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چکیده
محتواتولیدکنندگانرساها،مصادیقبااینترنتیهايواسطعنوانبهبازیگردستهدوسایبر،فضايدر

.کنندمینقشایفايدیگر،سوياینترنت ازبرداران نهاییبهرهیاربرانکاوسوازیکهاسایتمدیرانو
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مستقلیمبنايبایداو،عملکردماهیتوحوزهایندرحاضربازیگرهرشناختبابلکهبود،سایبرفضاي

برمبتنیمحتوادرمورد تولیدکنندگانوتقصیر،نظریهبرمبتنیدرمورد رساهامسئولیتمبناي.شدقائل
مدنیمسئولیتها عدمسایتکنندگانادارهومدیرانعملِماهیتبهتوجهبااگرچه.استخطرنظریه
) کاربر(زیاناصلیعاملشناساییامکانعدمجهتبهموارديدرامارسد،میبه نظرمنطقیایشاناولیه

کاربران. هستندخودکاربراناعمالازناشیزیانجبرانمسئول) تقصیر(تکالیفانجامازعدولو
باشند،داشتهراکننده محتوامصرفو) Searcher(جستجوگرصرفاً نقشاگرنیز) نهاییبرداران بهره(

قرارمحتواتولیدکنندگانشماردرشبکهدرمحتواارائهوعرضهصورتدراماندارندمدنیمسئولیت
.گرفتخواهند

کاربراناینترنتی،هايواسطسایبر،فضايمدنی،مسئولیت: کلیدواژگان

rasoolmalakooti@ahoo.com)نویسنده مسئول(دکتري حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم *

attorney.com-savrai@iranاستادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی**
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مقدمه
باسایبرفضايماهیتاوالً،کهدارداهمیتجهتایناز1سایبرفضايدرمدنیمسئولیت

حاضربازیگرانثانیاً،2.داردراخودخاصاقتضائاتومختصاتواستمتفاوتواقعیدنیاي
ومبنامنبع،کهاستایناساسیسؤالبنابراین. متمایزاندکارکرددوباودستهدوحوزه،ایندر

خصوصدرمنفرديمبنايآیااست؟کدامرسایبفضايدرمدنیمسئولیتتحققارکان
فضاایندرمدنیمسئولیتارکانآیااست؟حاکمسایبرفضايدرطور کلیبهمدنیمسئولیت

است؟واقعیدنیايارکانهمان

سایبرفضايدراشخاص حاضر. 1
:کنندمینقشایفايگروهدوسایبرفضايحوزهدر

3عاممفهومبههاي اینترنتیواسط. 1-1

5)اینترنتیخدماتنهاییبردارانبهره(4کاربران. 1-2

کههستندگروهیسایبر،فضايدرحاضربازیگرانازدستهاین:اینترنتیهايواسط. الف
جانبیخدماتازبرخیکنند یامیفراهمسایرینبرايرااینترنتبهدسترسیامکانطور کلیبه

که)p.2،Aplin Tanya.1999(دارندبه عهدهرامحتواتولیدیاهاسایتبرخیمدیریتیامیزبانیمانند
:ازاندعبارت

هاآنطریقازکاربرانکههستندهاییدروازه6:هاISP)رسا(اینترنتیدهندگان خدماتارائه)1
.کننداستفادهفضاایندرموجودامکاناتازوکردهورود»اینترنت«سایبرفضايبهتوانندمی

)p.26،2006،Niva،Elkin Koren(.و»اینترنترسانی واطالعخدماتارائهنحوه«نامه، آییندر
شوراي1380مصوب،»اینترنترسانی واطالعکننده خدماتواحدهاي ارائه«نامه آیینهمچنین

1بند. استشدهیاد»رسا«عنوانتحتاینترنتیدهندگان خدماتارائهفرهنگی ازانقالبعالی
1. Cyber space

ومجازي: ازاندعبارتسازدمیمتمایزواقعیفضايازراآنکهسایبرفضاياقتضائاتومختصاتعمده.2
وبار زیانفعلازناشیضررفزایندهوسعتسایبر،فضايدرحاضرکاربراندروغینیاپنهانهویتفضا،بودنالکترونیکی

.اطالعاتبهدائمیوسریعدسترسیو سهولتبار،زیانپدیدهبقايخسارت،واقعیجبرانامکانعدم
3. Internet intermediates
4. Users

عنوانتحت»کاربران«از3/10/85مصوبارتباطات،مقرراتتنظیمکمیسیونمقرراتوضوابط1مادهدومبنددر.5
.استشدهیاد»نهاییبردارانبهره«

6. Internet Service Provider
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رسایک...«: داردمیمقرراینترنتیدهندگان خدماتارائههمانیارساهاتعریفدرنامه دومیینآ
اتصالودسترسیضروريجزءوآوردمیفراهمرااینترنترسانی واطالعشبکهبهاتصالISPیا

.»باشدمیاینترنتشبکهبهافراد
خدماتارائهرساها،عمدهوظیفهشد،ذکرمطلبصدردررساهاتعریفدرکههمان گونه
.کنندمیاقدام1واسطهعنوان یکبهدرحقیقتکهاستاینترنتبهاصلی دسترسی

بر عالوهاما2
اختیاردرسایبرفضايرا دردیگرتسهیالتتوانند برخیمیاینترنت،بهدسترسیامکانایجاد

همومستقالًتوانند هممیو... «استهآمدالذکرنامه فوقآییندومبنددر. دهندقرارکاربران
در. »نمایندعرضهخودکاربرانبهوپرداختهاطالعاتفناوريبهاینترنت،شبکهباارتباطدر

Digital Millennium Copyright Act (DMCA)(آمریکادیجیتالهزارهقانون تعریفنیز) 1998
اماشود،میخدماتاینهمهشاملکهاستموسعقدريبهاینترنتدهندگان خدماتارائه

اینذیلازمحتواتولیدکنندگانوهاسایتکنندگانادارهکهشدهانجامايگونهبهآنتفسیر
اینترنتبهدسترسیارائه خدمتبارساها، موضوعیتتعریفدرواندشدهخارجوسیعتعریف

.).p.252،2012،Pardis Moslemzadeh Tehrani(.است
تعریفدرالذکرنامه فوقآییندومقسمتتعبیرمصداق:میزبانیدهندگان خدماتئهارا) 2
ارائه«:استشدهگفتهمیزبانیتعریفدر. دانست3میزبانیدهندگان خدماتتوان ارائهمیرارساها

تمایلکهاشخاصیبرايوگرفتهقرارمیزبانسروررويکهاستاطالعاتیذخیرهپایدارخدمات
این. )p.61،2002،morgan،Lavanchy(.»استدسترسیونمایشقابلکنند،مشاهدهراآندارند
دسترسیسایبرفضايبهاولگروهخدمتطریقازنیزخودالبتهسایبر کهفضايبازیگرانازدسته
: انددستهدواند،کردهپیدا

واطالعاتو5محتواتولیدبهن، اقدامبازیگراازدستهاین4:دهندگان محتواارائهتولیدکنندگان و- 
بودهمتنوعکند،میذخیرهوارائهمیزبانسیستمکههاییدادهنوع. کنندمیسایبرفضايدرآنذخیرهو
کننده محتواارائه.شودمیدیگريدادهنوعهروتصویريومتنیاسنادوايافزارهاي رایانهنرمشاملو

1. Intermediate
فرهنگی،انقالبعالیشوراي1380صوبالمللی، مبینتماسنقطهفنیضوابطواخذنامه نحوهآیین1موجب بندبه.2

رساعنوانتحتمؤسساتیواستدولتانحصاردراینترنتبهدسترسیامکانایجادهمانالمللی یابینتماسنقطهایجاد
)کاربران(نهاییکنندگانمصرفودولتمیانواسطهرساهابنابراین. کننداقداماینترنتارائهبهدولت،مجوزباتوانندمی

