رسا  در تفكيك مسؤوليت رساها حسب نحوه فعاليت

و نگارش محتواست و ارتباط آن با در تدوين ؛ چنانچه از ديدگاه دادگاه نحوه فعاليت رسا

به گونه ميمحتواي توهين آميز به عنوان ناشر تلقي كه چرا. شود، مسؤول خواهد بود اي است

وكه ناشران از قبيل روزنامه و نشريات كه از ديدگاه قواعد سنتي وظيفه كنترل بر ها نظارت

لذا چنانچه يك اثري كه متضمن اطالعات زيانبار از قبيل. رندمحتواي آثار مورد انتشار را دا

و  و يا افترا اطالعات غلط پزشكي يا نقض حريم خصوصي افراد يا نقض كپي رايت ديگران

و،منتشر گردد هتك حرمت اشخاص ثالث باشد، و بي احتياطي  ناشر به جهت بي مباالتي

و اهمال در ايفاي وظيفه نظارتي خود بر مح  تواي آثار منتشره مسؤوليت خواهد داشتتقصير

لذا آنچه در بحث مسؤوليت ناشر از اهميت برخوردار است نظارت ناشر.)455ص،1381انصاري(

و چاپ مي و محتواي مطالبي است كه در اثر درج .شودبر مفاد

كه منتشر مي و اصوالً رساها در محتواي آثاري و نظارت ندارند بنابراين چاپ شوند كنترل

به صورت جهاني در دسترس عموم قرار  و و درج مطالب در يك سندي كه توسط رسا منتقل

مي» رسا«گيرد بدون اعمال نظارت مي به جهت همين عدم امكان لذا دادگاه. گيردصورت ها

به عنوان ناشر تلقي ننموده  و حقوقي نظارت رساها بر محتواي داده ها آنها را  ,Deturbide(فني

2000, at: /www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_3/deturbide(و براين اساس قائل به

يامياين نظر به توهين آميز بودن محتوا اطالع داشته كه رسا نسبت كه صرفاً در صورتي باشند

.بايست اطالع داشته باشد، مسؤول خواهد بود مي

يك)1991سال()Cubby,Inc.v.compuserve,Inc("كومپوسرو"در پرونده خواهانها متصدي

و دعوايي را عليه شركت رقيب خود يعني Cubby,Inc ها بنام اي دادهپايگاه رايانه بودند

و نمايش داده است"كومپوسرو"  مطرح كردند براين مبنا كه پايگاه داده خوانده آثاري را عرضه

دادگاه خوانده را به عنوان. بوده است)كابي(كه متضمن اظهارات توهين آميز عليه خواهان

آن،ناشر نشناخت و بر همين مبنا بلكه فعاليت به عنوان توزيع كننده اظهارات تلقي را صرفاً

درةاما در پروند.)(Fitzgeralds, Chapter 14,p.2دكررأي بر عدم مسؤوليت خوانده صادر   ديگر
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دادگاه شركت ارائه دهنده خدمات بر)Stratton Oakmont, Inc.v.Prodigy servs.co(1995سال

بود به جهت انتشار» بولتن خبرهاي مالي« را كه متصدي يك)Prodigy("پروديجي"خط 

كه  به عنوان يلهوسبه اظهارات توهين آميز  يك كاربر در صفحه بولتن مزبور قرار گرفته بود

كه. مسؤول شناخت» ناشر« و نظارت استدالل دادگاه بر اين اساس بود  شركت خوانده كنترل

مي. بر چاپ محتوي را داشته است كه از يك نرم افزاري استفاده ميچرا توانست كرده است كه

و حذف نمايد و توهين آميز را كشف .)(Fitzgeralds, Chapter 14,p.2اظهارات خالف

اي واسطه،بنابراين و هاي الكترونيك به مفهوم خاص يعني ارائه دهندگان خدمات نترنتي

و ذخيره دادهتامين كنندگان خدمات ميزباني صرفاً فعاليت واسطه هاي اشخاص را اي در انتقال

و نظارتي ندارند و بر محتواي اطالعات مورد مبادله كنترل لذا علي االصول. به عهده داشته

.متوجه آنها باشدنبايستي مسؤوليتي 

 در دنياي غيرمجازي ارتباطات،:»توزيع كننده«ها به عنوان فعاليت واسطه-2

ها بدون هيچ گونه دخالتي ها، كتابخانهها، كتاب فروشي روزنامه فروشياز قبيلتوزيع كنندگان

