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 :چكيده

اطالعاتي و ارتبـاطي نـوين مـورد        هاي     آوري  امروزه به دليل ظهور فن    ،  حريم زندگي خصوصي  
هم چنين تحريف و ، شخصيهاي   اينترنت دسترسي به داده، از يك سو. تهديد قرار گرفته است 

ز بهره برداري از هويت اشخاص و انتشار اين اطالعات را براي اهـداف غيـر                ونيها      تخريب آن 
امكان رديابي اطالعات مرتبط با هويـت فـرد و محتـواي    ، كند و از سوي ديگر مجاز تسهيل مي  

  . سازد ارسالي را فراهم ميهاي   پيام

ه اين فناوري جديد كمتـر مـورد توجـ        ،  اما در قواعد ناظر بر حمايت از زندگي خصوصي        
، تـصوير ، نظير اطالعـات جـسماني  ، هر نوع اطالعات كه جنبه شخصي دارند   . قرار گرفته است  

نـژادي و قـومي و حتـي نـوع       هـاي      ريـشه ،  سياسي،  مذهبي،  عقايد فلسفي ،  روابط جنسي ،  صدا
گيرنـد    الكترونيكي مورد پردازش قرار مـي     هاي     به محض آن كه از طريق داده      ها     عالئق و سليقه  
  . گذار قرار گيرند ايت قانونبايد مورد حم

شخـصي و  هـاي      اين مقاله با هدف بررسي مفاهيم اساسي مرتبط با حريم خـصوصي داده            
گذاري در اين زمينه و مطالعه مقررات حقوق ايران و اتحاديه اروپـا در زمينـه                  سير تحول قانون  

  . تشخصي تدوين شده اسهاي   حقوقي حمايت از دادههاي  شخصي و تنگناهاي   داده

  واژگان كليدي

، هـا   گـردش آزاد داده   ،  شخـصي هـاي      اصول حاكم بر داده   ،  شخصيهاي     داده،  حريم خصوصي  
   تعارض مكاني قوانين كيفري

                                           
∗
 عضو هيات علمي گروه  حقوق دانشگاه شاهد 
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  مقدمه

لتـر كـردن و     ير ف يـ نظهـا      ت از داده  يـ  حما بـه منظـور    موجود   يفنهاي     از ابزار  يريگ بهره
 و  يت كاف ي حما يبرا. ستندي ن يوجه كاف  به هيچ  يد هستند ول  ي و مف  يضرور 1يرمزنگار

نترنـت  ي از جملـه ا    يكـ ي در ارتباطات الكترون   يشخصهاي     داده يم خصوص ي از حر  مؤثر
  . ر هستندياجتناب ناپذ يتين حماي متناسب با چنيوجود قواعد حقوق

هـا    از كـشور ي در حقوق برخـ    يش در قالب مقررات قانون    يپها     ن قواعد از مدت   يا
ب ي در سـوئد تـصو     1973در سـال    ها     دادهت از   ي حما يلن قانون م  ياول. وارد شده است  

2ت از داده  يـ تـوان بـه قـانون حما        ين م يهمچن. ) 75ص  ،  1379،  قاجار. رك(شد
 سـال   

 ,Bainbridge(ن شـد يگزين نـام جـا  ي به همـ ي با قانون1998 انگلستان كه در سال 1984

2000, P. 35 ( راجـع بـه   « فرانـسه  1978ه يـ  ژانو6 مـورخ  78-17ز قـانون شـماره   يو ن
  تحت عنـوان   2001 ژوئه   18ژه با قانون مورخ     ي كه به و   »ها  يو آزاد ها     ليفا،  كيانفورمات

 مـورد اصـالح واقـع    »يشخـص هاي    در مقابل پردازش دادهيقيت از اشخاص حق يحما«
 Loi n. 78-17 du  6 janvier 1978 relative à l'informatiques, aux(.اشاره كرد شده است

fichiers et aux liberté, p. 354. )( .  

 ي را در قالـب قواعـد حقـوق        يشخـص هـاي      ت از داده  يـ  كه حما  يير از كشورها  يغ
نه ين زمي در ايمهمهاي   ش گاميپها    از مدتيالملل نيبهاي    از سازمان يبرخ،  اند  درآورده
 سازمان ملل متحـد     ي و توسعه اقتصاد   يتوان سازمان همكار    ياز آن جمله م   . اند  برداشته

OECD        ارائـه كـرده   هـا    دادهت از   يـ  را به منظور حما    ي اصول 1977 را نام برد كه در سال
، به عالوه. اند شتر توسعه تجارت و اقتصاد را در نظر داشته        ين اصول ب  يهرچند كه ا   است  

دگاه يـ  بـه موضـوع از د      ي واطالعـات  يفنـاور هاي     شرفتيمتحد با توجه به پ     سازمان ملل 
هاي    دادههاي     لي فا يگذار  قانون ي برا يي رهنمودها 1990ال  سته و در س   يحقوق بشر نگر  

 اروپـا اشـاره     يد به پارلمان و شـورا     ي با تر  مهمهمه  از. ارائه كرده است  اي    رايانه يشخص
هـاي     كـشور  ي بـرا  ييها  العمل  ن دستور ي تدو يت خود را برا   ي فعال 1976كرد كه از سال     

ص ،  1379،  قاجـار  ( اسـت   آغـاز كـرده    يشخصهاي     ت از داده  يعضو در خصوص حما   
 را 2006 و 2002، 1995هـاي     شده در سال    بيتصوهاي     العمل  كه ازآن جمله دستور    )73
  . توان نام برد يم

 وجـود   يم خـصوص  يت ازحـر  ي حما ي برا يتاكنون مقررات خاص  ،  رانيدر حقوق ا  
ب ين شـده هنـوز  بـه تـصو         ينـه تـدو   ين زم ير در ا  ياخهاي      كه در سال   اي  اليحهندارد و   
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ن بار در قانون تجارت     ي اول ي برا يشخصهاي     دادهت از   يحما،  ن حال يبا ا . ده است يرسن
 را  يتين حمـا  يهر چند چنـ   . مورد توجه قرار گرفته است    1382 مصوب سال    يكيالكترون

و مقررات ها  ر كشوريسه با مقررات ساين مقررات در مقاي ايول، ك گرفتيد به فال ن   يبا
  .  استيرادات جدي اين خصوص داراي در االمللي بينهاي    سازمان

ا يـ  ياطالعـات هـاي    هرا شاه ارتباطات در يم خصوصي ابعاد مختلف حري بررس يبرا
ر تحـول   يم مـرتبط وسـ    ي و مفـاه   ي مفهـوم اطالعـات شخـص      ينترنت ابتـدا بـه بررسـ      يا

) مبحـث اول  (يشخـص هـاي      داده يم خـصوص  يت از حـر   يـ نـه حما  ي در زم  يگذار  قانون

ران و  يدر حقوق ا   يشخصهاي     داده يم خصوص يت از حر  ي حما نحوهسپس  . ميپرداز  يم
 يل مهـم حقـوق    ي پس از آن مـسا     )مبحث دوم ( گيرد  مي قرار   يمورد بررس ه اروپا   ياتحاد

 بـه نقـد     سـرانجام ل قرار گفته و     ي مورد تحل  يشخصهاي     داده يم خصوص يمرتبط با حر  
  . )چهارممبحث (ميپرداز ي ميشخصهاي   دادهران در خصوص يمقررات ا

  نهين زمي در ايگذار قانونرتحول ي وسيشخصهاي   داده و پردازش يم مرتبط با گردآوريمفاه. 1

   يشخصهاي   داده و پردازش يم مرتبط با گردآوريمفاه. 1- 1

اسـتفاده    مـورد  يمياصطالحات و مفاه  ،  يشخصهاي     داده و پردازش    ينه گردآور يدر زم 
 درك بهتـر    يبـرا هـا       با آن  يي گرفته كه آشنا   مختلف قرار هاي     و كشور  يرانيا گذار  قانون

به د  يمفن مقاله مورد بحث قرار گرفته اند        يكه در ا  ن خصوص   ي حاكم درا  يقواعد حقوق 
  . رسد مي نظر

بـه  ،  شوند كـه    ي م ي تلق يا شخص ي با نام    يو اطالعات زمان  ها     داده،  يشخصهاي     داده
 ي تلقـ  يماً شخص ي كه مستق  ييها داده.  را ممكن سازد   يقي افراد حق  ييم شناسا ي مستق طور
م يرمـستق ي غبـه طـور   كـه  ييها و داده،  اشخاصينام و نام خانوادگ: شوند عبارتند از   يم

شـماره  ،  يشـماره ملـ   ،  يا پـست  يـ  ييايـ آدرس جغراف : شوند عبارتند از    ي م ي تلق يشخص
شـماره اشـتراك آب و      ،  يشماره كـارت بـانك    . يشماره حساب بانك  ،  ينامه رانندگ يگواه

   شـخص را ممكـن سـازد       يي كه شناسا  يريا تصو ين عكس   يهم چن ،  لفن و گاز  برق و ت  

(Vivant et autres,. 2002, n. 4902, p. 854. ) .  