.هستنداینترنت
3. Host Service Provider
4. Content Providers

هـ41255ت /172412دیجیتال، شماره فرهنگیهايفعالیتوهارسانهتوسعهوساماندهینامهآییناز1ماده)الف(بند.5
.»استقالبوشکلهردرهانآازترکیبییاونوشتاريشنیداري،دیداري،محتوا مواد«: داردمیمقررمحتواتعریفدر
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واحدهاينامۀ آییندومبندشد،اشارهکهگونههمان1.باشدرساحتییاتواند کاربرمیموردحسب
کناردرنیزرامحتواارائهوتولیداختیاررساهابه(ISP)رسااینترنترسانی واطالعکننده خدماتارائه

.استدادهاصلیوظیفه
ومحتواارائهجهتدراقدامیخوداستممکندستهاین2:هاکنندگان سایتادارهومدیران- 

و)Uploading(بارگذاريامکانفضاهاییوهاسایتایجادباامانکنندسایبرفضايدراطالعات
وسایتعملکردنیزخودوآورندمیفراهمکاربرانسایربرايراآن)Downloading(تخلیه

،pp.4-7،2002.(کنندمیمدیریتراآندرمحتوا) Downloading(تخلیهیا) Share(اشتراك
Graham JH،Smit( .آپاراتزبانفارسیسایت)Aparat(یوتیوبالمللیبینسایتو)You tube (از

. هستنددستهاین
کهداندمیفرديرااینترنتکاربر) ITU(3المللی مخابراتبیناتحادیه:کاربران. ب
شدهمتصلاینترنتبهباریکحداقلگذشتهروزسیطیوباشدداشتهسنسالدوحداقل

توان میفوقتعریفتکمیلدربنابراینواستکننده اینترنتمصرفدرحقیقتکاربر4.باشد
ازوشودمیسایبرفضايواردروش،ونحوهربهکهاستکسیاینترنتکاربرگفت

-End(نهاییکنندهعنوان مصرفبهآنخدمات Users (در. شودمیمندبهرهتولیدکننده،و نه
کاربر،)Native-User(ابتداییکاربردستهسهبهکاربرانتخصصی،نگاهازسایبرحوزه

Power(متخصص – User (نهاییکاربرو)End- User (شوندمیتقسیم).،1388:944نیوتن(.
همانمتیقن،قدرکاربر،تعریفدرونیستمنشأ اثربحث،موضوعدرهابنديگروهاینالبته

.استاینترنتازیحداقلاستفاده
نیزتولیدکننده محتواکاربرياستممکنواستپوشانیهمدارايفوقهايبنديدستهالبته

.)p.12،2002،Joseph R،Matthes.(بکندنیزسایتمدیریتبهاقدامرسایکیاباشد

کنندهارائهفعالیت«: داردمیمقرررسااینترنتورسانیاطالعکننده خدماتارائهنامه واحدهايآییندومادهاز1بند.1
خدماتکنندهارائهمؤسساتیاهاشرکت-1-2: باشدمیذیلشرحبهISPرسااینترنتورسانیاطالعخدمات

ومستقالًهمتوانندمیونمایندمیفعالیتکشوردرشدهمشخصقوانینوضوابطتحتISPرساینترنتاورسانیاطالع
.»نمایندخود عرضهکاربرانبهوپرداختهاطالعاتفناوريبهاینترنتشبکهباارتباطدرهم

2. SiteManagers
اتحادیه،این. استمتحدمللسازمانبهوابستهالمللیبینسازمانیک(ITU)یو.تی.آيیامخابراتالمللیبیناتحادیه.3

تدوینفرکانسی،فضايمدیریتوقانونگذاريوظیفهاتحادیهاین. استراینکمیسیونازپسقدیمیاتحادیهدومین
اینمقر. داردعهدهبرراجهانسراسردرارتباطاتتوسعهورشدبهکمکهمچنینواطالعاتودادهتبادلاستانداردهاي

.استسوئیسژنودرسازمان
4.http://www.itu.int/net/itu_search/index.aspx
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سایبرفضايدرمدنیمبانی مسئولیتومنابع.2
اي کهگونهبهدارد،عمیقايریشهایرانحقوقینظامدررتقصیبرمبتنیمدنیمسئولیتاگرچه

1382کاتوزیان،.(دانندمیمدنیمسئولیتتحققدرترین مبنامهمراتقصیربزرگ،دانانحقوقازبرخی
شدهحمایتنیزاستمسئولخودبدعملقبالدرتنهاهرکسکهعقلیاصلوسیلهبهمبنااین.)334:

رکنعنوانبهتقصیرمبنايبرتکیهکهاسترشدحالدرتفکرایناخیردههیکازخصوصاًامااست،
درجزهمفقهدرالبته.)1382:194کاتوزیان،(.نیستکافیهموارهمدنیمسئولیتتحققدرالزم

تبدیلبابدرطور کلیبهیاآتش،برافروزندهیاحیوانودیوارمالکازجمله مسئولیت«خاص موارد
مکارم؛1429:445اي،مراغه؛1373:61نجفی،؛1413:245شهید ثانی،(»ضمانیبهامینامانیلیتمسئو

نظریهگراقناعکهیافتتقصیربرمبتنیقهري ضمانازمملوسیپايتوان ردنمی)1416:202شیرازي،
.باشدمدنیمسئولیتتحققدرمنفردوواحدمبنايعنوانبهتقصیر

جهانازآنمتفاوتاقتضائاتوخصوصیاتبه علتسایبرفضايدرنگاه،تغییراینیقیناً
:شدخواهدمواجهبیشترياقبالباواقعی،

سایبرفضايدرمدنیمسئولیت1منابع. 2-1
.استکردهاحصامنحصراًرامسئولیتتحققموجباتومنابعمدنی،قانون307ماده
خواهدمادهایندرمذکورمواردازیکیاً مصداقغالبمدنیمسئولیتموضوععملبنابراین

مسئولیتبااحکامقلمروومبناحیثازدانانحقوقعقیدهبهکهدرمورد غصبجزبه2.بود
تطبیققابلمنابعاینآیاکهاستاینسؤال.)2:26جلدکاتوزیان، همان،( 3.داردتفاوتمدنی

قابلمادهدرمذکورمنابعقالبدرنیزسایبرفضايردارتکابیاعمالوهستنیزسایبرفضايبا
:استطرحقابلمختلفینظراتخصوصایندراست؟تبیین

استضامنکندتلفراغیرمالکسهر«:داردمیمقررمدنیقانون328ماده:اتالف. الف
اعموعمدبدونیاباشدکردهتلفعمدرويازاینکهازاعمبدهد،راآنقیمتیامثلبایدو
.بعدبه213:کاتوزیان، همان: ك.مبنا، نباآنتفاوتومدنیمسئولیتمنابعخصوصدربیشترمطالعهبراي.1
ازناشییاعامدانهبارزیانعملرهکلیطوربهکهداردوجودهممدنیمسئولیتقانون1مادهخصوصایندرالبته.2

بار درزیانفعلانجامبهمحدودرانامشروعزیانجبراناسالم،حقوقطرفیازواستدانستهمسئولیتموجبرااحتیاطیبی
.شده استذکر307مادهدراحصاییشکلبهمدنیمسئولیتمنابعمدنی،قانوننظرازحالبااین.داندنمیخاصیقالب

خواهاست؛دیگريبهضررواردکردنمدنی،مسئولیتدرولیاست»نامشروعاستیالي«غصب،درضمانمبنايمثالً.3
کهدرحالینیستغصبتحققالزمۀاضراردرنتیجه. دیگريزیانِموجباقدامهریاباشدنامشروعاستیاليآنمقدمه

.یابدنمیخارجیصورتاضرار،باجزمدنیمسئولیت
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مالآنقیمتنقصضامنکند،معیوبیاناقصراآناگرومنفعتیاباشدعیناینکهاز
. شودمینیزمسلمالنفععدموحقوقمنافع،اعیان،و شاملداردوسیعیمفهوممال،. »است