در تعيين محتوي آثار مزبور صرفاً وظيفه انتقال آنها از دست توليد كنندگان يا واسطه قبل از 

به عهده دارن به دست مصرف كننده نهايي را بر.دخود و كنترلي لذا توزيع كننده نظارت

و بر همين اساس از هرگونه مسؤوليت ناشي از محتواي آثار جز در موارد محتواي آثار ندارد

و.)Henry ,1992,p.105(. مصون است،سوءنيت رويه قضايي كشورهايي چون آمريكا، استراليا

به دكترين حقوقي نقش واسطه كه صرفاً وظيفه» توزيع كننده«هاي الكترونيك را تشبيه نموده

و وظيفه كنترل محتواي اطالعات را ندارند مگر در صورتي  و عبور آثار را به عهده داشته انتقال

و احوال مربوط به  و اوضاع و يا تحت شرايط كه از وجود محتواي غير قانوني اطالع داشته

ميفعاليت واسطه مزبور عرفاً مي .)Henry ,1992,p.105(داشت بايستي اطالع

ارتباطات قانون مصونيت23ماده)ج(از بند)1(به موجب جز در آمريكا

)Communications Decency Act(در512و با توجه به ماده 1996مصوب  قانون كپي رايت

معهذا بايستي به محض شوند؛تلقي نمي» ناشر«به عنوان» رساها«1998عصر ديجيتال مصوب

قانوني بودن محتوي تحت شرايط مقرر در قوانين صدر الذكر حسب حصول اطالع از غير 

به حذف محتواي غير قانوني يا غير قابل دسترس نمودن آن اقدام نمايد  مورد نسبت

)Schwabach, 2006, pp.189-191(.
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 ها به عنوان حمل كننده عمومي فعاليت واسطه-3
 وظيفه حمل كننده عمومي در ارائه خدمات-3-1

به افراد جامعه را حمل كه امر انتقال كاالهاي متعلق كنندگان عمومي واحدهايي هستند

به جهت آنكه ارائه دهنده خدمات عمومي به مردم مي و باشند لذا مكلفند عهده دار هستند

ويسفارشات مردم را در مورد انتقال محموالت در قبال يك عوض متعارف  قبول نمايند

و كننده عمومي در پذيرش هاي آمردادگاه  سفارشات تمامييكا اين وظيفه موسسات حمل

و در قبال عوض متعارف را مورد تأييد قرار داده به نحو بدون تبعيض  Henry( اندمشتريان

,1992,p.73(.به دو در نظام و آمريكا حمل كنندگان ال از جمله در انگليس هاي حقوقي كامن

ك-1:شونددسته تقسيم مي و نقل. حمل كننده خصوصي-2؛ننده عمومي حمل متصدي حمل

كه بايستي در مقابل تمامي  و حرفه وي به نحوي است كه شغل عمومي شخصي است

كه كاالهاي آنها را در مقابل  و گزينش قبول تعهد نمايد و بدون حق انتخاب اشخاص متقاضي

سفارش مشتري داشته مشروط بر اينكه فضاو ظرفيت مناسب را براي،اجرت حمل نمايد

و نقل خصوصي اجباري در قبول هر كااليي از هر مشتري براي حمل. باشد اما متصدي حمل

.)Chitty,1989, p.420(ندارد بلكه حق انتخاب دارد 

و مانند آنها شركت, دسترسي به اينترنتتامين كنندگان خدمات امروزه از را هاي مخابرات

و علي االصول تابع قواعد سنتي حاكم بر آنها لقي نمودهتمصاديق حمل كنندگان عمومي 

» دعوي الزام به انجام وظيفه«هاي آمريكا در موارد متعددي بر مبناي دادگاه. باشند مي

و مقررات مربوط شركت به مشتريان با رعايت قوانين  هاي تلفن را ملزم به ارائه خدمات

.)Henry ,1992,p.47(انددهكر

 وظيفه حمل كننده عمومي در نظارت بر محتواعدم-3-2
و و مانند آن استراق سمع در قوانين موضوعه كشورهاي مختلف از جمله ايران، آمريكا