 ارتباطـات   يم خـصوص  يكـه در بحـث از حـر       ،  ي اطالعات شخـص   يكيپردازش الكترون 
 : از عبـارت اسـت   ،   آن وضـع شـده     ي بـرا  ييهـا   تيو محـدود  هـا      تي ممنوع يكيالكترون

، رييـ تغ،  نيتـدو ،  ثبـت ،  يآور  جمـع ،  كيل اتومات ي كه با استفاده از وسا     ياتيمجموعه عمل 
 بـا  ياتيـ ن مجموعـه عمل   يچنـ   سازد و هم      ي را ممكن م   يحفظ و انهدام اطالعات شخص    
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ارتباطات همزمان  ،  ژهي داده و به و     گاهيا پا يها     لي از فا  يبردار  ت كه امكان بهره   يهمان ماه 
 Cf. Loi n. 78-17 (.سـازد  ي را فراهم ميعات شخصا تبادل اطاليها   مشاوره، ها ا تماسي

du  6 janvier 1978)(  

بـه  شـود كـه       يبه آن دسته از اطالعات گفته م      ،  ا حساس ي يآور  رقابل جمع يغهاي     داده
ا تعلـق  يـ  يا مـذهب ي يفلسف، ياسيد سيعقا، ينژادهاي    شهير،  ميرمستقيا غ يم  ي مستق طور
ن يــي آنــان را تعيشات جنــسيــز گرايــو ن خــاص يا كــانون صــنفيــكا يبــه ســندهــا   آن
  . ( .Directive n. 95/46/ce 2002, n. 559, p. 375)كند يم

 يرشخـص يت و غ  يـ كم،  تيـ فيمنظور اطالعات راجع به ك    ،  يآور  قابل جمع هاي     داده
م يرمـستق يا غ يـ م  ي كه مستق  ييها  و داده ها    ت انبار يريمد،  داتيمرتبط با تول  هاي     ر داده ينظ

  . ستندي نيا شخصي نام  اطالعات بايحاو

 در  يتجـار هـاي       اسـت كـه شـركت      يمنظـور مجموعـه اطالعـات     ،  دورنماهاي     ليفا
ان خـود   يا همـراه بـا اطالعـات مـشتر        يـ مـستقل   ،  خودهاي     تي فعال يخصوص دورنما 

ا يـ  يقـ ي اشـخاص حق   ي مشخـصات و نـشان     يحـاو هـا      لين فا ياگر ا . كنند  ي م ينگهدار
، قـرار دارنـد   ) يا ادارات دولت  يشركت  (يقوقك شخص ح  ي باشد كه در داخل      ياشخاص

  .  خواهد شدي تلقيشخصهاي   مرتبط با آنان دادههاي   پردازش داده

ا يها      است كه شركت   ييها  مجموعه داده ،  يآموزشهاي      مرتبط با داده   يشخصهاي     ليفا
 ار دارند و متضمن پردازش اطالعـات      ي در اخت  يآموزشهاي     نه دوره يدفاتر مشاوره در زم   

 اطالعـات در    يحـاو هـا      ن پـردازش  يـ ا.  اقدام جهت آموزش كاركنان اسـت      يبا نام برا  
داوطلبـان اسـتخدام    ،  يا  و مشخصات شناسنامه  اي    حرفهتجربه  ،  يخصوص دوره آموزش  

 ممكن است به عـالوه متـضمن اطالعـات          يآموزشهاي     مرتبط با دوره  هاي     ليفا. هستند
ل يـ ا تحل ي يتيج تست شخص  ينتا،  ياسيسموضع  ،  يتعلق صنف ،  يحساس راجع به سالمت   

  . Cf. Directive n. 95/46/ce)(ر آن باشدي و نظايشناس   بر خطيمبتن

 اسـت كـه     يشخـص هاي     مجموعه سازمان داده شده داده    ،  يشخصهاي     دادههاي     ليفا
، ن مجموعـه متمركـز    يـ خـواه ا  .  اسـت  يمشخص شـده قابـل دسترسـ      هاي    اريمطابق مع 

 c 2َArt . -Cf. Directive( باشدييايا جغرافي يه به روش عملكردشد م يا تقسيرمتمركز يغ

n. 95/46/ce ( .  
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بخـش  ،  يمقامـات عمـوم   ،  يا حقـوق  يـ  يقـ يعبارت از شخص حق   ،  مسئول پردازش 
پـردازش  هاي    اهداف و ابزار  ،  ا مشتركاً ي يي است كه به تنها    ييها    ر سازمان يا سا يخدمات  

 . ) d َArt .-Cf. Directive n. 95/46/ce 2(كنند ين ميي را تعيشخصهاي   داده

ا يبخش خدمات   ،  يمقامات عموم ،  يا حقوق ي يقيشخص حق ،   پردازش يمسئول فرع 
 را پـردازش    يشخـص هـاي      داده،   كـه بـه حـساب مـسئول پـردازش          ييهـا   ر سازمان يسا
  . ) e) 2َArt .-Cf. Directive n. 95/46/ceندكن يم

ر يا سـا  يبخش خدمات   ،  ي عموم مقامات،  يا حقوق ي يقي حق يشخص،  كننده  افتيدر
بـا  . ريـ ا خين كه شخص ثالث باشد ياعم از ا، كنند  يافت م يرا در ها      كه داده  ييها  سازمان

ق خـاص   يـ ت تحق يـ مأموررا در چـارچوب     هـا       كه ممكـن اسـت داده      ين حال مقامات  يا
  . ) g 2َArt .-Cf. Directive n. 95/46/ce(ستنديكننده محسوب ن افتيدر، افت كننديدر

شده كـه توسـط آن        انيمشخص و ب  ،  هرگونه اعالم اراده آزاد   ،  ربطيت شخص ذ  يضار
 .Art. d2-Cf( پردازش شـود ي مرتبط با ويشخصهاي   دادهرد كه يپذ يم، ربطيشخص ذ

Directive n. 95/46/ce ( .   

 توسط ي قابل دسترسيكي كه از خدمات ارتباطات الكترونيقيهر شخص حق، كاربر
 ضـرورتاً از  كـه  آنكنـد بـدون    ياسـتفاده مـ  اي  حرفـه  و يده شخصبا هدف استفا،  عموم

  . ((Directive"europeénne"du 12 juillet 2002, Art. 2dن خدمات باشديمشتركان ا

 بـه   يابيـ پردازش شـده اسـت كـه هـدف از آن راه           هاي     ه داده يكل،  يعبورهاي     داده
ــارتباطــات توســط  ــبكه ارتباطــات الكتروني ــ يكــيك ش ــي ــه فهرس   باشــد ت آن ا ارائ

)Cf. Directive europeénne du 12 juillet 2002,Art. 2b(  

 يكـ يك شـبكه ارتباطـات الكترون     يـ پردازش شده در    هاي     ه داده يكل،  ثابتهاي     داده
ك كـاربر خـدمات ارتباطـات       يـ  يانيـ  دسـتگاه پا   ييايـ ت جغراف يـ است كه شـامل موقع    

 Cf. Directive europeénne du 12 juillet (باشـد   توسط عموم ي قابل دسترسيكيالكترون

2002,Art. 2b ( .  

ر فرسـتاده   يا تـصو  يـ صـدا   ،  حالت،  ام به شكل نوشته   يهرگونه پ ،  يكيمحموله الكترون  
 يانيـ ا دسـتگاه پا   ي كه ممكن است در شبكه       يرسان   اطالع يك شبكه عموم  يشده توسط   

 Cf. Directive (.ر آن را وصـول كنـد  يـ  كـه شـخص اخ  يكننده انبار شود تا زمان افتيدر

europeénne du 12 juillet 2002,Art. 2h (  
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  يشخصهاي   دادهت از ينه حماي در زميگذار قانونر تحول يس. 1-2

هـاي     دادهل و پـردازش     ي كـردن تحـص    منـد   قانونن بار به    ي اول يبراها     كه كشور  ياز زمان 
بـه  نه  يزمن  ي در ا  ي مقررات قانون  يداراهاي     پرداختند تا به امروزكه تعداد كشور      يشخص
هـاي     داده يم خـصوص  ينـه حـر   ي در زم  يگـذار   قـانون ،  افتهيش  ي افزا ي قابل توجه  ميزان
ن يـ در ا . شود ياد مي »نسل« از آن به يدوره ا  كرده كه ازهري ط يني تكو يري س يشخص
  : ميپرداز  مينهين زمي در ايگذار قانونمختلف هاي    نسلي خالصه به بررسبه طور گفتار

هـاي      در پاسخ به ضـرورت     يشخصهاي     دادهنه  ين قواعد در زم   يلاو: قواعد نسل اول  
هدف از  . ن شد ي در ارتباط با حكومت وموسسات بزرگ تدو       يشخصهاي     دادهپردازش  

 ي ملـ  ياطالعـات هـاي        را در بانـك    يشخـص هـاي      دادهن بود كـه     ي ا ينين قوان ين چن يتدو
 يم خصوصيم از حريمستقت ي نسل اول بر حماي از مقررات قانون   ياريبس. متمركز كنند 

وف طـ  در جامعـه مع    يشخـص هـاي      دادهلكرد  ن قواعد به عم   يا،  بالعكس. توجه نداشتند 
 كه قواعد متعلق    يبه گونه ا  ،  داشتندها     داده به امر پردازش     ي نگاه كاركرد  بودند و اساساً  

 كـه   »يم خـصوص  يت از حر  يحما«،  »يمحرمانگ«ري نظ ي كلمات به كارگيري ن نسل از    يبه ا 
 يشتر از اصطالحات فنـ    يبها      آن ي و به جا   كردند  ميه كاربرد فراوان دارند اجتناب      امروز

  . كردند ي استفاده م»دادههاي    لي فا« و»ثبت داده«، »دادههاي    بانك«، »داده«همانند 

 ي زندگ ي در نسل دوم به حق محرمانگ      يشخصهاي     دادهت از   يحما: قواعد نسل دوم  
 »حـق خلـوت  «ر ينظ، ي شناخته شده محرمانگي مبان شهروندان معطوف شد و   يخصوص

ت از يـ جـه حما يدر نت.   مـورد توجـه قـرار گرفـت        »ي شخـص  يم خـصوص  يحق حر «و  
نـه  يوند خورد و به عنوان حق فرد در زم        ي پ ي به حق محرمانگ     صراحتاً  يشخصهاي     داده

 قواعـد مـرتبط بـا       يتمـام ،  بـه عـالوه   .  در قبال جامعه شناخته شـد      يموضوعات شخص 
مربوط به خـود    هاي     داده و اصالح    ي بر حق فرد به دسترس     يشخصهاي     دادهت از   يحما
  . ندد كرتأكيد