خانوادگیحیثیتجسمی،تمامیتبرفردحقشاملوشودمیتقسیمانواعیبهخودنیزحقوق
مال،بردنازبیناتالف،در.شودمیمرتبطحقوقسایروافرادآزاديیاتجاريشهرتبریا

آندرکهاستفضاییاساساًسایبرفضايآنکهحالاست»بالمباشره«فقهاعبارتبهیامستقیم
فضايدرآیادیدبایدحال،بااین. نیستتحقققابلمرسوممعنیبهمباشرتیومستقیمارتباط

مثالً آیایعنیخیر؟یااستپذیرامکاناتالفبابازمدنیمسئولیتتحققاصوالًیبرسا
افزارهاي نرمواطالعاتبهطریقاینازوکردهوارداینترنتشبکهدرهکریککهویروسی
شودمیمحسوبمباشرتاًیعنیاست؟اتالفبابازصدمهایناست،کردهواردصدمهدیگري

کهاستواردهخسارتوهکرمیانواسطهمزبور،ویروساینکهیااستتالفامباشرهکرو
کرد؟بررسی»بالتسبیباتالف«یاتسبیببابتحترازنندهزیانعملبایدصورتایندر

واتالفایران،حقوقدرشود کهتوجهکهکردخواهدپیداظهورزمانیبحث،اینفایده
برايمنبعدواینشروطوقواعدگذشته،ازوهستندمدنیولیتمسئایجادمستقلمنبعدوتسبیب،

دانان،حقوقازبرخیعقیدهبهتسبیببابدرمثالبراي. استمتفاوتمدنیمسئولیتتحقق
تحقققابلتسبیببابازمدنیمسئولیتاصوالًآنبدونواستمسئولیتتحققرکنتقصیر،
زیانتقصیر عاملبهنیازيمسئولیت،تحققبراياتالف،بابدرکهدرحالینیست،
راسایبرفضايبار درزیانافعالازتوان برخیکه میرسدمینظربه. )217:کاتوزیان، همان.(نیست

تحققامکانعدمایرد. تجاريعالئمنقضورایتکپیدانست ازجمله نقضاتالفبابمصداق
تفاوتتسبیبومیان اتالفآنچهچوننیستشپذیرقابلنیزسایبرفضايدراتالفبهمباشرت
) 1371:705بجنوردي،(استبارهایندرزیانعاملِغیرمستقیمِیامستقیمصرفاً نقشاستگذارده

لحاظارتکابیفعلفضايخصوصیاتبهتوجهبابایدرازیانعاملمباشرتعدمیامباشرتو
اینبهمباشرتتوان گفتآن میخاصاقتضائاتبهتوجهباسایبرفضايخصوصدروکرد

. استتحقققابلشکل
.داردغیرمستقیمرابطهزیانباکهاستعاملیضرر،علتتسبیب،بابدر:تسبیب. ب

کهموارديدر). 205:شیرازي، همانمکارم(.»بغیرالعلهعندهالتلفیحصلماکل) التسبیب(هو«
کند،میثالثشخصاطالعاتییاامنیتیسیستمتخریببهاقدامویروس،انتشارطریقمثالً ازکاربر

نهآیدمیشماربهمسببهکردرنتیجهوگیردمیقرارواردهخسارتوهکرمیانواسطهویروس،
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مالیتلفسببهرکس«:داردمیمقررکهشدخواهدمدنیقانون331مادهمصداقاوعملومباشر
آننقصعهدهازبایدباشدشدهآنعیبیانقصسببراگوبدهدراآنقیمتومثلبایدبشود
بالواسطهومستقیمورودامکانعدموفضااینبودنمجازيخاطربهکهشودتصورنبایدالبته.»برآید

هرواستمنتفی... واتالفمانندمنابعسایربابازمدنیمسئولیتتحققامکانآن،دراشخاص
ونداردهمخوانیسایبرفضايمفهومبااينتیجهچنین.لحاظ کردیبتسببابازبایدراخسارتی
رسدمینظربه. شدخواهدحوزهایندرمدنیمسئولیتمهمقواعدازبسیاريبالاجراماندنموجب

نیزسایبرفضايدردارد،وجودسببیترابطهدرمورد تشخیصواقعیجهاندرکهمالکیهمان
سببیتمالك. داشتتوجهنیزفضاایناقتضائاتبهبایدتنهامورد،اینردبلکه. استاستفادهمورد

برخالف «دکتریناساسبرايحرفهوصنفهردرکهاستعرفیانتسابرابطهواقعیجهاندر
.شودمیدادهتشخیصعرفاین) Doctrine of Malpractice(» کردنعملايحرفهشئون

)p.462،1969،(H.L.et Jean)،Mazeaud( .1مسلمعرفگیريشکلعدمبه علتسایبرفضايدراما

فنیسببیتازمنظور. بودخواهدمالكفنیسببیتآن،بودنتخصصیوفنیو) ایراندرحداقل(
رفتاربهراخسارتبتوانسایبرفضاياقتضائاتمالحظهبافناوريوفنیاصولنظرازکهاستاین

.دادانتسابزیانعامل
یاقرارداديسبببدوندیگريخدمتیاکارمال،ازبردنبهرهیعنیاستیفا:استیفا. ج
مدنیقانوندراستیفاترین مصداقمهم.اذنبدونواذنبهمسبوق: دو گونه استاستیفا. قانونی

شماربهمدنیمسئولیتتحققموجباتازهمسایبرفضايدرنهاداین. است337و336مواد
بدونشخصیکهزمانیبودخواهدرایتکپینقضدرآنترین مصادیقازجمله مهم. آیدمی

استیفايصورت،ایندر. کندمیاستفادهآنازاثر،صاحبفکريمالکیتحقوقبهتوجه
همچنین. بودخواهداثرمالکخسارتمسئولباباینازناقضواستشدهمحققاذنبدون

استیفادومقسمباشد،اذنباسایبرفضايدردیگريخدمتیامالازاستفادهکهدرموردي
سایتایجادباشخصیکهدرموردي. استتحقققابلاذن،بهمسبوقیامشروعاستیفايیعنی

صورتدرکهاستبدیهیدهد،میارائهحقوقیمشاورهخدماتکاربرانبهحقوقیخدمات
کاربرانازباباینتواند ازمیایتسایجادکنندهتبرع،قصدتصریحییاتلویحینبود

.بخواهدالمثلاجرتکنندهاستفاده
Chatlos Systems Inc. V. National Crash Registerقضیهدرآمریکاحقوقدرسایبرفضايرد.1

Corporation 479 F.Supp.738استشدهاشارهمسلمعرفگیريشکلعدمصراحت به مسئلهبه.
www.leagle.com/decision/19791217479FSupp738
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بهنسبتمدنیمسئولیتایجادمنحصرعنوان منبعتوان بهنمیراالذکرفوقمنابعازیکهیچ
درخوداختصاصیدر فضايکسیمثالً اگر.آوردحساببهسایبرفضايبار درزیانافعالهمه

را تحلیلاوفعلاتالف،بابتوان ازنمیکند،دیگريحرمتهتکیاهینتوبهاقداماینترنت
بنابراین. بررسی کردآنهايویژگیاساسبروجداگانهفضاایندررافعلیهربایدکرد اما
307مادهدرمذکورمدنیمسئولیتموجبنهادهايمصادیقتحققامکانکهشودمیمالحظه

.ردداوجودنیزسایبرفضايدر

سایبرفضايمدنی درمسئولیتمبانی. 3
هاواسطمسئولیتمبناي.3-1

خدماتارائهاینکههستند یازیانمباشرخودیابار دارند،زیاناعمالدستهدواینترنتیهايواسطه
درکهاندقائلبرخی. استشده»کاربران«دیگريمباشرانتوسطثالث،بهزیانورودسببایشان
جهانمشابهبایدرساها،قبیلازاینترنتیهايواسطمسئولیتخصوصدرطور کلیبهیبرسافضاي
ماحقوقینظامدرواستصرفواسطهاینان،نقشچون. دانستحاکمراتقصیرمبنايواقعی