و يا رهگيري پيام  قانون اساسي25اصل. هاي الكترونيك ممنوع استشنود مكالمات تلفني

ه و و استراق سمع و فاش كردن مكالمات تلفني به حكم ايران بازرسي رگونه تجسس را جز

اي براي نه تنها وظيفه قانون مجازات اسالمي528در ماده.قانون ممنوع اعالم داشته است

و موسسات ذيربط از جمله موسسات حمل كننده عمومي نظير شركت مخابرات،  دستگاهها

و رساها مبني بر نظارت بر محتواي مراسالت مكاتبات، مكالمات، پيام هاي  شركت پست

و پايش در اين خصوص نيز جرم تلقي شده  مشتريان پيش بيني نشده بلكه هرگونه تجسس

به آن هستند كه مقام قضايي يا قانون مجوز الزم را صادر نمايد مجاز و فقط در مواردي .است
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به موجب قانون  نظارت الكترونيك صرفاً با اخذ مجوز از قاضي1991 در فرانسه نيز

La(تحقيق مجاز است lio N˚9-636 du 10 Juillet 1991 relative ausecret des corresponds émises 

par la voie des télé communications(.به موجب قانون حريم خصوصي ارتباطات  در آمريكا نيز

 هرگونه استراق)Electronic Communications Privacy Act (ECPA) of 1986( 1986الكترونيك

و تجسس بدون و انتقال« اجازه در ارتباطات الكترونيك سمع مي»در حال گذر . باشدممنوع

و ارائه دهندگان خدمات از اين رو در نظام و نقل كنندگان هاي حقوقي مختلف حمل

و نظارت بر محتواي داده و پيام ها وظيفه كنترل و بر انتقال مكالمات هاي مورد حمل را نداشته

ا هاي مورد انتقال برخوردارز مسؤوليت ناشي از محتواي دادهاين اساس از يك نوع معافيت

و.) Trudel , 2000, p.251 and Loundy , 1995, p.12( هستند  حمل كننده عمومي بر خالف ناشر

و نمي و انتقال آنها بوده و ملزم به حمل پيام ها ها به تواند در انتقال پيامتوزيع كننده متعهد

به تبعيض شودجهت تفاوت محتواي آنها  لذا در اين.و با توجه شخصيت فرستنده آن قائل

كه واسطه صرفاً نقش يك مجراي عبور براي انتقال داده و اطالعات از يك سايت به حالت ها

و  سايت ديگر را به عهده دارد علي االصول مسؤوليتي بابت محتواي ارائه شده توسط كاربران

.)Johnson et Marks,1993,pp.487and 495(مشتركان خود ندارد 

و كنترل:ب و ميزباني به نظارت عدم تكليف ارائه دهندگان خدمات دسترسي
 محتوا 

و ارتباطات هاي الكترونيك اصوالً نقش ناشر را در فرايند پردازش دادهواسطه و مبادالت ها

و در اين رهگذر عموماً يا واجد وصف حمل كننده عمومي هستند و آن در الكترونيك نداشته

و يا واجد نقش توزيع كننده مواردي است كه گيرنده انتقال اطالعات شخص معين بوده

به اشخاصي غير از فرستنده مي در هر دو وصف مزبور نيز اصوالً در نظام هاي. باشنداطالعات

و كنترل بر محتوي را بر عهده واسطه الكترونيك،حقوقي كشورهاي مختلف  وظيفه نظارت

به حمايت داده يا ارتباطات قرار ندا ده بلكه حتي در بسياري از موارد همانند قوانين مربوط

و برقرار كننده ارتباط از  و با سيم، واحدهاي ارائه دهنده خدمات دسترسي بي سيم الكترونيك

و استراق سمع ممنوع شده اند . هرگونه تجسس، پايش

مح1991 ژوالي10در فرانسه براساس قانون و راجع به رمانه محفوظ داشتن مكاتبات

به رعايت اصل محرمانگي مكاتبات، مراسالت واحدهاي ارائه دهنده خدمات دسترسي مكلف

و كاربران شده  قانون مجازات432-9از طرفي ماده.)Sédallian, ,p.23(اندو ارتباطات مشتركان

و پايش كه بدون اجازه مبادرت به استراق سمع و ارتباطات اين كشور براي اشخاصي  مكاتبات

