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 چکیده

تمامی باید و دارند ها در ارائه خدمات اینترنت با حقوق مالکیت معنوی افراد ارتباط واسطه

مسئولیت مدنی  موجبعامل  هر دوقواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که 

توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ـ  . این پژوهش به روش تحلیلیشودآنان میبرای 

به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد توجه دهندگان خدمات اینترنت، با ارائه

این مسئولیت مدنی  های مبنایینظریهبر پایه  ،نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر

عملیاتی  ۀحالت تعیین محدودباید  ها. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکتستهاواسطه

به استناد نظریه خطر و قاعده  ر صورت عدم شناسایی کاربر مباشر،برای کسبه باشد. د

همچنین در مواردی  ها شد.به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت قائلتوان می ،لاضرر

که  ی و تفریط( یا در مواردی)تعدّکرده  ها از انجام وظایف قانونی خود عدولکه واسطه

سازی و عدم به مسدودنسبت ر به غیر هستند و کاربران در حال ایراد ضراطمینان یابند 
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 مقدمه

مالکیت فکری یا مالکیت  .هستندیت رؤها غیرقابلییداراملموس نبوده و برخی  همیشهارایی افراد د

مالکیت نسبت به آن محفوظ است. اقسام مختلف  حقوق و حقکه است اموال نوعی از این  ،معنوی

ها نقش ییدارادر نظام اقتصادی،  ازآنجاکهد. نشویماختراعات، حق مالکیت معنوی محسوب 

اشاره کرد  1141نون سال توان به وضع قایماز دیدگاه تقنینی  ،ی در مسائل روزمره دارندتوجهقابل

سال حق انحصار است. این  12یک اثر، نسبت به منافع مالی آن، دارای  ۀآن، پدیدآورند به موجبکه 

خالق  عنوانبهشود. اما ذکر نام فرد یماثر فکری محسوب  ۀیدآورندپدی مخترع و هازحمتحق مزد 

از وضع این ماده حقوقی، هدفی  گذارنقانونیست.  مذاکرهقابلوجه یچهبهو یشه بوده هماثر، برای 

 .های جدید نداردجز تشویق مردم به ثبت طرح

خلق آثار هنری، حق  .و همواره به شکل اختراع نیستدارد مالکیت معنوی صور مختلفی 

مالکیت معنوی جای دارند. در این پژوهش به  ۀدر حیط غیرهوها پیشه، مالکیت برخی شرکتوکسب

پرداخته  است، های واسطه خدمات اینترنتی مرتبطیت معنوی که به شرکتبررسی نوعی از مالک

جدید  کاروکسب، دارای حقوق مالکیت معنوی نسبت به نخستدر نگاه ها گونه شرکت. اینشودمی

حال در عینشوند. درمی و از نگاهی دیگر، تحت قانون تجارت با نام دلال شناختههستند خود 

. در حقوق مسئولیت مدنی هرگاه کنندتمامی حقوق اشخاص را رعایت  یدبا برخورد با شهروندان

وارده به  هایتبا جمع سایر شرایط، مسئول جبران خسار ،ورود ضرر به دیگری شودسبب کسی 

یا  ارائه. در فضای مجازی و در دنیای فناوری اطلاعات نیز ممکن است در زمان استدیده زیان

 به اشخاص مختلف وارد شود. هاییتساراستفاده از خدمات اینترنتی، خ

ترین موضوع کنندگان خدمات اینترنتی باشد. مهمایراد ضرر ممکن است از جانب کاربر یا ارائه

 عنوانبهدهندگان خدمات اینترنت مبنای مسئولیت آنان است. ارائه کردنمشخصزمینه، در این 

ر این راستا دارند و در چه موضعی قرار بسته به اینکه چه نقشی د ،این خدمات ارائههای واسطه

 ۀبرای توسع گذارقانونکه بیان شد،  طورهمانتوانند مسئولیت متفاوتی داشته باشند. می ،گیرندمی

توجه به  باکه پژوهش آن است است. هدف ب کرده های جدید قوانین حمایتی مصوّکاروکسب

 .کنددر قبال کاربران بررسی را ی آنان ، مسئولیت مدنهاشرکتاین  ۀحقوقی چندجانبهای جنبه

 معنویمالکیت  .3
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به معنای خواستن تعبیر شده است )فرهنگ لغت معین(. اموال و از ریشه میل  عربی ایکلمه «مال»

)فرهنگ لغت دهخدا(. از دیدگاه حقوقی شود میو به تصرف افراد اطلاق است ر مال نیز جمع مکسّ

؛ دوم اینکه مفید باشد و نیازی را برآوردنخست اینکه  است: دهش گذاشتهبودن دو شرط برای مال

 .(41: 1174)کاتوزیان،  یافتن به شخص یا ملت معین باشدتخصیصقابل

ت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. از مالیّ بایدمورد معامله  ،قانون مدنی 215ماده  به موجب

 باشد. شده پرداختهد رغبت بوده و بهایی برای آن که مورشود یمگفته چیزی به دیدگاه فقهی نیز مال 

اد قانونی به فاز م توانی، اما اوصاف این حق را ماست یت را تعریف نکردهکقانون مدنی ایران مال

نیز همان قانون  11از ماده  .مطلق است ییت حقکمال ،قانون مدنی 12ماده  به موجبدست آورد، 

 گذارقانونکه  شودیاز قانون مدنی استفاده م شدهگفتهبه مواد بنا  .شودیبودن آن برداشت مانحصاری

اعتباری میان مالک و مال دانسته است. باب دوم از کتاب اول مشخص  ایمالکیت را علاقه و رابطه

 شود.یت حقی است قانونی که برای اشخاص نسبت به اموال ایجاد مکیمالکند می

 مفهوم مالکیت معنوی. 3-3

به وسعت  با توجهد کرد. نآن حقوقی را ایجاد خواه ۀیدآورندپد، برای اندایجاد شده تلاشبا خلق آثاری که 

به حقوق  مرتبط مسائلدر ابتدا حمایت از طلبد. یمی مفصلی را هابحثاین مطلب شمول مالکیت فکری، 

رفت. این رویه تا گاختراع از طریق اعطای امتیاز با طرح دعاوی در محاکم صورت میویژه بهمالکیت صنعتی 

برای حمایت از اختراع  یبسیاری از کشورها درصدد تهیه قوانین پس از آنادامه داشت و  ماواسط قرن هفده

قوانین ملی خود را  ، نخستین1331فرانسه در سال  پس از آنو  1732در سال  امریکاعد ملی برآمدند. در بُ

 (.12: 1114رحسینی، )می در رابطه با حمایت از اختراع به تصویب رساندند

ت کیقوانین مربوط به مال کردنِمتحدالشکل بهاز دو قرن گذشته میل و گرایش کشورها  یباًتقر

 و یبرای انتقال فناور المللیینعد جهانی و فراملی افزایش یافت. تمایل بصنعتی و حمایت از آن در بُ

المللی شده در نمایشگاه بینارائه خارجیِ هایکافی از اختراعنبود حمایت افزایش تجارت جهانی و 

 جمله دلایل کشورها برای حمایت جهانی از حقوق مالکیت صنعتی دانست توان ازوین را می 1171

 (.12: 1114میرحسینی، )

اصلی این  ۀدر پاریس برگزار شد. نتیج 1171در سال  المللیینبه دنبال کنگره وین، کنگره ب



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 111

 

