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 (س)استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه حضرت معصومه . 2

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.3

 (25/22/2932: تاریخ پذیرش ؛2/5/2932: تاریخ دریافت)

 چکیده

ایا   . اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حماایی  نیااد دارد  
ایا  امار باه و،اور، حاری       . تواند در اثبات حاق خواهاان ما ثر باشاد    است که م کار، بیشیر برای جلوگیری اد نابودی ادله و شواهدی 

ای  است که در جریان اجرای حق اعماال  بنابرای ، مسئله .دهدخصوص  اشخاص مو،وع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار م 
هاا هنگاات تحقیقاات قیاای ،     رسد دادگاهم ظر به ن. توان  اد حق حری  خصوص  اشخاص ثالث حمایت کردمالکیت فکری، چگونه م 

،م  اهیمات به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجادی، باید ه  دمان، آثار ،من  آن را بر حری  خصوصا  اشاخاص   
بسایار مها   و   ال، در ایا  دمیناه دو قاعادة    در حقوق کاام  . ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررس  کنند، سپس، قرار مقیی  را صادر کنند

، و دوت، قاعادة منادرد در   «کشا  هویات  »، بارای  «قرار آنیون پیلار »اول، قراری با ماهیت دسیور موقت، معروف به ، میمایز وجود دارد
بادنگری در معیارها و شرایط صدور دسیور تحقیقات مقدمات ، تماایز  . رودکار م به« افشای هویت»که دربارة « نورویچ فارماکال»پروندة 

های  اسات    افشای هویت و اطالعات، محدودکردن دامنة کش  هویت و اطالعات و احییاط در صدور دسیورهای سیار اد جمله تالشبی
هاا  در حقوق ایران نیز،  گردآوری اطالعات  که در اخییار واساهه . که برای حفظ حری  خصوص  و تعدیل قواعد یادشده انجات گرفیه است

کاارگیری  رود و رهگیری، افشا یا بهشمار م ارتباطات به ری دسیورهای قیای ، در دمرة جرای  مرتبط با رهگیریکارگیقرار دارد، بدون به
 .  محیوای ارتباطات، خالف اصل در شرایط خاص و محدود مجاد تلق  شده است

 یدیکل واژگان 

 .یفکر تیمالک اطالعات، کش  حری  خصوص ، لر،یپ آنیون دسیور هویت، یافشا 
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 مقدمه

ههای تققهم مالکیهت فکهری      اگرچه اعمال حقوق مالکیت فکری، به اقتضای خود، در تمام زمینهه 

خطرناکی را بهرای حهریخ خصو هی     های، تهدیدبرخطممکن است، اجرای این حقوق در مقیط 

و فر هت کهافی بهرای     انهد  اطهع   کاربرانی دارد که عموماً از فرآیند اعمال حم مالکیت فکری بهی 

ات از آوری اطععه   هاحاا  مالکیهت فکهری و گهرد     طهر  دعهوای  با ، زیرا گویی نیز ندارند پاسخ

نقض حریخ خصو هی   ة، به راحتی زمین(ISP خدمات به افراد،کنندگا   عرضه)های اینترنتی  واسطه

یهک سهو، سهرعت، قهدرت، قابلیهت و راحتهی        به دیگهر سهخن، از  . دشو می اشخاص ثالث فراهخ

ههای   سهازی اطععهات، پایهداربود  رو     دسترسی به اطععات شخصی، بازیهابی ررفیهت یخیهر    

 کنهد  را فراهخ می ، امکا  نقض حقوق کپی رایتة فناورانهععات و تقوالت گستردسازی اط یخیر 

قابل برداشت، حمایهت  ة و از سوی دیگر، به دلیل نو  دسترسی اشخاص ثالث به اطععات مقرمان

 .اندازد میمخاطر   بهاز مالکیت فکری در تققیقات، حریخ خصو ی را 

ه اگر بین اجرای حقوق مرتاط با مالکیت فکری و این است که لئبه مشکل یادشد ، مس توجهبا 

، تهزاحخ بهه   مجهازی تققیقات مقدماتی مرتاط به نقض آ  و حریخ خصو ی اشهخاص در مقهیط   

 . توا  بین این دو حم، تعادل برقرار کرد می وجود آید، چگونه

بهازنگری در معیارهها و شهرایط  هدور دسهتور      به ، ال کامندر پاسخ به این پرسش، در حقوق 

کشه  هویهت و   ة اطععات، مقدودکرد  دامن یهویت از افشا یتققیقات مقدماتی، گسست افشا

گهردآوری   در حقهوق ایهرا  نیهز،   . است شد اطععات و احتیاط در  دور دستورهای سیار توجه 

جهرامخ  ة دسهتورهای قضهایی، در زمهر    کارگیری بهها قرار دارد، بدو   اطععاتی که در اختیار واسطه

.رود گیری ارتااطات به شمار میهمرتاط با ر
 

و هخ در حقوق ایهرا ،   ال حقوق کامنبنابراین، هخ در 

 کهارگیری  بهه های اینترنتی بدو  مجوز قانونی و دستور مقامات قضایی رهگیری، حم افشا یا  واسطه

اطععات  یها هنگام بررسی درخواست افشا ععو ، دادگا ه ب. نخواهند داشت را مقتوای ارتااطات

آثهار  زما  و بها توجهه بهه     هخ طور بهها باید حم حریخ خصو ی افراد مورد نظر را  واسطه ةرمانمق

 .اطععات بر آ  افراد، بررسی کنند افشای ضمنی
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 ال در کامن کنش اعمال حق مالکیت فکری در محیط مجازی و حریم خصوصی ثالث میان

 مقدماتی مربوط به مالکیت فکهری، ، از حریخ خصو ی کاربرا ، در هنگام تققیقات ال حقوق کامن

که در قالب چند قاعهد  تجلهی یافتهه اسهت، بهه      ها  این شیو . کند می های مختلفی حمایت به شیو 

  .بررسی خواهد شد ،ترتیب

 «آنتون پیلر»ة قاعد

 Bank)اند  تو ی  شد  «9ای قانو  تسلیقات هسته»و  «9قرار تققیم مدنی»ین دستور که با عنوا  ا

Mellat v Nikpour, 1985, p.92.) علیهه شهرکت    «1جی.کی.آنتو  پیلر»حقیقت، به ساب پروندة  در

براسهاس دیهدگا     5.در دادگا  تجدیدنظر، به قرار آنتو  پیلر معروف شهد « 2مانیو فکچرینگ پروس»

این دستور بهدو  اطهع  خوانهد  و بهه منظهور احقهاق حهم تققیهم خواهها  در           « دنینگ»قاضی 

شواهد ا لی پروند  یا خارج شد  شواهد از حوزة  عحیت دادگا  و تققم  جلوگیری از نابودی

(Mellat v Nikpour, 1985, p.61 شود عدالت بین دو طرف  ادر می
 

در عین حهال، ایهن دسهتور    . )

 .هایی دارد که باید مطالعه شود شرط پیش

 های دستورهای آنتون پیلر شرط پیش

 :ساسی و مهخ زیر استوار استهای ا شرط دستورهای آنتو  پیلر بر پیش

ها ، قال از  دور دستور باید ثابت کنهد دالیهل و شهواهد مقکمهی علیهه خوانهد  در       اخو. 1 

بنابراین، در هما  ابتدای امر، خواها  باید اتهامات و مانهای آ  را بهه وضهو  معلهوم     . اختیار دارد

الی مهدار  بهه دناهال شناسهایی      هدهد تها از البه   دستورهای آنتو  پیلر به خواها  اجاز  نمی  .کند

                                                           
1. Civil Search Warrants  

2. Nuclear Weapons Of The Law 

3. Anton Piller K.G 

4. Manufacturing Processes Ltd. 

5. [1976] Ch 55; [1976] 1 All ER 779. 