.)Sédallian, ,p.23(نمايند مجازات كيفري تعيين كرده است در حين انتقال يا دريافت داده مي
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از ديدگاه دكترين حقوقي فرانسه ارائه دهندگان خدمات دسترسي فاقد وظيفه نظارت بر

و مشتركان قرار مي كه از طريق آنها در دسترس كاربران كه. گيردمحتواي اطالعاتي هستند چرا

و آنها صرفاً نقش يك حمل كننده ساده داده ها بدون داشتن امكان كنترل آنها در حال گذر

و از اين رو هيچانتقال داده در.گونه مسؤوليتي نبايستي متوجه آنها باشدها را داشته  معهذا

،ا كه اوالًخصوص ارائه دهندگان خدمات ميزباني رويه قضايي فرانسه موضع متفاوتي دارد؛ چر

كه بايستي ارائه دهندگان خدمات ميزباني را مكلف مي به مشتريان خود اعالم نمايند دارد تا

 ثانياً براي ارائه دهندگان خدمات.(Sédallian, p.27)را رعايت نمايندقوق شخصي افرادح

به مواظبت«ميزباني اني ده كه اين تكليف ارائه دهندگان خدمات ميزبكررا تحميل» تكليف

به مفهوم.)Sédallian, p.28(مورد انتقاد متخصصين واقع شده است  چرا كه وجود چنين تكليفي

و از نظر حقوقي  و از نظر فني ممكن نبوده كه عمالً و نظارت بر محتواست به كنترل تكليف

و پايش است به ممنوعيت استراق سمع .نيز مغاير با قوانين مربوط

 ارائه دهندگان1998ون كپي رايت عصر ديجيتال مصوب در آمريكا نيز به موجب قان

و ميزباني نيز فاقد وظيفه نظارت بر محتوي مي لذا چنانچه محتواي. باشندخدمات دسترسي

 واسطه الكترونيك فاقد،اطالعات مورد انتقال يا ذخيره متضمن نقض كپي رايت ديگري باشد

برهدر قانون موصوف اين عدم تكليف واسط. مسؤوليت است به نظارت هاي مزبور نسبت

و در نتيجه عدم مسؤوليت آنها بابت محتواي غير قانوني داده  در قالب چهار بندرگاه،هامحتوي

به طور دقيق ذكر شده است كه شرايط اعمال آنها نيز در قانون لذا به طور. امن پيش بيني شده

ا كه اطالعات كلي قاعده كلي در نظام حقوقي فعلي تحت قانون مزبور اين ست كه در مواردي

حاوي محتواي غير قانوني صرفاً در سيستم واسطه الكترونيك ذخيره يا از طريق آن عبور داده 

و واسطه مزبور از محتواي آن آگاه نباشد، فاقد مسؤوليت است  ,Schwabach, 2006(شده باشد

pp.191-4(.ر نيز واسطه1996قانون مصونيت ارتباطات ا از وظيفه نظارت بر هاي الكترونيك

به جهت نوع فعاليتي كه به عهده. ده استكرمحتوي معاف كه واسطه مزبور معهذا در مواردي

و اطالعات ارسالي  و متون موضوع پيام ها و در درج عبارت دارد همانند يك ناشر عمل نموده

به عنوان توزيع كننده و و وظيفه نظارت بوده كهدخيل باشد، واجد مسؤوليت  مصون از اي

درنظام حقوقي انگليس نيز بر اساس قانون.) Deturbide,2000(شود مسؤوليت باشد تلقي نمي

مي واسطه1996افترا  و نظارت بر محتوي بر, باشندهاي الكترونيك فاقد وظيفه كنترل مشروط

و چاپ نباشد  به صورت انتشار م.)Lindsay, 2000,p.109(اينكه فعاليت واسطه مزبور وجببه

به31/2000 دستورالعمل شماره15ماده)1(بند  و شوراي اروپايي جامعه اروپا راجع  پارلمان

درجنبه بازار داخلي هاي حقوقي خدمات جامعه اطالعاتي بويژه تجارت الكترونيك

به تجارت الكترونيك( نيز ارائه دهندگان خدمات اينترنتي تكليفي براي) دستورالعمل راجع
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هاي عضو را مكلف نموده است تا از تحميل بر همين اساس دولت. وي ندارندنظارت بر محت

و نظارت بر محتوي بر آن دسته از تامين كنندگان خدمات اينترنتي كه وظيفه آنها  وظيفه كنترل