 یگذارقانونتعیین مبنای  ۀرا با وظیف المللییننفرانس بها، ککنگره آن شد که یکی از دولت

نویس کنوانسیونی در متحدالشکل و در زمینه مالکیت صنعتی برگزار کند. به دنبال آن کنگره، پیش

برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل شود.  المللیینب هاییهاتحادکرد پاریس تهیه شد که پیشنهاد 

در پاریس،  1112در سال  المللیینبرای شرکت در کنفرانس ب یانامهوتبه همراه دع نویسیشاین پ

 نویسیشپ متن ۀآن کنفرانس، تهی ۀتوسط دولت فرانسه برای تعدادی از کشورها ارسال شد. نتیج

 1111شوند. در سال ترین اجزای کنوانسیون پاریس محسوب میادی بود که هنوز مهمفحاوی م

ر پاریس برگزار شد که به پذیرش نهایی و امضای کنوانسیون پاریس جدیدی د یپلماتیککنفرانس د

 (.12: 1114میرحسینی، )انجامید برای حمایت از مالکیت صنعتی 

 در حقوق کشورها مالکیت فکری. 1-3

حقوقی است که از طرف جامعه به اشخاص حقیقی » :شودیدر تعریف حقوق مالکیت فکری گفته م

شده در استفاده یهااسامی و نشان ،ها، طرحهاادبی و هنری، اختراعیا حقوقی به خاطر خلق آثار 

از حق خود  یرمجازغ ۀدیگران را از استفاد دهدیاین حقوق به دارنده اختیار م .شودیتجارت داده م

 (.12: 1131)یزدانیان، «. کندمحدودی منع  ۀدر طول دور

های فکری در حوزه هاییتفعالمالکیت فکری حقی است نسبت به نتایج  ،دیگر یدر تعریف

 .صنعتی، علمی، ادبی و هنری

ارزش تجاری و اقتصادی آن به این  بر یهبا تکبیشتر حقوق مالکیت فکری  1لاکامن در حقوق

از است و عبارت  یرملموسجمله اموال شخصی غ حقوق مالکیت فکری از» شود:یشیوه تعریف م

لی تجاری که قانون آن را واجد ارزش دانسته و از آن و اطلاعات در قالب ک هایدهاز ا یامجموعه

 .«کندیحمایت م

دریافت حقوق مالکیت فکری از اموال غیرملموس و غیرمادی حمایت  توانیم یدرستبه در واقع

 تجلی ایده و با از نظراین امر  ،شودیمادی نیز حقوقی را مترتب م یک شیو اگر این حقوق بر  کندیم

ک آفریننده که در قالب صفحات کتاب یایده و بیان  برای مثال .است یش ر کالبد آند شدهیتحما فکرِ

ن اثر و محمل اثر کار آسانی یز بییاگرچه همیشه تم ؛کتاب فقط خودِو نه شودیحمایت م است، آمده

                                                      
1. Common Law 
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همان حق انحصاری مالک  در واقعکند که حمایتی سلبی را ایجاد مینوعی نیست. حقوق مالکیت فکری 

. کندوی منع  ۀبدون اجاز اشییدیگران را از استفاده از دارا دهدیضمنی به مالک حق مبه طور  که است

 (.12: 1114)حبیبی مجنده،  مالکیت است ۀبودن حق، علامت مشخصواقع انحصاریبه

بدان است و این  ینآفرآن مشکل یرمادیرملموس به دلیل ماهیت غیانحصاری اموال غ کملت

و مانع دسترسی سایرین شد. کرد طور فیزیکی مراقبت  توان از این اموال بهینم ولاًمعناست که معم

طور  آن بتوان به یلهوس که بهاست کرده  مشخصابزارهایی را  گذارقانونبرای جبران این نقیصه، 

 .سایرین حمایت کرد ۀاستفاد یهعل یرملموسقانونی از اموال غ

« قانون ثبت علائم و اختراعات»یت فکری وجود دارد. مقررات مختلفی در ایران در مورد مالک

حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت  به 1111نامه اصلاحی آن مصوب آیینو  1112مصوب 

اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و »المللی معروف به پردازند. پیمان بینو تجارت می

به آن ملحق شد، از دیگر اسناد قانونی ایران  1117ر سال که ایران د 1111مصوب « تجارتی و کشاورز

حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و  ۀدر زمین. است ینهزمدر این 

قانون ترجمه و تکثیر کتب و »در کنار  1152آن مصوب  یینامه اجراآیینو  1141مصوب  هنرمندان

 است. ز منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینها 1152مصوب « نشریات و آثار صوتی

 واسطه. 1

کلی امکان دسترسی طورن دسته از بازیگران حاضر در فضای سایبر هستند که بهآهای اینترنتی واسطه

برخی خدمات جانبی مانند میزبانی یا مدیریت دار عهدهیا کنند میبه اینترنت را برای سایرین فراهم 

. در این پژوهش مسئولیت مدنی (111: 1135 ،ساوراییو  )ملکوتیهستند محتوا  یدولها یا تسایت

است. در اینجا به شده ها از دیدگاه حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت مدنی بررسی گونه واسطهاین

 پردازیم.میحوزه خدمات اینترنتی های معرفی اقسام واسطه

 دهندگان خدمات اینترنتی یا رساهاارائه. 3-1

. سازندمین را فراهم آدسترسی به شوند که میبه اینترنت محسوب  دهای وروساها در واقع دروازهر

شود که هم امکان هایی گفته میشرکت و هامؤسسهدهندگان خدمات اینترنتی در معنای عام به ارائه
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ات خدم ارائههمچون  مواردی و هم خدمات برخط یاآورند میدسترسی به اینترنت را فراهم 

به را خدمات تجارت الکترونیکی  و اینترنتی و خدمات میزبانی، یجووخدمات جست، رایانامه

 .(241: 1134، )میری دهندمی ارائهکاربران 

در  اند.و رسا نام برده شده آوادهندگان خدمات اینترنتی با عنوان ارائه مقررات ایران در قوانین و

خدمات اینترنت  دهندگانارائهوا برای آاز لفظ  ،نی و اینترنترساخدمات اطلاع ارائهنحوه  نامهآیین

رسانی و اینترنت کننده خدمت اطلاعارائهواحدهای جدیدتر نامه یینآولی در است، استفاده شده 

وا یا آنخست  نامهآیین 1ماده  1-1در بند  .به کار رفته استواژه رسا برای این عنوان  ،1112مصوب 

ISP 

رسانی و اینترنت خدمات اطلاع ۀکنندارائهو مراکز ها مؤسسهها یا ن شرکتآاز  منظور وآمده  1

 .(122: 1111)نقیبی،  عنوان شده است

یک رسا »... شده است: خدمات اینترنتی مقرر  ۀکنندارائهدوم در تعریف رسا یا همان  نامهآییندر 

ضروری دسترسی و اتصال  ءورد و جزآمی ی و اینترنت را فراهمرساناطلاعاتصال به شبکه  ISPیا 

 «.استافراد به شبکه اینترنت 

قانون جرایم  54که در اجرای ماده  وری و استنادپذیری ادله الکترونیکیآنامه جمعیینآدر 

گونه تعریف خدمات دسترسی این دهندگانارائه ،1در بند الف از ماده شده است، ای تصویب رایانه

های خدمات دسترسی اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکهدهندگان ارائه» :اندشده

مانند  ؛آورندمستقل دیگر فراهم می ۀالمللی یا هر شبکیا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بینای رایانه

