Liability of Online Platforms for Violating Information
Privacy by users; A Comparative Study Among Iran, the
United States and the European Union
By: Abolfazl Hesam, Ph.D. , Mohammad Modibo Joni, Ph.D.*,
Hossein Miri, Ph.D.** & Saleh Yamrali, Ph.D.***

Abstract:

Online platforms play an important role in the lives of today’s communities
and have many benefits. However, the special features of these platforms
have exacerbated the possibility of some problems occurring in such
an environment. Users in cyberspace can remain anonymous, so can
violate the users’ privacy. There is no doubt that in such circumstances,
the violate user has civil liability. But, can online platforms also be held
responsible for creating an environment that facilitates the violation of
users’ rights? The present article tries to study the civil liability of platforms
for violating the privacy of others by their users in three legal systems of
the United States, Europe and Iran, using the documentary method and in
a comparative manner. The findings showed that based both the US and
European legal systems, except in exceptional cases, online platforms
are not liable for privacy breaches by users. Considering the emphasis
on the principle of personal responsibility and the existence of the rule
of direct liability on the premise of community due to loss, In the Iranian
legal system it is not possible to impose liability on online platforms due
to violation of privacy of information by users. However, it seems that
the provisions of the “Draft Law on the Protection of Users’ Rights in
Cyberspace”, which aims to make online platforms responsible and protect
users, and emphasizes the protection of privacy in this space, from this
perspective, it is differ from American and European law systems.
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مسئولیت مدنی پلتفرمهای آنالین ناشی از نقض حریم خصوصی
اطالعاتی از سوی کاربران؛
مطالعه تطبیقی در ایران ،امریکا و اتحادیه اروپا
ابوالفضل حسام  ،محمد مدیبو جونی* ،حسین میری** ،صالح يمرلي

***

چکیده
پلتفرمهـای آنالیـن نقـش مهمـی در زندگـی جوامـع کنونـی ایفـا میکننـد و از مزایـای
زیـادی برخوردارنـد .بااینهمـه ،ویژگیهـای خـاص ایـن پلتفرمهـا امـکان بـروز برخـی
خطاهـا را در چنیـن فضایی تشـدید کرده اسـت .کاربـران در فضای مجـازی میتواننـد گمنام
یـا ناشـناخته باقـی بماننـد و بـا سوءاسـتفاده از این وضعیـت ،اقـدام به نقـض حقـوق دیگران
ازجملـه حق بـر حریـم خصوصـی کننـد .تردیدی نیسـت کـه با چنیـن فرضـی ،کاربـر ناقض
واجد مسـئولیت مدنی اسـت ،امـا آیا میتـوان پلتفرمهـای آنالین را نیز به سـبب ایجـاد فضای
تسـهیلکننده نقض ،مسـئول دانسـت؟ در مقاله حاضر ،تالش شـده اسـت با اسـتفاده از روش
اسـنادی و بـه شـیوه تطبیقـی ،مسـئولیت مدنـی پلتفرمهـا در قبـال نقـض حریـم خصوصی
دیگـران از سـوی کاربرانشـان در سـه نظـام حقوقـی امریـکا ،اروپا و ایـران مـورد مطالعـه قرار
گیـرد .یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد کـه اصـل اولیـه در هـر دو نظـام حقوقـی امریکا و
اروپا ،جـز در مـوارد اسـتثنایی ،مسـئولیت نداشـتن پلتفرمهـای آنالیـن در قبال نقـض حریم
خصوصی از سـوی کاربران اسـت .در نظـام حقوقی ایـران ،با عنایت بـه تأکید بر اصل شـخصی
بودن مسـئولیت و نیز وجود قاعده مسـئولیت مباشـر در فرض اجتمـاع با سـبب در ورود زیان،
امـکان تحمیل مسـئولیت بـر پلتفرمهـای آنالیـن به سـبب نقض حریـم خصوصـی اطالعاتی
از سـوی کاربـران وجود نـدارد امـا به نظـر میرسـد که مفـاد «طـرح قانـون صیانـت از حقوق
کاربران در فضـای مجازی» کـه با هـدف مسـئولیتپذیر کـردن پلتفرمهای آنالیـن و حمایت
از کاربـران ،تدوین شـده و بر حراسـت از حریـم خصوصی افـراد در این فضـا تأکیـد دارد ،از این
منظر بـا نظامهـای حقوقـی امریـکا و اروپـا متفاوت اسـت.
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مقدمه

اینترنـت کـه بهعنـوان یـک پدیـده منحصربهفـرد ،ابـزار ارتباطات آنالین اسـت،
از زمـان پیدایـش ،حجـم زیـادی از ارتباطـات جهانـی را بـه خـود اختصـاصداده
اسـت؛ امـا بـه همـاناندازه کـه میـزان اسـتفاده از اینترنـت افزایـشیافتـه ،ارتکاب
اعمـال زیانبـار نیـز در ایـن فضـا ،گسـترش پیـدا کـرده اسـت .تقریبـاً  18درصد از
امریکاییهـا شـخصاً آزار آنالیـن را تجربـه کردهانـد (دوگان )2017 ،1و در این میان،
 62درصـد از آنهـا ایـن مسـئله را یـک معضل بـزرگ دانسـتهاند .در آلمـان این آمار
بـه  8درصـد رسـیده اسـت و از میـان ایـن  8درصد 40 ،درصـد با رفتارهـای زیانبار
آنالیـن مواجـه شـدهاند (گچـگ 2و همـکاران.)2019 ،
پلتفرمهـا بـا وجـود مزایـای متعـدد ،ابـزار تسـهیل وقـوع اعمـال زیانبـار از سـوی
کاربـران هسـتند .ایـن اعمـال زیانبـار خطراتـی را بـرای افـراد و جامعه در پـی دارند و
مسـتلزم مدیریتانـد .بـه سـبب برخـورداری از مزایـای متعدد ،حـذف و انـکار کلی این
پلتفرمهـا نمیتـوان راه درسـتی بـرای مدیریـت آنهـا باشـد .توصیـه بـه حضـور نیافتـن
افـراد در ایـن محیـط نیـز نمیتوانـد راهحـل باشـد چـون درسـت ماننـد ایـن اسـت که
گفتـه شـود افـراد بـرای اینکـه مـورد سوءاسـتفاده قـرار نگیرنـد ،از حضـور در اجتمـاع
اجتنـاب کنند؛بهایـن ترتیـب ،بایـد در پـی راهـکاری برآمـد کـه در عیـن توجـه بـه
اقتضائـات پلتفرمهـای آنالیـن ،حقـوق افـراد و جامعـه را نیـز مطمـح نظر قـرار دهد .در
نظامهـای حقوقی مختلف به همین شـیوه عمل شـده اسـت .بررسـی نظامهـای حقوقی
امریـکا نشـان میدهـد کـه اصـل نخسـتین را بـا عنایت بـه مزایـای متعـدد پلتفرمهای
آنالیـن ،بـر مصونیـت پلتفرمها در قبـال اعمال زیانبـار کاربرانشـان قـرار دادهاند ،یعنی
تـا زمانـی کـه پلتفرمهـا ،حسـننیت دارنـد و خلاف آن اثبـات نشـده ،در منطقـه امنی
فعالیـت میکننـد کـه از گزند قانـون در امان اسـت .در حقـوق ایران نیـز باتوجهبه اصل
شـخصی بـودن مسـئولیت کـه در مقـررات ناظـر بـر فعالیتهـای اینترنتی نیـز انعکاس
یافتـه اسـت ،مصونیت پلتفرمهـای آنالین در قبال حریم خصوصی از سـوی کاربرانشـان
قابـل اسـتنباط اسـت .اما چـون مبنای این مصونیـت با مبانـی موجود در امریـکا و اروپا
تفـاوت دارد ،در تفسـیر مسـائل پیرامون مسـئولیت پلتفرمهای آنالیـن در این نظامهای
حقوقـی ،نتایـج مختلفـی به دسـت خواهد آمـد .باتوجهبه قلمرو گسـترده اسـتفاده افراد
مختلـف از فضـای مجـازی و بـاال رفتـن احتمـال نقض حریـم خصوصی دیگـران در این
فضـا بهویـژه پلتفرمهـای آنالیـن ،بررسـی مسـئولیت مدنـی پلتفرمهـای آنالیـن ناشـی
از نقـض حریـم خصوصـی اطالعاتـی افـراد ،امـری ضـروری تلقـی میشـود .اهمیت این
1. Duggan
2. Geschke
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ن روسـت کـه یافتههـای حاصـل از آن میتواند بـه غنای ادبیـات حاکم
بررسـی نیـز ازآ 
بـر موضـوع بیفزایـد و یاریگـر نظـام قضایـی در تبییـن مسـئولیت مدنـی در ایـن حوزه
باشـد .بـی توجهـی به مسـئولیت مدنـی پلتفرمهـای آنالیـن نیز بـه نوبه خـود میتواند
بیسـامانی در مدیریـت و کنتـرل چنیـن پلتفرمهایـی را بـه دنبال داشـته باشـد.
مسـئله اصلـی پژوهـش حاضر ،چگونگی مسـئولیت پلتفرمهای آنالیـن در قبال نقض
حریـم خصوصـی اطالعاتی کاربرانشـان در نظامهـای حقوقی امریکا ،اروپا و ایران اسـت؟
در تلاش بـرای پاسـخ بـه این مسـئله اساسـی ،در ادامـه ،ابتدا مفهـوم و ماهیت
پلتفرمهـای آنالیـن و دیگـر مفاهیـم الزم ،مـورد بررسـی قـرار میگیـرد و سـپس
بهترتیـب ،نظـام حقوقـی اروپا ،امریـکا و در نهایت ایـران ،توصیف و تحلیل میشـود.
جدول  .1پیشینه پژوهش

Table 1. Research background

نویسنده

نتایج

عبدیپور
()1394

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که حقوق مسئولیت مدنی در اجتناب از
اصول بنیادینی همچون آزادی بیان و اطالعات نتوانسته است همه مسائل راجع
به نقض حریم خصوصی اطالعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راهحلهای
مطلوب ،نیازمند توسعه در این زمینه است.