عملیکانجامواسطهکهونقلحملمتصدیانوکارالعملحقوداللمانندواسطهاشخاص
. )1389:201صادقی،.(باشندمیمسئولتقصیرمواردصرفاً درواندشدهشناختهامینعنوان بههستند،

وداللهمانندواقعیجهانهايواسطهبارساهانقشمقایسهحاصلاینکهازبیشبرداشتاینالبته
ارتکابها درواسطهبرايپیشازکهاستثانويسببیتوفرعینقشجهتبهباشد،کارالعملحق

وشوندمیخسارتورودسببرساهاچونیعنی) 1389:202صادقی،(اندشدهبار قائلزیانلفع
رکنوجوداستمسئولیتتحققموجبآنچهتسبیب،درمشهورنظریهمطابقونیستندآنمباشر

آن،برعالوه. بودخواهدتقصیرنظریهبرمبتنیطور کلیبهایشانمسئولیتبنابرایناست،تقصیر
مبادالتبستردرهرگاه«:داردمیمقرر1382مصوبالکترونیکی،تجارتقانون78هماد

فیزیکیقطعنتیجهدرجزبهدولتی،وخصوصیمؤسساتسیستمضعفیانقصاثردرالکترونیکی
واردهخسارتجبرانمسئولمزبور،مؤسساتشود،وارداشخاصبهالکترونیکی، خسارتیارتباط

جبرانصورتایندرکهباشدافرادشخصیفعلازناشیواردهخساراتنکهایمگرباشندمی
عنصرآید کهبرمیآناولقسمتومادهایناز ظاهر. »بودخواهداشخاصاینعهدهبرخسارت
الکترونیک) مؤسسات(هايواسطهانواعازخودکهاینترنتیهايواسطهمسئولیتبرايضروري

راهاستمثالً ممکن. بودخواهدمتفاوتواسطه،فعالیتنوعبهبستههالبتکهاستتقصیرهستند،
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محرمانهاطالعاتنشتبهمنجرکهباشدISPیکامنیتیسیستمضعفونقصتقصیر،اثبات
هزارهقانونتصویبازبعدخصوصاًنیزالکامنحقوقدر. استشدهآنبهثالثنفوذیاکاربران

بهکاربرانجانبازحاصلهخسارتبهنسبتاینترنتیهايواسطهعافیتمبرغالبرویه1دیجیتال،
.)p.208،2002،Matthew،Schruers(.استثالثاشخاص

واینترنتیهايواسطهکارکردمقایسهچهجهت،دوهرازامانظر،ایننتیجهازنظرصرف
تأملمحلصرف،سببیتبهرساهانقشتنزلچهوکار،العملحقوداللعملکردبارساها
جهتاینازکار،العملحقوداللمانندواقعیجهانهايواسطهبارساهاعملکردمقایسه. است
تجارت،قانونبعدبه335مواداستنادبهکارالعملحقوداللکهرسدمینظربهانتقادقابل

اندموظفمواردغالبدروگیرندمیدستوردیگريشخصازوهستندآمرکارگزارونماینده
تبییندرکههمان گونهکهدرحالیکنند،اقدامخدماتیاکاالدستور صاحبوفرمانطبق

بهکاربراندسترسیِامکانِایجادشانوظیفۀودارندنتیجهبهتعهدایشانشد،گفتهرساهانقش
عملکردبرموارديدربلکهکنند،نمیعملکاربراندستورمطابقتنها همیشهنهواستاینترنت
قبالدررساهاتوان نقشِنمیدیگرطرفاز. دارندنیزنظارتوکنترلامکانخود،کاربران
کهیابدمیمصداقزمانیسببچوندانست،صرف»سبب«راسایبرفضايدرواردهخسارت

مباشرکناردرغیرمستقیمعلتیکعنوانبهباشد یعنیداشتهخسارتوروددرنقش غیرمستقیم
توان میسایبر،فضايدرخسارتوروددررساهادرمورد نقشلکن. باشدداشتهوجوداصلی
مقتضیِموارد،بیشتردربلکهنیستند،خسارتوروددرغیرمستقیمسببتنها رساهانهگفت
2ب؛سبنهکردتبیینعنوان مقتضیبهفقهینظرتوان ازمیرارساهانقشواندخسارتورود

همهباسایبرفضايسایبر هستند وفضايبهسایرینورودمقدمهودریچهرساهاکهمعنیبدین
آنبهکاربراندسترسیامکانرساهاکهگیردمیقراردسترسدراقتضائات، زمانیومختصات

نقشتواننمیبنابراین.هستندسایبردنیايبهورودمنحصرراهرساهاطرفیاز. آورندفراهمرا
همفرضبه. کردقیاسحقوقعالمدر»سبب«معنايباموردایندررارساهاعملکردماهیتو

سببمعنیهماناینکهتوان گفتنمیشود،تحلیلسببعنوانبهسایبرفضايدررساهانقش
به) آنفلسفیمعنايبرخالف(سببحقوق،واقعیعالمدر. استواقعیفضايدرمدنظر

معافمسئولیتازشرایطیاحرازبااینترنتیخدماتدهندگانارائهمزبور،قانون512بخش) د(تا) الف(بندهاياساسبر.1
.استبحثموردآمریکاحقوقدر)safe Harbor(امنهايبندرگاهعنوانتحتمعافیتاینکههستند

تعلیدرکهاستچیزيسبباماندارددخالتیعلیتدرلکناستحادثهوقوعساززمینهکهاستچیزيمقتضی.2
.)1421:470حلی،عالمه.(استغیرمستقیمصورتبهاودخالتاگرچهدارددخالت
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محتملمسببوجودوجودشازامااستحتمیمسببعدمعدمشازکهشودمیگفتهچیزي
بهدسترسیخدماتارائهیعنیرساهاعملِکه ماهیتدرحالی)448:کاتوزیان، همان(شودمی

تنهابلکهمحتمل،کند نهمیمنتفیرامدنیمسئولیتتحققبهتربیانبهیاضررورودنهاینترنت،
هماناینواستگوناگونهايتراکنشازمملوکهشودمیفضاییبهیگراندورودساززمینه

.نداردآنازجلوگیريیازیانتحققدرنقشیهیچنفسهفیکهاستمقتضیمعناي
اینمتعددبازیگرانوسایبرفضايخاصاقتضائاتوخصوصیاتبهعنایتحال بابااین

بیانفضاایندرمدنیمسئولیتبرايواحديبنايتوان منمیایشان،ازهریککارکردوحوزه
استزیانمباشراینکهبهتوجهوفضاایندربازیگرهرعملکردماهیتبهعنایتبابلکهکرد،

:شدقائلمدنیمسئولیتمستقلی ازمبنايبایدآن،ورودسببیا
که ینترنتیايهاواسطهازدستهنیاکارکردنیتریاصل):ISP(رساهامسئولیتمبناي.الف

یینهاکنندگان مصرفکاربران و يبرانترنتیبه ایامکان دسترسجادیاهست،همشانترینمهم
ممکن بریسايایهستند که ورود کاربر را به دنیرساها به مثابه پل،قتیدرحق. استنترنتیا
عملکرد،نوعنیابهتوجهبا. باشندداشتهفضانیادراویهمراهدرینقشنکهیابدونسازندیم

وگذاشتینترنتیايهاگروه از واسطهنیایمدنتیمسئولعدمبررااصلدیبااول و بالذات
رکنترین مهمچون . به ثالث توسط کاربران مسئول ندانستواردهخساراتقبالدررارساها
اما صرفتاستیسببرابطهاحراز،گریدعبارتبهایخسارتتحققدرنقشداشتنت،یمسئول