 .«ای و مخابراتیرایانههای کنندگان خدمات دسترسی به شبکهکنندگان، عرضهکنندگان، توزیعتأمین

 دهندگان خدمات میزبانیهئارا .1-1

خدمات پایدار ذخیره اطلاعاتی است که روی سرور میزبان  ارائه» در تعریف میزبانی گفته شده است:

 «.نمایش و دسترسی استقابل ،ن را مشاهده کنندآو برای اشخاصی که تمایل دارند است قرار گرفته 

ها نوع داده .استدسترسی نترنت قابلدیجیتال است که از طریق ای ذخیرهمحل  ،سیستم میزبان

ای و اسناد متنی و افزارهای رایانهمتنوع بوده و شامل نرم ،شوندکه در سیستم میزبان ذخیره می

ای از روابط سیستم میزبان دارای طیف گسترده ۀدارند شود.دیگری می ۀنوع داد گرافیکی و هر

                                                      
1. Intrnet Service Provider, Information Service Provider 
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تواند مالک داده باشد یا به نحو می روازاین ؛شده در سیستم میزبان استذخیره ۀاجتماعی با داد

 .(15: 1111 ،)صادقی ها کنترل داشته باشدنآ ۀفعالی بر هم

 ۀادل پذیریوری و استنادآنامه جمعیینآ 1از ماده  «ب» در بند، دهندگان خدمات میزبانیارائه

های توسط سامانهشده اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد ،الکترونیکی

یا رأساً  کنند تامی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار ای، مخابراتی و ارتباطیِرایانه

داخلی های نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکهبرای را ای رایانههای توسط کاربر متقاضی، داده

خدمات خود  ،خدمات میزبانی دهندگانارائه .ندذخیره یا پردازش کن ،المللی یا هر منظور دیگریا بین

 تقسیم هستند:قابلانواع زیر و به کرده  عرضه خدمات دسترسی دهندگانارائهرا از طریق 

 امحتو کنندگانتأمین .3-1-1

به ایجاد یا قراردادن اطلاعاتی خواه به صورت متن، تصویر اقدام شخصی است که  امحتو ۀکنندتأمین

 ۀکنندتأمینبه جهت گستردگی مفهوم  کند.مین را در فضای شبکه اینترنت آ یا صوت یا مانند

نوعی با اشخاصی شود که بهتمامی شامل تواند می ،گفته شد ترپیشکه  طورهمانمحتوی، این مفهوم 

این  تواند حسب مورد کاربر یا رسا یا مدیر سایت باشد.می امحتو ۀکنندتأمین .کار دارندواینترنت سر

ی و اینترنت )رسا( رساناطلاعخدمات  ۀکنندارائهواحدهای  نامهآیین 2در بند صراحت به وضوعم

 مورد اشاره قرار گرفته است.

 هاو مدیران سایت کنندگاناداره. 1-1-1

به  کنندگانجعهارا برای کاربران و مر امکان بارگذاری و تخلیه ،اندازی سایتها ضمن راهمدیران سایت

 کنندگانمدیران و ادارهگفتنی است . کنندمیو بر عملکردهای محتوایی سایت نظارت کرده  راهمها فسایت

 .(112: 1113، الهینعمت) باشندنیز محتوا در سایت تحت مدیریت خود  کنندگانارائهتوانند از ها میسایت

 هامسئولیت مدنی واسطه شناسایی. 1

های اینترنتی اعمال ا برای رژیم مسئولیت مدنی واسطهدر دنیا، مبانی متفاوتی ر یهای حقوقنظام

توان مسئولیت ( مییرمستقیمو غبررسی این رژیم و توجه به نوع عملکرد واسطه )مستقیم  . باکنندمی

های مسئولیت مدنی را ترین رژیمعمدهنیز و در هر مقوله تقسیم کرد اصلی  ۀها را به دو مقولواسطه



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 111

 

 .ردبندی کبخشبه چند نظریه 

 مستقیم )ناشی از عمل خود( بارزیاندر قبال اعمال ها مسئولیت واسطه. 3-1

اینترنتی در رابطه با اعمالی است که مستقیم  یهامبنای مسئولیت واسطه بارۀبحث در قسمت،در این 

 شود.این اعمال به اشخاص ثالث و کاربران خسارت وارد می ۀنتیج دهند و درو بالمباشره انجام می

دهند. گاه به های مختلفی ارائه میاینترنتی فعالیت یهاواسطه ،تر توضیح داده شدکه پیش طورانهم

گاه در کسوت  ؛پردازندمی هاست،آن ۀترین وظیفارائه خدمات دسترسی به اینترنت که اصلی

منظر قواعد از  .آورندروی میها سایت ۀو گاه حتی به مدیریت و ادار ،آیندمیبر امحتو ۀکنندتأمین

مستقیم و غیرمستقیم انجام شود و بر پایه این دو  ۀتواند به دو شیومی بارزیانفعل  ،مسئولیت مدنی

اشخاص دخیل در ورود خسارت نیز  ،است بارزیاننوع از فعل که بیانگر نقش و جایگاه فاعل فعل 

 :(54: 1135)ملکوتی، شوند میبه دو دسته تقسیم 

 ؛دهدرا مستقیم انجام می باریانز. فاعل اصلی که فعل 1

 بارزیانو تحقق فعل  نقش داشته بارزیانمستقیم در ارتکاب فعل . سبب فرعی یا عاملی که غیر2

 .کندمی را تسهیل یا تجویز

 بارزیانارتکاب اعمال  در مورد یابیمدرمیهای حقوقی کشورهای مختلف دنیا با نگاهی به سیستم

 .بینی و اعمال آن سفارش شده استخطر پیش هینظر و ریتقص برمبتنینظام  دو ،مستقیم و بالمباشره

در قبال اعمال ها شده این است که عملکرد واسطهیاد هایاز پرداختن به نظریهپیش مهم  ۀاما نکت

 :(122: 1131)عباسی و نوده،  پذیر استبه دو صورت امکان شان،مستقیم بارزیان

دهندگان خدمات اینترنتی آگاهانه در ایجاد زیان دخالت دارند و از رائهها و ازمانی که واسطه. 1

 ؛خود اطلاع دارند بارزیانخلاف قانون و  عواقب عمل

بلکه  ،زمانی که ورود ضرر به کاربران یا اشخاص ثالث ناشی از تعمد و عملی آگاهانه نیست. 2

خدمات با  ۀدهنداینکه رسا یا ارائه مانندکند؛ می خسارتی بروز هاینظام نکردنِاز مسامحه یا رعایت

 .کندمیها زیان وارد بودن به آنمسدودسازی محتوای کاربران با توجیه یا گمان قانونی

بودن عمل کمتر مورد عمد و آگاهانهاز نظر در جبران خسارت ها واسطه در حالت اول مسئولیت

 ؛شودنظریه مسئولیت محض تحلیل می برمبتنیمسئولیت آنان  ،که گفته شد طورهمانو  تردید است
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دانان و ین حقوقب ،هاعنوان مبنای مسئولیت واسطهبه تقصیر و خطر ۀدو نظری ،در حالت دومولی 

 د.نطرفدارانی دارهای مسئولیت مدنی رژیم

 مستقیم بارزیانتقصیر در اعمال  برمبتنیمسئولیت . 3-3-1

موجب ورود خسارت به  ارتکابی که بارزیانر قبال اعمال دها مسئولیت واسطه ،این نظریه ۀپای بر

مگر  ؛مورد مسئولیتی ندارند تقصیر است. در واقع آنان در این برمبتنی ،شودکاربران و سایر افراد می

به  ،ای که منجر به ورود زیان شده استدیده قصور و کوتاهی آنان را در انجام یا ترک وظیفهاینکه زیان

نظر بسیاری از  بر اساسشده است و شناختهای این نظریه در حقوق کشور ما نظریه اثبات برساند.