6. Dening 

7. [1982] 3 All ER 415 at 418 per Lawton J. 
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 بهه منظهور   دتوانه  باشد و دستورهای یادشد  نمی« های احتمالی  خواند »و یا « موارد احتمالی نقض»

کهار گرفتهه    بهه دعهوی  ة اقام« اسااب جدید»قابل طر  و پیداکرد  « نو  اتهامات»ابزاری برای فهخ 

 .کار گرفته شود عاوی پیچید  به؛ بلکه اطععات،  رفاً باید برای تقویت یا تسهیل دشود

بهالقو  و بالفعهل خواهها ،     ههای  تدستور آنتو  پیلر در  ورتی  ادر خواهد شد که خسار. 2

    .بسیار جدی باشد

طر  دعوی به خوانهد ، واقعهاً نهابودی اطععهاتی کهه در اختیهار       ة در  ورت ابعغ اخطاری .3

خواند  است، ممکهن باشهد  
 

(Universal Music Australia Pty Ltd v Sharman License Holdings 

Ltd, 2004 ,p. 319.) خواها ، باید اثاات کند که خواند ، در  هورت اطهع  از شهکایت،     ،بنابراین

 .مدار  وی را از بین خواهد برد

 Universal Music) اطععات درخواستی باید با نقهض حهم مالکیهت فکهری مهرتاط باشهد       .4

Australia Pty Ltd v Sharman License Holdings Ltd 2004 ,p. 319). 

 دامنة دستورهای آنتون پیلر

 ،شهود و در  هورت نیهاز    آوری گهرد  یوانافر دهد اطععات مرتاط دستورهای آنتو  پیلر، اجاز  می

ة بهرداری و بهه داخهل پرونهد     برداشهت، کپهی   دهد اطععات مرتاط، از منابع الکترونیکهی،  می  اجاز 

  .ودوکعی خواها  منتقل ش

از ایهن  . شود گرفته میکار  به نیز، 9و اطععات پویا 9اطععات ایستاة دستورهای آنتو  پیلر دربار

، گزار  ارتااطات تعداد طور طایعی بهشود،  دستور یادشد  گردآوری می براساسرو، اطععاتی که 

                                                           

اند و باید به نقوی کنترل شود تا به  های آ  ضاط کرد  اطععات ایستا آ  دسته اطععاتی است که واسطه یا سیستخ. 9

 .حریخ خصو ی کاربرا  آسیای نرسد

کاربرا    شود و الزاماً، تمامی فعالیت دل میسیستخ ارتااطی رد و ب اطععات پویا، آ  دسته  اطععاتی است که از را . 9

ها و امثال آ   پروند  سیستخ را در زما  انتقال اطععات در داخل شاکه از جمله جستجو، به اشترا  گذاشتن مجاز

 .گردد دربرمی
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از « عهات کشه  اطع »و « هویهت  یافشا»، «کش  هویت». زیادی از کاربرا  شخصی را در بردارد

تواند در تققیقات مقدماتی، حریخ خصو ی اشهخاص ثالهث را نقهض     جمله مواردی است که می

  .دهد را تشخیص می هویت و موارد جواز کش  هویت« نورویچ فارماکال»ة از این رو، قاعد. کند

  «نورویچ فارماکال»ة ضوابط کشف هویت در قاعد

ورویچ فارماکهال علیهه مهرمورا  گمهر  و     نه »شهکایت  ة ، در پرونهد 1 91مجلس لردها، در سهال  

 (Norwich Pharmacal v. Commissions Of Customs And Excise,1974, p.133)«مالیهات 
 جاهرا   9

گنهاهی کهه هویهت وی، هنگهام تشهخیص       شخص بی« کش  هویت»خسارت منصفانه را به ساب 

ای کشه  هویهت   ایهن ریی بهر  . هویت خواندگا  ا لی در دعوی افسا شد  بود، خواستار شهدند 

  .ضوابط مختلفی را به شر  ییل مطر  کرد  است

بهرای حمایهت از حهریخ     :یخوا   فورد  هیو عل یدعوو  اقامة یبرا کشف قابل لیدل وجود. 1

، «تشخیص هویت»ها در هنگام  دور حکخ  گنا  در برابر تققیقات ناروا، دادگا  خصو ی افراد بی

 See Glaxo Welcome PLC v)  کننهد  سهی مهی  خواهها  را علیهه مهتهخ ادعهایی برر      قوت استدالل

Canada 1998, p.387.) گا  بهرای ارضهای حهس کنجکهاوی      بنابراین، دستور تشخیص هویت، هیچ

نظهر از مقتهوای درخواسهت کشه  هویهت، دعهوای         بنهابراین، اگهر  هرف   . شود افراد  ادر نمی

بود  آ  برای اثاات مدعای  دیگر و کافیة دانسته شود، دادگا ، به دلیل وجود ادل  قیحشد   مطر 

 .خواها ، از  دور آ  خودداری خواهد کرد
کش  هویت،  هرفاً علیهه کسهانی     :بار دخالت نداشتن شخص ثالث در اجرای فعل زیان .2

آ  را،  داد  یها انجهام   انهد،  بار نقش داشته فعل زیا  داد  که تا حدودی در انجام شود گرفته میکار  به

 ,See Glaxo Welcome PLC v Canada 1998) یر، تسههیل کهرد  باشهند   اگرچه سهواً و بدو  تقصه 

p.387.) 

                                                           
1. [1974] AC 133; [1973] 2 All ER 943. 
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اگر را  دیگری، غیر از دستور کش  هویهت   :معقول دیگر برای کسب ا العاتة نبود شیو .1

 .Norwich Pharmacal Co v) دهنهد  ها خواند  را در معضل کش  هویهت قهرار نمهی    باشد، دادگا 

Commissioners of Customs and Excise , 1974, p.174A). 

 نظهر،  دیه تجد مرحلة در ژ یو به ها، دادگا  :یعموم نظم به مربوطبا مسائل  نکردن مخالفت. 4

 ریتهرث  زیه و ن یمنافع عمهوم   تیمصون به ،خواندگا  را در بر دارد هیعل تیهو یافشا که یدر احکام

 .کنند یخواند  توجه م یتجار یها تیبر فعال احکام یمنف

فهرد   تیه کشه  هو  دیه فقهط با  خواهها   هدف :زیآماغراق  ای یکل یادعاها به یوجهت یب. 5

 یقادر به شرو  مراحهل دادرسه   نکند،مجرم را کش   تیهوکه اگر خواها   یطور به ،باشد یخاط

 مرحلهة  به دهد و ادامه را آ  تواندینم خواها ، ،انجام نگیرد تیکه کش  هو یتا زمان رایز نااشد؛

  9.برساند مقاکمه

 هویت یافشا 

جهایی اسهت کهه    « هویهت  یافشا»از قواعد دادگا  فدرال استرالیا، ( 1( )ر( )ال ) 95ة ماد براساس

تققیقات متعارف هخ نتواند به مشخصهات کامهل    داد  خواها ، برای شرو  دادرسی، حتی با انجام

  هادر  ههویتی کهه از طهرف دادگها      یدر این  ورت، با دسهتور افشها  . خواند  دعوی دست یابد

هویت علیه هر فردی در اینترنت که در جایگا  تشخیص هویهت خطاکهار    یشود، هرگونه افشا می

به نظر برسد، اطععات یا اسهنادی از   در حقیقت، اگر راهراً. شود ادعایی قرار دارد، مجاز دانسته می

اد، در که اگهر ایهن اطععهات یها اسهن      طوری شخص خطاکار، در اختیار اشخاص ثالث قرار دارد به

 .هویت مجاز خواهد بود یکند، افشا می وی را در طر  دعوی یاری ،اختیار خواها  قرار گیرد

شود که خواها  بتواند دادرسی  رفاً احتمالی را  اگرچه، دستور افشای هویت طوری  ادر نمی

رد ، سطح ادلة الزامهی و مهو  (قاعدة نورویچ فارماکال)شرو  کند، در مقایسه با دستور کش  هویت 

طوری که نااید خواها ، دعوایی با ادله و شهواهد قهوی علیهه خوانهدة      تری دارد، به  نیاز، اهمیت کخ
                                                           

1. [1992] 2 All ER 911 at 914B  
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.(Levis v McDonald, 1997, 75 FCR 36, p.41 ) آتی مطر  کند
 