جعفری و
رهبرپور
()1396

در این پژوهش اثبات شده است که نقض حریم خصوصی دادهها دارای شرایط
حکمی مسئولیت مدنی است و نمیتوان با طرح مرگ حریم خصوصی دادهها،
مسئولیت را سالبه به انتفای موضوع دانست و خسارتهای ناشی از نقض حریم
خصوصی اغلب جنبه معنوی دارند.

نعمتی و صادقی
نشاط ()1396

حریم خصوصی فضای سایبر که از جنس اطالعات است ،به شیوههای
مختلف ازجمله نفوذ به سیستم رایانهای اشخاص ،استفاده از روشهای فریب،
وبسایتها و شبکههای اجتماعی نقض میشود .نقض امنیت داده موجب
مسئولیت کیفری و مدنی است و واسطههای الکترونیک در تحقق این نقض،
نقش مؤثری دارند.

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مبنای مسئولیت برای شخص خاطی در
حقوق ما بهطور عمد «تقصیر» و در برخی موارد ،نظریه خطر است و نقضکننده
حق حریم خصوصی شهروندی در فضای مجازی ،ملزم است خسارت وارده را
نوروزی و
جبران کند .قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر فضای مجازی نیز حاکم است.
ربانی موسویان
همچنین از منظر موازین فقهی ،مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی ،ثابت و
()1400
قابل انطباق با مصادیق روز ،ازجمله فضای مجازی و مبتنی بر برخی قواعد فقهی
و احکام تکلیفی دال بر حرمت ورود به حریم خصوصی دیگران و افشا و انتشار
اطالعات و اسرار افراد بدون اذن از جانب آنها است.

ریواریا)2021(1

بهرغم افزایش گسترده اطالعات در جامعه ،افراد توقع دارند که از حریم
خصوصی آنان در محیط مجازی حراست شود.

1. Rivera

مسئولیتمدنیپلتفرمهای
آنالیـن ناشــی از نـقض
حریمخصوصـیاطالعاتی
از سوی کاربران؛ مطالعه
تطبیقی در ایران ،امریکا
واتحـــادیـــهاروپـــا

72
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشتـم،
ســال 
شمـاره ( 3پياپي ،)107
پـایـیــــــــز 1400

چارچوب نظری پژوهش

 .1مفهوم حریم خصوصی
«حریـم» عبـارت از امـوری اسـت کـه انسـان از آن دفـاع میکنـد ،در مقـام
حمایـت از آن بـر میخیـزد .ایـن واژه همچنیـن بـه معنـای حرمـت و آبـروی مردم
و ...بهکاررفتـه اسـت« .حریـم» از حرمـت بـه معنای منع اسـت همیـن دلیل تعرض
دیگـران بـه حـق صاحب حریـم ،ممنوع اسـت (جعفـری لنگـرودی.)۱۶۵۳ :۱۳۸۸ ،
البتـه واژه حریـم بـرای غیـر از انسـان و در ارتبـاط بـا امـوال نیـز به کار رفته اسـت.
واژه «خصوصـی» بـه معنـای ویژه و اختصاصی در زبان عربی اسـتعمال شـده اسـت.
بـا وجـود پیشـینه گسـترده ایـن بحـث ،میتـوان گفـت کـه واژه حریـم خصوصی از
قدمـت زیـادی برخـوردار نیسـت؛ بهعبارتدیگـر ،نبایـد بـه دنبـال تعریـف ایـن واژه
در سـنت فقهـی ـ حقوقـی گشـت ،اگرچـه مفاهیـم و مصادیـق متعـدد و هماهنگی
دراینخصـوص وجـود دارد .حقوقدانان نیـز تعاریف متعددی از حریـم خصوصی ارائه
دادهاندکـه برخـی از آنهـا عبارتانـد از :حـق بـر تنهـا مانـدن؛ ـ دسترسـی محـدود
دیگـران بـه انسـان و توانایـی ایجاد مانـع در برابر دسترسـی ناخواسـته و ناخوانده به
انسـان؛ ـ محرمانگـی و پنهـان سـاختن برخی امـور از دیگران؛ ـ کنتـرل بر اطالعات
شـخصی؛ ـ حمایـت از شـخصیت و کرامـت؛ ـ حـق بـر عالـم صمیمیـت و کرامـت
انسـانها (فـورد.)1629 :2000 ،1
همچنیـن در تعریفـی جامـع« ،حریـم خصوصـی ،قلمـرو زندگی هر فرد دانسـته
شـده اسـت کـه نوعاً یـا عرفاً و یا بـا اعالن قبلـی ،انتظـار دارد دیگران بـدون رضایت
وی بـه اطالعـات راجـع به آن قلمرو دسترسـی نداشـته باشـند یـا به آن قلمـرو وارد
نشـوند یـا بـه آن قلمرو نـگاه یا نظـارت نکنند یا به هر صـورت دیگـری وی را در آن
قلمـرو مـورد تعرض قـرار ندهنـد» (انصـاری .)134 :1387 ،آییننامـه اجرایی قانون
انتشـار و دسترسـی آزاد به اطالعات ،حریم خصوصی را قلمرویی از زندگی شـخصی
فـرد معرفـی کـرده اسـت کـه انتظـار دارد دیگران بـدون رضایـت یا اعلام قبلی وی
یـا بهحکمقانـون یـا مراجـع قضایـی آن را نقـض نکننـد؛ از قبیـل حریـم جسـمانی،
وارد شـدن ،نظـاره کردن ،شـنود و دسترسـی اطالعات شـخصی فرد از طریـق رایانه،
تلفـن همـراه ،نامـه ،منـزل مسـکونی ،خـودرو و آن قسـمت از مکانهای اجاره شـده
خصوصـی نظیـر هتـل و کشـتی همچنیـن آنچـه حسـب قانـون ،فعالیـت حرفـهای
خصوصـی هـر شـخص حقیقـی و حقوقی محسـوب میشـود؛ از قبیل اسـناد تجاری
و اختراعات و اکتشـافات.
1. Foord
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در بنـد  12از مـاده  15الیحـه نظـام جامـع رسـانههای همگانـی کـه در مجلس
شـورای اسلامی در حـال بررسـی اسـت نیز همیـن تعریـف از حریم خصوصـی ارائه
شـده است.
 .2مفهوم و قلمرو حریم خصوصی اطالعاتی
بـه هـر نـوع داده ازجملـه صوت ،تصویر ،فیلم ،نوشـته ،نشـانه ،نقشـه ،عـداد و یا
ترکیبـی از اینهاکـه در اسـناد منـدرج باشـد یـا بهصـورت نرمافـزاری ذخیـره و یـا با
هـر وسـیله دیگـری ضبط شـده باشـد ،اطالعـات میگوینـد .بـه اطالعـات مرتبط با
هویـت ،احـوال شـخصی ،وضعیت فـردی ،عقاید و باورهـا ،پسـت الکترونیکی ،عکس
و فیلـم و صـوت و تصویـر و عـادات رفتـاری و فـردی از قبیـل نـام و نامخانوادگـی،
محـل و تاریـخ تولـد ،ازدواج ،طلاق ،مشـخصات همسـر ،والدیـن و فرزندان ،نسـبت
خانوادگـی ،ناراحتیهـای جسـمی و روحـی ،شمارهحسـاب بانکـی و رمـز عبـور،
محـل کار یـا سـکونت و همچنیـن اطالعات شـخصی مربوط بـه انجام امـور تجاری،
شـغلی ،تحصیلی ،مالی ،آموزشـی ،اداری ،پزشـکی و حقوقی اطالعات شـخصی گفته
میشـود (مـاده  ،۱آییننامـه اجرایـی قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات).
قواعـد حاکـم بـر نحـوه پـردازش دادههـا و اطالعـات مربـوط بـه اشـخاص را حریـم
خصوصـی اطالعاتـی مینامنـ د (نـوری و نخجـوان.)۳۴ :1383 ،
بنابـر اصـول حمایـت از دادههـا ،کلیه اطالعات شـخصی نظیر اطالعات پزشـکی
هـر فـرد ،اطالعـات مالـی ،دولتـی و ...بایـد تحـت قواعـد مربـوط بـه حمایـت داده
پـردازش شـوند و هرگونـه تخلـف از قواعـد مزبـور ،منزلـه نقـض حریـم اطالعاتـی
اشـخاص تلقـی میشـود (صادقـی .)117 :1388 ،قانـون تجـارت الکترونیکـی ایران
مصـوب  ۱۳۸۴بـا اینکـه بـه صراحت حریم خصوصـی را تعریف نکرده ،بـا بیان قواعد
مربـوط بـه بحـث حمایـت دادههـا در قالب مـواد مختلف ماننـد حمایـت از دادههای
حسـاس (مـاده  ،)۵۸شـرایط ذخیـره ،پـردازش و توزیـع دادههـا بـا رضایت شـخص
(مـاده  )۵۹وحمایـت از دادههای مربوط به سـوابق پزشـکی و بهداشـتی (مـاده ،)۶۰
سـعی در حمایـت از حریـم خصوصی از طریق برشـمردن مصادیق آن داشـته اسـت.
در بنـد  11از مـاده  15الیحـه نظـام جامـع رسـانههای همگانـی ،اطالعـات
شـخصی شـامل ایـن مـوارد اسـت :شـماره ملـی ،نشـانی و کدپسـتی محل سـکونت
و کار ،اطالعـات مالـی و بانکـی ،شـماره تمـاس ،اسـرار خانوادگـی ،وضعیت جسـمی
و روانـی غیرآشـکار و همچنیـن اطالعـات مربـوط بـه اعتقـادات ابـراز نشـده ،مگر به
حکـم قانـون یا مرجـع قضایی یا اخذ رضایـت صریح کتبی و پیشـین از صاحبان آن.
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 .3مفهوم  ،ماهیت و مصادیق پلتفرم آنالین
در فرهنگهـای لغـت ،پلتفـرم بـه معنـای سـکو یـا برآمدگـی موجـود در جایی
مسـطح آمـده کـه بهطورمعمـول ،از چـوب سـاخته میشـود و مـردم هنـگام گـوش
دادن بـه سـخنرانی یـا اجـرا بـر روی آن میایسـتند .برآمدگـی موجـود در سـطحی
صـاف از زمیـن ،فضـا و محـل گفتگـو یـا بحـث و برنامههـای سیاسـی اعالمشـده از
سـوی نامزدهـای سیاسـی ،از دیگـر معانـی این واژه اسـت.
آنالیـن نیـز در لغـت به معنای متصل شـدن بـه رایانههـای دیگر ،قابلدسـترس
بـودن از طریـق اینترنـت ،اسـتفاده از رایانـه بـرای ارتباط بـا رایانهای دیگـر یا اتصال
یـک رایانه بـه چند رایانه اسـت.
بـا ایـن تعاریـف ،مفهـوم ترکیـب «پلتفـرم آنالیـن» تـا حـدی روشـن میشـود؛
محـل و فضایـی مبتنـی بـر رایانههـای متصـل بـه یکدیگـر (اینترنـت)؛ شـامل هـر
فضایـی کـه اسـتفاده از آن مسـتلزم وجود اتصـال اینترنتی باشـد .برای مثـال ،الزمه
اسـتفاده از موتورهـای جسـتجوی گـوگل و یاهـو یـا اپلیکیشـنهایی ماننـد اسـنپ،
تبسـی ،اوبـر ،دیـوار و خدمات اشـتراکگذاری ویدئو  ...اینترنت اسـت و برایناسـاس،
ایـن مصادیـق ،پلتفرمهـای آنالیـن محسـوب میشـوند.
اقتصاددانـان بـا تأکیـد بـر جنب ه بـازاری پلتفرمهای آنالیـن ،تعریفی مشـابه ارائه
دادهانـد؛ پلتفرمهـا ،تسـهیلکنندگان مبادلـه میـان انـواع مختلـف مصرفکنندگانی
هسـتند کـه در صـورت نبود ایـن پلتفرمهـا ،مبادله میانشـان امکانپذیر نمیشـود.
پلتفرمهـا ،واسـط ه معاملـه بیـن کاربـران مختلـف اما وابسـته بـه یکدیگر بـر مبنای
شـبکهاند (راچـت 1و تیـرول 990-1029 :2003 ،2و راچـت و تیـرول-667 :2006 ،
 645و ایوانـس  3و همـکاران.)2005 ،
ی و توسـعه اقتصـادی ،4پلتفرم آنالیـن را اینگونـه تعریف کرده
سـازمان همـکار 
اسـت؛ پلتفـرم آنالیـن ،خدماتـی دیجیتال اسـت کـه ارتبـاط (فعلوانفعـال) بین دو
یـا چنـد کاربـر مجـزا و درعینحـال ،وابسـته بـه دیگـر کاربـران را تسـهیل میکند،
درحالیکـه ایـن کاربـران از طریـق اینترنـت با هـم در ارتباط هسـتند.
در نظـام حقوقـی ایـران نیـز معادلهایـی بـرای ایـن اصطلاح میتـوان یافـت.
در یـک نـگاه کلـی ،پلتفـرم آنالیـن زیرمجموعـه رسـانههای دیجیتـال یـا بهموجب
تعریـف ارائـهشـده از رسـانه دیجیتـال در پورتـال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی،
رسـانههایی اسـت کـه تبـادل یـا انتشـار محتـوا در آنهـا ،تنهـا بـه کمـک ابزارهـای
مجهـز بـه پردازشـگر دیجیتـال میسـر باشـد ،ازجملـه ،رسـانههای برخـط مبتنی بر
3. Evans
)4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