. در حقوق سایر کشورها نیز این استتقصیر ما  مبنای اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ،اندانحقوق

 (.15: 1173)صفری، طرفدارانی دارد  ،هامسئولیت مدنی واسطهدر زمینۀ نظریه تاریخی رواج داشته و 

ها تحمیل مسئولیتی بر آن ،دنیافته توسط اشخاص را تغییر ندهها اطلاعات انتقالواسطه چهچنان

دست ه اطلاع واقعی یا ضمنی از فعالیت غیرقانونی یا محتوای غیرقانونی بها مگر اینکه واسطه ؛شودنمی

به باید ها واسطه . همچنینکنندبرای اجرای این امر کوتاهی  انجام اقدامات فوری در ند، ولیآورده باش

یا شده است اطلاعات از بین رفته است یا دسترسی به آن غیرممکن  ۀمحض اطلاع از اینکه منبع اولی

د )مواد ناین اطلاعات را از بین ببراست، شدن آن را داده دسترسقابلمقام قضایی دستور حذف یا غیر

 .(57 :1134 ،یحمان( )ر1112رسانی و اینترنت مصوب نامه خدمتآیین 14و  11

شده دادهبازبینی اطلاعات انتقال بارۀگونه تعهد کلی درها هیچنیز واسطه نامههمین آیین 15در ماده 

هایی که و موقعیت هااتفاق ۀبر جستجوی فعالانتوسط خود و همچنین تعهد کلی مبنی هشدیا ذخیره

 ندارند. ،گیردمی ها فعالیت غیرقانونی انجامدر آن

برخی اعمال  بارۀاینترنتی درهای واسطه ،شدهعمل یادلدستورا 11و  17و  12-14مفاد  بر اساس

نقض مصادیق مالکیت فکری مرتکب با حتی اگر کاربر  ؛انداز مسئولیت معاف شدهمستقیم خود 

است که آن این موضوع حاکی از آورد. را به دیگران وارد  هاییتو خسارباشد تخلف شده 

با اثبات این تنها واجد مسئولیت نیستند و  ،طور مستقیمه ب بارزیانارتکاب اعمال ها در مورد واسطه

با مسئول خواهند بود.  ،اندیا مرتکب قصور و کوتاهی شده اندنکردهموضوع که به وظایف خود عمل 

 دهندگان خدمات اینترنتی در سه مورد از مسئولیت معافها و ارائهواسطه شده،گفتهبه موارد  توجه
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انتقال  ۀتنها وظیفجایی که  (2؛ کنندمی مجرای عبور فعالیت عنوانبهفقط جایی که ( 1 :هستند

سازی که نقش تسهیل در دریافت و ذخیره در مواردی (1ند؛ دار عهدهبر را  ااطلاعات و محتو

 .کنندایفا میالوصول و میزبانی( را سهل ۀاطلاعات )ذخیر

 مستقیم بارزیانخطر در اعمال نظریه  برمبتنیمسئولیت . 1-3-1

 کند،ها خسارت و ضررهایی را به کاربران نهایی وارد هرگاه اقدامات واسطه ،این نظریه ۀبر پای

سببیت و وقوع زیان است و  ۀملزم به اثبات رابط دیدهیانزمسئولیت مدنی آنان مفروض است و 

دیده الزامی به اثبات تقصیر تنها زیاننه ،هها ندارد. مطابق این نظرینیازی به اثبات تقصیر این واسطه

 از خود را ،یا وقوع تقصیرفقدان توانند با اثبات ها نیز نمیواسطهخودِ بلکه حتی  ،ها نداردواسطه

 (.41: 1173)صفایی، کنند  امبرّ بارزیان مسئولیت مدنی ناشی از فعل

 .ناگونی مطرح شده استدر خصوص این دیدگاه در حقوق ایران و سایر کشورها مباحث گو

با توجه به قوانین و مقررات در حقوق ایران و کشورهای ها پذیرش این نوع مسئولیت برای واسطه

به اینکه در حقوق کشور ما در مباحث مسئولیت مدنی  با توجهزیرا  ؛محل بحث جدی است ،دیگر

نظریه در مورد این  پذیرش ست،بدون تقصیر استثناهای مسئولیت اصل بر تقصیر بوده و اساساً 

 رسد.می به نظردشوار  حقوق ایران درشده های یادواسطه

ضروری  (Ispاینترنت )آوا  ی ورساناطلاعخدمات  ارائه ۀنامآیین 4ماده در همین راستا توجه به مفاد 

ر ( دارای مسئولیت حقوقی و قانونی دISPمدیریت )آوا : »آمده استنامه آییناین رسد. در می به نظر

«. است گوپاسخاداری و اشخاص است و نسبت به موارد و تعهدات زیر  ،قضایی مقاماتمقابل کلیه 

 «.کندمی( عرضه Ispبرای محتوایی است که خود )آوا » ،1-4در بند مصادیق  این یکی از

نامه در پی ایجاد مسئولیت بدون نامه این است که آیا آیینتوجه در این آیینمسئله مهم و قابل

شاید ظاهر این عبارات گویای این نوع از مسئولیت  ست؟هاخطر برای واسطه ۀپایه نظری تقصیر و بر

مورد قبول . پذیرش این موضوع ارائه خدمات اینترنت است هایعنوان یکی از واسطهبهها Ispبرای 

 مسئولیتِ اصل بر ،در حقوق ما نظر به مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنیرسد، زیرا به نظر نمی

مادون از  ۀنامه در مرحلقوانین و مقررات، آیین مراتبسلسلهرعایت از نظِر و  استتقصیر  برمبتنی

بالاتر از خود شود و وجود مسئولیت بدون  تواند مختص مقررات برتر ونمی و قانون عادی قرار دارد
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 (.12: 1132)شیخی، پذیرفتنی نیست تقصیر در این راستا 

 ،کندمیتقویت ها بینی این نوع مسئولیت را برای واسطهدیگری که پیش ۀمقرر در حقوق ایران

هرگاه در بستر : »ماده آمده استاین است. در  1112قانون تجارت الکترونیکی مصوب  17مفاد ماده 

 ۀجز در نتیجـ  خصوصی و دولتی هایمؤسسهالکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم  هایهمبادل

مسئول جبران ها این مؤسسهخسارتی به اشخاص وارد شود، ـ رتباط الکترونیکی قطع فیزیکی ا

مگر اینکه ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران  ؛خسارت وارده هستند

 .«این اشخاص خواهد بود ۀبر عهد هاتخسار

 ،هاه مسئولیت واسطهبرای توجی 1112قانون تجارت الکترونیکی مصوب  17ماده استناد به  زمینۀ در

 «فعل شخصی افراد»و « قطع فیزیکی ارتباط»ها صرفاً در مورد برخی با توجه به اینکه مسئولیت واسطه

که نقص یا ضعف سیستم  و در مواردیشده ، مستثنی است خارج بودهها اختیار واسطه ۀکه از حیط