 يفـرد هاي      يآزا،  يشخصهاي     دادهدر قواعد نسل سوم از پردازش       : سوم قواعد نسل 
شتر در  يـ با حق مداخلـه ب    ،  شي خو ي و خصوص  يو حق افراد نسبت به اطالعات شخص      

هماننـد قواعـد نـسل دوم       تنهـا   شـخص نـه     . ل شـد  يكمقابل پردازش ت  هاي     دادهن  ييتع
رد بلكـه   يـ م بگ ي خود تـصم   يخصوصهاي       داده ارائها عدم   ي ارائه در خصوص    توانند  مي
هاي    دادهقواعد نسل سوم از     . مداخله كند ها     داده مستمر در امر پردازش      به طور  تواند  مي



  179    )مطالعه در حقوق ايران و اتحاديه اروپا(حريم خصوصي ارتباطات اينترنتي

 شـهروندان   كـه   اين ن اطالعات قابل پردازش و اعتقاد به      يي بر حق شخص به تع     يشخص

  . ن حق را اعمال كنند استوار استي اتوانند مي

 اشخاص در اعمال حقـوق      ي كل به طور افتند كه   يان در گذار  قانون : قواعد نسل چهارم  
 تـالش   يشخـص هاي     دادهن روقواعد نسل چهارم     ياز ا . خود در موضع ضعف قراردارند    

   .ق مختلف برطرف كنندين ضعف را به دو طرينمودند تا ا

قدرتمنـد  هـاي      كردند تا موضع افراد در مقابل نهـاد        يان سع گذار  قانون،  ك سو ياز  
، گـر ي د ياز سـو  . ت كننـد  يـ  تقو يقـانون هـاي        از سـازو كـار     يريـ گ ه را با بهـر    ياطالعات
 ين آزاد يگزي را جـا   ي قـانون  ينـدگ يق نما يـ ت از طر  يـ حما،  ان نـسل چهـارم    گذار  قانون

ن يـ  از ا  يكـرد ين رو يچنـ . قابل پردازش كردند  هاي    دادهن  يي و تع  ارائهمشاركت افراد در  
 مطلـق مـورد   به طـور د ي با ي شخص ياطالعاتهاي      نهي از زم  ي كه برخ  گيرد  ميده نشات   يا

 Rowland and(ل نـشود يـ  آن بـر افـراد تحم  يني كـه سـنگ  يرد به نحـو يت قرار گيحما

Macdonald, 2005, pp. 316-318( .  

ــارچوب اتحاد ــدر چ ــاي ــصو، ه اروپ ــتويت ــارس 15رالعمل ب دس  راجــع 2006 م
 خـدمات   تـأمين ا پـردازش شـده در چـارچوب         يـ د  ي تول يشخصهاي     داده ينگهدار«به

 و اصـالح    ي ارتبـاط  يعمومهاي      ا شبكه ي عموم   ي برا ي قابل دسترس  يكي الكترون يارتباط
خبر از  )Directive 2006/24/ce, 13/4/2006, L 105/54(»اه اروپي اتحاد2002دستورالعمل 

دوم تـا   هـاي       بر خـالف  نـسل     . دهد  مي يشخصهاي     دادهد از قواعد مرتبط با      يدنسل ج 
،  معطوف هستند  يت از حقوق فرد   ي كه بر حما   يشخصهاي     دادهچهارم قواعد مرتبط با     

هـاي       كـشور  يآرامش و نظم عمـوم    ،  يت مل ي امن تأمينن دستورالعمل   ين ا يهدف از تدو  
 .Cf(گران اسـت يدهاي    يت از حقوق وآزادي از اعمال مجرمانه و حمايريشگيعضو و پ

Directive 2006/24/ce, Paragraph 9( 

   ه اروپايران و اتحاديحقوق ا در يشخصهاي   داده يم خصوصيت از حري حمايچگونگ. 2

 رانيمطالعه در حقوق ا   ،  يشخصهاي      داده يم خصوص يت ازحر ي نحوه حما  ي بررس يبرا

ه يـ اتحادآن عـضو  هـاي    كشورينه براين زميدر ا را ياروپا كه مقررات واحد  ه  يو اتحاد 
  . رسد مي به نظرد ين كرده مفيتدو
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م يت از حـر   يـ  در خـصوص حما    يمقـررات منـسجم   ،  ير مجـاز  يـ  و غ  يط واقع يدر مح 
هنوز ، ه شدهين خصوص تهير در اياخهاي     كه در سال   اي  اليحه وجود ندارد و   يخصوص
 يم خـصوص  يت از حـر   يـ قواعد پراكنده ناظر بر حما    ،  نيبنابرا. ده است يب نرس يبه تصو 

 و  يفـر ي مقـررات ك   يران و برخـ   ي ا ي اسالم ي جمهور يقانون اساس  د در ياشخاص را با  
ن يـي  و قـانون آ    يفـر ي ك ين دادرسـ  يـي قانون آ ،  يقانون مجازات اسالم  ،   از جمله  يحقوق
  .  جستجو كردي مدنيدادرس

 در يقواعـد ،  1382 در سـال     يكـ يب قـانون تجـارت الكترون     يبا تـصو  ،  ن همه يبا ا 
ط ي و محـ   ي مجـاز  ي در فـضا   ي اطالعات شخـص   يم خصوص يت از حر  يخصوص حما 

 تـا   58مواد  (ن قانون ي فصل سوم از باب سوم ا      گذار  قانون شده است و     ينيب شيپ ينترنتيا
در ،  بيـ  ترت بـه ايـن   .  اختصاص داده است   »يشخصهاي     پيامت از داده    يحما«را به   ) 61
 ي خـصوص  يم زنـدگ  يت از حـر   يـ  حما ي برا ي قواعد منسجم  يعط واق ي كه در مح   يحال

  .  قرار گرفته استگذار قانونت ي مورد حمايشخصهاي   داده، وجود ندارد

  : ن قانوني ا58بر اساس ماده 

ا يـ  يقـوم هاي      شهين ر ي مب يشخصهاي     پيامع داده   يا توز يپردازش و   ،  رهيذخ«
هـاي     پيـام  و داده    يالقـ ات اخ يخـصوص ،  يمذهب،  يدتيعقهاي      دگاهيد،  ينژاد

ح يت صر ي اشخاص بدون رضا   يا جنس ي و   يروان،  يت جسمان يراجع به وضع  
  . » استير قانونيبه هر عنوان غها    آن

در  را   يشخـص هـاي      پيامع داده   يپردازش و توز  ،  رهي قانون مورد بحث ذخ    59ماده   
  :ر قرارداده استيط زي تابع شرايكيبستر مبادالت الكترون

  .  آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشندهدافا. الف«

 كـه در    يبه اندازه ضرورت و متناسـب بـا اهـداف         تنها  د  يام با يداده پ . ب
 يام شرح داده شده جمع آوري شخص موضوع داده پ   ي برا يهنگام جمع آور  

  . ردين شده مورد استفاده قرارگيي اهداف تعيبراتنها گردد و 

  .  روز آمد باشدح ويد صحيام بايداده پ. ج

 داده  ي حـاو  يانـه ا  يراهـاي       د به پرونده  يام با يشخص موضوع داده پ   . د
ناقص هاي     پيام داشته و بتواند داده      ي مربوط به خود دسترس    يشخصهاي     پيام
  . ا اصالح كنديا نادرست را محو يو 
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ت ضـوابط  يـ د بتواند در هر زمان با رعا   يام با يشخص موضوع داده پ   . ـه
 يشخـص هـاي      پيـام داده  اي    رايانههاي       كامل پرونده   واست محو مربوطه درخ 

  ». ديمربوط به خود را بنما

هـاي     پيـام ع داده   يـ پردازش و توز  ،  رهيذخ،  يكي قانون تجارت الكترون   61 و 60مواد  
، اميـ  موضوع داده پ   ير موارد راجع به دسترس    ي و سا  ي و بهداشت  يمربوط به سوابق پزشك   

هـاي   نهاد، يمنياهاي    فراگرد،  اعتراض،   اشخاص ثالث  ي آن برا  يافشا،  اتيل مستثن ياز قب 
 نامـه   آيـين ن  ي را موكول به تـدو     يشخصهاي     پيامان داده   ي و كنترل جر   يده بان ي د مسئول

  . كرده است

ش گفته را نقـض     ي پ 59 و   58 كه مواد    ي اشخاص يبرا زين قانون ن  ي ا 73 تا   71مواد  
ن جرم توسط دفـاتر خـدمات صـدور         ي ا  كه يدر صورت . ن كرده است  ييكنند مجازات تع  

 مجـازات   حـدأكثر مرتكب به   ،  ابديل ارتكاب   ؤومسهاي    ر نهاد ي و سا  يكي الكترون يگواه
 و  ي مباالت ي ب به دليل  جرم   چه  چنان،  سرانجام. محكوم خواهد شد  ) سه سال حبس  (مقرر

ك يمرتكب به سه ماه تا ،  رخ دهد يكي الكترون ي دفاتر خدمات صدور گواه    ياطي احت يب
  .  محكوم خواهد شدي نقديسال حبس و پرداخت جزا

  ه اروپاياتحادحقوق . 2-2

نه يدر زم 2006  و   2002 و   1995هاي      ه اروپا سه دستورالعمل در سال     يدر محدوده اتحاد  
ه اروپـا   يپارلمان اتحاد ب شورا و    يبه تصو  يشخصهاي     داده يم خصوص يت از حر  يحما
  كـه -ن سه دستورالعملي اي محتوا ي به بررس   خالصه به طور ن گفتار   يدر ا . ده است يرس

  . ميپرداز  مي-در واقع مكمل هم هستند

   ) (Cf. Directive n. 95/46/ce 1995 اكتبر24 مورخ ييدستورالعمل اروپا. 1- 2-2

  شـورا و پارلمـان اروپـا تحـت عنـوان     1995 اكتبـر    46/95 مـورخ    ييالعمل اروپا   دستور