1. Rochet
2. Tirole
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شـبکه (نظیـر شـبکه جهانـی اینترنـت) ،خدمـات مخابراتـی  MMSو  SMSیـا
سـایر اشـکال شـبکههای تبـادل داده ماننـد بلوتـوث و همچنیـن رسـانههای مبتنی
بـر حاملهـای فیزیکـی دیجیتال از قبیل بسـتههای نرمافـزاری رسـانهای ،بازیهای
رایانـهای و ماننـد آن.
واژه آنالیـن در نظـام حقوقـی ایـران ،بـا عنـوان «برخـط» مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد .بـرای نمونه در مـاده  66قانون تجـارت الکترونیکی ،آمده اسـت «بهمنظور
حمايـت از حقـوق مصرفکننـدگان  ...هـر نـوع نمايـش بـر خـط ( )Onlineعالئم
تجاري.»...

مبانی حقوقی حاکم در اروپا

در اروپـا ،حمایتهـا و مصونیتهـای خاصی بـرای پلتفرمهای آنالیـن پیشبینی
شـده اسـت .دسـتورالعمل عمومـی حمایـت از داده  ،2018دسـتورالعمل تجـارت
الکترونیـک و اصـل حقوقـی آزادی بیان.
 .1دستورالعمل عمومی حمایت از داده 2018
دسـتورالعمل عمومـی حمایـت از داده 1اروپـا عمومـاً در صـورت برقـرار بـودن
چهـار شـرط :شـخصی بـودن اطالعات ،پردازش ،از سـوی یـک کنترلکننـده و اصل
سـرزمینی بـودن اجرا میشـود.
پلتفرمهـای آنالیـن همـواره کنترلکنندههـای اطالعـات خصوصـی افرادنـد و
بـر ایـن مبنـا با حصول شـرط دیگـر یعنـی رعایت اصـل سـرزمینی بودن ،مشـمول
مقـررات دسـتورالعمل مزبـور واقـع میشـوند.
2
بـر اسـاس دسـتورالعملهای گـروه کاری کمیسـیون اروپایـی در ارتبـاط بـا
حفـظ حریـم خصوصـی در اینترنت ،کاربـران پلتفرمهـای آنالین دو حالـت دارند؛ یا
شـخص ثالث محسـوب میشـود و یـا آنکه در کنـار پلتفرمهـا ،کنترلکننـده قلمداد
میگردنـد.
شـبکههای اجتماعـی و پلتفرمهـای آنالیـن ،از مصادیـق بـارز کنترلکنندههـای
داده خصوصـی منطبـق بـا مقـررات دسـتورالعمل عمومـی حمایت از داده بهحسـاب
3
میآینـد زیـرا اهـداف و ابـزار پـردازش اطالعات مزبـور را مشـخص میکنند.
چنانچـه کاربـر مشـمول مقـررات کنترلکنندگـی باشـد ،بـه طـور مشـترک بـا
پلتفـرم آنالیـن ،واجـد مسـئولیت خواهـد بـود .اگـر فعالیت کاربـر مصداق اسـتفاده
شـخصی و خانگـی باشـد ،ایـن مقـررات صرفـاً در خصـوص پلتفـرم آنالیـن بـه اجرا
1. Data Protection Directive
2. European Commission

 .3مطابق بند  7ماده  4دستورالعمل مزبور ،کنترلکننده عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی ...که اهداف و ابزار پردازش اطالعات را
مشخص میسازد.
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گذاشـته میشـود (تدلیـس .)2016 ،1فـرض اخیـر مصـداق بارز مسـئولیت ناشـی از
فعـل کاربـر تلقی میشـود.
نقـض دادههـای خصوصـی زمانـی محقـق میشـود کـه عـدم مقابلـه مقتضـی و
بهموقـع نسـبت بـه آن ،به خسـارت فیزیکی ،مادی یـا غیرمادی به اشـخاص حقیقی
ت دادن کنتـرل بـر روی دادههـای خطـی یا تحدید حقـوق ،تبعیض،
از قبیـل از دسـ 
سـرقت هویـت یا کالهبرداری ،زیان مالی ،آسـیب به شـهرت یـا محرمانگی اطالعاتی
کـه بـه شـکل حرفـهای محافظـت شـدهاند ،یـا هرگونـه زیـان مالـی یـا اجتماعـی
منتهـیشـود؛ بنابرایـن ،بهمحـض اطالع پلتفـرم آنالین از وقـوع نقض ،ایـن امر باید
بـه سـرعت بـه آگاهـی مقامـات مربوط برسـد تا تدابیـر مقتضـی اتخاذ شـود ،همان،
بنـد .2 85 ،جـز در حالتـی که وفـق مقررات دسـتورالعمل مزبور ،پلتفـرم ،دارای عذر
موجـه اسـت ،نباید در مسـئولیت مدنـی پلتفـرم تردید به خـود راه داد.
 .2شرایط مسئولیت
پـردازش اطالعـات شـخصی کاربـران از طریـق پلتفرمهـای آنالیـن در صـورت
حصـول برخـی شـرایط میتوانـد بـه مسـئولیت پلتفرمهـا منجـر شـود .برخلاف
دسـتورالعمل تجـارت الکترونیـک اروپـا که بهموجـب آن ،پلتفرمهای آنالیـن از نوعی
مصونیـت ابتدایـی برخوردارنـد ،بـر اسـاس دسـتورالعمل حمایـت از داده ،پلتفرمهای
آنالیـن واجـد برخـی تکالیف هسـتند و در صورت انجـام ندادن این تکالیف ،مشـمول
مسـئولت ناشـی از نقـض حریـم اطالعاتی از سـوی کاربران خواهند شـد .مسـتفاد از
مـاده  17ایـن دسـتورالعمل ،پلتفـرم آنالیـن بایـد تدابیـر فنی و سـازمانی مناسـب را
بـرای حمایـت از اطالعـات خصوصـی در برابـر تخریب اتفاقـی یا غیرقانونی خسـارت
اتفاقـی ،تغییـر ،افشـا و یا دسترسـی بدون مجـوز ،بهویژه در جایی که پردازش شـامل
ارسـال اطالعـات در شـبکه بـوده ،اتخاذ کنـد .بهموجب مـاده  23همان دسـتورالعمل
نیـز هـر فعـل یا تـرک فعل مغایـر با این دسـتورالعمل که منتهـی به بروز زیان شـود،
موجبـات مسـئولیت پلتفرمهـای آنالیـن را فراهـم میسـازد .در ایـن فـرض ،رفتـار
کاربـر بـه همـراه رفتار پلتفـرم ،به نقض حریـم اطالعاتـی منتهی میشـود و بنابراین،
کاربـر ناقـض و پلتفـرم آنالین بـه طور مشـترک در برابر صاحب حق واجد مسـئولیت
مدنی هسـتند (اودری 3و اسـمیت 529 :2021 ،4و وندراسـلوت .)223 :2015 ،5
 .3دستورالعمل تجارت الکترونیک
مسـتفاد از اصـل مصونیـت عمومـی مقـرر در مـاده  12دسـتورالعمل تجـارت
الکترونیـک ،هـرگاه سـه شـرط حاصـل شـود ،پلتفـرم آنالین از مسـئولیت ناشـی از
5. Van der Sloot