در صورت وقوع  ،اندی شدهمسئول تلق ،بدون توجه به عنصر تقصیر ،به بار آورند هاییتخسار

 هایتمگر اینکه ثابت کنند خسار است؛م مسئولیت مدنی آنان مسلّ ،هاخسارت ناشی از فعل واسطه

 (.54: 1131باشد )زرکلام، ( کاربرناشی از عامل خارجی )قطع فیزیکی یا فعل شخص ثالث )

 ،«و ضعف سیستم نقض»زیرا عبارت  ؛ماده صحیح نباشداین رسد چنین تفسیری از به نظر می

در راستای ارائه خدمات اینترنت است و با  هاییهای چنین مؤسسمربوط به وظایف خاص و حرفه

 و استاین موضوع از مصادیق تقصیر )تفریط و قصور(  ،توجه به مقررات قانونی حقوق ایران

مسئولیت  اند،کردهخطر را استنباط  ۀنظری برمبتنیماده مسئولیت این نظر کسانی که از برخلافِ 

 رسد.می به نظرتر منطقی دهندگانتقصیر این ارائه برمبتنی

 )اعمال غیرمستقیم( کاربران بارزیانها در قبال اعمال مسئولیت واسطه. 1-1

از اقدامات آنان  چنانچهیکی از فعالان اصلی فضای مجازی کاربران هستند و  ،که گفته شد طورهمان

های موضوع مسئولیت واسطه ،بودن مسئولیت آنانعلاوه بر مطرح ،شود به اشخاص ثالث زیانی وارد

مبنای  بارۀطرح است. درنیز قابلهستند، اینترنتی که پل ارتباطی ورود کاربران به فضای سایبر 

برخی  .استشده مختلفی عنوان  هایهنتی در فرض اخیر نظریراینتهای مسئولیت مدنی واسطه

گروهی دیگر این مسئولیت را بر  ؛دانندنظریه تقصیر می برمبتنیمورد  ینرا در اها مسئولیت واسطه
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بر را کاربران  بارزیاندر قبال افعال ها مسئولیت واسطهای و دسته کنندتفسیر میمبنای نظریه خطر 

مسئولیت ای سرانجام عدهکنند. میمطرح  ، و استناد عرفی)قابلیت استناد(فرض تقصیر اساس

 هاههریک از نظریدر ادامه . دانندمیاین موضوع را مسئولیت مطلق ناشی از فعل غیر در ها واسطه

 گرفته است.مورد بررسی و تحلیل قرار 

 هانظریه تقصیر در مسئولیت غیرمستقیم واسطه. 3-1-1

های اینترنتی مجرای دسترسی کاربران به فضای مجازی هستند. آنان کاربران را در اعمالی که واسطه

رصد کاربران در فضای مجازی  ۀوظیفسویی کنند. از نمی همراهی ،دهندضای مجازی انجام میدر ف

که از اقدامات  نباید زمانی ،ان کشورهای مختلفگذارقانون. اما از منظر بر عهدۀ آنان نیستنیز 

 بارزیانال همچنان به ارائه خدمات دسترسی به کاربران برای تداوم اعم ،کاربران آگاهی یافتند بارزیان

 ۀما را به نظری ،هاتواند در تعیین نظریه مبنایی مسئولیت واسطهاین دو نقش متفاوت می ادامه دهند.

 بارۀاین نظریه در حقوق داخلی کشور ما و کشور خارجی در .رهنمون سازد ،آشنای تقصیردیر

 :(41: 1175)صفایی،  گونه تبیین شده استاینها مسئولیت واسطه

بیشتر کاربران  بارزیانناشی از افعال ها مسئولیت مدنی واسطه ،رفداران این دیدگاهاز منظر ط

مبنای مسئولیت  عنوانبهطرفداران نظریه تقصیر  .است« احتیاطیبی»و « تقصیر»ناشی از دو عنصر 

مشابه انجام کار و مقایسه با موارد  ۀعنوان واسطبهآنان های اینترنتی با تحلیل نقش و جایگاه واسطه

نقل در قانون مدنی و وکار، وکیل، متصدیان حمللالعمحق مسئولیت دلال،ماننِد در حقوق ما 

اند. به توجیه دلیل انتخاب این نظریه پرداخته ،شدن آنانشناختهواسطه امینه و ب ،نمایندگان تجاری

کار و العملدلال، حقند مان کلیطورها به، مسئولیت واسطهی مااین گروه معتقدند چون در نظام حقوق

مسئول تلقی  ،سرزنشی انجام نداده باشندکه عمل قابل تا زمانی ،نظریه تقصیر است برمبتنیغیره 

است و نوعی برده های نامدستهشان مانند اینترنتی نیز که ماهیت عملهای بنابراین واسطه شوند؛نمی

 .یعنی تقصیر هستندمسئولیت  یتابع همان مبنا ،دهندگری انجام میواسطه

 هاواسطه مستقیمغیرنظریه خطر در مسئولیت . 1-1-1

. طرفداران این نظریه به دلایل مختلفی استخطر  ۀنظری ،هامسئولیت واسطه بارۀدیگر درمطرح  ۀنظری

 شود:شان اشاره میترینکنند که در ادامه به مهماشاره میاینترنتی  یهابرای توجیه مسئولیت محض واسطه
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نظریه در ابتنای مسئولیت بر نظریه خطر معتقدند این طرفداران : هابودن فعالیت واسطهخطرناکالف( 

وجود ریسک بالا در  :از جمله خطرناک استبه دلایلی ها( خدمات اینترنتی )واسطه کنندگانماهیت ارائه

پیشگیرانه ای اقدامات جرا حتی باناتوانی عامل در کاهش ریسک ؛ شدت زیان در رویدادها ؛ وقوع زیان

 .(51: 1134)رحمانی،  هابودن محل فعالیت واسطهنبودن و نامتعارفمشخص؛ و متعارف

که در مباحث مربوط به مبانی مسئولیت مدنی و در  طورهمان: ایجاد خطر در برابر انتفاعب( 

این وارده بر جدی  هایطرفداران نظریه خطر پس از انتقاد ،اندان گفتهنظربخطر صاح ۀبحث نظری

، نظریه خطر در برابر رایجهای بندیدر این راستا یکی از تقسیماند. آن داشتهسعی در تعدیل  ،نظریه

اند، ندیده منطقیرا  بارزیانشخص در برابر کار  قراردادنِچون مسئولآن پیروان  که انتفاع است

مبنای اخلاقی آن را  ،و از این راه اند مسئولیت را عوض متقابل سودجویی و انتفاع قرار دهندخواسته

عادلانه  ،بردمی ناشی از این قاعده است که هرکس سود کاری را ،ترتیب مسئولیتحفظ کنند. بدین

این باورند که  نظریه برپیروان این  (.135: 1112، است که زیان آن را نیز تحمل کند )کاتوزیان

باید  ،بینی استپیشقابلها زیان در آن فعالیت دادنفعالیت اقتصادی که خطر بالای روی ۀبرپاکنند

 کنند.بالای آن را تحمل های مسئولیت آن خطر و هزینه

 ،نظریه خطرپذیرش بدون اند و استناد کردهعلل دیگری به نظریه این طرفداران : لیسایر دلا( ج

ها مناسب واسطههای ییتوانا؛ زیان بدون جبران ماندنِ دانند:میبه شرح ذیل را آن  برمبتنیمسئولیت 