نیرساها در اعملِتیماهکرد بلکه یتلقتیسببدیرا نبابریسايفضابهی دسترسامکانِجادیا
يبه فضاورودي سازنهیزمویرساها مقتض،قتیحقدر. استیمقتضونهیزمجادیاصرفاً ،مورد

کنندههیتوجواندتینمیمقتضجادیاصرف،القاعدهیعلوآورندیفراهم منیریسايرا برابریسا
از. ورود آن هستندعامل»کاربران«نیریباشد که سایدر قبال خساراتشانیایمدنتیمسئولتحقق
واستاصلخالفوییاستثنايامر،»کاربران«يگریدفعلازیناشتیمسئول،گریدطرف

کنترل ایمراقبت تعهدینوعجادیمستلزم ا،کاربرانبار زیاناعمالرساها در قبال دانستنمسئول
.نداردوجوديتعهدنیچنکهیاست،درحالکاربرانعمالرساها در قبال اَيبرا

1380مصوب ،نترنتیاویرساناطالعخدماتکنندهارائهيواحدهانامۀ آیین- 5- 3- 4بند
بهیدسترسدرمورد رسا تیمسئول«:داردمیمورد مقرر نیدر ایانقالب فرهنگیعاليشورا

در) نگیلتریف(هیپااليبرقراراعمالوامکانجادیابهمحدودگران،یدتوسطشدهرضهعاطالعات
ومحتوابهیدسترستیمحدودجادیادرتنهارساهافیتکلکهاستواضح.»بودخواهدشبکه
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خواهد بود و رساها مسئول نگیلتریفياجراقیاز طرفیتکلنیااعمالکهاستممنوعهاطالعات
ازعدولباشبکه نخواهند بود و تنها يعرضه آن بر روایبه اطالعات یاربران در دسترساقدامات ک

درآن،ازباالتربلکهمقرره،اینباموازي. بودخواهندمسئولتقصیر،ارتکابیعنی1فیوظاانجام
ثرادرالکترونیکیمبادالتبستردرگاههر«:استشدهمقررالکترونیکیتجارتقانون78ماده

مؤسساتشود،وارداشخاصبهخسارتی... دولتی،وخصوصیمؤسساتسیستمضعفیانقص
افرادشخصیفعلازناشیوارد،خساراتاینکهمگرباشندمیواردهخسارتجبرانمسئولمزبور،

ضعفیانقصازمنظور.»بودخواهداشخاصاینعهدهبرخسارتجبرانصورت،ایندرکهباشد
ازمنظورونامه استآییندرمصرحوظایفسایروپاالیهنصبوظیفهازعدولماده،ایندرسیستم

انجامشبکهدرمحتواتخلیهیاورودنتیجهدرکاربرانکهاستاقداماتیهمانافراد،شخصیفعل
ومعنويتمالکیقوانینرعایتمسئولیت«نامه مزبور،آیین5- 3- 2بنداستنادبهاینکهمضافاً. دهندمی
کننده ارائهازمنظوریقیناً.»باشدمیشبکهدرکننده اطالعاتارائهعهدهبهتصنیفوتألیفحق

. هستندمحتواوتولیدکنندگان اطالعاتوکاربرانبلکهبودنخواهندخاصمعنیبهرساهااطالعات،
ایشانثانوياختیاریاوظیفهاینماانمایندشبکهدراطالعاتارائهبهتوانند اقداممینیزاگرچه رساها

فعلوگرفتخواهندقرارکننده اطالعاتارائهتولیدکننده وردیفدرصورتایندرکهاست
بهدسترسیامکانِایجادهمانایشان،اولیهتکلیفامادارد،دیگريمبنايواستمباشرتیایشان

.استاینترنت
وظایفانجامازعدولصورتدربود اماخواهدرساهامسئولیتبرعدماصلابتدائاًبنابراین

رغم وجودعلیکاربرانبهخدماتارائهادامهیامرتبطمواردسایرونامه مذکورآییندرمصرح
اثبات. بودخواهندمسئولتقصیر،ارتکابیعنیبار ایشان،زیاناقداماتبهنسبتآگاهیوعلم
شیوهیککهاست،ممکنمختلفیهايراهازبار کاربران،انزیاقداماتازرساهاآگاهیِوعلم

اخطاریه ارسالآن،مضبوط)Notification (عدم علمبراصلالبته. بودخواهدزیاندیدهسوياز
مدعیعهدهبرمطلبایناثباتزحمتواستخودبار کاربرانزیاناقداماتازرساهااطالعو

) د(تا) الف(بندمطابقنیزآمریکاحقوقدر. )p.36،2004،Ronald B،Standler(.بودخواهد
ازکلیبهشرایطیرعایتصورتدررساها1998مصوبدیجیتال،هزارهقانون512بخش

مدنیمسئولیتتقصیر،ارتکابوشرایطاینرعایتعدمصورتدروهستندمعافمسئولیت
مدنیمسئولیتمبنايتوان گفتمیبنابراین.)p22،2002،Anne،Fitzgerald(.داشتخواهند

کردنامه اشارهآیینهمان5-3-10و-5-3-5بندهايبهتوانمیکاربران،قبالدررساهاتمثیلیوظایفازجمله دیگر.1
.  استکردهآنانحقوقحفظبرايفنیتمهیداتاتخاذوکاربرانIPوکلیاطالعاتثبتبهموظفرساها راترتیببهکه
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.استتقصیرنظریهبرمبتنیرساها
ینقشخودغالباًهاسایتکنندگانادارهورانیمد:هاسایترانیمدتیمسئوليمبنا.ب

بریسايفضادرحاضرانازگروهنیاتیفعالتیماه. ندارندمحتوا واطالعاتارائهدر
ي گذاراشتراكيبرارایمکان،ینترنتیاگاهیپاایتیساکیدجایاباکهاي استگونهبه
)Share (نیاجادیاازهدف. آورندیمفراهمگرانیدیصوتويریتصواییمتناطالعات

ایمحدودصورتبهمطالبارسالونظراتاعالمامکانجادیا،یفننگاهازهاوبالگوهاسایت
ریمدوهستندثالثکنندگانمراجعهوکاربرانمحتوا،هیکلکنندهنیمأتاساساًواستنامحدود

اطالعات،اشتراكويبارگذارامکانتحققويسازنهیزمنقشجزبهت،یساجادکنندهیاو
همانندراها سایتدایرکنندگان نیاکارکردونقشدیباصورتنیادر. ندارديگریدنقش

لیتقلاطالعات) Mere Conduit(صرفدهندهانتقالوحاملعنوان بهکایآمرحقوق
برخالف واستحاکمنظرنیهمزینانگلستانحقوقدر. )p.144،1999،Jane C Ginsberg.(داد
هرگونهمسئولنیبنابراشودمییتلقنیناشرهمانندهاسایترانیمدنقشاندقائلکهیبرخنظر

.p.173،2002،Graham J.H(هستند،شدهيبارگذاريمحتوا Smith(.راشانیانقش،غالبنظر
یضمنایحیصرقیتصدونظارتینوعاعمالانتشار،الزمهکهچرااسترفتهینپذناشرعنوان به

ایدأییتدرینقشچیه،تیسارکنندهیدااالصولیعلکارکرد،نیادرکهیدرحالاستاثر
وکاربرانعهدهبرعملاصلیِمسئولیتمورد،ایندر1.نداردمزبوراطالعاتومحتواقیتصد

وایجادکنندگان. کنندمحتوا میواطالعاتبارگذاريوعرضهبهاقدامکهاستکسانی
خاطربهراایشاننبایدوهستندمبرامدنیمسئولیتازاالصولعلیهاسایتگونهاینمدیران

ایجاد کردقلمدادمسئولمحتوا،بارگذاريامکانِصرف.)p.5،2010،Timothy Pinto( .این
سایتمدیراینکهمگراستسایبرفضايخاصاقتضائاتوذاتیخصوصیاتجزوقابلیت،