 »هـا    و گردش آزاد داده    يشخصهاي     ازش داده  در مقابل پرد   يقيت از اشخاص حق   يحما«

  :ر هستندين زي عناويب دارايترته كه ب،  شش بخش استيدارا

اعتراضـات  ،  يشخـص هـاي       بودن پـردازش داده    ي قانون يط كل يشرا،  ي مقررات كل 
، ثالـث هـاي      بـه كـشور    يشخـص هاي     انتقال داده ،  ت و ضمانت اجراها   ي و مسئول  ييقضا
ت از اشـخاص در مقابـل پـردازش         يـ نترل كننده و گروه حما    مقامات ك ،  يرفتارهاي    كد
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 خالصه در سه قسمت قلمرو اعمال و اصـول          به طور ن مقررات را    يا. يشخصهاي     داده

  . ميكن ي ميات بررسي و مستثنيكل

  يشخصهاي   دادهت از يحما ياصول كل. الف

 . )6-1 بند الف ماده( پردازش شونديقانونح و ي صحبه صورتد يباها   داده -

بـه   شـوند و پـس از آن   يح و مـشروع گـردآور  يصر، با هدف مشخصها     داده -
  . )6-1بند ب ماده (ردي مورد استفاده قرار نگير مرتبط با هدف گردآوري غصورت

د متناسب و مرتبط با اهداف مورد نظر باشد و از افراط در اسـتفاده               يپردازش با  -
 . )6-1 بند پ ماده( شوديخوددارها  از آن

 و  ي بـروز گـردآور    - اگر ضرورت داشته باشد      -ح و ي صح به صورت د  يداده با  -
ن يـي ر مرتبط با اهـداف تع     ينادرست و غ  هاي     داده اتخاذ شود كه     يبيپردازش شوند و ترت   

 . )6-1بند ت ماده (ا اصالح شونديحذف ، شده

 در -نفـع را   ي اشـخاص ذ   يي شوند كه امكـان شناسـا      ي نگهدار به شكلي ها     داده -
بنـد  ( فراهم سازد  - هدف پردازش نباشد     ي اجرا ياز مدت زمان الزم برا    شتر  ي كه ب  يمدت

   ) 6-1ث ماده 

اعتقادات ،  ياسيد س يعقا،  يقوم،  ينژادهاي     شهي كه متضمن ر   ييها   داده  پردازش -
 و  يمـرتبط بـا سـالمت     هـاي      ز پردازش داده  ي باشد و ن   يا تعلقات صنف  ي يا فلسف ي يمذهب
بند (ن پردازش ينفع در ا  يح ذ يت صر يگر با رضا  م) 8-1ماده  ( ممنوع است  ي جنس يزندگ

   . )8-2الف ماده 

 بـه   ي مكلـف بـه اطـالع رسـان        نزد آنان سپرده شده اسـت     ها      كه داده  ياشخاص -
 . )11 و 10ماد (نفع هستندياشخاص ذ

   برخـوردار باشـند    پـردازش شـده   هـاي      دادهبه   يحق دسترس د از يبانفع  يافراد ذ  -

  . )12ماده (

  آنـان مخالفـت كننـد     مرتبط بـا    هاي     داده پردازش   ند با با  دارحق  نفع  يص ذ اشخا -

  . )14ماده (

 بـاره در يرازدار بـه     مكلـف  كنند  مي پردازش عمل    مؤسسه به نام  كه   ياشخاص -

  . )16ماده ( هستنديشخصهاي   داده
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ب يـ  در مقابـل تخر    يشخـص هـاي      دادهد از   يـ باها     دادهاشخاص پردازش كننده     -
  . )17ماده (مراقبت كنندها     آنير قانونيا غي يتصادف

  يشخصهاي   ت از دادهيات حمايمستثن. ب

 ي مبن ي مقررات توانند  ميعضو  هاي     كشور 1995 اكتبر   24 دستورالعمل   13ماده  1بند  برابر  
 و مـواد    11-1 و   10ماده  ،  6-1ماده   شده در  بيني  پيشف و حقوق    يبر محدود كردن تكال   

ر ضـرورت   يـ  مالحظـات ز   يبـرا ها      تين محدود ي ا كه  اين به شرط  وضع كنند    21 و   12
  :داشته باشد

  ؛كشورت ي امن-

  ؛ي دفاع مل-

  ؛يت عمومي امن-

بـاره   در يا تخلفات انتظـام   ياعمال مجرمانه   ب  يقعكشف و ت  ،  جستجو،  يريشگي پ -
  تابع مقررات خاص؛هاي    حرفه

ه اروپـا از جملـه در       يـ ا اتحاد يـ ك كـشور عـضو      ي مهم   يا مال ي ي منفعت اقتصاد  -
  ؛يو مالاي  هج بود، يپولاي ه   نهيزم

 تياعمال حاكم  از يناشن مقررات   يتدوا  يقات  ي تحق انجام،   كنترل يت برا يمأمور -
   . ي مقطعبه صورتهر چند ، ت و ث، پهاي     شده در بندينيب شيدر موارد پ

  . گرانيدهاي    يا حقوق و آزادينفع يت از شخص ذي حما-

 كـه   ي در مـوارد   تواننـد   ميعضو  هاي      وركش،   دستورالعمل 13 ماده   2 بند   به موجب 
با وضع ، نفع وجود نداشته باشد  ي اشخاص ذ  ي خصوص ي به زندگ  ي خطرآشكار گونه  هيچ

 را )هـا   داده نفـع بـه   ي اشـخاص ذ   يحق دسترس (12حقوق مقرر در ماده     ،  يمقررات قانون 
ا يـ  پردازش شوند    يعلمهاي      صرفا با هدف پژوهش   ها     داده كه  اين به شرط محدود كنند   

هـدف   ياز مـدت زمـان الزم بـرا       د  يـ  كـه نبا   ي مدت ي و برا  يشخصهاي     داده صورتبه  
     . ره شونديشتر باشد ذخي بي آمارمطالعاتصرف 
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   2002ه ي ژوئ12 مورخ ييدستور العمل اروپا. 2- 2-2

(Cf. Directive europeénne du 12 juillet 2002) . 
 يزنــدگ« تحــت عنــوان 2002ه يــ ژوئ12 مــورخ CE/ 58/2002العمــل شــماره  دســتور
 CE/66/97العمل شـماره      ن دستور يك سو جانش  ياز   »يكي و ارتباطات الكترون   يخصوص

م يت از حـر   يـ  و حما  يشخـص هـاي      پردازش داده « اروپا در خصوص     يپارلمان و شورا  
 ييالعمل اروپا   گر مكمل دستور  ي د ي و از سو    »  در بخش ارتباطات از راه دور       يخصوص

  .  است1995 اكتبر 24مورخ 

 1995 اكتبـر    24العمـل مـورخ       سه بـا دسـتور    يـ العمل در مقا    ن دستور ياهاي     يژگيو

  : عبارتند از

 توسـط ارائـه دهنـدگان خـدمات         يكـ يت خدمات ارتباطات الكترون   ين امن ي تضم -
  ؛)4 ماده 1بند (ي به لحاظ فنيترنتنيا

بـا نقـض     از خطرات مـرتبط      ينترنتيدهندگان خدمات ا     ارائه يرسان  ف اطالع يتكل -
  ؛)4 ماده 2بند (ت شبكهيامن

  ؛ )5ماده (يعبورهاي    ارتباطات در خصوص دادهين محرمانگي تضم-

  ؛)6 ماده 2و 1هاي    بند(ات آني و مستثنيعبورهاي    نام بودن دادهي لزوم ب-

  يعبـور هاي      از اشكال داده   ينترنتي ارائه دهندگان خدمات ا    يرسان  ف اطالع   ي تكل -

 ؛  )6ه  ماد4بند (آنها

ف ي و تكل  ينترنتيدهندگان خدمات ا     ارائه ي كامل از سو   حساب  صورت لزوم ارائه    -
 ي كابل به مشتركان و اصل احترام به زندگحساب صورتان  ي م يعضو به آشت  هاي    دولت

  ؛  )7ماده ( آنانيخصوص

 مورد نظر و خطوط     ي در خصوص معرف   ينترنتيف ارائه دهندگان خدمات ا    ي تكال -
  ؛)ب8ماده (آنهاي   تيدودشده و مح وصل

  ؛  )9ماده (ا مشتركانيثابت كاربران هاي   داده پردازش يت برايلزوم كسب رضا -

  گـان يا را يـ ا مشترك در خـصوص ارتباطـات ناخواسـته و           يت كاربر   ي لزوم رضا  -

  ؛ )13ماده (

 مشتركان و حقوق مشتركان يا كاغذي يكي الكترونةنام ه ساليط و ضوابط تهي شرا-
  . )12ماده (ها ن سالنامهي اطالعات مندرج در ادر خصوص
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   2006 مارس 15 يي دستورالعمل اروپا. 3- 2-2

ا پـردازش شـده در چـارچوب        يد  ي تول يشخصهاي     داده ينگهدار«كه  ن دستورالعمل   يا
 يعمـوم هـاي       ا شـبكه  يـ  عمـوم    ي برا ي قابل دسترس  يكي الكترون ي خدمات ارتباط  تأمين
  (Cf. Directive 2006/24/ce) نام دارد»ه اروپاي اتحاد2002  و اصالح دستورالعمليارتباط

 توانـد   مـي ن شده كـه     ي تدو ييها  داده ي كه گفته شد با هدف  كنترل و نگهدار         طور  همان

ت يا حماي از اعمال مجرمانه و يريشگي و پ  يآرامش و نظم عموم   ،  يت مل ي امن تأمين يبرا
 Cf. Directive (ت داشـــته باشـــد يـــگـــران اهميدهـــاي    ياز حقـــوق و آزاد

2006/24/ce,Paragraph 9 de l'introduction( .  