کاربران و نظارت  بارزیانتوان کنترل اعمال ؛ زیان ۀکنندبودن عامل ایجادناشناس؛ ن خسارترادر جب

 .بر منبع خطر

مخالفان  ،هالی از سوی طرفداران نظریه خطر در مسئولیت غیرمستقیم واسطهیابراز دلارغم به

 اند:نقدهایی جدی بر آن وارد کرده

احتمال وقوع خسارت و رغم بهزیرا کرد، را خطرناک تلقی ها ن ماهیت فعالیت واسطهتوانمی. 1

درست از خدمات و  ۀکم به همان اندازه نیز احتمال استفاددست ،هاواسطههای بودن فعالیتخطرناک

 ؛(15: 1131)ابهری و میری،  وجود داردها سوی کاربران واسطه شده ازامکانات ارائه

ه هایی بفعالیتبرای در برابر انتفاع معمولًا ها نظریه خطر برای واسطه برمبتنیمسئولیت شدن قائل. 2

های ارائه خدمات اینترنت های واسطهکه فعالیتحالیدر ؛که نامتعارف و خطرناک باشدرود میکار 

خطر به  بریمبتنتحمیل مسئولیت  دیگرازسویرود. نمی به شمارکلی فعالیت اقتصادی نامتعارف طورهب
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در پی دارد و آنان را در موقعیتی  شانرا برایای اقتصادی ناخواسته پیامدهای ،مربوطههای و هزینهها واسطه

 (.15: 1131ابهری و میری، )خود ادامه دهند های طور طبیعی به فعالیته توانند بنمی دهد کهقرار می

و بر  باشدمواردی از اسباب مسئولیت  تواند درنمی بودن عامل ایجاد زیانهرچند ناشناس. 1

کند، ایجاد مسئولیت تواند نمیسبب مجمل یا ناشناخته  یحقوقهای مبنای مباحث مربوط به بحث

محل تردید  ،به معنای حقوق آنها بودن واسطهدر موضوع مورد بحث ما، نخست اینکه سببولی 

توان نمی )کاربر( مشخص است و بارزیانعمل  مباشرِ ،هابودن واسطهدوم اینکه با فرض سبب ؛است

چند عامل  ی بهاگر بروز خسارات را به طور اجمال. سوم اینکه راحتی نقش کاربر را نادیده گرفتبه

مطرح در بحث  هایهنظری ۀبر پایکنیم، منتسب بدانیم ولی نتوانیم عامل اصلی ارتکاب را مشخص 

 .به شمار آوریمامناً مسببین مسئول را مقصر یا متضکنیم مسئولیت را تقسیم باید  ،سبب مجمل

کارگری و های معمولاً در رابطه بارزیاندلیل مربوط به توان کنترل و نظارت بر اعمال . 4

 ؛عهده دارد نظارت و هدایت کارگر را بر ۀشود که در آنجا کارفرما وظیفکارفرمایی استناد می

واسطه و کاربر )مشترک( و کارفرما و کارگر  بینکه در موضوع مورد بحث ما این قیاس حالیدر

 عنوانبهرا واسطه پولی  ،کارگری و کارفرمایی ۀهمچنین در فرض ما مانند رابط. الفارق استمع

مبلغی را  شدهمشترک یا کاربر به واسطه سرویس دریافتبرعکس بلکه  ،پردازدنمی دستمزد به کاربر

نظارت  ،شده توسط ایناناعمال کاربران و محتوای عرضه برها نظارت واسطه دیگرازسوی .پردازدمی

گاه توانایی کنترل و نظارت محتوایی بر اطلاعات هیچها واسطه .ییشکلی و تشریفاتی است نه محتوا

 .کاربران را به معنای کامل ندارند ۀشددریافتی و ذخیره ،رسالیا

 هاواسطه مستقیمغیرفرض تقصیر در مسئولیت . 1-1-1

 را ارائه خدمات اینترنت یهاامکان تبیین مسئولیت واسطه ،یگر از نویسندگان حقوق داخلیبرخی د

اینکه فرض تقصیر نخست  :دارای دو مزیت است یتبیینچنین اند. فرض تقصیر متصور دانسته ۀبر پای

توسط کاربران یا اشخاص ثالث امکان اقامه دعوی علیه  بارزیانواسطه در صورت وقوع فعل 

او بر فرض تقصیر ثابت است مگر اینکه واسطه عدم  ۀکند و مسئولیت اولیمی را تسهیلها واسطه

کلی نقش کاربران و طورهفرض تقصیر واسطه، برغم بهو دوم اینکه ؛ تقصیر خود را ثابت کند

شود و در صورت رعایت نظامات مربوطه و اثبات نادیده انگاشته نمیزیان ،اشخاص ثالث در تحقیق
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 .(1 :1131، میریو ری هخواهد شد )اب ااز مسئولیت مبرّ ،دی و تفریط )تقصیر(عتعدم 

 معتقدند قانون مسئولیت مدنیدر تبیین چگونگی برداشت این نوع از مسئولیت از این نویسندگان 

مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث  لذاتهای اینترنتی باواسطه ،شدهیادقانون  ۀکه بر پای

ند خسارت حاصله مربوط به عمل شخص ثالث یا قطع خارج از ند ثابت کنمگر اینکه بتوانهستند 

برداشت این نوع از  ،نویسندگان معتقدنداین که  طورهمانرسد می به نظرکنترل اینترنت باشد. 

زیرا مطابق مقررات مربوط به  ؛قانون به دلایل ذیل دشوار باشد 71از مفاد ماده ها مسئولیت واسطه

از  او در دو مورد معافیت ،سئولیت مدنی در مورد کسی که برای او فرض تقصیر شده استم

قاهره  عامل خارجی و قوه ،که مطابق مقررات قانونصورتیدرنخست  :استشده بینی مسئولیت پیش

تمامی دوم اینکه زمانی که فرد مسئول بتواند رعایت  ؛در تحقق زیان نقش مؤثری داشته باشد

 ؛شودنمی چنین چیزی برداشت 71از مفاد ماده  کهحالیدرباشد. کرده  متعارف را لازم وی هااحتیاط

دیده است که در ماده دو عامل قوه قاهره و فعل زیاناین در ها زیرا موارد معافیت از مسئولیت واسطه

شود که نمی سببیت میان زیان وارده و واسطه قطع شده است و از مفاد ماده برداشت ۀرابط ،هر مورد

 .احراز مسئولیت معاف استاز  ،تقصیری واسطهبی در صورت اثبات

 هامسئولیت مطلق ناشی از فعل غیر در مسئولیت غیرمستقیم واسطه. 4-1-1

مسئولیت ناشی از فعل غیر در موردی مطرح است که فردی مسئول جبران خسارت ناشی از عمل 

 ت مدنی ناشی از فعل غیر به مواردی اطلاقبه عبارتی مسئولی ؛باشد یشخص یا اشخاص دیگر

شود که فعل فاعل یا مباشر بتواند شخص دیگری غیر از مباشر را مسئول جبران خسارت کند. در می

یک شخص و مسئول جبران خسارت، شخص  بارزیانفاعل فعل  ،این موارد از نظر ساختار مادی

 .(11 :1135، یزدانیان)دیگری است 

اینکه شخص مسئول نخست  :نوع مسئولیت دو عامل عمده وجود دارددر تحقق شرایط این 

برد )من له الغنم و علیه میبهره از فعل فرد مقصر سود و  ،جبران خسارت ناشی از فعل دیگری