3. Udrea
4. Smith

1. Tadelis
2. Ibid, para, 85
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افعـال کاربـران مصـون خواهد بـود؛  )1پلتفرم ارسـال اطالعـات را آغاز نکرده باشـد؛
 )2دریافتکننـده اطالعـات ارسـالی را تعییـن نکـرده باشـد؛  )3پلتفـرم ،اطالعات را
گزینـش یـا اصلاح نکـرده باشـد (اودری و اسـمیت.)213 :2021 ،
علاوه بـر این ،مسـتنبط از ماده  14این دسـتورالعمل ،پلتفـرم آنالین در صورت
احـراز شـرایط زیـر فاقد مسـئولیت در قبـال اطالعات ذخیرهشـده از سـوی کاربران
خـود نخواهـد بـود؛  )1پلتفـرم علـم حقیقی یا نوعـی به ماهیـت غیرقانونـی فعالیت
کاربـر یـا اطالعات مزبور نداشـته باشـد و  )2با فـرض وجود چنین علمی ،به سـرعت
اقـدام بـه حـذف اطالعات مرقـوم یا قطع دسترسـی به چنیـن اطالعاتی کرده باشـد
(اودری و اسمیت.)213 :2021 ،
ممکـن اسـت اطالعاتـی کـه از سـوی کاربـر در پلتفرم ارسـال یا ذخیره شـده،
متضمـن نقـض حریـم خصوصـی دیگری باشـد .در این صورت،مسـئله مسـئولیت
پلتفـرم در قبـال چنیـن امری قابل طرح اسـت .بدیهی اسـت هـرگاه پلتفرم آنالین
مشـمول قواعـد یاد شـده باشـد ،فاقد مسـئولیت خواهد بـود .این اسـتدالل بهویژه
ازآنجهـت قابـل تأییـد اسـت کـه بهموجـب مـاده  15از همـان دسـتورالعمل،
عرضهکننـدگان خدمـات اینترنتـی ،فاقـد تکلیف ایجابی بررسـی اطالعات ارسـالی
یا ذخیرهشـده از سـوی کاربران خود هسـتند .دیوان دادگسـتری اروپا نیز در یکی
از آرای خـود ایـن امـر را تأییـد کـرده اسـت .ایـن دادگاه در پرونـده ایبـی ،اعلام
کـرد کـه صـرف ذخیـره اطالعـات کلـی از سـوی پلتفـرم آنالیـن ایبـی کـه البته
متضمـن دادههـای غیرقانونی اسـت ،نمیتواند دسـتاویزی برای تحمیل مسـئولیت
بـر ایبی باشـد.
 .4اصل آزادی بیان
اشـخاص حقوقـی ماننـد پلتفرمهـای آنالین نیـز میتوانند بـه اصـل آزادی بیان
اسـتناد کننـد .بهموجـب مـاده  10کنوانسـیون حقوق بشـر اروپا ،هر شـخصی ،بدون
دخالـت مراجـع عمومـی و بـدون هیـچ مـرزی ،از حـق آزادی بیـان برخوردار اسـت.
ایـن حـق شـامل آزادی ابـراز عقیـده و دریافـت و فهم اطالعـات و ایدههاسـت .البته
ایـن مـاده مانـع از آن نمیشـود کـه دولتهـا الزاماتـی را بـرای صـدور مجـوز پخش
رادیوتلویزیونی یا مؤسسـات سـینمایی مقـرر کنند .بهموجب رأی دیوان دادگسـتری
و حقـوق بشـر اروپـا ،1ایـن اصـل علاوه بـر ایدههـا و اطالعـات مشـروع ،اطالعـات
نامشـروع را نیـز در بـر میگیـرد؛ بنابرایـن ،اگر کاربری با اسـتفاده از امکان اسـتوری
در پلتفـرم اینسـتاگرام ،موجـب هتـک حریـم خصوصـی دیگـری شـود ،اینسـتاگرام
1. European Court of Human Rights
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میتوانـد بـا اسـتناد بـه اصـل آزادی بیان از مسـئولیت احتمالـی مبرا گـردد (اودری
و اسـمیت.)221 :2021 ،
بااینحـال ،اصـل آزادی بیـان رسـانهها و کاربـران آنهـا بـا اصـل رعایـت حریـم
خصوصـی دیگـران ممکـن اسـت در تزاحـم باشـد .در چنیـن وضعیتـی ،یافتـن
معیارهایـی بـرای برقـراری موازنـه میـان این دو حـق از اهمیـت بهسـزایی برخوردار
اسـت .دیـوان دادگسـتری اروپـا در پرونـده دلفی ،معیارهـای زیر را بـه همین منظور
مقـرر کرده اسـت:
منافـع عمومی ،شـهرت شـخص موضوع پرونـده ،هدف گزارش ،رفتار قبلی شـخص
موضـوع پرونـده روش دسـتیابی بـه اطالعـات و صحـت آنهـا ،محتـوا ،شـکل و تبعـات
ناشـی از نشـر و شـدت ضمانـت اجرای تحمیلی بر شـخص (دلفی /اسـتونیا ،پـارا.)831،
بنابرایـن ،هـرگاه کاربـری بـا اسـتفاده از پلتفرمهـای آنالیـن مبـادرت بـه هتک
حریـم خصوصـی افـراد کنـد ،پلتفـرم با اسـتناد به اصـل آزادی بیـان مقـرر در ماده
کنوانسـیون حقـوق بشـر اروپـا ،از مسـئولیت مدنـی معاف شـود.
باوجوداینکـه مطابـق دسـتورالعمل مـورد بحـث در اروپـا ،بهظاهـر پلتفرمهـای
آنالیـن واجـد مسـئولیت اولیه در نظارت بـر عملکرد کاربران خود هسـتند ،بهموجب
بنـد  21از مقدمـه همـان دسـتورالعمل ،اعمـال ایـن قاعـده نمیتوانـد بـه تخطی از
مقـررات مسـئولیت منـدرج در مـواد  12تـا  15دسـتورالعمل تجـارت الکترونیـک
 2000اروپـا منجـر شـود .در برخـی مـوارد ،پلتفرمهـا یـا صرفـاً نقش کانـال عبور را
دارنـد و اطالعـات را ذخیـره میکننـد و یـا میزبانی شـبکه را بر عهـده میگیرند .در
ایـن مـوارد پلتفرم ،فاقد مسـئولیت اسـت.