 يا ميزباني است خودداري)Cashing(»ذخيره موقت«، اطالعات)Mere conduit(»صرف عبور«

ت. نمايند دهكر دستورالعمل اقدام14و12،13حت شرايط مندرج در مواد مشروط بر اينكه

.باشند

و ماده25نظام حقوقي كشور ما اصل در  قانون مجازات اسالمي مبين528 قانون اساسي

و، ممنوعيت هرگونه استراق سمع و پايش غير مجاز از مكالمات تلفني، مكاتبات شنود

مي. مراسالت است به عنوان قاعده كلي و مخابراتي توان گفت واسطهلذا هاي ارتباطات پستي

و نامه و مراسالت مشتريان نمينه تنها مكلف به نظارت بر محتواي مكالمات باشند بلكه از ها

درخصوص ارتباطات اينترنتي قوانين موضوعه حكم صريحي. باشندانجام اين كار ممنوع مي

و اينترنت رسا از آئين نامه واحدهاي ارايه1-3-5ماده. ندارند كننده خدمات اطالع رساني

و كاربران ISPهاي رسا موسسات، شركت«: داردمصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي مقرر مي

و پاسخگو براي محتوايي كه خود بر روي شبكه عرضه مي نمايند طبق اين آئين نامه مسؤول

.»باشندمي

رع2-3-5از طرفي ماده ايت قوانين مالكيت معنوي مقرر آئين نامه ياد شده درخصوص

و تصنيف به عهده ارايه كننده«: داردمي و حق تاليف مسؤوليت رعايت قوانين مالكيت معنوي

مي4-3-5ماده».باشداطالعات در شبكه مي مورد درISPمسؤوليت رسا«:دارد نيز مقرر

و اع به اطالعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امكان مال بر قراري دسترسي

به حريم اطالعات15-3-5ماده».پااليه در شبكه خواهد بود  نيز دسترسي غير قانوني رساها

. خصوصي كاربران را ممنوع اعالم داشته است

لذا در نظام حقوقي كنوني ايران با فرض پذيرش اعتبار قانون براي مصوبه شوراي عالي

به اصل  و با توجه ا25موصوف و  قانون مجازات اسالمي، 528طالق ماده قانون اساسي

و كنترل محتوا بودهواسطه كه،هاي الكترونيك فاقد تكليف كلي بر نظارت  بلكه تنها تكليفي

و بانك فعاليت هاي اينترنتي كاربران براي آنها پيش بيني شده است ارائه اطالعات كلي كاربران

و فنĤوري اطالعات مي و نيزبه وزارت ارتباطات  رساها مكلف به تمهيد الزم براي اعمال باشد

تا در موارد ضروري مطابق ضوابط مربوط)3-3-5ماده(اند برقراري پااليه در شبكه خود شده

به حذف اطالعات متضمن محتواي غير قانوني اقدام نمايند .نسبت
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و آگاهي ازغير قانوني بودن محتوي: مبحث دوم  عدم علم
و آگاهي نسبت: الف كه: به محتويعدم علم و آگاهي رساها در مواردي واجد علم

به هر نحوي بعد از انتقال محتواي غير قانوني نسبت به غير قانوني بودن محتوي مي و يا باشند

و يا غير قابل دسترس  به حذف محتواي مزبور از شبكه از آن مطلع شوند مكلفند كه نسبت

كشدر نظام. نمودن آن اقدام نمايند ورهاي مختلف نيز كه در قوانين موضوعه هاي حقوقي

و اطالع. معافيتهايي براي رساها پيش بيني شده است به عدم وجود علم اعمال معافيت منوط

بنابراين در اين فرض هر چند. هاي انتقال داده شده يا ذخيره شده استرسا از محتواي داده

وواسطه وظيفه و به اقتضاي و شغل قانوني ظيفه حرفهاي در كنترل محتوي نداشته است اي

ميخود مكلف به انتقال يا ذخيره داده و مشتركان باشد اما حسن ايفاي چنين هاي كاربران

به محتواي غير قانوني وظيفه و واسطه نسبت كه محتواي داده غير قانوني نبوده اي مادامي است

و اطالع نداشته باشد  محتواي داده ها،به محض حصول اطالع از غير قانوني بودن. علم

و مشاركت كه واسطه در انتقال، توزيع يا ذخيره آن بنمايد به منزلة همكاري هر گونه اقدامي