همچنین، مشهابه دسهتور کشه     

بررسهی  ها قال از  دور دستور، احتمال موفقیت خواها  را  هویت در اعمال این دستور نیز، دادگا 

همچنین، نو  اطععهاتی کهه در   .  (John Fairfax & Sons Ltd v Cojuangco ,1988, p.357) کنند می

بهه منظهور   « تو هی  فهرد  »چارچوب دستور افشای هویت، قابل کش  و افشا است، فقط شهامل  

 کشه  »نااید برای « هویت خواند »آمد  از  دست بنابراین، اطععات به 9.شرو  دادرسی خواهد بود

 .کار گرفته شود به« اطععات

 کشف اطالعات

های فدرال و در قانو  دادگا  عالی استرالیا، دستور کش  هویت  برخعف آنچه گفته شد، در دادگا 

مثهال،   بهرای . شود شد  را نیز شامل  معمول، قلمرو اطععات کش  طور بهشود که   ادر می طوری

اشهار   « بازرسهی و توقیه  امهوال   »و « آتی ةخواندکش  اطععات از »توا  به قواعد مربوط به  می

 .کرد

 آتیة کشف اطالعات از خواند

داشهته باشهد کهه     دلیل منطقهی وجهود  ( ال  :قواعد دادگا  فدرال استرالیا، جایی که  ة براساس ماد

توانهد یها ممکهن اسهت بتوانهد حکهخ جاهرا  خسهارت را در دادگها  از شخصهی کهه             می خواها  

تققیقهات متعهارف، خواهها ،     همهة  داد  بعد از انجام( ب دست آورد؛ه ، بمقرز شد مشخصاتش 

شرو  دادرسی و جارا  خسهارت، بهه دسهت نیهاورد      ة گیری دربار اطععات کافی را برای تصمیخ

دلیل منطقی وجود داشته باشد که فرد مورد نظر، اسنادی را حتمهاً یها احتمهاالً در اختیهار     ( ج باشد؛

اسناد وی، به حم خواها  برای جاهرا  خسهارت کمهک    ة ی خواها  دربارداشته و یا دارد و بازرس

گفتهه شهد ،   ( ج)تواند دستور دهد این فرد باید هرگونه سندی را که در بند  پس دادگا  می .کند می

  9.برای خواها  افشا کند

                                                           
1. FCR O 15A r 1; NSWPt 4 r 1 (3); Vic r 32.01; ACT O 34A r 1; NT r 32.01.  
2. ACT O 34A r 6 (a) , ACT O 34A r 6 (b), 138 Order 15A r 12 (a) 
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کهه دلیهل معقهولی بهرای حهم       شود گرفته میکار  فردی بهة بنابراین، کش  اطععات فقط دربار

آوری اطععهات   اگرچه، این قواعد، برای گرد. را  خسارت خواها  علیه وی وجود داشته باشدجا

بهار و احتمهال    در  ورت دخالت شخص ثالث در فعل زیا  شود، گرفته نمیکار  از شخص ثالث به

اطععهات   همهة ایهن امکها ، کشه     . وی هخ مجاز خواهد بهود ة مسئولیت، کش  اطععات دربار

، اسهت  ها عاور کهرد   آ   یا از سیستخ ،گرفته نی را که در اختیار اشخاص ثالث قرارمربوط به کاربرا

جهرم   تواند علیه افرادی که شهاه  بنابراین، ترکیب کش  هویت و کش  اطععات می. شود می شامل

اطععهات   یبه دیگر سخن، کش  هویت یها افشها  . پذیرداند،  ورت  طور مشتر  انجام داد  را به

 .شود گرفته میکار  اکار نامرتاط بهفرد خطة دربار

 کشف اطالعات در ضمن بازرسی و توقیف اموال

شود، هنگهام بازرسهی و توقیه  امهوال      مورد دیگری که کش  هویت در کنار اطععات مطر  می

( ر) 0و ( و( )اله  ) 12قواعد دادگا  فهدرال و مهواد   ( ر( )و( )ال ) 95و  99مواد  براساس. است

کهرد ، حفه ، ضهاط و     گیری، کپی تواند حکخ بازرسی، انداز  استرالیا، دادگا  میقواعد دیوا  عالی 

بازداشت
 

هرگونه آزمهایش،   داد  گیری، معاینه، انجام اموال مرتاط با جریا  دادرسی، یا دستور نمونه

ها و ابزارهای ضاط تصویر یا  هدا یها تولیهد و     و فیلخ ،دید  نوارهای  وتی و ویدیوییشنید  و 

 9.گیری مرتاط با این اموال را  ادر کند ضاط و پی دیگر ید و ابزارهایبازتول

دسترسی به سطح ة این گونه مقررات این است که به موجب آ ، اجازة ترین نگرانی دربار عمد 

اگرچه گاهی، بازرسی یا توقی  . شود ای از اطععات، بیش از حد الزم و قانونی، فراهخ می گسترد 

رسد، اطععات افشاشهد  ناایهد از مقهدار     شود، به نظر می ی خواند  ضروری میاموال، برای شناسای

معقول و ضروری برای تعیین و   واقعی فردی که قرار است علیه وی دعوایی اقامه شود، فراتر 

 . (John Fairfax & Sons Ltd v Cojuangco ,1988, p.64)و به حد کش  اطععات برسد رود

ها باید حم حریخ خصو ی  واسطهةاطععات مقرمان یدرخواست افشاها هنگام بررسی  دادگا  

                                                           
1. Order 15A r 12 (a). 
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بررسهی   ،اطععهات بهر آ  افهراد    یضمنی افشا آثارزما  و با توجه به  هخ طور بهافراد مورد نظر را 

، نفعی در حف  و حمایهت  طور اساسی بهشود،  اطععات وادار می یای که به افشا زیرا واسطه ،کنند

اطععهات و ایجهاد    یبعهد از افشها   ناچهار  بهه . کنهد  خود احساس نمهی  از حریخ خصو ی افراد در

شهوند در رونهدی پرهزینهه و     ها نقض شهد ، مجاهور مهی    خسارت، افرادی که حریخ خصو ی آ 

هها بایهد فرآینهد     دادگها   ،بنابراین .های حقوقی انجام دهند اقدامپیچید ، برای جارا  خسارت خود 

ها به احتمال  به سود افرادی باشد که حریخ خصو ی آ  هدایت کنند که طوریکش  اطععات را 

بود  اطععات یا جدید و  به دلیل دردسترس فقط  تققیقات وسیع،ة شود و داد  اجاز زیاد نقض می

  9.، برخعف هدف یادشد  خواهد بودشد  گرفتهکار وری بهانامرنوس بود  فن

 توجه به حریم خصوصی کاربران در هنگام تحقیقات مقدماتی

ربط، پیشنهادهایی به شر  ییل مطر  شد   برای ایجاد تواز  و حف  حریخ خصو ی دو طرف یی

 .که به ترتیب بررسی خواهد شد

 بازنگری معیارهای الزم برای صدور دستور تحقیقات مقدماتی

مهخ کاربرا  واسطه، خواها  باید قاهل از ضهاط و   ة شد  اطععات مقرمان در  ورت نیاز به مطر 

کهخ   مقکخ علیه هر کاربر یها دسهت   ةارتااطات کاربرا ، دعوایی همرا  با شواهد و ادلة ابقتوقی  س

« تخمهین  هرف  »کهه    دالیلهی ة بنابراین، قاضی نااید بر پای. علیه تعداد زیادی از کاربرا ، اقامه کند

بهانة جلوگیری از سهکوت خوانهدة احتمهالی یها گریهز وی از مسهئولیت،       و به  ،شوند مقسوب می

گهویی   در دعاوی تققیم مقدماتی، به خواند  فر ت پاسخ معموالً .ز کش  اسناد را  ادر کندمجو

کنهد تها بها اسهتدالل ثابهت کنهد درخواسهتش         ععو ، خواها  نیز فر ت پیدا مهی ه ب .شود داد  می

 C7 Pty Ltd v Foxtel) بههرای تجسههس در امههور شخصههی دیگههرا  نیسههت فقههطخودسههرانه و 