شرایط مسئولیت در امریکا

برخلاف اروپـا کـه دارای مقرراتـی جامـع و منسـجم در خصـوص مسـئولیت
پلتفرمهـا نسـبت بـه نقـض حریـم خصوصـی اطالعاتـی اسـت ،در امریـکا ،چنیـن
مقرراتـی وجـود نـدارد .اصـول و قواعـد حاکـم بـر مسـئولیت مدنـی ناشـی از نقـض
حریـم خصوصـی اطالعاتی در قوانین ،مقـررات و دسـتورالعملهای پراکنده و متعدد
فـدرال و ایالتـی گنجانده شـده اسـت.
 .1اصل
در حقـوق امریـکا ،اصـل کلـی ایـن اسـت کـه پلتفرمهـا بـه دلیـل محتـوای
زیانبـار کاربـران مسـئولیتی ندارنـد .ایـن اصـل عمومی در مـاده  230قانـون نزاکت
1. Delfi/Estonia, para. 83
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در ارتباطـات 1996امریـکا مـورد تصریـح قـرار گرفتـه اسـت؛ بهموجـب ایـن مـاده،
«هیـچ عرضهکننـده  ...خدمـات کامپیوتـری ارتبـاط متقابلـی ،بهعنـوان ناشـر یـا
گوینـده اطالعات تهیهشـده توسـط تهیهکننـد ه محتوای اطالعاتی دیگری محسـوب
نمیشـود» .بـر ایـن مبنـا ،پلتفرمهـای آنالیـن ،از مصونیتـی کلی نسـبت بـه اعمال
زیانبـار کاربـران خـود برخوردارنـد .ایـن مصونیـت منـوط بـه آن اسـت کـه پلتفرم
صرفـاً عرضهکننـده خدمـات ارتباطات متقابل باشـد و چنانچه عالوه بـر این ،در تهیه
محتـوای اطالعاتـی نیـز ایفـای نقـش کنـد ،واجـد مسـئولیت خواهـد بـود .البته در
فـرض اخیـر ،مسـئولیت پلتفرم ناشـی از فعل شـخصی خود اسـت نه رفتـار کاربران.
مادامیکـه ،پلتفـرم ،صرفـاً نقـش واسـطه را ایفـا میکند ،در قبـال محتـوای زیانبار
کاربـران خـود مسـئولیتی ندارد.
امـا وقتـی خـود پلتفرم در تولیـد محتـوای غیرقانونی فعالیت مینماید ،مشـمول
عنـوان ناشـر و گوینـده و واجـد مسـئولیت شـخصی خواهـد بـود .پلتفرمهـا ،بـه
دلیـل نقـش واسـطهای خـود و ارائه تسـهیالت بـه کاربران ،مشـمول قاعـده حقوقی
«نیکـوکار خـوب »1تلقـی میشـود( ،سـوانیان )131 :2014 ،2و بـه همین سـبب ،تا
زمانـی کـه حسننیتشـان محـرز باشـد یـا خلاف آن بـه هـر طریقـی اثبات نشـود،
مصـون از مسـئولیت در قبـال اعمال زیانبار کاربرانشـان هسـتند .مصونیت پلتفرمها
مبتنـی بـر مـاده  230قانـون فـوق بـه حـدی اسـت کـه حتـی اگـر پلتفـرم بعـد از
دریافـت اخطاریـه حـذف پسـت از آن قصور کنـد ،بازهـم دادگاهها پلتفـرم را مصون
از مسـئولیت میداننـد.
4
3
در پروندههـای امریـکا آنالیـن  ،مـارک زاکربـرگ و فیسبـوک دادگاه بهرغـم
احـراز قصـور پلتفـرم آنالیـن در حذف پسـت توهینآمیـز کاربرش ،با اسـتناد به نص
مـاده مزبـور ،ادعـای خواهـان مبنـی بر مسـئولیت پلتفـرم را رد کـرد .در دعـوا علیه
پلتفـرم مـای اسـپیس نیز بـا این اسـتدالل که این پلتفـرم در تأیید سـن کاربر دچار
تقصیر شـده و در نتیجه ،کاربر  13سـاله خود را  18سـاله جا زده ،دادگاه با اسـتناد
بـه مـاد ه  230قانـون مرقوم ،مای اسـپیس را از مسـئولیت مبرا دانسـت.5
همچنین مطابق این قانون ،سـایتهای «قرار عاشـقانه» نیز از مسـئولیت ناشـی
از اعمـال زیانبـار کاربـران مصون هسـتند .در پرونده مترواسـپلش ،6دادگاه با اسـتناد
بـه همان ماده ،درخواسـت حکم به مسـئولیت سـایت قـرار عاشـقانهای را که کاربری
بـا ایجـاد پروفایـل جعلـی در آن ،بـه زیـان یکـی از افـراد مشـهور عمـل کـرده بود،
مردود اعلام کرد.7
1. good samaritan 3. Zeran v. America Online, Inc., 129 F. 3d 327 - Court of Appeals, 4th Circuit 1997
4. Klayman v. Zuckerberg, 753 F. 3d 1354 - Court of Appeals, Dist. of Columbia Circuit 2014
2. Sevanian
)5. Doe v. MySpace, Inc., 528 F.3d 413, 416 (5th Cir. 2008
6. Metrosplash
)7. Carafano v. Metrosplash.com, Inc., 339 F.3d 1119, 1121, 1125 (9th Cir. 2003
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 .2استثنا
بـا وجـود مـاده  230قانون نزاکـت در ارتباطـات ،در صورت احراز برخی شـروط،
ممکـن اسـت پلتفرمها مسـئول اعمـال زیانبار کاربران خود شـناخته شـوند .مطابق
بنـد  4قسـمتی از همـان مـاده« ،هیچ چیـزی در ایـن ماده نبایـد بهگونهای تفسـیر
شـود کـه اعمـال قانـون محرمانگـی ارتباطـات  1986یـا اصالحـات راجعبـه آن یـا
مقـررات ایالتی مشـابه را محـدود کند».
در نظـام حقوقـی امریـکا ،بر مبنای نظریه مسـئولیت مشـارکتی و نیابتی ،ممکن
اسـت مسـئولیت بر کسـی غیر از مباشـر اصلی خطا تحمیل شـود.
گاه پلتفـرم ،قطعنظـر از وجـه واسـطهای در نشـر محتـوا ،مرتکـب تقصیـری
میشـود کـه ضـرر حاصـل از محتـوای نامشـروع قابـل انتسـاب بـه او نیـز میگردد.
(مسـئولیت مشـارکتی) .در ایـن مـورد ،مسـئولیت پلتفـرم ،مبتنـی بـر تقصیر اسـت
(بویـل2و جنکینـز.)519 :2018 ،3
هـرگاه بـه هـر دلیلـی ،حسـننیت پلتفـرم مخـدوش شـود یـا عمـل زیانبـار به
طریقـی بـه پلتفـرم نسـبت داده شـود یـا بهعبارتدیگـر ،عملکـرد پلتفـرم از حالـت
واسـطه بـه ناشـر یـا گوینـده تغییـر یابـد ،مسـئله شـرکت در مسـئولیت محقـق
میگـردد .اثبـات چنیـن مسـئولیتی در عمل بسـیار دشـوار اسـت چراکه مسـئولیت
مشـارکتی ،منـوط بـه احـراز تقصیـر عمـدی یا علـم پلتفـرم آنالیـن به وقـوع نقض
حریـم خصوصـی اسـت .بااینهمـه ،دسـتکم یـک دادگاه در ایـن زمینـه حکـم بـه
مسـئولیت مدنـی واسـطهها داده اسـت .دادگاه در ایـن پرونـده روزنامـهای را کـه
بهواسـطه انتشـار یـک آگهـی موجـب تجـاوز به حریـم خصوصـی دیگری شـده بود،
واجـد مسـئولیت مدنـی تشـخیص داد.
در میـان قوانیـن فـدرال ،قانـون حمایـت از حریـم خصوصی کـودکان در محیط
آنالین نمونه مناسـبی اسـت که ممکن اسـت بهموجب آن ،مشـارکت در مسـئولیت
علیـه پلتفـرم آنالیـن قابـل اسـتنباط باشـد .در نظـام حقوقـی امریـکا ،قانـون مزبور
بـه همـراه آئیننامـه اجرایـی کمیسـیون تجـارت فـدرال ،مجموعه مقـررات حاکم بر
دریافـت و اسـتفاده از اطالعـات کودکان اسـت.
بهموجـب ایـن قانـون و آییننامـه ،اپراتورهـای آنالیـن نیـز ماننـد پلتفرمهـای
آنالیـن از دریافـت و اسـتفاده از اطالعـات شـخصی کـودکان زیـر  13سـال بـدون
رضایـت والدینشـان منـع شـدهاند .علاوه بـر ایـن ،پلتفرمهـا مکلفانـد والدیـن
کـودکان را از سیاسـتهای حریـم خصوصـی خـودآگاه سـازند.
1. Boyle
2. Jenkins
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همچنیـن ،پلتفرمهـای آنالیـن تکلیـف دارنـد در مـواردی که اقدام بـه گردآوری
اطالعـات شـخصی کودکان میکنند ،به شـکل بـارزی سیاسـتهای حریم خصوصی
خـود را نمایـش دهنـد .در صـورت گـردآوری اطالعـات از سـوی پلتفرمهـا نیـز آنها
ملـزم شـدهاند کـه تدابیـر متعـارف را بهمنظـور حفظ محرمانگـی ،امنیـت و تمامیت
ایـن اطالعات اتخـاذ کنند.
هـرگاه پلتفـرم آنالیـن ،در خصـوص الزامـات خود دچار تقصیر شـود ،این سـؤال
قابـل طـرح اسـت کـه آیـا در صـورت نقـض حریـم خصوصـی دادههـای کـودکان،
میتـوان حکـم بـه مسـئولیت مشـارکتی پلتفـرم داد؟
مطابـق قاعـده عمومـی احـراز مسـئولیت مشـارکتی ،چنانچـه پلتفـرم مقصـر
شـناخته شـود و ایـن تقصیـر نقشـی اساسـی در وقـوع نقـض داشـته باشـد ،امـکان
تحمیـل مسـئولیت مشـارکتی بـر پلتفـرم دور از ذهـن نخواهـد بـود.