و موجب تحقق مسؤوليت مشاركتي براي آن مي حتي. شوددر انجام يك فعل زيانبار تلقي شده

نه تنها واسطه را از ارائه خدمادر برخي نظام و هاي حقوقي در چنين حالتي ت دسترسي

و اطالعات متضمن محتواي غير قانوني منع مي كنند، بلكه وي را مكلف به ميزباني براي داده

و يا مسدود نمودن دسترسي به آن نيز مي . نمايندحذف محتوي

توان واسطه را به جهت مباشرت در انتشار يا در نظام حقوقي ما نيز در چنين حالتي مي

به توهين. ول شناختتوسعه محتواي غيرقانوني مسؤ زيرا در فرضي كه يك واسطه با علم

و  و توزيع از طريق سيستم پيام كوتاه يا پست الكترونيك به انتشار آميزبودن يك پيام مبادرت

و انتشار گفتارهاي توهين آميز مباشرت،نمايديا طرق ديگر خدمات اينترنتي مي  در توزيع

كه مشروط به عدم علم و مصونيت وي ميداشته در. رودو آگاهي از محتوي بوده از بين و يا

به اينكه محتواي داده و انتقال داده با علم كه يك ارائه دهنده خدمات دسترسي و فرضي ها

مبادرت به ارائه، اطالعات كاربر يا مشترك واجد متضمن نقض كپي رايت ديگري است

و توزيع اثر  به كاربر يا مشترك مزبور جهت انتشار حق،نمايدميخدمات في الواقع در نقض

و براين و تكثير دارنده كپي رايت مشاركت اساسي داشته است و نسخه برداري و انتشار توزيع

كه با حصول اطالع از محتواي غير قانوني موضوع. اساس مسؤوليت خواهد داشت  چرا

و مكلف به عدم ارائه يا قطع خدما،داده ها يا مكالمات مورد انتقال ت جهت ذخيره يا انتقال

و توزيع آنهاست؛ و قصور ورزد مرتكب تقصير شده چنانچه در اجراي اين وظيفه كوتاهي

.قانون مسؤوليت مدني مسؤول خواهد بود)1(براساس ماده 
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ارائه دهنده, در ارتباط با آزادي ارتباطاتفرانسه 1986 قانون سپتامبر43-8مطابق ماده

كه علم پيدا خدمات نگهداري اطالعا كه محتواي اطالعات ذخيره شده غيرميت از زماني كند

كه احتياط الزم را رعايت شودميقانوني است يا موجب ايراد خسارت به ديگري   مكلف است

در. كند  ازطرف شوراي قانون اساسي مغاير با 2000 ژوئيه27البته اين حكم قانون مزبور

 با قدري اصالحات منتشر شد 2000حال قانون اول اوت اما با اين. قانون اساسي اعالم شد

ص1385كلود كلمبه،( ،192(.

و آگاهي:ب  در بحــــث مــــسؤوليت مــــدني:)علم واقعي يا علم فرضي(درجه علم

مي واسطه كه وجود علم واقعي تواند موجـب ثبـوت اي الكترونيك نيز بايستي بر اين عقيده بود

و مسؤوليت باشد اما شرط الزم بر  و احـوال اي مسؤوليت نيست بلكـه صـرف وجـود اوضـاع

و اطالع اشخاص از محتـواي غيـر قـانوني داده  كه مبين وجود علم و قرائن قانوني يا عرفي هـا

در قـوانين كـشورهاي متخلـف از جملـه آمريكـا، انگلـيس،. نمايـد اطالعات باشد كفايت مـي 

و مانند آن نيز علم واقعي شرط تحقق   بلكـه اثبـات،براي رساها پيش بيني نشده استراليا، آلمان

.تواند كافي براي تحقق مسؤوليت باشدعلم فرضي نيز مي

 در صورتي2000 دستورالعمل اروپايي تجارت الكترونيك سال14ماده)2(براساس بند

كه نسبت به غير قانوني بودن ارائه دهنده خدمات ميزباني از مسؤوليت معاف خواهد بود

ورد العات علم واقعي نداشته باشد؛ معهذا در بند مزبور تصريح شده است درمفعاليت يا اط