 يعضو مكلف به نگهـدار هاي     كه كشورييها دادهانواع  ،   دستورالعمل 5مطابق ماده   
شـماره تلفـن تمـاس      ( مبدا ارتباط  ييافتن و شناسا  ي كه   ييها  دادههستند عبارتند از    ها      آن
 يي شناسـا  ي كـه بـرا    ييدادهـا ،  مكن سـازد  را م ) برا كار يرنده و نام و آدرس مشترك       يگ

ن يـي  كـه امكـان تع     ييهـا   داده،   هستند يضرور) شماره تلفن طرف مكالمه   (مقصد ارتباط 
 يي شناسـا  ي كـه بـرا    ييها  داده،  خ و ساعت و مدت ارتباط را فراهم سازد و باالخره          يتار

 Art. 5) Cf. Directive.  هـستند ين ارتبـاط ضـرور  ي طـرف يت ملـ يـ نـوع ارتبـاط و هو  

2006/24/ce, َ(   

 2 حدأكثر ماه و    6 حدأقل دستورالعمل   6با توجه به ماده     ها     داده از   يمدت نگهدار 

  . سال است

 مـشخص هـدف     بـه طـور   شود كه     مي ر مواد دستورالعمل مشخص   يبا دقت در سا   
  . سم استيافته و تروريم سازمان يمبارزه با جرا، ن دستورالعملين كنندگان ايتدو

 2 افـراد در بنـد       يم خـصوص  ي استفاده و نقض حر    ء از سو  يري جلوگ ي برا احتماالً

 يعـضو بـه نگهـدار     هـاي       ف دولـت  يـ  شده است كـه تكل     ينيب شي دستورالعمل پ  1ماده  
  . ستي نيكي ارتباطات الكترونيناظر به محتواها   دادهاز

م يت از حـر   يـ نـه حما  ي در زم  المللـي   بـين  و   ييبا توجه به مجموعه مقررات اروپـا      
هـاي     دادهاصـول حـاكم بـر       « كه   ند استخراج شده ا   ياصول،  يشخصي  ها   داده يخصوص
  .  نام گرفته اند»يشخص

ت از داده اسـت كـه       يـ  حـاكم بـر موضـوع حما       يقواعد كلـ  «ن اصول   ي منظور از ا  
در ،   ندارد يح و خاص  ي حكم صر  گذار  قانون كه   ي در موارد  يحتها       از آن  ياري با   توان  مي
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ه ي بـه راه حـل قـض   يـي  جزيايل و قضا  يراه حل مسا  افتن  ين فروع بحث و     يين و تع  ييتب
  . )335صفحه ، 1384، ياصالن(.»افتيدست 

اصـول مـرتبط بـا      . اند  كرده يم بند ي عمده به چهار دسته تقس     طور بهن اصول را    يا
ق و  يل مـض  ياصـل تحـص   ،   و منـصفانه   يل قـانون  يكه شامل اصل تحـص    ها     دادهل  يتحص
كـه اصـل    هـا      داده يول مرتبط با نگهدار   اص. اصل انتخاب و اصل اطالع است     ،  مرتبط

اصول مرتبط بـا    . گيرد  مي را در بر     ي و اصل درست   ياصل دسترس ،  تياصل شفاف ،  تيامن
ت افشا هـستند    يرنده اصل پردازش مرتبط و اصل ممنوع      يكه در برگ  ها     داده به كارگيري 

ل عدم انتقال   كه شامل اصل امحا و اص     ها     دادهاصول مرتبط با امحا و انتقال         باالخرهو  
  . )260 تا134 صص، 1384، ياصالن(است

  يشخصهاي   دادهت از يحمامرتبط با  ي حقوقليمسا. 3

 چـه در حقـوق      يشخـص هـاي      داده يم خصوص يت از حر  ي مرتبط با حما   يقواعد حقوق 

 كه  دهد  مي ي قواعد حقوق  يبه برخ  اي  ه  تازگاه ابعاد   ،  ه اروپا ياتحادران و چه در حقوق      يا
هـاي    ن كـشور  يتعـارض قـوان   ها       و گاه اعمال آن    كند  ميجاب  يتر را ا   قيدق لعهاز به مطا  ين

 يضـرور ران تعارضـات    يـ  نحـوه حـل ا     يشود كه بررس    مي مرتبط با موضوع را موجب    
  . سازد يم

  و اطالعاتها   داده  ان آزادي و جريشخصهاي    ت از دادهيحما. 3-1

ن منافع متعـارض    ي ب اند  كرده تالش    كه گذشت  به شرحي ه اروپا   ياتحادهاي      دستورالعمل
ن دو منفعت كه در تعارض با هـم هـستند هماننـد كـه در عنـوان                  يا. تعادل برقرار كنند  

 در مقابـل    يقـ يت از اشـخاص حق    يـ  آمده است؛ حما   1995 اكتبر   24دستورالعمل مورخ   
  . گري دياز سوها   دادهان آزاد يك سو و جري از يخصوصهاي   دادهپردازش 

 يشخـص هـاي    دادهتالش دارد تا از مردم در مقابـل پـردازش            يمل ينيتقناست  ي س
بر يط سـا  يمحكه   يشخصهاي     داده ير محل ي وغ يت فرا مل  يماه،  ن همه يبا ا . ت كند يحما
ـ  هـا        دولـت  ينه ساز آن است ضرورت وضع قواعد مشترك از سو         يزم ـ   يرا ب ش يش از پ

ه اروپـا تـالش     يـ  اتحاد بـه ويـژه    و اي  منطقـه  و   المللـي   بينهاي      سازمان. سازد  ميآشكار  
 و ي خصوصي احترام به زندگيعنين حال متضاد  ي و در ع   ياديبنهاي      ن ارزش ي ب كنند  مي
 Cf. Directive n. 95/46/ce. Considérations n. 2(د بر قرار كننين آزاد اطالعات آشتايجر

et 3 à 11 ( .در كـه   اشخاصيم خصوصيد حق احترام به حريك سو باياز ، قتيدر حق 



  187    )مطالعه در حقوق ايران و اتحاديه اروپا(حريم خصوصي ارتباطات اينترنتي

و هـا      دادهگـردش آزاد    ،  گـر ي د ي شـود و از سـو      تأمين آيد  ميشمار  ه  بزمره حقوق بشر    
  . ن گرددي است تضمي و اجتماعياطالعات كه الزمه توسعه اقتصاد

ـ    يـ  با المللـي   بـين  و   يياروپا،  ي مل  اعم از  يقانونهاي    ابزار،  ن رو ياز ا  ن يد تعـارض ب
 ي تجـارت و معـامالت و آزاد       يآزاد،  اتان اطالعـ  ي جر ير آزاد يمختلف نظ هاي      يآزاد
خ يتـار ،  نفـع يمـرتبط بـا شـخص ذ      هاي     دادهر  ي در ابعاد مختلف آن نظ     ي خصوص يزندگ
 را حـل و     يوهـاي       يمـار ي وب ي خـانوادگ  يزنـدگ ،  مذهب،  ها    دگاهيد،  ها    تيفعال،  يزندگ

  . ). Rigaux, 2000, pp. 27-40(فصل كنند

  ت ي رضاو مفهوم يشخصهاي   دادهت از يحما. 3-2

، رهي ذخ « 1382 سال   يكي قانون تجارت الكترون   58 كه گفته شد بر اساس ماده        طور  همان
هـاي     گـاه  ديد، يا نژاد ي يقومهاي      شهين ر ي مب يشخصهاي     پيامع داده   يا توز يپردازش و   

 يروان،  يت جسمان يراجع به وضع  هاي     پيام و داده    يات اخالق يخصوص،  يمذهب،  يدتيعق
» . اسـت  ير قـانون  يـ بـه هـر عنـوان غ      هـا       ح آن يت صـر  ياص بدون رضا   اشخ يا جنس يو  

مـذكور در   هـاي      داده و پردازش    ي گردآور ينفع برا يح شخص ذ  يت صر يضرورت رضا 
در ماده   )گفتار اول از مبحث اول    . رك(معروفند حساسهاي     دادهكه به   - فوق   58ماده  

بـا  . تكرار شده اسـت   ) ميدي كه د  طور  همان(1995 اكتبر سال    24 يي دستورالعمل اروپا  8
ت را هم   يد بودن رضا  ير قابل ترد  ي غ  1995 دستورالعمل سال    7ماده  ) الف(ن حال بند  يا

ن يـ ا ييدر حقـوق اروپـا     تي به مفهوم رضا   ي وصف نيچن افزودن.  دانسته است  يضرور
ا يـ د باشـد  يـ رقابـل ترد ي غتواند مي هم يت ضمنيا رضاي كه آكرده استسوال را مطرح  

 بـه ايـن  ن پرسـش پاسـخ مثبـت داده انـد و           يـ  بـه ا   يقوقدانان فرانسو  از ح  ير؟ برخ يخ

 19ون رم مـورخ     ي كنوانـس  3 مـاده    1 را با بند     1995 دستورالعمل سال    8 و   7منظورمواد  

بر اسـاس   . اند  كردهسه  ي مقا »يقانون حاكم بر تعهدات قرارداد    « در باره    1980 ن سال ئژو
ا يـ ح باشد   يد صر يبا«ن  يحاكم توسط طرف  انتخاب قانون   ،  3ن بند از ماده     يجمله دوم از ا   

. ا از اوضاع و احوال حاكم استنباط  شود        ي ينان از مقررات قرارداد   يبه صورت قابل اطم   

از . كننـد   ميت  ي تقو  را يت ضمن يامكان رضا  وجود دارند كه     يگري به عالوه مقررات د    »
ت يشرط رضا اشاره كرد كه 1995 دستورالعمل سال 7ماده ) ب( به بندتوان ميآن جمله 

نفع طـرف آن اسـت      ي كه شخص ذ   ي قرارداد ي اجرا يبرا ها     داده پردازش   چه  چنان -را  
 - باشـد  ي ضـرور   شـده  انجـام  ي و ي كه به تقاضـا    يدش قراردا يپر  ي تداب ي اجرا يا برا ي
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   را  يگـر يمتعـدد د  هـاي     ن ماده عـالوه بـر قـرارداد كـار قـرارداد           يحكم ا . داند ي م يمنتف