بررسی موضع حقوق ایران

قواعـد مسـئولیت مدنـی در نظـام حقوقـی ایران ،مبتنی بـر فقه امامیـه به اتالف
و تسـبیب قابـل تقسـیم اسـت؛ در اتلاف تقصیر شـرط نیسـت و صرف احـراز رابطه
سـببیت بـرای اثبـات مسـئولیت کافـی اسـت .در مقابـل ،اصـوالً مسـئولیت ناشـی
از سـببیت در ورود ضـرر ،منـوط بـه احـراز تقصیـر شـده اسـت .ماهیـت ضررهـای
ناشـی از اعمـال کاربـران پلتفرمهـای آنالیـن بـه گونـهای اسـت کـه شـمول قواعـد
تسـبیب بـر پلتفرمهـا را بـه ذهـن متبـادر میسـازد زیـرا بـرای مثـال ،در جایی که
شـخصی با واسـطه پلتفـرم دیوار ،اسـنپ یا دیجیکاال ،از سـوی کاربر دیگـری ،مورد
سوءاسـتفاده قـرار میگیـرد ،کاربـری کـه سوءاسـتفاده کـرده ،مباشـر ورود ضـرر و
پلتفـرم دیـوار ،اسـنپ یـا دیجـیکاال ،سـبب ورود ضـرر تلقـی میشـوند؛ بنابرایـن،
جـز در فرضـی کـه مرتکـب تقصیـر نگردند ،فاقـد مسـئولیت خواهند بـود .البته این
اسـتدالل ناظـر بـر فـرض تحقـق سـببیت محـض در ورود ضرر اسـت وگرنـه ،چون
وقتـی کاربـری باواسـطه پلتفرم دیوار به کسـی زیان میزند ،اجتماع مباشـر و سـبب
حاصـل قاعـده مسـئولیت در فـرض اجتماع مباشـر و سـبب حاکم اسـت .حکم کلی
مسـئولیت در ایـن زمینـه ،مقتبـس از نظـر مشـهور و اجماعـی در فقـه امامیـه ،جز
در صـورت اقـوی بودن سـبب ،اصل مسـئولیت مباشـر اسـت .به همین سـبب اسـت
کـه مسـئولیت طرحشـده در ایـن آییننامههـا ،بازتابـی از قواعـد عمومی مسـئولیت
مدنـی در حقـوق ایـران اسـت و مطالعه برخـی مواد آنهـا بهخوبی حکایـت از این امر
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دارد .در مقدمـه مقـررات و ضوابط شـبکههای اطالعرسـانی رایانـهای مصوب ،1380
شـورایعالی انقلاب فرهنگـی آمده اسـت که ایـن مقررات بـا تأکید بـر برخی نکات
اساسـی از جملـه مسـئولیت حقوقی و مدنـی افراد در قبال فعالیتهـای خود ،تنظیم
میشـوند .تأکیـد بر اینکه مسـئولیت مدنـی افراد در فضـای اینترنتی صرفـاً در قبال
فعالیـت خـود آنـان خواهـد بـود ،از همـان ابتـدا نشـان میدهـد کـه شـورایعالی
انقلاب فرهنگـی ضمـن پایبندی بـه اصول کلی مسـئولیت مدنی در ایـران ،از جمله
اصـل شـخصی بـودن مسـئولیت ،بـه تصویـب چنیـن ضوابطی همـت گمارده اسـت
(نجفـی و مدنـی.)474-475 :1399 ،
علاوه بـر ایـن ،در مـواد مختلـف آییننامـه موصوف به عدم مسـئولیت رسـاها،
بـه سـبب تخلف کاربران اشـاره شـده اسـت .بهموجـب مـاده  1-3-5ایـن آییننامه،
رسـانهها و کاربـران ،در قبـال محتوایـی کـه خـود بـر روی شـبکه عرضـه میکننـد،
مسـئولیت دارند.
همچنیـن بهموجـب مـاده  4-3-5آییننامـه واحدهـای ارائـه کننـده خدمـات
اطالعرسـانی و اینترنت رسـا  ،ISPمسـئولیت رسـا  ISPدر مورد دسترسی به ّ
اطالعات
عرضهشـده از سـوی دیگـران محـدود بـه ایجـاد امـکان و اعمـال برقـراری پاالیه در
شـبکه خواهـد بود.
حـال چنانچـه ،رسـا در انجـام چنین تکلیفی قصـور ورزد و در نتیجـه این قصور،
حریـم خصوصـی کاربـران نقض شـود ،آیا میتوان با اسـتناد بـه آن ،رسـا را در قبال
رفتـار ناقـض حریـم خصوصی واجد مسـئولیت مدنـی تلقی کرد؟
در ایـن مـورد ،ناقـض حریـم خصوصـی ،مباشـر نقـض و رسـا ،سـبب نقـض
بهحسـاب میآیـد و فـرض اجتمـاع مباشـر و سـبب محقق میشـود .قاعـده عمومی
در نظـام حقوقـی ایـران ،در چنیـن فرضـی مسـئولیت را بـا مباشـر میدانـد مگـر
آنکـه سـبب اقـوی باشـد .بـه نظـر میرسـد که بهرغـم قصـور رسـا در پاالیـه ،وقتی
کاربـری بـا اراده ،مرتکـب نقـض حریم خصوصـی دیگری میشـود ،درهرحـال اقوی
تلقـی میشـود و حکـم به مسـئولیت وی از وجـه منطقی بیشـتری برخوردار اسـت.
بااینحـال ،ممکـن اسـت ادعـا شـود کـه در این مـوارد ،ازآنجا کـه اگر فضـای فراهم
آمـده از طریـق رسـا وجود نداشـت ،نقض حریم خصوصی منتفی میشـد ،دسـتکم
حکـم بـه مسـئولیت رسـا در کنار مسـئولیت مباشـر ،مطلوب بـه نظر میرسـد .این
اسـتدالل را میتـوان بـر مبنـای ملاک مقـرر در مـاده  526قانون مجازات اسلامی
 ،1392قابلقبـول دانسـت .بـر اسـاس ایـن مـاده «هـرگاه دو یـا چند عامـل ،برخی
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بـه مباشـرت و بعضـی به تسـبیب در وقـوع جنایتی ،تأثیر داشـته باشـند ،عاملی که
جنایـت مسـتند بـه اوسـت ،ضامن اسـت و چنانچـه جنایت مسـتند به تمـام عوامل
باشـد ،بـه طـور مسـاوی ضامن میباشـند مگـر تأثیـر رفتار مرتکبـان متفاوت باشـد
کـه در ایـن صـورت ،هریک به میزان تأثیر رفتارشـان مسـئول هسـتند .درصورتیکه
مباشـر در جنایـت بیاختیـار ،جاهـل ،صغیـر غیر ممیز یـا مجنون و مانند آنها باشـد
فقط سـبب ،ضامن اسـت».
در مـوردی کـه بـه سـبب قصور رسـا ،کاربری مبـادرت به نقـض حریم خصوصی
دیگـری میکنـد ،عـرف میتوانـد ورود ضـرر را بـه کاربر ناقض و رسـا نسـبت دهد و
در نتیجـه حکـم به مسـئولیت مسـاوی آنان کند.
بااینهمـه ،ازآنجاییکـه حکـم منـدرج در ایـن مـاده قانونی مخالف نظر مشـهور
در فقـه امامیـه و حقـوق ایـران اسـت ،بایـد آن را بـه شـکل مضیـق تفسـیر کنیم و
صرفـاً ناظـر بـر اجتماع عرضی اسـباب بدانیـم .موردبحـث از مصادیـق اجتماع طولی
اسـباب اسـت و در نتیجه مشـمول قاعده مشـهور مسـئولیت در این زمینه که همان
مسـئولیت مباشـر اسـت ،تلقی میشود.
پایبنـدی بـه اصول و قواعد مسـئولیت مدنی در برخی لوایح ارائهشـده به مجلس
نیـز قابـل مشـاهده اسـت .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در الیحـه جامع رسـانههای
همگانـی ،در تبصـره  3مـاده  11آمده اسـت «:تبصره  -3مطالب اختصاصی رسـانهها
اگـر بـه نـام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مسـتعار) منتشـر شـود به نـام او و در غیر
ایـن صـورت به نام رسـانه ،مشـمول قوانین و مقـررات مربوط میباشـد».
بهموجـب ایـن مـاده ،اصـل شـخصی بـودن مسـئولیت در فضـای رسـانههای
همگانـی نیـز مراعـی اسـت و چنانچه شـخصی بـا اسـتفاده از این رسـانهها که طبق
تعریـف شـامل پلتفرمهـای آنالیـن هـم میشـود (بـرای مثـال ،پلتفـرم آنالینـی که
بهعنـوان یـک رسـانه خبـری فعالیـت میکنـد) ،اقـدام بـه نقـض حریـم خصوصـی
دیگـری کنـد ،خود شـخص مسـئول اسـت.