وناشرعنوانبهصورت،ایندرکهباشدکردهمحتواومطالبویرایشبهاقداممربوطه،
.شدخواهدتحلیلگروهاینزمرةدرایشانمسئولیتوشدهقلمدادکننده محتواارائه

نسبتتعهداتیوالزاماتحاويکهکنندمیرا تنظیممقرراتیهاسایتایناوقات،غالبدر
ادعايهرگونهومزبورمطالبازسوءاستفادههرگونهمسئولیتکهاستکاربرانومراجعانبه

تحتهاییمکانهاسایتایندرهمین طور. کندمیگوشزدمحتواکنندةعرضهبهرااحتمالی
خودشانبهمنتسبومتعلقاینکهکنند ولومیمنتشرکهمطالبیقبالدرناشرین1364مصوبمطبوعات،قانونمطابق.1

یاویرایشدردخالتیابتدائاًایشانکهدلیلاینبهناشرینباهاسایتمدیرانعملکردمقایسهامادارندمسئولیتنباشد،
.نیستصحیحیتلقیندارند،دادهاصالح
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اخطارهاییوگزارشدریافتمخصوصکهاستشدهتخلفات، تعبیهوشکایاتارجاععنوان
. کنندارسال میآنبهمتضررومدعیاشخاصکهاست

مدنیمسئولیت1اولیطریقبهوکیفريمسئولیتتحمیلدرایرانقضایی درحال، رویهبااین
- 186شمارهازجملۀ آن، دادنامه. اردندتردیدهاسایتگونهایندایرکنندگانوبه مدیراننسبت

2کتابناكسایتمدیرعلیهاست کهتهرانجزاییعمومیدادگاه1059شعبهازصادره25/7/90

درمذکورسایتدرکاربرانتوسطواجازهبدوناوکتابکهبودمدعیشاکی3.استشدهصادر
کهرسدمینظربه.استشدهوامعنويمالکیتنقضموجببنابراینگرفته،قرارهمگاندسترس

عملبهتوجهازنظرصرفزیان،تحققیاجرممباشرعنوانبهسایتیکمدیرابتداییمحکومیت
بهاقدامواندشدهآنواردسایتمقرراتازآگاهیوعلمباکهاصلیمباشرینوکاربران

حوزهایندرغرضنقضوعینوسایبرفضاياقتضائاتبهتوجهیبیاند،کردهمحتوابارگذاري
مگردانستزیانورودمباشرینعنوانبهکاربرانتوجهمورداولدرجهدررامسئولیتبایدواست
بهبودنقائلصورت،ایندرکهباشدنداشتهوجودزیانجبرانامکاندیگريطریقهیچبهاینکه

.رسدمینظربهمنصفانهسایت،مدیرتوسطزیانورودجبران
بودخواهدخساراتیبهنسبتهاکنندگان سایتادارهومدیرانمسئولیتعدمبراصلنابراینب

اما. شودمیوارددیگرانبهسایتدرآن)کاربران(ثالثاشخاصتوسطمحتواعرضهازکه
آنرعایتعدمکهدارندعهدهبرعمومیتکالیفمورد،ایندرهاسایتمدیرانحال،درعین

: اینکهازاندعبارتتکالیفازجمله اینشد،خواهدایشانمدنیمسئولیتتحققبموجتکالیف
خودونمایندآگاهمقرراترعایتعدمعواقبوسایتمقرراتازراکاربرانابتدائاً- 1

.کنندرعایتراعمومینظموحسنهاخالقازجمله حدودکلیوعمومینیز مقررات
باشند بلکهنداشتهکاربرانتوسطشدهعرضهاطالعاتویرایشواصالحدرنقشی- 2

.کنندردیانمایش دهندکلیبهراارسالیمطالب
بهوآورندفراهمسایتدرونراشکایاتوهااخطاریهارجاعالزم جهتامکانات- 3

).کیفريدادرسیآیینقانون18ماده(کیفريدادگاهقطعیحکمازحقوقیدادگاهاتباعلزومقاعدهطبق.1
نمایشبهمذکورسایتدرعضویتبرايکهازجمله شرایطی. استکتاباشتراكمشهورهايسایتازیکیکتابناك.2

سایتایندرعضویتبراي«: استآمدهمذکورسایتنامثبتقسمتدراینکهآیددرمیانکنندگمراجعهوکاربران
رعایتامااست،آزادورایگانآنخدماتازاستفادهوکتابناكدرعضویتهرچند. بپذیریدرازیرقوانینبایستمی

مطالعهکامالًراصفحهایندرمندرجردموالطفاً. استضروريکاربرانبرايسایتوباینازاستفادهشرایطوقوانین
.»استمقرراتاینپذیرشمنزلهبهخود،خوديبهسایتایندرعضویتوکتابناكخدماتازاستفادهاستگفتنی. کنید

.استگرفتهقرارتأییدموردتهراناستانتجدیدنظردادگاه27شعبهسويازدادنامهاین.3



142
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمحقوق خصوصی، سال صلنامه پژوهشف

دالیلبهمستندرا کهشکایاتی. دهندپاسخمناسبزمانیدورهمدعی دراشخاصشکایات
.دهنداثرترتیباعتراض،موضوعمحتوايقراردادندسترسازدوریامتوقفبااستمتقن
بهمتخلفکاربرانشناساییامکانموردحسبکهنماینداتخاذسایتدرترتیباتی- 4

1.باشدپذیرامکانسایتمدیرانسويازقضاییمقامدستور

کاربرانِساییشناامکانعدمنهایتاًومذکورمواردرعایتعدمصورتدرکهاستبدیهی
خواهدهاسایتگونهاینمدیرانوصاحبانمدنیمسئولیتمقتضیِانصاف،زننده،زیانومباشر
فراهمرازیانجبرانمقتضیِکهسایتمدیرزیان،جبرانامکانعدمصورتدرچونبود،

برابردرخبربیکهايزیاندیدهشخصتاداردبیشترياستحقاقزیان،تحملبراياستکرده
وسایتمدیرتخطیصورتدرمزبور،تکالیفترسیمباالبته. استگرفتهقرارشدهانجامعمل
انجامازعدولچونکردتحلیلتقصیرنظریهمبنايبررااومدنیتوان مسئولیتمیزیان،ورود
مدنظرایدبنیزرانکتهایناما. استمحسوبتقصیرمدنی،قانون953مادهاستنادبهالزم،فعل

کند، چنانچهنمیعملالذکرفوقعمومیتکالیفبهسایتمدیرکهموارديدرحتیکهداشت
تاوبود»کاربر«او ابتداییمسئولیتبهقائلبایدباشد،ممکنمتخلفکاربرشناساییهمباز

.کردبرجستهخسارت،جبراندررازیاناصلیعاملنقشبایداستممکن
دهندگان ارائهیمدنتیمسئوليمبنا:دهندگان محتواارائهیت تولیدکنندگان ومسئوليمبنا.ج
نکته نیبه ادیبابریسايفضاگرانیدسته از بازنیاتیدر خصوص مسئول. متفاوت استيقدرمحتوا

اي هست که گونهبهبریسايبارگذاران محتوا در فضایعمل حقوقتیماهایتوجه داشت که آ
مراجعه کاربران به نکهیاایستینيگریدیرکن الحاقازمندیشود و نانیب ورود زموجخودخوديبه

تیحمامورداثرِکییوقتمثالطور بهاست؟ انیورود زکنندهرکن کاملاطالعات،و محتواآن 
وبالگ ایتیساوبکیمجاز در ریغطور بهکتاب ایلمیفاییقیمانند موس،يگریو متعلق به دقانون

،کنددانلودراآن،تیبتواند با مراجعه به ساکنندهمراجعههرکهياگونهبه،شودمیقرار داده یشخص
نکرده و اثر دیبازدتیاز آن سايکه هنوز کاربریوارد شده است درحالانیزگفتتوان میایآ