ابـد  ي  مـي   قـرض انعقـاد     و يد اعتبار يخر،  حمل و نقل  ،  مهيب،  كنه بان يكه از جمله در زم    
   . شود  ميشامل

 قانون تجارت   58 كه در ماده     »حيت صر يرضا«با توجه به عبارت   ،  راني در حقوق ا   
 58حساس كـه مـاده   هاي   دادهنه  ي در زم  وجود ندارد كه   يدي رفته ترد  به كار  يكيالكترون

ا سـكوت   ي آن را از رفتارو كردار       توان  ميو ن ح باشد   يد صر يت با يناظر به آن است رضا    
حـساس محـدود    هـاي      دادهد بـه    يل با ين تحل يا،  ن همه يبا ا . استنباط كرد نفع  يذشخص  

و تعهدات  ها     مرتبط با قرارداد   يشخصهاي     دادهاز جمله   ها     دادهر  يدر خصوص سا  . شود
 25 تـا    17ه در مـواد     د كـ  نشو  مي  مبادله يز مطابق ساز و كار    ينها     دادهل  ين قب يهر چند ا  

ـ     بيني  پيش يكيقانون تجارت الكترون   ام يـ  داده پ  ي بـه محتـوا    چـه   آن در   ي شده اسـت ول
 يت  قواعـد حقـوق     يـ  درماه يرييـ  تغ يكـ يط الكترون يا محـ  يبري سا يشود فضا   مي مربوط

ت اعـم  ي رضـا ي قانون مـدن 193 تا   191با توجه به مواد     . دهد  مينه  ن  ين زم يموجود در ا  
 دو شــكل تحقــق  بــه هــرتوانــد مــي قبــول جــاب وي و اينا ضــميــح ياســت از صــر

ن موضـوع در قـانون   يـ ا اگر و. )138شماره  ،  261 تا 259 صص،  1376،  انيكاتوز(رديپذ
ن ي ا 61ك سو ماده    يل است كه از   ين دل يمغفول مانده به ا   1382سال   يكيتجارت الكترون 

 موكـول   نامـه   آيين به    را يشخصهاي     دادهت از   يحماهاي      جنبه از   ياري بس انهتأسفمقانون  
نـه  ين زم يـ ران در ا  يـ د مقـررات حقـوق ا     يم د ي كه خواه  طور  همانگر  ي د يكرده و از سو   

 چـه   چنـان د اضـافه شـود      يـ  گفته شد با   چه  آنبه  .  هستند يرادات جد يص و ا  ي نقا يدارا

مبـارزه  ،  يدفاع مل ،  يت مل يامن،  يمنافع عموم  يبرااز جمله   ها     داده و پردازش    يآور گرد
نفـع  يت شـخص ذ   ي رضـا  اساساً،   باشد رياجتناب ناپذ سم  يا ترور يافته  يسازمان  م  يبا جرا 

  . ضرورت نخواهد داشت

  نيتعارض قوان و يشخصهاي   دادهت از يحما. 3-3

و اطالعـات در سراسـر جهـان        هـا      داده عموم را به     ينترنت امكان دسترس  ي كه ا  جا  آناز  
مختلف را رو هاي  ن كشوري قوانيفريلحاظ كه  و چه ب   يلحاظ مدن ه  آورد چه ب   يفراهم م 
هـاي   ن كـشور ين قـوان يرفع و حل تعارض باه گكه  اي گونه به دهد  مي هم قرار    يدر رو 

  . كند ميجاب يمرتبط با موضوع را ا
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  ي مدنمسئوليتنه ين در زميتعارض قوان. 1- 3-3

هـاي     داده يم خصوص ينترنت امكان نقض حر   يا،  گفته شد مقاله   دهيچك كه در    طور  همان
 فـراهم   المللـي   بـين ك كـشور خـاص بلكـه در سـطح           ي را نه فقط در محدوده       يخصش
 و  يقـ ي ممكن اسـت توسـط اشـخاص حق        يم خصوص يحر ينترنتيط ا يدر مح . سازد  مي

هـاي     داده و پـردازش     يبـه گـردآور   مختلف مستقر هـستند و      هاي    ركه در كشو   يحقوق
بـه دخالـت عناصـر      بـا توجـه     ،  جـه يدر نت . رديـ پردازند مورد تعرض قرار گ      مي يشخص
، ن تجـاوز  يـ  ا يريـ  در شكل گ   )دهيانديمحل اقامت ز  ،  ل محل ورود ضرر   ياز قب (يخارج

ن يك از قوان  ي  كدام با اعمال  از آن    ي ناش يمدنهاي      تيلئوشود كه مس    مي ن سوال مطرح  يا
  د حل و فصل شود؟ يمرتبط با

 كنـد   مـي ف  عضو را مكل  هاي      ه اروپا كشور  ي اتحاد 1995 دستورالعمل سال    23ماده  

ـ .  را جبران كنند   يشخصهاي     داده ير قانون ي از پردازش غ   يخسارات ناش  ن مـاده   يـ  ا يول
ست يدر واقع معلوم ن   . كند  مين ن يص دهد مع  ي را تشخ  يوليتئمسن  يد چن ي را كه با   يقانون

رش خـسارات  يا عدم پـذ   يرش  يپذ،  ت ضرر يماه،  محدوده جبران خسارت  ،  تيرابطه عل 
در . آيد ميعمل ه  بي وعدم النفع براساس قانون چه كشور   مير مستق يخسارات غ ،  يمعنو

3خسارات قانون محل ورود     ياريبس،  باره نيا
هر چند كه عالوه بـر      ،  اند  كردهشنهاد  يرا پ  

 اسـت وبـه عـالوه     ياتي مستثن يقاعده دار ،  ص محل ورود ضرر   ي از تشخ  يمشكالت ناش 
، ن قـانون حـاكم  يـي  تعيبـرا  .كنار گذاشته شود يرت به نظم عموم  ي به بهانه مغا   تواند  مي
ا محـل   ي(گاه  به اقامت  »نقض شده اند   را كه حقوق مورد ادعا       يمحل« عنصر ارتباط  يبرخ

   ).Cf. Rigaux; p. 39(ندا  ح دادهيترج) يميسكونت دا

 خـاص دربـاره     طـور  بـه  و   ي مـدن  مـسئوليت نه  ي در زم  ي كل به طور ران  يدر حقوق ا  

 يا  قاعـده  گونـه   هـيچ  يشخـص هاي     هداد يم خصوص ي از نقض حر   ي ناش ي مدن مسئوليت
ار ينـه بـس   ين زم يـ  در ا  يات حقـوق  يـ به عالوه ادب  . ن وجود ندارد  يحل تعارض قوان   يبرا

قابـل اعمـال    ،  نـه ين زم يـ در ا با توجه به عناصر ارتباط موجود        كه   ينيقوان. اندك هستند 
قـانون محـل اقامـت    ، قـانون محـل ورود ضـرر   ،  قانون متبوع دادگـاه  :از هستند عبارتند 

م ي نقـض حـر    چـه   چنانه  يقانون مرتبط با احوال شخص     و   تيقانون محل حما  ،  دهيانديز
هـا      ن راه حـل   يك از ا  يهر  . ميه بدان ي را از موضوعات مربوط به احوال شخص       يخصوص

ت يـ اهم وجـود نـدارد و    هـا       ن مقاله مجال پـرداختن بـه آن       ي دارد كه در ا    يبيا و معا  يمزا
    . كند مينه را طلب ين زميا در تر قيمطالعه دق، موضوع
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  يفريكن ي قوانيتعارض مكان. 2- 3-3

  :1382 سال يكي قانون تجارت الكترون 71 ادهمبرابر 

ن يـ  ا 59 و   58ط مقـرر در مـواد       ي شرا يكير بستر مبادالت الكترون    د هركس «
 ك تـا سـه سـال حـبس محكـوم       يد مجرم محسوب و به      يقانون را نقض نما   

  ». شود مي

 ي همان قانون اگر مرتكب دفـاتر خـدمات صـدور گـواه            72ن مطابق ماده    ينچ  هم 
 محكـوم   71 مجازات مقرردر ماده     حدأكثرول باشند به    ئمسهاي    ر نهاد ي و سا  يكيالكترون
 71م مذكور در مـاده      يش گفته اگر جرا   ي قانون پ  73بر اساس ماده    ،  باالخره. د شد نخواه

 رخ دهـد    يكـ يالكترون ي دفاتر خدمات صدور گـواه     ياطي احت ي و ب  ي مباالت يجه ب يدرنت
  . ك سال حبس محكوم خواهد شديمرتكب به سه ماه تا 

 كـه   سـازد   مـي ن امكان را فـراهم      يا،  ينترنتي ارتباطات ا  المللي  بين و   ي فرامل يژگيو
 بـه دليـل   افتنـد     مـي  اتفاق يط ماد ي كه در مح   يميش از جرا  يم موضوع مواد فوق ب    يجرا

محـل كـشف جـرم و       ،  قوع جـرم  محل و ،  ت مجرم ير تابع ي نظ يك عنصر خارج  يوجود  
 به موضوع   يدگي رس يمختلف را برا  هاي       كشور ييت جزا يصالح مجرم   يريمحل دستگ 

ن يـ مختلـف در ا   هاي    ن كشور ين قوان يد تعارض ب  يد د يبا. و مجازات مجرم موجب شود    
  . د حل و فصل شودينه چگونه بايزم

 ي كلـ  صـورت   بـه  1995 دسـتورالعمل سـال      24ماده  ،  ه اروپا يدر چار چوب اتحاد   
 مناسـب در قبـال نقـض    يفريكهاي  عضو را مكلف كرده است ضمانت اجراهاي    كشور