Management Pty Ltd, 2001; 1864, p.50 .)  بنابراین، هنگام درخواست دستوری که باعث مداخلهه

                                                           
1. (2003) 198 ALR 367 at [64].  
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را بهه عنهو     9«فیشینگ»شود، نااید امکا   در حریخ خصو ی افراد غیرمرتاط با فرآیند دادرسی می

واههی   طورو نه به )ععو ، خواها  باید ثابت کند براساس واقع و منطم ه ب. عدالتی درآورد ابزار بی

همچنهین،  . ، سهاب معقهول و مقاهولی بهرای طهر  دعهوی وجهود دارد       (ین  رفو براساس تخم

  .هویت متهما  ادعایی بیشتر باشد یاطععات درخواستی نااید از میزا  مورد نیاز برای افشا

 اطالعات یهویت از افشا یگسست افشا

و ی های حف  بیشتر حریخ خص اطععات از بایسته یهویت از دستور افشا  یگسست دستور افشا

توجهه   ایا بنابراین، تفاوت در مهوارد زیهر شه   . است در نظر گرفته شد تققیقات قضایی  ةدر حوز

 .است

فهرد  »را اثاهات کنهد ولهی    « سهاب طهر  دعهوی   »تواند  که خواها  می ، زمانی است فرض اول

دعهوی خواهها  علیهه    ة کهافی بهرای اقامه   ة در این  ورت، برای اینکه زمین ،شناسد را نمی« خاطی

 .شود  ادر می« دستور کش  هویت«  واقعی فراهخ شود،ة دخوان

اطععهات  »متهخ ادعایی باخار اسهت امها   « هویت واقعی»، وقتی است که خواها  از فرض دوم

دسهتور کشه    »در این  ورت، به  عحدید دادگها ،   ،برای اثاات ساب طر  دعوی ندارد« کافی

 .کندشود تا ساب طر  دعوی را تعیین   ادر می «اطععات

تفاوت این دو فرض باید گفت، این دو، در حقیقت، دو نقهش متفهاوت دارنهد و ناایهد      بیا  در

اطععات را یکسا  دانست و با توجه به کارکرد مختل  هر یک از این دو،  یهویت و افشا یافشا

  . ادر کند ،زما  هخ طور بهتواند این دو دستور را  دادگا  نمی

را « ساب طهر  دعهوی  »ا ، نه اطععات کافی برای پیداکرد  ، وقتی است که خواهفرض سوم

زیهرا در   د،در این  ورت، نااید دستور کش   ادر شهو  ،را  «فرد خاطی»دارد و نه توا  شناسایی 

 ورت  دور دستور کش ، در حقیقت، این دستور، به  رف درخواست و بها اتکها بهه ماهیهت     

                                                           
1. Fishing 
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اطععهاتی  اسهاس  کش  هویت ناایهد بر  زیرا ،است« دور» که متضمن نوعی است خود  ادر شد 

 SmithKline Beecham plc v Alphapharm Pty) باشد که قرار است به کمک کش  به آ  برسهیخ 

Ltd ,2001, p.19.) 

 کشف هویت ةمحدودکردن گستر

اینترنتی، اغلب، این احتمال هست که هویت افهراد  ة پس از  دور دستور کش  هویت علیه واسط

. نقض مالکیت فکری خواها  نداشته باشند، افشها شهود  ة است ارتااطی به پروند بسیاری که ممکن

از  .کش  فقط شامل هویت افراد مرتاط بها پرونهد  باشهد   ة تضمینی وجود ندارد که نتیج ،همچنین

، (تجهاری یها غیرتجهاری   ) کهارگیری  بهه یک سو، نفع خواها  در این است که برای تشخیص نهو   

ها تهیه شد  است، در اختیار بگیرد و از سوی دیگهر، بهه    ابزارها برای آ افرادی را که این  فهرست

بنهابراین،   .نفع عمومی است که هویت افراد نامرتاط با دعوی، بهدو  ضهرورت، افشها نشهود     سود

دادگا  در زما  اعمال  عحدید برای اعطای دستور کش ، باید به ترثیر واقعی کشه  بهر تمهامی    

بهود    در  ورت زیادبود  خسارت ادعاشهد  و یها کهخ    ،بنابراین. وجه کندافراد مربوط به پروند  ت

ه به . احتمال خطاکاربود  افراد مورد تققیم، شرایط برای  دور دستور کش  هویت فهراهخ اسهت  

افتد،  ععو ، جایی که حریخ خصو ی و گمنامی شمار زیادی از افراد نامرتاط با پروند  به خطر می

تهر اسهت و در    یابی خواها  بهه اطععهات خوانهد  مههخ     اد از دستحمایت از حریخ خصو ی افر

شود، این دستور، تا حد ممکهن بایهد خهاص و مهوردی      هویت  ادر می یمواردی که دستور افشا

که فرد واسطه فقط هویت افرادی را که خواها ، دعوایی با ادلهه و شهواهد مقکهخ     طوری ، بهباشد

 Sony Music Entertainment (Australia) Limited & others) دکنها اقامه کرد  است، افشا  علیه آ 

v University of Tasmania & others,2003, p.19.) 

 گسست حفظ اطالعات از تحقیقات مقدماتی

خواهد اطععات ضروری برای مقاکمه را از گزند نابودسهازی خوانهد  در امها      می گاهی خواها 

اطععات مورد نیاز خواها ، بدو  بررسی، حف  و در اختیار  این امر نیازمند آ  است که. نگه دارد
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در این  ورت، دستور آنتو  پیلر مناسب وضعیت پروند  است و چو  در  دد حفه   . قرار گیرد

« جاناهه  یهک » طور بهرساند، این درخواست،  اطععات است و اطع  خواند ، به این هدف ضرر می

طععات مورد نیهاز را بهرای شهرو  دادرسهی و بها فهرض       اما اگر خواها  بخواهد ا .شود مطر  می

 .بود  هویت خواند  به دست آورد، در این  هورت، خطهر نهابودی اطععهات انهد  اسهت       معلوم

و همانند یک درخواست عهادی تققیقهات   « دوجاناه»تواند در قالب دستوری با ماهیت  بنابراین، می

 .مقدماتی مطر  شود

 الکترونیکیکشف اطالعات  ةمحدودکردن گستر

واقعهی  ة ای، نامقهدود و تعیهین دقیهم دامنه     ههای رایانهه   اطععات موجود در سیستخة دامنه و گستر

هها دوسهت    بنهابراین، دادگها   . اطععاتی که قال از  دور دستور باید افشا شود، بسیار دشوار است

 هادر   طوریها دستورهای کش  اطععات را  نرفتن آ  دارند برای تضمین حف  اطععات و ازبین

ایهن خواسهته   . کنندشد  یا در دسترس را فراهخ  کنند که امکا  دسترسی به هرگونه اطععات یخیر 

 Sony Music Entertainment (Australia)) 9شهود  به وضو ، به زیا  حهریخ خصو هی تمهام مهی    

Limited & others v University of Tasmania & others, 2003, p.26.) گهام  هدور   بنابراین، در هن

های مربهوط بهه    اطععات افشاشد ، در پروند ة دستور تققیقات مقدماتی و برای مقدودکرد  دامن

 :های زیر باید در نظر گرفته شوند های الکترونیکی، حداقل گزار 

 ؛افراد، باید اسناد و مدار  شخصی مقسوب شوند ةشد  های الکترونیکی یخیر پروند  -

 ؛تشویم شوند( موقتی)گسترد  به اطععات انتقالی  نااید افراد برای دسترسی -

 .به افراد نامرتاط به پروند  توجه شود -

 (شخصی)های الکترونیکی جداسازی اسناد مرتبط از پرونده

کهار   سرور رایانه بررسی شود و گزار  همةیک پروند ، دسترسی به چو  نیازی نیست فقط برای 

                                                           
1. [ 2001] FCA 271  
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ناسایی و منتقل شود، کامعً منطقی است که دسترسهی بهه   تمام اشخا ی که در رایانه یخیر  شد  ش

ها یا اسناد، مقدود شود و اطععات شخصهی، قاهل    سرور، برای دستیابی به انوا  خا ی از گزار 