ار قرتیساوبدررايگریدیخصوصيهاعکسیکه کسيدرموردایاست؟ ندیدهشده را تعرض
شده است؟يمعنوانیزورودموجب،عکسدادنصرف قرار،گفتتوان میایآ،دهدمی

موظفISPرسا«: داردمیمقرر)ISP(رسااینترنتورسانیاطالعخدماتکنندهارائهاحدهايونامهآیین-16-3-5بند.1
وارتباطاتوزارتدسترسیقابل،راهبرديکمیسیونمصوبضوابطمطابقراخودکاربراناینترنتیهايفعالیتبانکاست

درچون. شودمیشاملنیزراهاسایتنندگانو دایرکنیسترساهامختصتنهاتکلیف،این.»دهدقراراطالعاتفناوري
.استشناختههمراهاسایتکردنادارهومحتواازجمله تولیدعمدهاختیاراترساهابراينامه مزبورآیین
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وارديکاربرکهیزمانتاواستمنفعلوخاموش،بریسايفضاکهنجاستیادیتردمنشأ 
وارد نکند، انهیرا در راآنتؤیروافتیدردرخواستیخاصهینمايروبرکیکلباونشود

اثر ان،یزواردکنندهشخص،فوقيهامثالدرواقعدر. دهدمیننشانرايزیچ،خودکارطور به
را در گرانیدیاسرار زندگای) Disposed to Reversal(» نقضمعرض«قانون را درتیمورد حما

گفت که دیبابریسايفضاگرانیدسته از بازنیاعملبارابطهدر. دهدمیقرار »افشامعرض«
تیمسئولنه، محقق ایقرار گرفته باشد يگریکاربران ددیواه مورد بازدعمل، خنیصرف انجام ا

اثر توسط اشخاص شیبه نمادیمق،شانیایمدنتیو تحقق مسئولبودخواهدگروهنیایمدن
»قراردادننقضمعرض«صرف در زینکایو آمرسیکه در حقوق انگلطورهمان.ثالث نخواهد بود

کار بدون علم به نیاگر ایمطلق فاعل خواهد شد، حتتیب مسئولقانون، موجتیمورد حمااثرِ
.)p.45)،2002،Graham J.H. Smith.موضوع صورت گرفته باشد

دسترسدررااطالعاتصرفاً محتوادهندگان ارائهشود که گفتهاست ممکنگر،یددگاهیداز
اطالعات به خواست خود نیند و ادر ارائه و نشر آن ندارینقشغالباًودهندیمقرارکاربرانریسا

1388،یافضل.(بودنخواهدشانیامتوجهیتیمسئولنیبنابرا.ردیگیقرار مارشانیکاربران در اخت
يمحتوارینظیقانونریغيمحتوااگرچه جهت که نیاز استینحیصحزیننظر نیاما ا.)260:

هاآنخواست و فعل ند،یفرانیاو درشودمیمنتقل نهاآنمستهجن، بدون درخواست کاربران به 
را هاآنباشد که یسپر دفاع کسانتواندیامر نمنیالکنست،هاآنبه یابیدستیعامل اصلیحت
که صاحب یزبانیمشترك خدمات م،مثاليبرا. انداستفاده کاربران در دسترس قرار دادهيبرا
عیتوزکاربرانرهیذخیحتوهدهمشايبراراکودکانمستهجنریتصاوواستیوبگاهایتیسا
وگذاشتهکاربراندسترسدررااطالعاتفقطيوکههیتوجنیابهتوسلتواند بانمیکند،می
یدسترسيویقصد اصل،اوالًرایکند زتیاز خود رفع مسئولنداشته،ینقشآننشروارائهدر
توسط اطالعاتومحتواگونهنیهده ادرخواست مشا،اًیثان.بوده استمحتوانیابهکاربرانریسا

باوبگاهصاحبفعلنیبتیسببرابطهانقطاعموجب،هاآنفعل ،گریديو در معناییکاربران نها
و یبر اساس رابطه علرایزشودمیناست،اطالعاتنیابهگرانیدیدسترسکهحاصلهجهینت

کاربرانگرفت،ینمقرارترسدسدرو عرضهاطالعات توسط او نیکه ایتا زمانی،معلول
. ابندییدسترسآنبه توانستندینم

یعاليشورا1380مصوب،نترنتیاویرساناطالعخدماتکننده ارائهيواحدهانامۀنییآ
که خود ییمحتوايرسا و کاربران براهايشرکتوسساتؤم«:داردیمقرر میانقالب فرهنگ
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،مقررهنیدر ا.»بودخواهندپاسخگوومسئولنامه، یینآنیطبق ا،کنندمیشبکه عرضه يبر رو
اصطالحات انیمکیتفکواستدانستهمحتواکننده ارائهتیرا موجب مسئول»عرضه«صرف

1.اعتنا قرار نگرفته استمورد» دسترسایعرضه اینقض معرضِدر«

بایدگروه،اینمسئولیتمبنايخصوصدررسدمینظربهالذکرفوقتحلیلبهعنایتبا
ایشانعملماهیتزیرابودسایبرفضايدرمحتواکنندگانارائهمحضمسئولیتبهقائل

سایبر،فضايدرمحتواارائهصرفباوشودمیزیانتحققموجبنفسهفیکهاستايگونهبه
یاحذفمکاناطرفیازوکنندمیپیداراآنبهدسترسیامکاندنیاسرتاسردرکاربرهامیلیون

درالقاعدهعلینیزکاربرانبعديعملواستغیرممکنتقریباًنیزآنقراردادندورازدسترس
فضايبار درزیانمطلبارائهصرفنیزسایبرفضايفناوريوعرف. نداردنقشیضررتحقق
. انگاردمیتشارانمنزلهبهرافضاایندرمحتواارائهصرفکند ومیتلقیزیانمثابهبهراسایبر

کاربرانمسئولیتمبناي. 3-2
طرحقابلمختلفینظراتنهایی،بردارانبهرهوکاربرانمدنیمسئولیتمبنايباارتباطدر

:است
مقررهوجودعدمومدنیمسئولیتقانونیکمادهبهعنایتباشودگفتهاستممکن

همکاربرانخصوصدرواقعی،وسایبرفضايدرمسئولیتمبنايدرمورد تفکیکقانونی
مرتکبکههستندمسئولهنگامیسایبر،فضايکاربرانبنابراین. استحاکمتقصیرمبناي

در. باشدعتابوسرزنشمستحقعرفاًکهباشدسرزدهایشانازعملییعنیباشندشدهتقصیر
.نداردهمخوانیایبرسفضايشکنندهاقتضائاتبامبنااینتوان گفتمینظریهاینازانتقاد
استدانشوتخصصازحداقلیداشتنسایبر،فضايبهورودشالزمهتوان کاربري را کهنمی

کند،میفعالیتدروغینهویتباگاهوناشناختهموارد،غالبدرنفسهفیدیگر،طرفازو
.دانستمسئولتقصیر،نظریهمبنايصرفاً بر

پرشمارترینکهمجازيفضايحاضرانازدستهایندنیممسئولیتمبنايبهترتحلیلبراي
رابطه. دادقرارمداقهموردراحوزهایندرمدنیمسئولیتتحققارکانبایدهستند،همایشان

سایبرفضايماهیتکههمان گونه. داردواقعیفضايازموسعمفهومیسایبر،فضايدرسببیت
هممفاهیمبرخیدراختالفموجبماهیت،دراوتتفاینتبعاًاست،متفاوتواقعیفضايبا
ماديعنصرتحققدرراسایبرفضايدردیگرانآثار»نشروعرضه«عملِدوتأثیرنیزالکترونیکیتجارتقانون74ماده.1

. استدانستهانیکس
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واستدادهقرارویروسخودشخصیوبالگدرکسیکههنگامیطور مثال،بهشدخواهد
اوافزارهايسختوافزارهانرمیارایانهدستگاهوشودمیاوسایتوارددعوتبدونکاربري