 يقـانون ملـ   « كـه    ن دستورالعمل ي ا 4با توجه به ماده     . ون اتخاذ كنند  يمقررات آن كنوانس  
ه يـ در چـارچوب اتحاد    ينيت سـرزم  ي صالح اصل  كه شود  مي مشخص،   نام دارد  »حاكم
  :ن مادهيابر اساس . ت شناخته شده استيبرسم

 يشخـص هـاي      داده خود را در باره      يعضو مقررات مل  هاي      از كشور ك  يهر «
   :كند مير اعمال يون در موارد زين كنوانسيموضوع ا

ــردازش اتومات - ــه پ ــهرگون ــه ي ــارچوب فعالك ك ــدر چ ــسئول تي  م
هاي   از كشوريكين يمستقر در سرزم  ) گفتار اول از مبحث اول    . رك(پردازش

  . )4 -1 بند الف ماده( . ..رديگ عضو صورت 
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ك كشور عضو   ين  يدر خارج از سرزم    مسئول پردازش  كه   ي در صورت  -
حـاكم   ين الملـل عمـوم    ي حقوق ب  به موجب  او   ي كه قانون مل   ي در محل  يول

  . )4-1بند ب ماده (ل شودياست تشك

 يل نشده ول  يه اروپا تشك  ين اتحاد يدر سرزم ردازش  مسئول پ  چه  چنان -
هـاي     از كـشور   يكـ ين  ي در سـرزم   ر خود كار  يغا  ي خودكار اعم از    يليبا وسا 

  . )4-1بند پ ماده (». . . عضو مستقر است

 معنا است به اين ينيت سرزمياصل صالح،   مربوط است  يفريل ك ي به مسا  چه  آندر  
مرتبط با قانون محل هاي  اريت خود را بر اساس معي صالحيفريمراجع ك، ك سويكه از 

4وقوع دادگاه 
ز بـر اسـاس   يـ را نهـا     م و مجـازات يجرا، گري دي و از سومايندن  مين  ييتع 

  . كنند مين قانون اعمال يهم

در آن  هـا      داده است كه محل پردازش      ي از آن كشور   يفريت ك يصالح،  قتيدر حق 
 مـسئول  كـه    يدر صـورت  : ن اسـت  يگزيك عنصر ارتباط جا   ي ين اصل دارا  يا. قرار دارد 

هـاي    ابـزار « كـه    يكـشور عـضو   ،  ل نشده باشد  يه اروپا تشك  ين اتحاد يدر سرزم  پردازش
ت خواهـد   يدرآن مـستقر اسـت صـالح      هـا      داده پـردازش    يبرا »رخودكا  ريا غ يخودكار  
هـاي     دادهق در صـدد اسـت تـا مـانع از آن شـود كـه                 يـ ن طر يه اروپا از ا   ياتحاد. داشت
ه پـردازش  يـ عـضو در خـارج از چـارچوب اتحاد   هاي     از كشوريكي شده در  يگردآور

گـاه محـل    ،  عـضو هـاي        از كشور  يكي يفرين ك يار اعمال قوان  يمع،  لين دل يبه هم . دشون
هـا     داده و پـردازش     يگـردآور هـاي      پردازش و گـاه محـل وقـوع ابـزار          مسئول ليتشك
  . ) Cf. Rigaux. p. 38(است

ك مرجـع   يست و   ي ن يفريت ك ين صالح ييار تع يمعتنها   بودن   ينيسرزم،  ن همه يبا ا 
در . دا كنـد  يـ ت پ يز صالح يه ن ي عل يا مجن يت مرتكب   ي اساس تابع   ممكن است بر   يفريك
بـر اسـاس قـانون    هـا     م و مجـازات يجرا،  داده باشدي اگر جرم در خارج رويجه حت ينت

عمل در كشور محل ارتكاب جـرم        كه  اين به شرط    ن خواهد شد  ييتعمحل وقوع دادگاه    
  .  شوديتلق

ن ي قـوان  ي نحوه حل تعارض مكان    نهي در زم  يران حكم ي ا يكيقانون تجارت الكترون  
 يفـر ي كه از موضوعات حقـوق ك      -يشخصهاي     دادهم  ي حر اعمال نسبت به   قابل ييجزا
 8تـا    3 واد از جمله م   يفريد به مقررات ك   ين خصوص با  ي ندارد و در ا    - است المللي  بين

 را مورد   ينيت سرزم ين قانون اصل صالح   ي ا 3ماده  .  مراجعه شود  يقانون مجازات اسالم  
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ران يـ ن ا يدر سـرزم  ها     داده ير قانون ين اگر پردازش داده غ    يا بنابر. ش قرار داده است   ريپذ
 بـدون   )كي قانون تجارت الكترون   73 تا   71 مواد   يعني(راني ا يين جزا يرخ داده باشد قوان   

 يشخـص هـاي      داده ير قانون ي و پردازش غ   يآور  گرد چه  چنان.  اعمال خواهند شد   ديترد
ران يـ جه آن در ا   يران و نت  ي در خارج از ا    يا قسمت يآن در خارج    جه  ينت ران و يا  در يقسمت

ـ       ي گرد آور  ي كل به طور ا  يحاصل شده باشد و      جـه آن در    ي نت ي و پردازش در خـارج ول
در حكم جرم واقع شده در       ي قانون مجازات اسالم   4ران حاصل شود با توجه به ماده        يا
ن صـورت   يادر  .  خواهد بود  ران قابل مجازات    ي ا يفريران محسوب و برابر مقررات ك     يا

،  نـشود  يجرم تلقـ  ،  در كشور محل وقوع   هاي     داده و پردازش    ي اگر عمل گرد آور    يحت
ران قابل مجازات خواهـد بـود هـر         ي ا نيعمل مطابق قوان  ،  راني در ا  جهيصرف حصول نت  

  .  استالمللي بين يفرين امر برخالف اصول شناخته شده حقوق كيچند كه ا

م موضـوع  ي جرا چه  چنان ي قانون مجازات مجازات اسالم    6 براساس ماده ،  نيچن هم
 ي اسـالم  يگانگان در خدمت جمهـور    يك توسط ب  ي قانون تجارت الكترون   73 تا   71مواد  

ا توسـط   يـ ران و يـ فه خود در خارج از ا     يبه مناسبت شغل و وظ    مستخدمان دولت   ،  رانيا
 كننـد   مـي ده  ت اسـتفا  يران كـه از مـصون     يـ  دولت ا  ي و فرهنگ  ي و كنسول  ياسيان س مأمور

  . ابد برابر مقررات مواد فوق قابل مجازات خواهند بوديارتكاب 

م يمرتبط بـا جـرا     المللي  بينهاي      ونيران عضو كنوانس  ينده ا ي در آ  چه  چنان،  سرانجام
 خود  يفريت ك ي صالح تواند  مي ي قانون مجازات اسالم   8ت به ماده    ي با عنا   شود يبريسا

  .  اعمال كندراني مجرم در ايريرا در صورت دستگ

  يشخص يها داده يم خصوصيت از حرينه حمايران در زمينقد حقوق ا. 4

مـصوب  ران  يـ ا يكـ يه اروپا با مقررات قانون تجارت الكترون      ين مقررات اتحاد  يسه ب يمقا
 يث دارا ين ح يران از ا  ي كه حقوق ا   دهد  مي نشان   يشخصهاي     دادهنه  ي در زم  1382سال  
ص را به دو ين نقايا. ردي قرار گيقنن مورد بازنگر   م يد از سو  ي است كه با   يص جد ينقا

 از يشخــصهــاي   دادهص مــرتبط بــا ينقــا:  كــرديم بنــدي تقــستــوان مــيدســته عمــده 
 و  يگـردآور هـاي       مؤسسهوفقدان مقررات در خصوص اشخاص و       ،  )گفتار اول (سو كي

  ) گفتار دوم(گري دي از سويشخصهاي   دادهپردازش كننده 
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   يشخصهاي   دادهاصول حاكم بر ص مرتبط با ينقا. 4-1

 از اصـول حـاكم      يفقدان برخ : ص به نوبه خود در دو گروه قابل مطالعه هستند         ين نقا يا
  . نامه نييگر به آي دي شده و ارجاع برخبيني پيشكامل نبودن اصول ، يشخصهاي   دادهبر 

     يشخصهاي   داده مقررات حاكم بر يفقدان برخ. 1- 4-1

 از اصـول    يبرخـ ،  يشخـص هاي     دادهنه  ي در زم  يكيتجارت الكترون  قانون   59 و   58مواد  
 را  يكيط الكترون ي در مح  يو اطالعات شخص  ها     داده يم خصوص يت از حر  يناظر بر حما  

 بـر   ي و مبتنـ   يل قـانون  يتوان به اصـل تحـص      ياز آن جمله م   . مورد توجه قرارد اده است    
 ق و يل مض يصل تحص ا،  )58ماده  ( و پردازش  يشخص موضوع گردآور   ايت سوژه   يرضا

بنـد  ( شده يگردآورهاي     دادها صحت   ي ياصل درست ،  )59الف و ب ماده     هاي    بند(مرتبط
ــاده  ــل دسترســ ، )59ج م ــاده  (ياص ــد د م ــا ) 59بن ــل امح ــد (و اص ــاده ه  بن   )59م

  . اشاره كرد 

 يمقررات برخـ   و   يياز جمله در حقوق اروپا    گر كه   ي از اصول د   يبرخ،  ن حال يبا ا 
.  قرارنگرفته اسـت   گذار  قانونران مورد توجه    يدر حقوق ا  ،  ح شده يتصرها     به آن ها    كشور

ت يـ اصـل ممنوع  ،  ياصل شفاف ساز  ،  تياصل امن ،   به اصل انتخاب   توان  مياز آن جمله    
 كه گفته شد طور همانبه عالوه . اصل پردازش مرتبط و اصل عدم انتقال را نام برد        ،  افشا