ایهن رونهد   . سرور تهیه شد ، حذف شودة های یخیر هایی که از دستگا  نسخه یافشا از دسترسی و

ههای چهاپی و یها شهایه تقویهل       اطععات نامرتاط در نسخه الکترونیکی، تقریااً، شایه کنار گذاشتن

 .های کل قفسه است جای تقویل پروند  به ،یک قفسهة چندین پروند

 (انتقالی)محدودکردن دسترسی به اطالعات موقتی 

. شهود  تقسهیخ مهی  ( ناپایهدار )و اطععهات پویها   ( پایدار)به اطععات ایستا  ،اطععات از یک دیدگا 

ة با این تفهاوت کهه دربهار    ،دکن پیلر، دسترسی به هر دو نو  اطععات را ممکن می دستورهای آنتو 

.ها در حال نهابودی باشهند   دستور، هنگامی است که گزار  ی، اعطا(ایستا)اطععات پایدار 
9

بسهط   

اندازی به تمامی ارتااطات بهین کهاربرا     دستة شود که یک طرف دعوی، اجاز این قاعد  باعث می

 دیگهر  در حالی که در ابزارههای . شد  اطععات پیدا کند تی را برای جلوگیری از گخو مراکز خدما

توانهد اطععهات مشهابهی را در     رایت به راحتی نمهی  حم کپیة در ارتااطات، دارند شد  گرفتهکار به

تلفنهی   ههای  همکالمهمة مثال، از را  به دست آورد  دستوری مانی بر ضاط  برایو « آنالوگ»دنیای 

این تفاوت، هیچ توجیه منطقی نهدارد و  . بزرگ و افراد مرتاط با آ ، به دست آوردة ک موسسبین ی

حمایت قانونی از حریخ خصو هی   رو در ارتااطات نااید بر شد   گرفتهکار ناود  ابزارهای به یکی

، پویهایی اطععهات و سههولت دسترسهی اناهو  بهه آ ، ناایهد        بیا  دیگهر به  .ارتااطات ترثیر بگذارد

جوزی برای نقض حریخ خصو ی کاربرا  باشد و مشابه دنیای آنالوگ، دسترسهی بهه اطععهات    م

 .الکترونیکی نیز باید مقدود شود

 توجه به افراد نامرتبط با پرونده

ة شهود، بایهد ایهن دسهتور دربهار      افشا  هادر مهی   دیگر زمانی که دستور تققیقات مقدماتی یا انوا 

                                                           
1. (2004) 205 ALR 319; 59 IPR 299.  
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بنهابراین، اطععهات نهامرتاط ناایهد     . ها نیاز است در دادگا  به آ  عمول،م طور بهاطععاتی باشد که 

 که همهة ضرورتی هخ ندارد  ،همچنین. ها دسترسی داشته، افشا شود فقط به دلیل آنکه خواند  به آ 

 .افشا شود اطععات کاربرا  سرورها، که اغلب با دادرسی نامرتاط است،

 عاتتعهد ضمنی به استفاده نکردن نادرست از اطال

آمد  در طی دادرسی قانونی، موضو  تعهدی ضمنی در قاال دادگا  بهه   دست شد  یا به اطععات تهیه

تا اطععات افشاشد ، بدو  اجازة دادگها ،   (Home Office v Harman , 1983, p.280) رود شمار می

  .(Citing Cobra Gold Inc v Rata, 1996, p.819) کار گرفته نشود برای اهداف پنهانی و جانای، به

براساس این تعهد ضمنی، دستور کش ، فقط باید برای هدفی که دستور کشه  بهه سهاب آ     

کار گرفته شود، و چو  هدف از  دور فرما  کش  هویت، اغلب، شناسایی درست   ادر شد ، به

ایی توا  برای شناسه  افرادی است که دعوی باید علیه آنا  اقامه شود، اطععات افشاشد  را فقط می

.(Northrop J in Autodesk Australia Pty Ltd v Dyason , 1994, p.471) کار گرفت ربط به افراد یی
 
 

 علیه خواندگان ناشناس( ای دوره)احتیاط در صدور دستورهای سیار 

ها، وضعیت نقض حقوق مالکیت فکری، به  دور دستور کش  علیهه خوانهدگا     در برخی پروند 

مثهال، بها نقهض ععمهت      بهرای که خواها  بتواند کاالهای قاچهاق، کهه    یطور بهناشناس نیاز دارد، 

( سیار)« ها را بیابد در هر جایی که آ »تجاری خواها  تولید شد  است، یا اسناد مربوط را از افراد، 

توا  برای کش  موارد بیشتر نقض و نیز کشه  خوانهدگا  جدیهد     می را این اطععات. ضاط کند

نقض بررسهی  ة هر رابطی در زنجیرة دهد دربار ورهای سیار، به خواها  اجاز  میدست. کار گرفت به

تا به دناال ناقضا  احتمالی بگردد و اطععات و  کند این دستورها خواها  را قادر می. و تققیم کند

در حالی که این گونه دستورها، به وضو ، مداخله در حم افرادی است که باید . را ضاط کنداموال 

هها احتیهاط    بنابراین، شایسته است دادگها  . ها مقترم شمرد  شود و امنیت مالی و تجاری آ خلوت 

 .بیشتری را در  دور دستورهای سیار داشته باشند
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 جانبه های یک موجود در درخواست های ینتضم

مربوط به کش  یا تقویل، تنها بایهد زمهانی  هادر شهوند کهه یها بهرای نهابودی         ة جانا احکام یک

ناپذیر به خواها  وجهود   مورد نظر، تهدیدی فوری و یا احتمال واردآمد  خسارت جارا  اطععات

تهرس از  ة انهوا  ترفنهدها، دربهار    کارگیری بهکند با  با این حال، خواها ، از یک سو تع  می. دارد

  احتمالی، به دلیل ناود خواند ، بهرای دادگها    دیگر، تعیین خطر آسیب سویاغراق کند و از   آسیب،

 وقتهی مثهال،   برای .ععو ، گاهی خطر نابودی اطععات، ضمنی و غیرمستقیخ استه ب. دشوار است

 Northrop J in) اند خواها  آگاهی داشته  شواهد مقکمی در دست است که خواندگا  از نقض حم

Autodesk Australia Pty Ltd v Dyason ,1994, p.7.)
 

در « آلسهو  »ای کهه قاضهی    قاعهد   براساس

، حکخ آنتو  پیلر باید زمانی  ادر شود است بیا  کرد  9«اسکای چنل علیه یامو »شکایت ة وندپر

کند و خواهها  بایهد شهواهد     یعنی اگر خواند  آگا  شود، مدار  را نابود می ،که خطر، فوری است

 مههخ  مشهکل  ،بنابراین. حقوق خود به دست خواند  به دادگا  دهدة نقض آگاهانة مقکمی را دربار

 ممکهن  شهود،  خیتسهل  جاناه کی یها درخواستدر برابر  دادگا  اگر که است نیا یدادرس ندیفرآ در

 نیه ا اگهر  و باشهد  کهرد   اغهراق  اطععهات،  ینابود و یاحتمال  بیآس از ترس دربارة خواها  است

و  یرا بدو  دفا  خوانهد  و اسهتدالل متقابهل و    جهیاست که نت یمعن نیبه ا ،ردیدرخواست را نپذ

 از .رود یم شمار به عدالت و یطرف یب از خروج ،داد  است که در هر حال رییاو به سود او تغ لیوک

اساسهی بایهد   ة در فرآیند دادرسی و برای ایجاد تعادل بین این دو امر متضهاد، بهه دو نکته    ،رو این

 :توجه کرد

جاناهه،   ههای یهک   ها، در دادرسهی  خواها  ،رفتار در  داقت به خواها  ساختن مکل  نخست،

 ,Sega Enterprises Ltd v Alca Electronics, 1982) باید در مقابل دادگا ، با  هداقت رفتهار کننهد   

p.525)9 ؛ 

                                                           
1. (2003) 58 IPR 63. 