به مطالبه خسارت  و دعاوي مربوط كه از اوضاع در صورتي از مسؤوليت معاف خواهد بود

كه داللت بر غير قانوني بودن اطالعات يا فعاليت مزبور نمايند اطالع نداشته  و شرايطي احوال

مز. باشد بور دو نوع علم را براي دو نوع دعوي با ماهيت متفاوت پيش بيني لذا دستورالعمل

و ضروريست اما در مورد دعاوي. نموده است در دعاوي كيفري، وجود علم واقعي الزم

كه در واقع مبتني بر قواعد مسؤوليت مدني است،  به مطالبه خسارت حقوقي يا مدني راجع

و ضروري نبوده بلكه چنا و وجود علم واقعي الزم و احوال نچه ارائه دهنده خدمات از اوضاع

كه داللت بر وجود عنصر غير  و فعاليت كاربر يا مشتركان شرايط حاكم بر پردازش اطالعات

و اطالع وي نسبت  قانوني بودن محتواي اطالعات يا فعاليت مزبور نمايد اطالع پيدا نمايد، علم

درنظام حقوقي.)Hörnle, op.cit,p.3(د گردبه غير قانوني بودن محتوا يا فعاليت مفروض مي

 نيز شرط عدم مسؤوليت 1998 قانون كپي رايت در عصر ديجيتال512)ج(آمريكا نيز ماده 

و احوال« ارائه دهنده خدمات را عالوه بر نداشتن علم واقعي، » عدم آگاهي از وقايع يا اوضاع

كهكرذكر ا فعاليت ممنوعه مبتني بر نقض كپيده است و كشف گرددرايت .ز آن استنباط
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وظيفه حذف محتوي غير قانوني يا مسدود نمودن دسترسي: مبحث سوم
 به آن 

نه تنها مكلف است در صورت علم به غير قانوني بودن محتوا از ارائه واسطه الكترونيك

خدمات جهت ذخيره يا انتقال اطالعات خودداري كند بلكه هرگاه در حين انتقال يا ذخيره 

عات يا بعد از آن از غير قانوني بودن محتوي اطالع پيدا كرد بايستي نسبت به حذف آن يا اطال

.)Henry ,1992,p.111(غير قابل دسترس نمودن آن اقدام نمايد

به عنوان ناشر است، عموماً ناشر مكلف است كه فعاليت آنها و اشخاصي در مورد نشريات

به شخص معترض وصول توضيحي از طرف ذينفع مبني بر غلطكه اگر بودن اظهارات منتسب

و منتشر نمايدرا در شماره نمود آن چنين قانون مطبوعات ايران23ماده. هاي بعدي چاپ

هاي الكترونيكي اما ازآنجا كه سخن در مورد آن دسته از واسطه.حكمي را بيان داشته است

يا بلكه توزيع كننده يا حمل كننده،است كه نقش ناشر را نداشته ارائه دهنده خدمات ميزبانيو

هاي الكترونيك مكلفند كه در صورت حصول اطالع از غير قانوني بودن واسطه.باشندمي

به حذف آن اقدام نمايند  اما.)Sédallian, op.cit, p.23-6; Lindsay, 2000,p.142(محتوا نسبت

كه نيازم يكي از مسائلي است . ند بررسي بيشتر استزمان اجراي اين تكليف براي واسطه

ذي: الف به موجب:صالح حذف اطالعات وقطع خدمات با دستور مقام قضايي يا اداري

در12 ماده3بند  كه توسط ارائه دستورالعمل اروپايي تجارت الكترونيك خصوص اطالعاتي

مي» مجراي انتقال«دهندگان خدمات اينترنتي به جهت صرف  و انتقال داده  شوندذخيره موقت

ميمقرر مي كه دادگاه يا مقام اداري ذيربط دستور كه در مواردي به حذف دارد كه نسبت دهد

به كاربر يا مشترك متخلف اقدام  اطالعات متضمن محتواي غير قانوني يا خاتمه ارائه خدمات