اقتدار کافی  ،ی اعمال وی باشدگوپاسخدوم اینکه شخص مسئول بر روی شخصی که باید  ؛العزم(

را در مسئولیت ناشی از نگهداری سرپرست صغیر و مجنون و  توان شرط اخیرداشته باشد که می

 .کردمشاهده  مسئولیت مدنیقانون  11 و 7کارفرما و کارگر موضوع مواد 
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 کرد،این نوع از مسئولیت توجیه  ۀها را بر پایشاید بتوان مسئولیت واسطهبالا به دو شرط  با توجه

ل این بَی صریح یا ضمنی دارند و نفع معینی را از قِقرارداد ۀها با کاربران رابطواسطهسو ازیکزیرا 

امکان توان فنی و نظارت تا حدودی نظر از دیگر ازسویآورند و می دسته رابطه به صورت مادی ب

پالایش و حذف  ۀوظیف ،بر افعال کاربران خود دارند و در مواردی نیز حسب مقررات قانونینظارت 

بر شاید بتوانیم  روشوند؛ ازاینمی دارکاربران خود را عهده بارنزیااطلاعات  کردنِو از دسترس خارج

 .کنیمرا با نهاد مسئولیت ناشی از فعل دیگری توجیه ها این مقایسه مسئولیت واسطه ۀپای

رسد می به نظرها با مسئولیت ناشی از فعل غیر، ظاهری مسئولیت واسطه مطابقت باوجود

 ،ها بر کاربران دشوار استها با توجه امکان نظارت ضعیف آنسطهشدن مسئولیت نیابتی برای واقائل

بسیار دشوار و مسئولیت ها زیرا تحمیل تعهد بازبینی و نظارت یا کنترل رفتار کاربران برای واسطه

مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ما مسئولیتی  دیگرازسویسنگین و تقریباً غیرعملی است. 

 یزنان دانحقوقها برای ایجاد قاعده در این زمینه از سوی برخی تلاشو ست استثنایی و خلاف اصل ا

مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ما  .رو شده استهبا اقبال جدی از سوی جامعه حقوق روب

، 7مواد مانندِ مطرح شده است ) گذارقانوناز سوی صراحت بهست که ا همچنان محدود به مواردی

توجیه مسئولیت  ،اساسبراین؛ ولیت مدنی و مسئولیت عاقله در امور کیفری(قانون مسئ 12و  11

 رسد.می به نظراین نظریه نیز دشوار  ۀبر پایها واسطه

 استناد عرفی(نظریه قابلیت انتساب ) .1-1

ویژه پس از تصویب های اخیر و بهمبنای مسئولیت مدنی در سال بارۀکه در هاییهیکی دیگر از نظری

استناد عرفی یا  نظریه قابلیت انتساب ،محل بحث جدی است 1132جازات اسلامی مصوب قانون م

استناد عرفی عمل  ،مبنای مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده به دیگری ،این نظریه ۀاست. بر پای

اصل مسلم عقلایی و یک  ،بودن اشخاص در قبال عملکرد خودگوپاسخزیرا اصل  ؛به او است بارزیان

 .(57-51 :1131، باریکلو) انکار و مناقشه نیستست که قابلعرفی ا

یب بقانون مدنی به مباشرت و تس 115تا  121ه مواد کاین رغمبهایران نیز  ۀدر حقوق موضوع

القاعده مسئول است مگر اینکه سبب اختصاص یافته است و در اجتماع مباشر و سبب، مباشر علی

بر این اختلاف ظاهری و  1132مصوب سلامی مجازات اانون ق 432ماده  ،اقوی باشد
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جنایت صورتی  در»است: کرده  خط بطلان کشیده و مقرر ،ن مباشرت و سببیتشتداموضوعیت

اعم از آنکه به نحو  ؛حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد ۀموجب قصاص یا دیه است که نتیج

در تحقق مسئولیت  ،نظریهاین طابق در نتیجه م ؛«ها انجام شودمباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن

یا عدم تحقق آن، استناد و عدم استناد عرفی فعل و زیان به شخص یا  بارزیانمدنی عامل فعل 

حقوق ایران با توجه به وابستگی آن به  و مسئولیت مدنی در استدیده اشخاصی غیر از شخص زیان

استناد  برمبتنی)قانون مجازات اسلامی(  ویبتصتازهاین موضوع در فقه و قوانین  ۀفقه اسلامی و پیشین

در تشخیص و احراز تواند میو تقصیر یکی از عواملی است که  به شخص است بارزیانعرفی فعل 

 .به قاضی کمک کند این استناد

رسد می به نظر ،نظریه و جایگاه آن در حقوق کنونی مسئولیت مدنی کشوراین با توجه به مفاد 

زمانی ها به عبارت دیگر واسطهکرد. این نظریه تبیین  ۀتوان بر پایها را نیز میهمسئولیت مدنی واسط

ها و برآورد خود، استناد فعل در ارزیابی انتساب فعل به آنمربوطه  شوند که عرفمسئول تلقی می

 ۀناد بر پای. احراز این استنکندم و کافی بداند و به سایرین یا قوه قاهره مستند را به آنان مسلّ بارزیان

 ممکن است در استناد به این نظریه ایراد شودیکی از عوامل کشف این استناد باشد. تواند میتقصیر 

زیرا  ،در فضای مجازی چندان واضح و روشن نیستها که احراز این رابطه و استناد لازم به واسطه

مسئولیت به  کردنِمستند م و مورد اجماعی مانند فضای واقعی وجود ندارد ومحیط عرف مسلّدر این 

 رغمبه؛ ولی راحتی اعمال مادی و واقعی نیستها بهبا توجه به پیچیدگی اعمال و انواع آنها واسطه

های مخصوص این و خسارت وارده از ملاک بارزیانفعل ن برای احراز ارتباط میاباید  ،موارد این

ولیت مدنی در فضای واقعی داشته باشد. در از مسئتری تواند مفهوم متفاوتکه میکرد فضا استفاده 

ها احتیاطی واسطهبی واقع در فضای مجازی تحقق مسئولیت در تمامی موارد همواره با تقصیر یا

را کاربر او  بارزیانهمین که ثابت شود عمل گاهی بلکه  نیست، بارزیانعدم پالایش اطلاعات  مانندِ

مورد فرض ورود ضرر  و استناد کافی است زیرا در اینسببیت  ۀبرای ایجاد رابط ،مرتکب شده است

 رسد.می به نظربینی پیشو بروز خسارت قابل
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 گیرینتیجه

های حقوقی در مورد مسئولیت مدنی واسطههای تقصیر امروزه در بیشتر نظام برمبتنینظام 

که  طورنهماها مبنای مسئولیت واسطه ست.هانظریهترین محبوب ءخدمات اینترنت جز ارائه

نظریه  برمبتنی امریکادر حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده  ،در این نوشتار بررسی شد

گاهی آکه بر اساس نظام هشدار و  نظریه استاین ای از اما این مفهوم چهره؛ تقصیر است

تقصیر و خطر در مورد  ۀدو نظری ،هاشکل گرفته است. در خصوص مسئولیت مستقیم واسطه

با توجه به تحلیل  ان طرفداران بیشتری دارد.دانحقوقنان در بین آسئولیت توجیه م

 که مستقیم موجب ورود ضرر به غیر در مواردیها ابتنای مسئولیت واسطه ،مدهآعملبه

شاید بتوان در موارد استثنایی مسئولیت  .بر پایه نظریه تقصیر توجیه بیشتری دارد ،شوندمی