2. Sega Enterprises Ltd v Alca Electronics (1982) FSR 516 at 525 per Templeman LJ. 
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جلهوگیری از   جاناهه، بهه فراخهور حهال، دادگها  بهرای       های یهک  شد  درخواست دوم، با مطر 

 9(ت دادگها  دوسه ) جای فرد غایب، یک نفر عدالتی و حمایت از طرف غایب، درخواست کند به بی

9.در دادگا  حضور یابد
  

 ها در حقوق ایران ضوابط توقیف و تفتیش داده

 تققیقهات و اجهرای حهم مالکیهت در مقهیط      داد  رعایت حم حریخ خصو هی در انجهام  ة دربار

 :شود به شر  زیر بررسی میمهخ ة در حقوق ایرا ، دو حوزمجازی 

 ها داده فیتوق ضوابط

طنکردن به موارد نامرتب  تعرض
 

 

از اوراق و » ،های عمومی و انقهعب در امهور کیفهری    قانو  آیین دادرسی دادگا  981ة ماد براساس

جهرم اسهت، تقصهیل و در    ة ها و سایر اشیای متعلم به متهخ، فقط آنچه که راجهع بهه واقعه    نوشته

هها و اشهیا    شود و قاضی، مکل  است در مورد سهایر نوشهته    ورت لزوم به شهود تققیم ارامه می

ها که ارتاهاط بهه    متعلم به متهخ با کمال احتیاط رفتار نمود  و موجب افشای مضمو  و مقتوای آ 

امهها در حههال حاضههر،  (.952، ص9101؛ گههاتن، 998، ص9109بخشههند ، ) «.جههرم نههدارد، نشههود

هها و   جداسهازی داد    بربهود   مقدودبود  امکانات بازرسی پلیس در  قنة اجرای توقی  و زمها  

هها را در  هقنة توقیه  فهراهخ      های فنی  قنة توقیه ، امکها  جداسهازی داد     یتدیگر مقدود

 .)59، ص 9889 وزارت دادگستری آمریکا،(کند  نمی

 ها تصریح به توقیف داده

 :باشندشکل ها ممکن است سه  داد 

 ؛مانند لو  فشرد  و دیسکت ،پذیر های انتقال حامل درشد   یخیر  -

                                                           
1. Amicus curiae 

2. Ex parte Island Records Ltd [1978] Ch 122; [1978] 3 All ER 824.  
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ة دیسهک سهخت رایانهه یها پایگها  داد     ة مانند حافظه ،  انتقال های غیرقابل حامل درشد   یخیر  -

 ؛بزرگ

 .ای های رایانه در حال انتقال در شاکه -

و اختیارات تفتیش و توقی  بهه   اند یخیر  شد ها در حامل فیزیکی  مورد اول، چو  داد ة دربار

لی در گیهرد، لهذا مشهک    اشیای فیزیکی موجود در مقل اجهرای حکهخ را دربرمهی   ة سنتی، کلی طور

های  اختیارات تفتیش و توقی  به مقیطة دو مورد دیگر، توسعة اما دربار. ها نخواهد بود توقی  آ 

و در  ،شهوند، پذیرفتهه نیسهت    ها که اشیای غیرمادی مقسوب مهی  های موجود در آ  مجازی و داد 

 مخصهوص مقهام قضهایی را   ة هایی در مقهل، مهرمورا  بایهد اجهاز      ورت امکا  وجود چنین داد 

یش، به چنین مهواردی برخوردنهد،   که اگر مرمورا  در هنگام تفتشود  نمیالاته این امر مانع . بگیرند

بیخ از نابودسازی دالیل، خود اقدام کرد  و مراتب را سریعاً بهه مقهام قضهایی اطهع  دهنهد      دلیل  به

 (. 985ص، 9109بخشند ، ) 9(ا عحیة آ  90ای و مادة  الیقة جرایخ رایانه  9مفاد مادة )

چنانچه در حهین اجهرای دسهتور تفتهیش و     »ای،  جرایخ رایانهة الیق 19ة ماد براساس ،همچنین

ای یا مخابراتی که تقهت   های رایانه های مرتاط با جرم ارتکابی در سایر سیستخ توقی ، تفتیش داد 

تفتهیش  ة امند« دستور مقام قضایی»با « ضابطا »کنترل و یا تصرف متهخ قرار دارند، ضروری باشد، 

های موردنظر را تفتیش و یا توقیه  خواهنهد    های دیگر گستر  داد  و داد  و توقی  را به سیستخ

مقام قضایی ضهرورت دارد  ة ، اجاز(15ة ماد)ای  جرایخ رایانهة الیقة ا عحی الاته، براساس. 9«نمود

  1.ا شمرد  شونده آ  جزءتادیل شد  تا کارشناسا  هخ « مرمورا »نیز به « ضابطا »و عاارت 

                                                           

، شهمار   291: شهمار  ثاهت،  ای؛ ادار  کل قوانین،  مجلس شورای اسعمی، دورة هفتخ، الیقة جرایخ رایانه.  .همچنین، ر. 9

؛ کهد  «ای جرایخ رایانهه »ها؛ ارهار نظر کارشناسی دربارة الیقة  مجلس شورای اسعمی، مرکز پژوهش. 9102،  11چا  

 9102، آبا  559 ، شمار  مسلسل 988موضوعی 

 .ای؛ هما  مجلس شورای اسعمی، دورة هفتخ، الیقة جرایخ رایانه. 9

 .هما « ای جرایخ رایانه»ها؛ ارهار نظر کارشناسی دربارة الیقة  ژوهشمجلس شورای اسعمی، مرکز پ. 1
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 ها تعیین سقف زمانی برای توقیف داده

در مهواردی کهه ا هل    » بیا  شد  اسهت به آ   10ة ای و القاق ماد جرایخ رایانهة الیقة در ا عحی

شوند، قاضی، مور  اسهت بها لقهاو نهو  و      ای یا مخابراتی توقی  می های رایانه ها یا سیستخ داد 

ها در جهرم ارتکهابی،    افزارهای مورد نظر و نقش آ  افزارها و نرم ختها و نو  و تعداد س میزا  داد 

نکهرد    رعایت یاما ضمانت اجرای. «9ها تعیین تکلی  کند در مهلت متناسب و متعارف نسات به آ 

 .این موارد، معلوم نشد  است

 ای های رایانه های شبکه بازرسی شعبهة رعایت گستر

 ،شهود  های موجهود در آ  توقیه  مهی    ند نقطه بازرسی و داد ای از چ رایانهة در  ورت لزوم، شاک

 طهور  بهه ههای آ    شهعاه همهة  ای شرکتی که چند شهعاه دارد و بایهد    شاکة رایانهة ، درباربرای مثال

بلکهه بایهد نهام     ،زما  بازرسی شود، داشتن حکخ کلی برای بازرسهی ایهن شهاکه کهافی نیسهت      هخ

 (. 5، ص 2 91قاجار قیونلو، ) حکخ آمد  باشد های مختلفی که باید بازرسی شود، در مکا 

 توجه به حقوق اشخاص ثالث

ای برای حف  حقوق اشهخاص و دفها  و    بیشتر مقدمه ،ای های رایانه ها و سیستخ بقث توقی  داد 

در تزاحخ با حقوق ( شاکی) اگر حقوق خواها  ،در نتیجه. شود حفارت از منافع عمومی دانسته می

. ای اعمهال نخواههد شهد    های رایانهه  ها و سیستخ این حم در هنگام توقی  داد  تری قرار گیرد، مهخ

الاتهه بایهد توجهه    . با حقوق اشهخاص ثالهث اسهت   ( شاکی) یکی از این موارد، تزاحخ حم خواها 

شدید بهه حقهوق   ة لطم احتمالکه  نستتوا  حقوق اشخاص ثالث را مقدم دا می زمانی فقطداشت 

  .شدداشته با وجوداشخاص ثالث 

ای جرایخ رایانهة الیقة ا عحی  1ة الاته ماد
 

ای به ضررهای حیثیتی نکرد  است کهه   هیچ اشار 

مگر اینکه در توجیه نگفتن این موضو  مهخ، آ  را سهو قلخ  کردتوا  به آ  انتقاد  می ،از این جهت

                                                           