قواعـد حـل تعـارض مـرتبط بـا      ، تيرضـا نـه مفهـوم   ي در زميكيقانون تجارت الكترون 
ز يو نردازند پ ي ميشخصهاي   داده و پردازش    ي كه به گرد آور    ي اشخاص ي مدن مسئوليت
   . ار كرده استيسكوت اختان آزاد اطالعات ي و جريشخصهاي   دادهم يرابطه حر

   شدهبيني پيشكامل نبودن اصول . 2- 4-1

هـاي     داده از اصـول حـاكم بـر         ي برخ يانري ا گذار  قانون،   كه گفته شد   طور  همانهر چند   
ات آن اصـل در     ين حـال گـاه همـه مقتـض        يبا ا ،  ح قرارداده است  ي را مورد تصر   يشخص

  . نشده هست بيني پيش يكي قانون تجارت الكترون61 تا 58مقررات موضوع مواد 

هـر  ،  ت سوژه يل رضا ي بودن و لزوم تحص    يدر خصوص اصل قانون   ،  به عنوان مثال  
ـ   ي مـستثن  ي ذكر شده است ول    به صراحت  58ر ماده   چند ضرورت آن د     ينـ يب شيات آن پ

ات يارجـاع مـستثن  . شده اسـت  نامه واگذار  نيي آن قانون به آ    61نشده  و با توجه به ماده        
ات هـم بـه     ين مـستثن  يرا ا يز،    دارد  تأسف ينامه جا  نيي به آ  يشخصهاي      ت از داده  يحما
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تـا از    شـود ينيب شيد در قالب قانون پ   يات برخوردار هستند و ب    ياندازه خود اصل از اهم    
، ميديـ  كـه د   طـور   همـان ن خـصوص    يدرا.  شود يري جلوگ ياستفاده احتمال ءگونه سو  هر

   . اند ن آوردهيچارچوب قوان ات را درين مستثنيه اروپا ايحقوق فرانسه و اتحاد

ز هماننـد اصـل     يـ  و پردازش شده ن    يگردآورهاي     داده به   ياصل دسترس ،  به عالوه 
ار كـرده   يسكوت اخت ها       در مورد آن   يراني ا گذار  قانون است كه    ياتي مستثن ي دارا تيرضا
  . )343صفحه . 1384، ياصالن(است

  ها   داده و پردازش كننده يگردآورهاي    مؤسسهص مرتبط با اشخاص و ينقا. 4-2

  ينترنتيو ارائه دهندگان خدمات ا        

ح يه اروپا مقررات صـر    ياتحادهاي      رالعملن دستو يچن هم،  مورد مطالعه هاي    حقوق كشور 
ارات و  يـ ف و اخت  يوظـا ،  تيفعال،  لي تشك ة را درقالب قانون در خصوص نحو      يو روشن 

پردازنـد و    ي مـ  يشخصهاي     داده و پردازش    ي كه به گردآور   ياشخاصهاي      مسئوليتز  ين
 بـه ايـن     و انـد   كـرده وضـع    ينترنتيارائه دهندگان خدمات ا   هاي      مسئوليتف و   يتكال زين

حقوق . اند نفع را مشخص كرده   ياندركار و ذ    اشخاص دست  ي تمام يب روابط حقوق  يترت
 قـانون تجـارت   61 ةرا بر اساس ماد يز،  راد است ي ا يز دارا يث ن ين ح ي از ا  انهتأسفمران  يا

 بينـي   پيش است امكان    يهيبد. نامه ارجاع شده است    نيينه هم به آ   ين زم يك در ا  يالكترون

 وجـود   نامـه   آيين در چارچوب    يفري و ك  ياعم از حقوق  ها    انت اجرا مقررات آمره و ضم   
  . ندارد

، ن شـده  ي تـدو  ي اسـالم  ي به مجلس شورا   ارائه يكه برا » يم خصوص يحر« ةحي ال
 ينترنتـ يارائـه دهنـدگان خـدمات ا       يفريكهاي      مسئوليتف و   يث تكال يراد را از ح   ين ا يا

، تيـ فعال،  لي تـشك  ةنحـو  ز در خـصوص   يـ حـه ن  ين ال ي ا يول.  حل كرده است   يتاحدود
هـاي    داده و پـردازش  ي كه به گردآورياشخاصهاي    مسئوليتز يارات و ن  يف و اخت  يوظا

  . ار كرده استيپردازند سكوت اخت ي ميشخص

هـاي     دادهت از   يـ ران نـاظر بـر حما     يـ مقـررات حقـوق ا    ،   گفته شد  چه  آنعالوه بر   
 يدارا زيـ  ن يفريكهاي    رات و ضمانت اج   يمورد حما هاي     دادهق  يث مصاد ي از ح  يشخص

   .  جداگانه داردياز به بررسي است كه نيراداتيا
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  يبند جمع

الت د در بـستر مبـا     يو اطالعـات شخـص    هـا      دادهت از   ي مقررات راجع به حما    بيني  پيش
با . ك گرفتيد به فال ني را با  يكيران و در قالب تجارت الكترون     ي در حقوق ا   يكيالكترون

د يـ  اسـت كـه با     يرات جـد  يـ  ا ين مقررات دارا  يه اروپا ا  يادسه با اتح  يدر مقا ،  ن حال يا
 يم خـصوص  يت از حر  ينه حما يفقدان مقررات جامع در زم    ،  گري د ياز سو . مرتفع شوند 

 در يشخصهاي   دادهت از ي مانع از آن خواهد بود كه حما    يط واقع ي و در مح   ي كل طور به
 كـه   ييرا در اكثـر كـشورها     يـ ز. ده و اجرا شود   ي فهم يدرسته   ب يو مراجع ادار  ها      دادگاه

ت از  يـ مقـررات نـاظر بـه حما      ،   وضع شده اسـت    يشخصهاي     دادهت از   يمقررات حما 
 بـا   يدگير مراجـع رسـ    يو سـا  ها      ست كه وجود دارند و دادگاه      ا ها     سال يم خصوص يحر
 حـة ي ال يمدواريام.  كامل دارند  ييت قواعد ناظر بر آن آشنا     يز ماه يم مرتبط با آن و ن     يمفاه

، يم خـصوص  يت از حـر   يـ نه حما ي كه در بردارنده مقررات جامع در زم       يصم خصو يحر
رادات آن هر چه زودتـر بـه        ي است با رفع ا    ي مجاز ي و چه در فضا    يط واقع يچه در مح  

  .  برطرف شودنهيزمن يدر اموجود  ي حقوقبود ب برسد تا كميتصو

  ها يادداشت

                                           
  )Cadoux, pp.41-50. ركفني هاي  و ساير ابزارها  براي مالحظه تفصيل عملكرد اين ابزار(.1

2. Data protection 

3. Lex loci delicti 

4. Lex fori 

  مهنا كتاب

  فارسي

هـاي      منـدرج در مجموعـه مقالـه      ،  اصول حـاكم بـر حمايـت از داد        . )1384(حميد،  اصالني. 1
معاونت حقوقي و توسعه قضايي : تهران. حقوقي فناوري اطالعات  هاي      همايش بررسي جنبه  

 . اولچاپ . مركز مطالعات توسعه قضايي. قوه قضاييه

  . چاپ اول. شر ميزانن: تهران ،حقوق فناوري اطالعات) 1384(حميد، اصالني. 2

حمايـت  ،  حريم خـصوصي  ،  ابعاد حقوقي كاربرد كامپيوتر   . )1379ارديبهشت  (سيامك،  قاجار. 3
  . سال پانزدهم. خبرنامه انفورماتيك، از داده



    ستار زركالم    196

  

انعقاد  -مفهوم عقد (جلد اول ،  قواعد عمومي قراردادها  ،  حقوق مدني . )1376(ناصر،  كاتوزيان. 4
  . چاپ چهارم. ر شركت سهامي انتشا:تهران. )اضيتر. و اعتبار قرارداد

  التين 

1. Bainbridge David(2000). Introduction to computer law. Longman. Fourth Edition.  

2. Cadoux, Louise(2000). "Les solutions techniques de protection de la vie privée". 

in La protection de la vie privée dans la société d'information.(sous la direction de 

Pierre Tabatoni. Tome 2. Presse universitaire de france(Puf). première édition. 

pp. 41- 50.  

3. Debbasch Charles, Isar Hervé, Agostinelli Xavier(2002) Droit de la 

communication(Audiovisuel- Presse- Internet). Dalloz 1er éd.  

4. Directive n. 95/46/ce du Parlement européenne et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donneés(2002). in  

Lamy droit de l'informatique et des réseaux,(sous la directionde Michel Vivant et 

autres). éd. Lamy. n. 559, p. 375.  

4. Directive vie privée et communications éléctroniques du 12 juillet 2002, in 

File://A :\ DIRECTIVE%20VIE%20PRIVEE%20ET%20COMMUNICATION%2

0E. . .  

5. Directive 2006/24/ce du parlement européenne et du conseil, in Journal officiel    

de l'union européenne,13/4/2006, L 105/54 

6. Guinchard, Serge, Harichaux, Michèle et Tourdonnet Renaud(1999).  “Internet 

pour le droit. Paris. Monchrestien. pp. 228-232.  

7. Loi n. 78-17 du  6 janvier 1978 relative à l'informatiques, aux fichiers et aux 

libertés, Journal officiel du  7 janvier 1978 in Lamy droit de l’informatique et des 

réseaux(sous la direction de Michel Vivant et autres), n. 555, p. 354.  

8. Rigaux, François(2000). "Libre circulation des données et protection de la vie 

privée". in La protection de la vie privée dans la société d'information(sous la 

direction de Pierre Tabatoni). Tome 2. Presse universitaire de france(Puf). 

première édition, pp. 25- 40.  

9. Rowland, Diane and Macdonald, Elizabeth(2005). Information technology law. 

Cavendish publishing. third edition.  

10. Vivant, Michel et autres,(2002). Lamy droit de l’informatique et des réseaux. 

guide, solutions et application pratique contractuelle. Lamy.  

 