بررسی وضعیت طرح قانونی جدید

طـرح قانـون حمایـت از حقوق کاربـران و خدمات پایـه کاربردی فضـای مجازی
که بهتازگی در مجلس شـورای اسلامی بررسـی شـده و ذیل اصل  85قانون اساسـی
قـرار گرفتـه ،متضمن مقرراتی اسـت که در صـورت تصویب نهایی در کمسـیونهای
مربـوط ،شـائبه امـکان تحمیل مسـئولیت بـر پلتفرمهای آنالیـن را فراهم میسـازد.
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بااینهمـه ،مداقـه در مفـاد ایـن طـرح ،نشـان میدهـد کـه واضعـان آن نیـز ضمـن
پایبنـدی بـه اصـول کلی مسـئولیت مدنی ،اقـدام به تدویـن چنین طرحـی کردهاند.
در ایـن طـرح ،تکالیـف مشـخصی بر عهـده پلتفرمهای آنالین نهاده شـده اسـت.
بهموجـب تبصـره  5مـاده  2ایـن طـرح« ،کلیه پیامرسـانهای اجتماعـی داخلی
و همچنیـن نمایندگـی پیامرسـانهای خارجـی اثرگذار (حسـب توافقات انجامشـده
در مذاکـرات رسـمی) ملـزم به رعایـت مصوبات کارگـروه تعیین مصادیـق مجرمانه و
مـوارد ابالغـی دبیرخانـه کارگروه در راسـتای پاالیـش مصادیق مجرمانه میباشـند».
مسـئولیت پیامرسـانهای اجتماعـی در ایـن تبصـره بـه پاالیـش مصادیـق مجرمانه
محـدود شـده اسـت .مطابـق تبصـره  6همـان مـاده نیـز «کلیـه پیامرسـانهای
اجتماعـی موضـوع ایـن قانـون ،مشـمول تکالیـف و مسـئولیتهای ناظـر بـر فعالیت
ارائهدهنـدگان خدمـات دسترسـی و میزبانی منـدرج در فصل جرایم رایانـهای قانون
مجـازات اسلامی و بخـش دهـم قانـون آئین دادرسـی کیفری میباشـند ».بررسـی
مقـررات قانـون جرایـم رایانـهای و بخـش دهـم آیین دادرسـی کیفری از مسـئولیت
مدنـی پیامرسـانهای اجتماعـی حکایـت نـدارد زیـرا بر اسـاس مفاد مـواد  21تا 23
قانـون جرایـم رایانـهای ،تکالیف ارائهدهندگان خدمات دسترسـی محـدود به پاالیش
و قطـع ادامـه دسترسـی اسـت و نقض این تکالیف حسـب مـورد ممکن اسـت صرفاً
بـه انحلال ،جـزای نقدی یـا تعطیلـی موقت منجر شـود.
فصـل هفتـم این طـرح ذیـل عنـوان «مسـئولیت در پیامرسـانهای اجتماعی»،
بـه نحـو کلی مسـئولیت در پیامرسـانهای اجتماعـی را مطرح کرده اسـت .بهموجب
بنـد  1مـاده  7ایـن طـرح« ،مدیـران پیامرسـانهای اجتماعـی و ارائهدهنـدگان
خدمـات دسترسـی و میزبانـی ،حسـب مورد مکلف بـه صیانـت از دادههای خصوصی
اشـخاص اعـم از حقیقـی و حقوقی بـوده و.»...
جمـع بیـن ایـن مـواد و مقـررات بـا مفـاد مـواد  15تـا  20طـرح مزبـور کـه به
ضمانـت اجراهـای نقـض مقـررات ایـن طـرح پرداختـه ،نشـان میدهـد کـه مفـاد
همسـو با قواعد عمومی مسـئولیت مدنی اسـت و نمیتوان بر اسـاس آن ،مسـئولیت
مدنـی پلتفرمهـا یـا مدیران و مسئوالنشـان ناشـی از نقـض حریم خصوصـی افراد را
اسـتنباط کـرد .آنچـه بهعنـوان ضمانـت اجرای ایـن قانون آمـده چیزی جـز حبس،
جـزای نقـدی یـا  ...نیسـت و بـا عنایـت بـه سـکوت در خصـوص مسـئولیت مدنـی،
تردیـدی در شـمول قواعـد عمومـی مسـئولیت مدنـی ،آنگونـه که پیشتـر توضیح
داده شـد ،باقـی نمیمانـد.
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روششناسی پژوهش

روش پژوهـش حاضر از یک سـو و به اعتبار نوع پژوهـش و منظر روش گردآوری
دادهها ،اسـنادی اسـت .دادههای موجود در این پژوهش بر مبنای جسـتجو در اسـناد
اعـم از فیزیکـی و مجـازی گـردآوری شـدهاند .ابـزار جمـعآوری اطالعات نیز شـامل
همـه اسـناد چاپـی هماننـد کتابهـا ،دایرهالمعارفهـا ،فرهنگنامههـا ،مجلات،
روزنامههـا ،هفتهنامههـا ،ماهنامههـا ،لغتنامههـا ،سـالنامهها ،مصاحبههـای چـاپ
شـده ،پژوهشنامههـا ،کتابهـای همایشهـای علمـی ،متـون چاپـی نمایـه شـده
در بانکهـای اطالعاتـی ،اینترنـت ،اینترانـت و هـر منبعـی بوده اسـت کـه بهصورت
چاپـی قابـلشناسـایی باشـد .روش پژوهـش حاضـر از منظـر نحـوه تحلیـل دادهها،
کیفـی و شـامل گـردآوری و تحلیـل دادههـای غیرعـددی ،بـرای شـناخت مفاهیـم،
دیدگاههـا و تجـارب مختلـف اسـت .منظـور از دادههـای غیرعـددی مـواردی ماننـد
متـن ،صـوت ،تصویـر یـا ویدیو اسـت .پژوهشهـای کیفی بـر منابع دسـته اول برای
گـردآوری اطالعـات و دادهها ،اتـکا دارند.
پژوهـش کیفـی حـوزهای از روش پژوهـش (تحقیـق) اسـت که ویژگی مشـترک
انـواع مختلـف آن را میتـوان تحلیـل دادههـای بـدون سـاختار دانسـت .روشهـای
پژوهـش از منظـر نـوع دادههـای پژوهش بـه روش پژوهـش کیفـی و روش پژوهش
کمـی قابـل تقسـیمبندی هسـتند .در روش پژوهـش کیفـی هـدف ،شناسـایی،
طبقهبنـدی و اسـتخراج مفاهیـم بـر اسـاس مطالعـه متـون یـا مبتنـی بـر دیـدگاه
خبـرگان در نظـر گرفته شـده و بنابراین ابزارهـای اصلی گـردآوری دادهها  ،مصاحبه
یـا مطالعـات کتابخانهای اسـت.
در پژوهـش حاضـر نیـز ابتـدا دادههـای پژوهـش بـا اسـتفاده از روش اسـنادی،
گـردآوری و سـپس بـر مبنـای روش کیفـی ،تجزیهوتحلیـل شـدهاند .یافتههـای
حاصـل از تجزیهوتحلیـل دادههـای مختلـف در نظامهـای گوناگـون مـورد بررسـی
نیـز در نهایـت بـه شـیوهای تطبیقـی مورد مقایسـه قـرار گرفتهانـد؛ بنابرایـن ،روش
پژوهـش در نوشـتار حاضـر را میتـوان از نـوع اسـنادی و به شـکل تطبیقی دانسـت.

یافتههای پژوهش

تردیـدی نیسـت کـه پلتفرمهـای آنالیـن نقشـی حیاتـی در دنیـای کنونـی ایفا
میکننـد .از طـرف دیگـر ،ایـن پلتفرمهـا محیطـی را فراهـم میآورنـد کـه احتمـال
نقـض حریـم خصوصی افراد را بسـیار باال میبـرد .در نظامهای حقوقـی مریکا و اروپا
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تلاش شـده اسـت تـا جمع بیـن مصالـح رعایـت شـود .ازایـنرو ،اصـوالً پلتفرمهای
آنالیـن فاقد مسـئولیت مدنی ناشـی از نقض حریـم خصوصی از جانـب کاربران خود
هسـتند مگـر آنکـه بـه دلیـل خاصـی امـکان تحمیـل مسـئولیت بـر پلتفـرم آنالین
وجـود داشـته باشـد .اتخاذ چنیـن رویهای هم رشـد و توسـعه پلتفرمهـای آنالین را
بـه دنبـال دارد و هـم انگیـزه الزم را بـرای نظـارت ایـن پلتفرمهـا بـر رفتـار کاربران
خـود فراهـم میسـازد .اگرچـه در نظـام حقوقـی ایـران نیـز بـا تدوین طـرح صیانت
از حقـوق کاربـران در فضـای مجـازی ،تلاش شـده اسـت تا بـر همین منـوال عمل
شـود ،بـه نظـر نمیرسـد کـه مبنـای مشـابهی را بـا آنچـه در امریـکا و بهویـژه اروپا
دراینخصـوص وجـود دارد ،بتـوان یافـت .در طـرح مزبور نیـز همانند مقـررات اروپا،
پلتفرمهـای آنالیـن واجـد برخی تکالیـف در حراسـت از دادههای اطالعاتـی کاربران
خـود هسـتند ،امـا مبنـای این طرح نـه توجه به توسـعه و رشـد پلتفرمهـای آنالین
اسـت و نـه دفـاع از حریـم حقـوق کاربـران بلکـه بـه نظـر میرسـد وجه سیاسـی و
حاکمیتـی بـر موضـوع غلبـه دارد .به همین دلیل اسـت کـه برخالف مقـررات اروپا و
آمریـکا ،در فـرض احـراز مسـئولیت پلتفـرم یا مدیـران آن ،تحمیل مسـئولیت مدنی
بـر آنـان بـا مانـع مواجـه نیسـت امـا در نظـام حقوقـی ایـران از حتـی جدیدتریـن
مقـررات نیـز کـه در قالـب طرحـی قانونی با عنـوان طرح صیانـت از حقـوق کاربران
در فضـای مجـازی در شـرف تصویـب اسـت نیـز امـکان تحمیـل مسـئولیت مدنـی
اسـتنباط نمیشود.