 .؛ هما «ای جرامخ رایانه»ها؛ ارهار نظر کارشناسی دربارة الیقة  مجلس شورای اسعمی، مرکز پژوهش. 9
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جسهخ و مهال،    بهر « آبهرو »گذاری دانست و یا با تمسک به قیاس اولویت و اهمیت بیشتر  در قانو 

گهذار از   توا  گفهت، چهو  قهانو     می ،همچنین. معنوی را هخ مشمول این ماد  دانست های تحیثی

ة دربار گرنهواست مالی و جسمانی مقدود کرد  ة ، آ  را به دو جناگفته استسخن « ضرر شدید»

. دشهو  هر نو  ضرری در برابر حم توقی  یادشد ، شدید و مهخ مقسهوب مهی   ،معنوی های تحیثی

امنیت ملی قرار گیرد، با توجه به تقدم ة اگر این حقوق در تزاحخ با منافع عمومی یا مسئل همچنین،

 .حقوق و منافع عمومی و امنیت ملی بر منافع فردی، باز هخ امکا  اعمال حم یادشد  نخواهد بود

 ها حق دریافت کپی از اصل داده

شهود،   ها توقی  مهی  در جایی که ا ل داد »دارد  یمقرر مة جرامخ رایان ةالیق  1ة ماد زمینهدر این 

ههای   داد ة مشروط به اینکه ارام ،ها کپی دریافت کند نفع حم دارد پس از پرداخت هزینه، از آ  یی

ها  ای وارد نسازد و داد  بود  تققیقات نااشد و به روند تققیقات لطمه شد  منافی با مقرمانه توقی 

براسهاس رهاهر مهاد  و    ، این ماد  به اشخاص ثالث اشار  نشد  استاگرچه در . «غیرقانونی نااشند

توانند با هزینهة خهود تهیهة رونوشهت از      گفت، اشخاص ثالث هخ میتوا   می« هر یینفع»ا طع  

 .(911، ص9101؛ زیار، 985، ص 9109بخشند ، )شد  را بخواهند  های توقی  ا ول داد 

 های ارتباطی ضوابط تفتیش داده

نخست، ضوابط کلی تفتیش و دوم، ضهوابط  ؛ توا  بیا  کرد تیش داد  را در دو قسمت میضوابط تف

 . های ارتااطی و رهگیری ارتااطات اشخاص اختصا ی تفتیش داد 

 ضوابط کلی صدور دستور تفتیش

 . بررسی خواهد شد به شر  زیر ضوابط کلی  دور دستور تفتیش در چهار قسمت

در مجهوز  ادرشهد  بایهد آدرس دقیهم مقهل مهورد        :فتیشتعیین محل یا شیء مورد ت( الف

عهعو  بهر اشهار  بهه     ، 992-91مواد ین دادرسی کیفری در یآة نویس الیق پیش. تفتیش نوشته شود

  .کرد  استبود  مجوز، به ضرورت درج نشانی اماکن در آ  نیز اشار   ضرورت موردی

اگهر  . ضابط نوشته شهود  های ود اقدامدر مجوز تفتیش باید حد :مورد نیاز های تعیین اقدام( ب
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ی که در تفتیش، به دناال آ  هستند، ممکن باشد، باید در مجوز نوشهته شهود کهه    یتعیین دقیم اشیا

باید مشخص شود کهه بها توجهه بهه اتههام       ،فقط ضاط این اشیا ممکن است و در غیر این  ورت

چنانچهه در مقهل   . ها ممکهن باشهد   تا فقط ضاط آ  ،توانند چگونه باشند واردشد ، اشیا مربوط می

بازرسی، اسناد و مدارکی یافت شود که مربوط به جرم متهخ نیست ولی بر ارتکهاب جهرم دیگهری    

 .(153، ص3131 زراعت،) «کیفری است ین دادرسییقانو  آ    ة داللت دارد، موضو ، مشمول ماد

مهورد جهرامخ    و جهز در ( به تشهخیص مقهام قضهایی   )جز در موارد ضروری  :زمان تفتیش( ج

قهانو    988ةمهاد )دانسته شد  اسهت    ا ل،« های شاانه مصونیت مطلم اقامتگا  از بازرسی»مشهود، 

  (.های عمومی و انقعب ن دادرسی دادگا ییآ

مقام  الح  دور مجوز باید مدت اعتاار مجهوز را در   :مدت اعتبار مجوز و دفعات اقدام( د 

9(طر ) 9ةالیق 99ة بند سوم ماد. آ  بنویسد
 

اثربود   حمایت از حریخ خصو ی، از جمله موارد بی

روز از تهاریخ  هدور مجهوز و     95 نحکخ بهرای ورود بهه امهاکن خصو هی و منهازل را گذشهت      

ین دادرسی کیفری بهه مهدت اعتاهار    یآة الیق نویس پیش 992-91مواد . اجرانکرد  آ  دانسته است

 .را در مجوز، کافی دانسته استو نوشتن زما  تفتیش  کرد  استن  مجوز تفتیش اشار

 ضوابط اختصاصی دستور شنود و رهگیری ارتباطات

حمایت از حریخ خصو ی به مجموعه ضوابطی برای  دور مجوز رهگیری اشهار   ة الیق 9 ة ماد

 .شود مختصر نقل می طور بهکه  است کرد 

                                                           

چها   ، شهمارة  255:مجلس شورای اسعمی، دورة ششخ، الیقة حمایت از حریخ خصو ی، ادارة کل قوانین، شمار  ثات. 9

105 ،9 /5/9102. 

،شهمارة چها    8 5مجلس شورای اسعمی،دورة هفتخ، طر  حمایت از حریخ خصو ی، ادارة کل قوانین، شهمارة ثاهت   . 9

9201 ،0/2/9105. 
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 یا کنترل شود ها باید رهگیری  مشخصات افرادی که ارتباطات آن

 فقهط گا  . دقیم مشخص شوند طور بهباید  ،شود کنترل می ها رهگیری یا ه ارتااط تلفنی آ ک  افرادی

مهوارد، بهتهر    در ایهن . یک طرف ارتااط، مشخص است و مشخصات طرف دیگر در دست نیسهت 

بهود ،   نوشهتن مشخصهات کلهی، ماننهد مهرد یها ز        و ،به نوشتن مشخصات دقیم یک طرف است

بها   نهامرتاط ارتااطات افهراد   رهگیریبنابراین، شنود و . بسند  شود جز آ موضو  گفتگو، رابطه و 

 ، توقه  تققیقهات   .د. آ. ق 8 و  1 ، 25مهواد   براساس کردالاته باید توجه . پروند  مجاز نیست

.است ناود  متهخ، ممنو  به عذر معین
 

و ضهرورت   مهتهخ  نیهی تع ناود  الزم ا ل، واقعاین مواد در 

مهتهخ، بهرای شهرو      تیه هوشهناخت  ، نیبنهابرا  .کند اجع قضایی را بیا  میتققیقات مر داد  انجام

موضو  و نه شخص معین شهرو   ة تققیقات، ضروری نیست و قاضی باید تققیقات خود را دربار

، (طر  دعوی علیه شهخص ناشهناس  )کند، و اگر نام کسی در شکواییه یا کیفرخواست نیامد  باشد 

  (.90ص، 9101آشوری، )شد  تققیم کند    مطر قاضی تققیم مکل  است دربارة موضو
 
 

 ی قرارااجر ةتعیین نحو

ههای ضهروری    مجوز بایهد نهو  اقهدام   ة بر حسب اوضا  و احوال هر مورد، مقام قضایی  ادرکنند

اطهع  از  »، «هها  رهگیهری و شهنود مکالمهه   »دربارة آ  مورد را در مجوز قید کند که ممکهن اسهت   

ههای   ههای در مکها    رهگیری حضهوری و ضهاط مکالمهه   »یا « د خاصهای برقرارشد  با افرا تماس

ضهابطین   ههای  همچنین، مقام قضایی باید نو  اقدام. و نظایر آ  را شامل شود «عمومی و خصو ی

و  هها  هضاط مکالم ،ممکنحد طوری که تا  به کند،افراد موضو  قرار روشن  های همکالم شنودرا در 