 ه خطر در این قسم از اعمال صحیح دانست.را بر اساس نظریها واسطه

نظران در مورد مبنای از سوی صاحب هایینظریهنیز ها واسطه مستقیمغیردر مورد مسئولیت 

آنکه از پیش ها نان مطرح شده است که در این رابطه نیز با توجه به اینکه عملکرد واسطهآمسئولیت 

در  ،شرط مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد مقتضی و نعنوابهباید  ،شناسایی باشدسبب قابل عنوانبه

که علم  ی و تفریط( یا در مواردی)تعدّکرده  نان از انجام وظایف قانونی خود عدولآمواردی که 

سازی و عدم دسترسی کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود کنندحاصل 

نان را به نظریه تقصیر آاین موضوع ابتنای مسئولیت  .هستند نکنند، مسئول ارائهنان به خدمات قابلآ

با توجه  ،کنندمی اقدامها کننده و مدیر سایتدایر عنوانبهها که واسطه سازد. در مواردیمی ترنزدیک

گذاری اشتراک به شانبلکه ماهیت عملکرد ،ندارند ااطلاعات و محتو ارائهنقشی در  اغلببه اینکه 

 کاربران و کسانی ۀمسئولیت اصلی بر عهد روازاین ،تر استتوسط سایرین نزدیک انواع اطلاعات

سایت اقدام به  ۀکنندمگر اینکه مدیر یا ایجاد کنند؛می اکه اقدام به بارگذاری اطلاعات و محتواست 

بنابراین در صورت  ؛مسئولیت او مطرح باشدتواند میکه در این صورت کند مطالب  تأییدویرایش یا 

به مسئولیت مدنی  قائلتوان می ،به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر عدم شناسایی کاربر مباشر،

 .بودها صاحب و مدیران سایت
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 منابع فهرست

خدمات اینترنتی  کنندگانمدنی ارائه ولیتئمس پژوهشی تطبیقی پیرامون»(، 1131بهری، حمید؛ میری، حمید )ا

 (.1) 1، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، «حادیه اروپابا تأکید بر حقوق امریکا و ات

 ، تهران: انتشارات میزان، جلد اول، چاپ هفتم.مسئولیت مدنی(، 1131باریکلو، علیرضا )

 یخارج استیبر س رانیا کیتیژئوپل تیموقع ریتاث یبررس»(. 1137اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .1، شماره 2ی، دوره اسینامه راهبرد سفصل ،«(ی)قبل و بعد از انقلاب اسلام

فصلنامه  ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1131) دیچهرآزاد، سع

 .4، شماره 5مطالعات دفاع مقدس، سال 

اه ، دانشگها )دکتری(حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر، تعامل و تعارض(، 1114حبیبی مجنده، محمد )

 شهید بهشتی.

و عربستان در  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1131باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش

 .1، شماره 5فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال  ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تک هیبحران سور

بر  دیبا تأک کا؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهینان مشبکه مسلما گاهیجا(. »1137محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل

 .1، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«رانیا یاسلام یجمهور

در  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1137فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .2، شماره 1 فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره ،«یفرهنگ یپلماسید

تهران: انتشارات مجد،  ،الکترونیکی تجارت حقوق در( ISP) رسا مدنی مسئولیت(، 1134رحمانی، هادی )

 جلد اول، چاپ اول.

 ، تهران: انتشارات سمت، جلد اول، چاپ چهارم.هنری و ادبی مالکیت حقوق(، 1131) ، ستارزرکلام

 یفصلنامه پژوهش ها ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیهو مهم یهاانگاره یایاح»(. 1131) میمر ،نژاد ییبایز

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام

 ،«کایو آمر رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 1131حسن ) دیس ی،آهنگر ینیحس و بیمص ی،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

 حقوق جامع قانون نمونه انضمام به صنعتی مالکیت حقوق در گذاریقانون هایراهبرد(، 1132مریم ) ،شیخی

 ، تهران: انتشارات خرسندی، جلد اول، چاپ دوم.توجیهی گزارش و صنعتی مالکیت

 مصنفان و ،لفانؤحقوق ماز الکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت م»(، 1175)حسین  سید ،صفایی
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تهران: انتشارات میزان، جلد اول،  ،تطبیقی حقوق و مدنی حقوق درباره یمقالات در: ، مندرج«هنرمندان

 چاپ اول.

تهران: انتشارات میزان، جلد اول،  ،اشخاص و اموال ،دوره مقدماتی حقوق مدنی(، 1173) حسین سید ،صفایی

 چاپ اول.

انشگاه نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی د، «مسئولیت مدنی سبب مجمل»(، 1173صفری، محسن )

 (.1) 43، تهران

جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد )با (. »1133طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده )

 .12 شماره چهارم، سال بهار، سیاسی، راهبرد ، فصلنامه«تاکید بر خاورمیانه(

 (.1) 21، ی آزادتحقیقات حقوق، «بیع اموال فکری»(، 1131عباسی، اسماعیل؛ نوده، مهدی )

 .1، تهران: انتشارات نشر یلدا، جلد اول، چاپ حقوق مدنی، اموال و مالکیت(، 1174کاتوزیان، ناصر )

، تهران: انتشارات میزان، جلد اول، چاپ مالکیت و اموال دوره مقدمانی حقوق مدنی،(، 1112) ، ناصرکاتوزیان

 ششم.

ای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی سازوکاره»(. 1131اکبر ) ،بشیریو  پریسا ،کاظمی

 ، بهار و تابستان.11، شماره 1، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«ایران

 قیاز طر رانیا یاسلام یجمهور داتیتهد یبندتیاولو»(. 1131) مانیپ ،فر یانیکاو و ابوالحسن ی،ریکب

 .4، شماره 5، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابله با آن یو راهکارها یمرکز یایآس

 تهران: انتشارات مجد، جلد اول، چاپ اول. ،مسئولیت مدنی در فضای سایبر(، 1135ی، رسول )ملکوت

فصلنامه پژوهش  ،«درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر»(، 1135ملکوتی، رسول؛ ساورایی، پرویز )

 (.15) 4، حقوق خصوصی

 ، تهران: انتشارات میزان، جلد اول، چاپ دوم.ای بر حقوق مالکیت معنویمقدمه(، 1114حسن ) میرحسینی، سید

تهران: انتشارات شهر دانش، جلد اول،  ،کنندگان خدمات اینترنتیمسئولیت مدنی ارائه(، 1134میری، حمید )

 چاپ اول.

مطالعات فقه و حقوق ، «مرتبط میو مفاه ینیو حق د ینیحق ع یفقه لیتحل»(، 1113) لیاسماع ،یاللهنعمت

 (.1) 2، یاسلام

و  یادب تیحقوق مالک یاز تجاوز به جنبه معنو یناش یهامسئولیت یقیمطالعه تطب»(، 1111) ابوالقاسم ،یبینق

 (.1) 21، فصلنامه رهنمون ،«یهنر
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فرانسه و طرح نظریه عمومی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق »(، 1131یزدانیان، علیرضا )

 (.1) 77، مجله حقوقی دادگستری، «آن در حقوق ایران

تهران: انتشارات میزان، جلد دوم،  ،حقوق تعهدات، قواعد عمومی مسئولیت مدنی(، 1135یزدانیان، علیرضا )

 چاپ سوم.

 