مقایسه و تبیین نظامهای حقوقی

باتوجهبـه اینکـه ضمـن مباحـث یـاد شـده ،مقایسـهای بیـن ظامهـای حقوقـی
صورتگرفتـه ،در ایـن بخـش ،در قالـب جـدول  2و بهطور ملمـوس تفاوتهای میان
نظامهـای حقوقـی امریـکا ،اروپـا و ایـران مورد بررسـی قـرار میگیرد.
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جدول  .2مسئولیت مدنی پلتفرمهای آنالین در نظامهای حقوقی ناشی از عمل
کاربران

Table 2. Civil liability of online platforms in legal systems resulting from
users’ actions
نظام
حقوقی

اصل

استثنا

تکلیف ایجابی
حراست از
دادههای اطالعاتی

دلیل مسئولیت

امریکا

مصونیت

مسئولیت محدود

وجود ندارد

اروپا

مسئولیت

مصونیت مشروط

در برخی قوانین
وجود دارد

فقدان حسننیت و احراز
انتساب عرفی ورود خسارت

ایران

مسئولیت در فرض اقوی تلقی شدن
مدنی وجود پلتفرم آنالین مسئولیت
مدنی وجود دارد
ندارد

بحث و نتیجهگیری

وجود دارد

فقدان حسننیت و احراز
انتساب عرفی ورود خسارت

انتساب عرفی ورود ضرر به
پلتفرم آنالین در فرض اقوی
تلقی شدن آن

حـق بـر حریـم خصوصـی بـه لحـاظ عقلـی و شـرعی مـورد تأییـد واقـع شـده
اسـت و در خصـوص تأکیـد بـر آن در فضـای مجـازی و پلتفرمهـای آنالیـن نیـز
نمیتـوان تردیـد جـدی بـه خـود راه داد .پلتفرمهـای آنالیـن اطالعاتـی را از کابران
خـود دریافـت میکننـد کـه مشـمول حریـم خصوصی افـراد اسـت و بنابرایـن ،باید
در حفـظ و حراسـت از ایـن اطالعات کوشـا باشـند در غیـر این صورت ممکن اسـت
بـا مسـئولیت مدنـی مواجه شـوند .اصل ،دامنه و شـرایط چنین مسـئولیتی ،حسـب
وضعیـت حقوقـی و فنـاوری ،در نظامهـای حقوقی مختلـف متفاوت اسـت .مصونیت
مطلـق پلتفرمهـای آنالیـن از مسـئولیت وفـق ماده  230قانـون نزاکـت در ارتباطات
امریـکا ،اگرچـه در راسـتای حراسـت از اصول آزادی بیـان و حریم خصوصـی افراد و
نیز رشـد و توسـعه اقتصادی ،امری مثبت ارزیابی میشـود ،با اصول کلی مسـئولیت
مدنـی و اخلاق منافـات دارد چـرا کـه دادگاههـای امریکایـی حتـی بـا فـرض احراز
عمـد یـا تقصیـر پلتفـرم در اقـدام نکـردن بـه حذف یـا قطع دسترسـی بـه محتوای
ناقـض حریـم خصوصـی پـس از اطلاع پلتفرم از وجـود چنیـن محتوایی ،با اسـتناد
بـه مصونیـت مقـرر در مـاده مزبـور ،حکم به مسـئول نبـودن پلتفرم میدهنـد .البته
در جایـی کـه پلتفرمهـا صرفـاً نقـش مجـرای عبور دارنـد ،ناشـر محتوا تلقی نشـده
تـا مشـمول حکم مسـئولیت واقع شـوند امـا در مواردی که پـس از آگاهـی یافتن از
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وجـود محتـوای ناقـض در فضای پلتفـرم ،از حـذف آن خودداری میکننـد ،به لحاظ
عرفـی ضـرر واره شـده بـه صاحب حق به پلتفرم نیز منتسـب اسـت .از طـرف دیگر،
یکـی از مبانـی اصلـی مـاده  230یـاد شـده ،حسـننیت پلتفرمهاسـت کـه وقتـی با
حصـول علـم ،از حـذف محتـوای ناقض خـودداری میشـود ،دیگر محرز نیسـت و به
نظـر میرسـد دسـتکم دادگاههـای امریکایـی میتواننـد در چنیـن مواردی ،دسـت
از مصونیـت مطلـق مقـرر در ماده مزبور ،بشـویند .بـه همین دلیل اسـت که برخی از
نویسـندگان در نقـد مصونیـت مطلق مقرر در این ماده و اسـتناد رویـه قضایی به آن،
از ایـن مـاده بـا عنـوان «قاعده حسـننیتی که مسـتلزم عمل با حسـننیت نیسـت»
یـاد کردهاند (سـوانیان.)2014 ،
در اروپـا ،اعمـال معیـار «اخطـار و حـذف» بهخوبـی میتوانـد جمع بیـن مصالح
کنـد؛ بـا ایـن توضیـح که علاوه بـر توجه بـه مصونیـت نخسـتین پلتفرمهـا ،حقوق
افـراد را نیـز در نظـر میگیرد و مصونیت مزبـور را تا جایی مورد احتـرام قرار میدهد
کـه نبـود حسـننیت پلتفـرم محـرز نشـده باشـد .بااینحـال ،رهیافـت جدیـد اروپـا
منعکـس در دسـتورالعمل مربـوط به حق نشـر در بازار دیجیتال واحـد  ،2019قواعد
را بههمریختـه و برخلاف دسـتورالعمل تجـارت الکترونیـک  ،2000تکلیـف عمومی
مدیریـت ،کشـف و حـذف محتـوای ناقض را بـر عهده پلتفرمهـا قرار داده اسـت .این
مسـئله ،جـدا از اینکـه بـا ایـن اصـل عمومـی که هر کـس بایـد خـودش هزینههای
مدیریـت اموالـش را تحمـل کنـد ،منافـات دارد ،بـه لحـاظ مصالـح اجتماعـی نیز با
اهـداف رشـد و توسـع ه تجاری و اقتصادی سـازگار نیسـت .ضمن آنکه بـا اصول مقرر
در کنوانسـیون حقوق بشـر اروپا مصـوب  ،1950مانند آزادی بیان مقـرر در ماد ه 10
این کنوانسـیون ،مغایرت دارد.
مواجهـه حقـوق ایران با موضوع مسـئولیت مدنـی پلتفرمهای آنالیـن در قبال
اعمـال زیانبـار کاربـران ،بهطورکلـی بـا اصـول اخالقـی مسـئولیت ازجملـه اصـل
شـخصی بـودن آن منطبـق اسـت و به نحـو بالعرض بر رشـد و توسـعه پلتفرمهای
آنالیـن تأثیـر دارد امـا در مـورد برخـی مصادیـق نمیتوانـد راهـکار مناسـبی تلقی
شـود .بـه نظـر میرسـد معیـار بهینـهای در ایـن زمینه ،مالکی اسـت کـه در نظام
حقوقـی آلمـان وجـود دارد .در ایـن نظـام حقوقـی تلاش شـده اسـت تـا بیـن دو
مصلحـت آزادی بیـان و محدودکـردن محتـوای نامشـروع در پلتفرمهـای آنالیـن،
تـوازن برقـرار شـود .بهموجـب قانـون موسـوم بـه ضمانـت اجـرای شـبکه ،2018
شـبکههای اجتماعـی بـزرگ ماننـد فیسبـوک و توییتـر ،اگـر بـر حـذف نشـدن
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محتـوای غیرقانونی آنالینی که  24سـاعت از گزارش آن گذشـته ،پافشـاری کنند،
تـا  50میلیـون پوند جریمه خواهند شـد .ایـن مالک مزایای مختلفـی دارد ازجمله
آنکـه ،صـرف حـذف نشـدن محتـوای ناقـض ،موجبـات مسـئولیت پلتفـرم آنالین
را فراهـم نمیکنـد بلکـه «پافشـاری» بـر ایـن عمـل و تکـرار آن اسـت کـه چنین
نتیجـهای را بـه دنبال مـیآورد.
فـرض مـورد بحث در نظـام حقوقی ایران مشـمول قواعد مسـئولیت در فرض
اجتمـاع مباشـر (کاربـر ناقض) و سـبب (پلتفرم آنالین) اسـت .طبق نظر مشـهور
در فقـه امامیـه و حقـوق ایران ،تنها مباشـر مسـئول اسـت مگر آنکه سـبب اقوی
باشـد .حتـی بـا فـرض اتـکا به مـاده  526قانـون مجازات اسلامی و اخـذ وحدت
ملاک از آن در زمینـه اثبـات مسـئولیت مدنـی ،ازآنجـاکه مفاد ایـن ماده خالف
نظر مشـهور در فقه امامیه اسـت ،باید به شـکل مضیق تفسـیر شـود و در نتیجه،
امـکان اعمـال آن در فـرض اجتمـاع طولـی اسـبب (اجتمـاع کاربـر و پلتفـرم)،
منافـی اسـت؛ بنابرایـن ،در نظام حقوقی ایـران ،برخالف نظامهـای حقوقی امریکا
و اروپـا ،امـکان تحمیـل مسـئولیت بـر پلتفرمهـای آنالین به سـبب نقـض حریم
خصوصـی از سـوی کاربـران وجـود نـدارد .این امـر میتوانـد نظام حقوقـی ایران
را بـا چالـش جـدی در زمینـه حمایـت از حریـم خصوصـی افـراد در پلتفرمهـای
آنالین مواجه سـازد.

پیشنهادها

بنابـر مراتـب فـوق ،پیشـنهاد میشـود کـه رویـه قضایـی در برخـی مـوارد ،بـا
تفسـیر موسـع از مفاهیمـی ماننـد اقـوی بـودن سـبب ،امـکان تحمیل مسـئولیت
بـر پلتفرمهـای آنالیـن را فراهـم سـازد .در ایـن صـورت ،هـرگاه محـرز شـود کـه
تقصیـر یـا قصور پلتفرمهـای آنالین ،نقش بسـیار مؤثری در نقـض حریم خصوصی
افـراد داشـته اسـت ،دادگاههـا بـا تفسـیر موسـع از اقـوی بـودن سـبب ،میتواننـد
پلتفرمهـای آنالیـن را کـه سـبب نقـض تلقـی میشـوند ،اقـوی قلمـداد کننـد و
ضامـن بداننـد .ضمـن آنکـه ملاک مورداسـتفاده در مـاده  526قانـون مجـازات
اسلامی در ایـن زمینـه نیز میتواند کارگشـا باشـد یعنـی در فرض بـروز تقصیر یا
قصـور پلتفـرم آنالیـن ،دادگاههـا میتوانند نقض حریـم خصوصی را علاوه بر کاربر
ناقـض ،بـه فعـل یـا ترک فعل پلتفـرم نیز مسـتند کنند و پلتفـرم را در کنـار کاربر
ناقـض مسـئول بدانند.
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