ی و نظایر آ ، به موارد ضروری و به موضو  خهاص مهورد نظهر    استخراج مفاد ارتااطات الکترونیک

  .(992، ص 910شهشهانی، ) مقدود شود

 رهگیریموضوع مورد 

دستور شهود؛ بهه   ة مرمورا  اجراکنند ةای برای سوء استفاد افراد نااید وسیله های همجوز شنود مکالم

فرد موضو  قرار را  های مکالمههمة کش  حقیقت، اختیار داشته باشند که ة ها به بهان که آ  طوری
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 بایهد رعایهت حهریخ خصو هی    در . ( 99، ص 910شهشههانی،  ) هر موضوعی ضاط کنندة دربار

 . معلوم شود طور دقیم به زمینهعملکرد مرمورا  در این ة حوز

در هر مهورد بایهد بهه قهدر      ،بنابراین. دهند، یکسا  نیستند می ة رهگیریهایی که اجاز ضرورت 

افهراد  « های الکترونیکهی  افشای مفاد نامه»یا « مکالمات شنود»گا ، ضرورتی برای . کردقن بسند  یمت

در ایهن  هورت،   .  ادر نخواهد شهد « یریهگر»در چنین مواردی، مجوز . و مانند آ  وجود ندارد

داشهته و یها بها وی ارتاهاط      ارتاهاط فقط این مسئله بررسی خواهد شد که فرد موضو  قرار با کجا 

 چهه  از و بود  یکس چهمتعلم به مورد نظر  IP ای شمار  ،و در  ورت لزوم ،است یا نه برقرار شد 

 .است گرفته انجامتماس  ،یمقل

 مدت زمان اعتبار مجوز

قهانو    95مطهابم ا هل   »: حقهوقی دادگسهتری  ة ادار 9 98/9/91- /5 92ة شهمار ة نظری براساس

لفنی و اسهتراق سهمع، ممنهو  اسهت     اساسی جمهوری اسعمی ایرا ، ضاط و افشاکرد  مکالمات ت

پذیر باشهد،   از طریم استراق سمع، کش  جرم امکا  چنانچه منقصراً ،بنابراین. مگر به حکخ قانو 

 982ة مهاد ة تاصهر  فععً] 9918 شهریور 99ین دادرسی کیفری یقانو  آ 20ة دادستا  با توجه به ماد

مجاز به  هدور دسهتور اسهتراق    [ کیفری عمومی و انقعب در امور های ین دادرسی دادگا یقانو  آ

  حسینی،، ) «.باشهد  سمع مکالمات تلفنی متهخ، آ  هخ در مدت معین، بهه ضهابطین دادگسهتری مهی    

.(193، ص3131
 

نهویس   پهیش 992-90ة ولی در ماد ؛اند ای را مقرر نکرد  قوانین فعلی چنین ضابطه

این ضابطه  کارگیری به. شد  است ین دادرسی کیفری به تعیین مدت و دفعات کنترل اشار یآة الیق

 .در ارتااطات الکترونیکی هخ ممکن است

 آمده دست کننده از اطالعات به تعیین استفاده

قهرار، افهرادی را کهه    ة مقام قضایی  الح باید در مجوز  ادر  شد ، ععو  بر تعیین مقام اجراکنند

ة ماد. نیز مشخص کند ،  را دارندآمد  از آ دست شد  یا اطععات به حم دسترسی به مکالمات ضاط

 رهگیریآمد  از  دست حمایت از حریخ خصو ی نیز هرگونه افشای اطععات به( طر )ة الیق 9 



 111                                            مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی  

 

دارد کهه   ایهن الیقهه مقهرر مهی     1 ة و مهاد داند  می قانونی را به اشخاص و مراجع غیرقانونی، جرم

ة نی آنا  که در اجرای قانو  مهاد دهندگا  از را  دور و کارمندا  و کارگرا  و متخصصا  ف خدمات

، رهگیریبرای گرفته شد  کار  کنند، حم افشای وسایل به الیقه با مرمورا  دوست همکاری می 9 

قهرار   ةمقهام اجراکننهد   ،بهه ههر حهال   . آوری شد  را ندارند شد  و اطععات گرد رهگیریارتااطات 

  .دستور گزار  دهدة یی  ادرکنندخود را به مقام قضا های اجرا اقدام شد  تماممور  است با 

  تطبیق و نتیجه

( شهاکی ) بهر  هقت ادعهای خواهها      مانی، اگر معلوم شود که شواهدی ال کامندر حقوق ایرا  و 

 هادر  ( شهاکی ) وجود دارد، مقام قضایی، دستور تققیقات مقدماتی را برای احقهاق حهم خواهها    

وی نیست و ثانیاً، برای جلهوگیری از نهابودی   در هر دو، اوالً،  دور قرار در گرو طر  دع. کند می

 . احتمالی ضرورتی ندارد( متهخ)ة شواهد و ادله، ابعغ مفاد قرار به خواند

ویژ  برای جلوگیری  به ،، برای حف  حریخ خصو ی اشخاص در تققیقات مقدماتیال کامندر 

ی که ممکهن اسهت بهه    آید، بین موارد مختلف از خطراتی که برای اشخاص ثالث و نامرتاط پیش می

شهرایط و   ،در ههر مهورد  . گذارنهد  هویهت بینجامهد، فهرق مهی     یکش  دلیل، کش  هویت و افشا

قرارهای تققیم بیشهتر، مقهدود و   ة قضایی هخ میل دارد که دامنة مقدمات خا ی الزم است و روی

تر بهرد دعهوی، بها حفه  بیشه      نیاز وی در پیشة و مقدود( شاکی)منطام با قوت استدالل خواها  

ناهود  تعیهین    ا هل الزم  براساس در حقوق ایرا ،. حقوق اشخاص ثالث و نامرتاط با دعوی، باشد

و قاضی تققیهم بایهد تققیقهات     یستمتهخ، برای شرو  تققیقات ضروری ن تیهوشناخت ، متهخ

حتهی در جهایی کهه دسهتور     . شخص معینی شهرو  کنهد  ة و نه الزاماً دربار ،موضو ة خود را دربار

الزم را در ایهن   ههای  هویت هخ بینجامد، قاضی، بایهد اقهدام   یقدماتی، به کش  و افشاتققیقات م

هها،   زمینهة تواند بدو  جداسازی و در هم در حقوق ایرا ، این دستور می ،بنابراین .انجام دهد زمینه

کشه   »و « هویهت  یافشها »، «کش  هویهت »، «دعویة وجود دلیل قابل کش  برای اقام»از جمله 

رسد، توجه نکرد  به جداسازی، در موارد بسیاری به  در حالی که به نظر می.  ادر شود« اطععات

 . انجامد نقض حریخ خصو ی اشخاص ثالث می
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مرتاط با حریخ خصو ی به ایهن  دیگر حریخ خصو ی و قوانین ة در تنظیخ الیق بایدبنابراین، 

ای عمهل شهود کهه در ههر      گونه در  دور قرارهای تققیم نیز به ،ععو ه ب. مهخ توجه شودة مسئل

هویهت و   یجداسهازی کشه  هویهت، افشها    . به قدر متیقن از موارد مورد نیاز بسند  شهود  ،مورد

به وضعیت خاص خواها  و قوت اسهتدالل وی، مناسهب    یککرد  هر  کش  اطععات و مشروط

   .رسد می به نظر

 یدلیل یا کشه  و افشها   و حقوق ایرا ، هنگام  دور قراری که برای کش  ال کامندر حقوق 

ها التزامی نیست؛ در حالی که به نظهر   برای دادگا « خسارت احتمالی»شود، گرفتن  هویت  ادر می

هسهت، یها قهوت     یناپذیر به حریخ خصو ه  رسد، حداقل در مواردی که بیخ ورود زیا  جارا  می

توانهد در   رت مهی دالیل خواها  بسیار ضعی  است، این کار باید اجااری شود و گرفتن این خسها 

های واردشد  و انصراف کسانی که در دد طر  دعوی واهی و کش  اطععات از  جارا  خسارت

 .مفید باشد اند، افراد نامرتاط
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