به اجراي دستور مزبور است 13ماده)2(همين حكم در بند.گردد ارائه دهنده خدمات مكلف

14 ماده3بند. پيش بيني شده است» هاي سهل الوصولذخيره«عمل ياد شده در مورد دستورال

دارد كه براساس نظام حقوق ملي كشورهاي عضو، ممكن است دادگاه يا مقام نيز مقرر مي

صالح ارائه دهنده خدمات را به خاتمه دادن يا جلوگيري از يك عمل غير قانوني اداري ذي

ا. ملزم نمايد كه شرايط ين اختيار براي دولتضمن آنكه هاي عضو پيش بيني شده است

قانوني الزم براي حذف يا غير قابل دسترس نمودن اطالعات متضمن محتواي غير قانوني را 

به موجب قانون يكم اوت.وضع نمايند معافيت ارائه)2000-719شماره(2000در فرانسه

مدهنده خدمات منوط به اين شرط مي به كه حض دريافت گزارش يا دستور مقام قضايي باشد

به محتواي غير قانوني مورد نظر را مسدود نمايد . ذيصالح دسترسي

يا528 ماده،ايراندر نظام حقوقي  قانون مجازات اسالمي مفتوح يا توقيف يا معدوم

بازرسي يا ضبط يا استراق سمع مكالمات تلفني، مراسالت يا مخابرات اشخاص را توسط



و تأمين كنندگان خدمات ارتباطات الكترونيك  215 مسؤوليت مدني واسطه ها

 قانون آئين دادرسي كيفري104با توجه به حكم ماده.ده استكرن دولتي ممنوع اعالم ماموري

وبه نظر مي و خصوصي بر كشف محتواي اطالعات  رسد هرگونه مداخله مقامات عمومي

نامه واحدهاي ارائه آئين3-3-5معهذا در بند. داده ها نيازمند اخذ دستور مقام قضايي است

ر و اينترنت، رساها مكلف به تبعيت از دستورات شوراي عالي كننده خدمات اطالع ساني

كه رساها مكلفند ضمن برقراري پااليه در شبكهاطالع رساني شده به طوري به، اند نسبت

مي كه توسط شوراي عالي مزبور تعيين و مصاديقي از موارد پااليه شوند اقدام حذف اطالعات

.نمايند

مس:ب دود كردن دسترسي به آنها به محض حصول وظيفه حذف اطالعات يا
 اطالع

و آگاهي واسطه الكترونيك را پيش در برخي كشورها همانند آلمان قانون گذار وجود علم

و مقرر  به غيردهششرط مسؤوليت آن دانسته قانوني بودن محتوي است با اعالم واسطه نسبت

و رفع اثر از آن اقدام نمايد عل. بايستي نسبت به حذف م واسطه ممكن است از طريق اين

اما طريقه ارسال. اعالم ذينفع يا هر شخص ديگري از جمله نهادهاي دولتي ذيربط محقق گردد

به محتواي غير  اخطار رسمي براي ارائه دهنده خدمات جهت حذف يا مسدود كردن دسترسي

و همين موضوع مورد   Lütje(استانتقاد نويسندگان حقوقي بوده قانوني پيش بيني نشده است
in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia Recht,December,1998,Rn279 (see: Markus 

2001,p.23).(

به موجب در رساها مكلف شده2000 قانون اول اوت بند اخيردر فرانسه نيز اند كه

صورت حصول اطالع از غير قانوني بودن اطالعات ذخيره شده در سرور ميزبان خود بايستي 

صورت مسؤول را معمول داشته در غير اين)Diligences appropriées(»هاي مقتضيراقبتم«

البته اين بند بوسيله شوراي قانون اساسي باطل اعالم شد؛ دليل بطالن آن نيز. خواهند بود

)ب(بر اساس جزء.)Trudel, 2001, p.16( بود» هاي مقتضيمراقبت«روشن نبودن مفهوم عبارت 

به14ه بند يك ماد  دستورالعمل تجارت الكترونيك اروپا نيز ارائه دهنده خدمات مكلف است

به غير قانوني بودن محتواي اطالعات با فعاليت محض حصول علم واقعي يا فرضي نسبت

كاربران يا مشتركان خود، سريعاً نسبت به حذف اطالعات مزبور يا مسدود كردن دسترسي به 

ما. آنها اقدام نمايد و ماهوي در اين و شرايط شكلي ده نيز درخصوص نحوه حصول اطالع

ماده مزبور تعيين شرايط)3(معهذا قسمت اخير بند. اخطاريه مقرراتي پيش بيني نشده است

به اطالعات را به قوانين ملي دولت هاي شكلي حاكم بر نحوه حذف يا مسدود كردن دسترسي

. عضو احاله داده است