فعلوحاصلهزیانمیانشودگفتهتاسممکنعرفیمفهومدرشود،میخرابییااختاللدچار
بااماشود،تبیین»اقدام«قاعدهعنوانتحتزیاندیده،رفتارونداردوجودسببیترابطهکاربر

. ماندساکتزیاناینقبالتوان درنمیآن،خاصماهیتوسایبرفضاياقتضائاتدرنظرگرفتن
کافیآنارتکابعاملبار وزیانعلفمیانارتباطاثباتسببیت،تحققبرايسایبرفضايدر

اوباارتباطدرسببیتاست،شدهمرتکبخواندهبار رازیانعملکهشداثباتکههمین. است
برايپایاناگرچه درنیست،سببیترابطهتحققبرايزیاناثباتبهنیازيواستشدهمحقق
.استضروريزیانوروداثباتبهنیاززیان،جبرانبهالزامومدنیمسئولیتتحقق
فضايو)Private Space(خصوصیحریماصطالحدومیانبایدسایبرفضايدر

موجبنفسهفیآنهتککهخصوصیحریم.شدقائلتفاوت) Specify space(اختصاصی
ماننداختصاصیفضاياما.هاایمیلمانندداردمضیقمفهومیسایبرفضايدراست،ضرر

سایبرفضايدرشخصهرحضورقلمروکنندهمشخصومعرِفها، اگرچهوبالگوهاسایت
عرصهاینذاتیخصوصیاتجزواینونداردقانونیمنعفضاآنبهدیگرانورودلکناست،
بهلطمهیاداراییتضییعطور کلیبه. داردمضیقمفهومیسایبر،فضايدرزیانبنابراین.است

تشخیصدراما.داردکاربردهمسایبرفضايدرتعریفمیناگرچه هگویندزیانراشخصیت
یاتصویرکسیمثالً اگر. کردجلوگیرينظرتوسیعازبایدسایبرفضايدرزیانمصادیق

آن را کاربراندیگرودهدقراراشاختصاصیفضايدرخودخصوصیحریمازاطالعاتی
تواندنمیدهند،نمایشاستربازدیدپکهسایبرفضايازدیگريهايمکاندروکنندکپی

.  استسایبرفضايموارد، اقتضاياینهمهچونشودمعنويخسارتیاحریمهتکمدعی
ندارنداطالعاتومحتوابارگذاريوارائهدرنقشیکاربران،کهزمانیگفتبایدبنابراین

کنند،میرا دانلودموجودمحتوايومشاهدهسایبر راکننده، فضايعنوان مصرفصرفاً بهبلکه
باکاربرانیاکاربروشدهبارگذاريسایبرفضايدرشخصیازآمیزتوهینفیلماینکهمانند

بایدکنند،میتخلیهخودرا مشاهده و محتواي آن را در رایانهزیانموضوعلینک،آنبهمراجعه
طرفیکازچون1ودبنخواهدکاربرانمدنیمسئولیتمحققمزبور،عملصرفکهگفت
شد،گفتهکههمچنانمحتواواطالعاتارائهصرفواندکردهارائهدیگرياشخاصرامحتوا

شماردرنمایدعرضهوکپیخودوبالگیاسایتدرراسایبرفضايدردیگرانتوسطشدهارائهمطلبکاربرياگرالبته.1
.شدخواهدقلمدادمحتوادهندگانارائه
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خواهداولیهکنندگانارائهمحضمدنیمسئولیتموجبکاربران،یا دانلودمراجعهازنظرصرف
ازتلفمخهايلینکبهمراجعهوسایبرفضايدرجستجوي کاربراندیگر،طرفازوشد

درحضورصرفکهاستبدیهی. قابل تفکیک نیستآنازکهاستسایبرفضايذاتیاقتضائات
ومختلفهايلینکبهمراجعهوآوردشماربهمدنیمسئولیتموجبنبایدراسایبرفضاي

بهفضاایندرحضوراساساًوداردمالزمهسایبرفضايدرحضوربااطالعاتومحتوامشاهده
بنابراین.کرداز هم تفکیکفنینظرازراتوان این دونمیواستدیگرانمحتوايمشاهدهمعنی
کنندهاستفادهصرفاً نقشکهاستموارديدرسایبرفضايکاربرانمدنیمسئولیتعدمبراصل
نقشکهموارديدرودارندرادیگرانتوسطشدهبارگذاريوپردازشمحتوايازنهایی
.بودخواهدمحضمحتوا،کنندگانارائههمانندایشانمسئولیتدارند،راه محتواکنندارائه

نتیجه
قواعد بایدایناجرايسایبر، درفضايبرمدنیمسئولیتموجدمنابعتطبیقامکانرغمعلی

وکلیتوان مبناينمی. شودلحاظآنذاتیکارکردوخاصاقتضائاتسایبر،خصوصیات فضاي
وکارکردبهبا عنایتبلکهکردتعیینسایبرفضايدرمحققمدنیمسئولیتخصوصدرمنفردي
بایستمی،»کاربرانواینترنتیهايواسط«فضا،ایندرحاضربازیگرانگروهدوعملِماهیت

ازکهمادامینهایی،کاربرانِ. بودقائلمدنیمسئولیتازمنفرديومستقلهرکدام مبنايبراي
تخلیهیاجستجوماننداموريبهوکنندمیاستفادهاندکردهحتوایی که دیگران ارائهمومطالب

استایشانمسئولیتعدمبراصلپردازند،میخودبراياندکردهکه دیگران بارگذارياطالعاتی
ذات. دانستمدنیمسئولیتموجبنبایدراآندرجستجووسایبرفضايدرحضورصرفو

اساساًعمل،اینبدونواستاينتیجهچنینمجازيِ اینترنت، مقتضايویکیالکترونفضاي
ومطالبارائهوعرضهنقشکاربراناگراما. شدنخواهدمحققسایبرفضايتنیدةهمبهتارهاي

دهندگان وارائهشماردروخارجنهاییوکنندگان معمولیشمار مصرفازکنند،ایفارامحتوا
ومحض،»دهندگان محتواارائه«گروهاینمدنیمسئولیتوشوندمیقلمدادمحتواتولیدکنندگان

فضايبهسایرینورودصرفاً دریچهکهنیزرساهاخصوصدر. بودخواهدخطرنظریهمبنايبر
اقداماتازرغم آگاهیعلیاینکهمگربود،ایشانمسئولیتعدمبهقائلنخستبایدهستند،سایبر
زیانورودازجلوگیريیاانسدادجهتدراقدامیزیاندیده،مضبوطاخطاروکاربرانبار زیان

کنندگانادارهومدیران. استتقصیرنظریهبرمبتنیایشانمدنیمسئولیتمبنايبنابراین.نکنند
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دیگرانتوسطشدهبارگذاريمحتواياصالحیاویرایشدردستیکهزمانیتانیزهاسایت
به کهشدواردخسارتیثالثبهراهاینازاگراماهستندمدنیمسئولیتفاقدبالذاتوولاندارند،

جبرانوکننده محتواارائهکاربرشناساییامکان،)تقصیر(کلیتکالیفازایشانعدولعلت
مسئولیتتحققارکانعمده.رسدمینظربهمنصفانهایشانمسئولیتنداشت،وجودخسارت

فضاایندرجبرانقابلضرر. سببیترابطهوضررورودازاندعبارتسایبرضايفدرمدنی
فضا،اینايلحظهفزایندگیوپویاییخصوصیتجهتبهوداردعرفیضررازمضیقمفهومی

درسببیتازمنظور. بودنخواهدحقوقاعتنايموردوسایبر استفضايالزمهخسارات،ازبرخی
وارتکابیعملمیانتخصصیوفنیارتباطاثباتآنتحققبرايکهاستفنیسببیتفضااین

.بودخواهدراهگشااین خصوصدرسایبرحوزهدانشواستکافیارتکابعامل
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