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چکیده
در جهان امروزی با پیشرفت فناوری وتکنولوژی ،فضای جدیدی پا به عرصه روزگار نهاده است که ازآن
به فضای سایبر تعبیر میگردد .عناصری که دراین فضا مطرح میگردند ،جنبهی مادی وعینی ندارند و
بهصورت مجازی نمود مییابند .مسئلهی امنیت نیز در این فضای مذکور بسیار حائز اهمیت میباش د ،چرا
که زمینه ساز فعالیت دراین فضا وجود اطمینان و امنیت میباشد ،تا از ورود افسار گسیخته متخلفان به این
عرصه اجتناب شود؛ و بالتبع مسئلهی حر یم خصوصی دراین فضا اهمیت شایانی دارد ،دراین محیط احتیاج
به این است که از دادههای اشخاص که نمود حریم خصوصی دراین فضا هستند محافظتها و مراقبتهای
الزم به عمل آید.مقاله حاضرمیکوشد تا در باب حمایت از حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر
گونه شناسی نقض این حریم در فضای سایبر راتحلیل نماید،در واقع این مقاله میکوشد تا با چنین ت حلیلی
وارد بررسی این موضوع شود که دیدگاه حقوق داخلی و برخی اسناد بینالمللی دراین باب چیست و چه
مقررههایی را برای تحلیل حمایت از آن عرضه نموده است؟
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مقدمه
جامعهای که فضای آن با انواع واقسام تخلفات مخدوش شود و در هر گوشه و کنار آن
بتوان بزهکاران ومتخلفان را یافت که پیوسته در حال ایذاء دیگران می باشند ،موردتوجه ورغبت
هیچ کس نخواهد بود .چرا که پیداست در چنین محیط آنارشیسمی  0نمی توان به راحتی به
فعالیت پرداخت و ایمنی الزم برای زندگی در آن محیط ،متصور نخواهد بود .از سویی دیگر
وجود مسئلهای همچون امنیت از دیر باز موردتوجه بشری بوده و در ادیان آسمانی نیز
موردتوجه جدی قرار گرفته است؛ تا آنجا که پیامبر اسالم نعمت امنیت را در کنار سالمتی از
نعمتهای مجهول و مغفول آدمی می دانند ،که بسیار حائز اهمیت است.
امنیت همواره بهعنوان یکی از خواستههای اساسی بشر موردتوجه بوده است،به گونهای که
آدمی برای رسیدن به یک محیط مطلوب برای زیستن به تنهایی در آن  ،بسیار مشتاق بوده است
و این تمایلی است به مصون ماندن ازدسترسی واطالع سایرین که مطلوب نوع بشری است؛
چنین حیطهای از زندگی انسان را حریم خصوصی  1نامیدهاند.
حریم خصوصی و محرمانگی اطالعات شخصی ،مهمترین و جنجالیترین بحثی است که
در حوزه ی فناوری اطالعات وجود دارد .این موضوع قدمتی به بلندای زمانی دارد که اینترنت
و شبکههای اجتماعی فراگیر شده است ،در واقع همچنان که هیچ کس در فضای واقعی نمی -
پذیرد که اطالعات شخصی و خانوادگی خود را در اختیار دیگران قرار دهد؛ در این فضای نو
نیز کسی به این فکر نمی افتد که خود داده های شخصی خویشتن را افشا کند .بنابراین در
کشورهای غربی که خاستگاه فضای وب و حتی میتوان با صداقت گفت که به وجود آورنده
و اولین تقنین کنندگان قوانین در عرصهی سایبر بوده اند و قوانین بین المللی را نیز اکثریت این
کشورها و در اتحادیهی اروپا تقنین کرده اند،سیاست محرمانگی  0را یکی از ارکان کاربری
اینترنت قرار داده اند.
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معموالً در شبکههای اجتماعی ،جزئیترین اطالعات کاربران نیز قابل دریافت و انتشار
است .عالقمندی ها ،میزان تحصیالت ،ارتباط خانوادگی ،ارتباطات دوستانه ،شغل ،محل زندگی،
محل تحصیل ،محل تولد و بسیاری از جزئیات دیگر مورد سؤال قرار میگیرد .برخی از وب
سایتهای شبکههای اج تماعی ،حتی رنگ مو و رنگ چشم ،اندازه قد کاربر را نیز میپرسند.
از سوی دیگر بدیهی است که هزینههای سرسام آور وب سایتها که خدمات خود را بهصورت
رایگان عرضه میکنند نمیتواند تنها از طریق تبلیغات تأمین شود؛ و منطقی است که وب
سایتهای شبکههای اجتماعی مخارج خو د را از طریق فروش اطالعات تجاری و غیر تجاری
که با داده کاوی از انبوهی در اطالعات کاربران و محتواهای چندرسانه ای آنان به دست آمده
است تأمین کنند .از این رو محرمانگی اطالعات کاربران از سوی اینگونه سایتها ادعایی بیش
نیست.
با همهی این موضوعات و خطراتی که پی وسته در کمین است؛ شناختن این موضوع حیاتی
است که تعرض به حریم خصوصی در فضایسایبر به چه در صورتهایی انجام میگیرد .در
این مقاله ما نیز آن را بررسی میکنیم و صور مختلف آن را برشمرده و توضیح می دهیم.
.2فضای سایبر
اصطالح فضای سایبر  0یا فضای هدایت شده ،نخستین بار در سال  0218میالدی در یک
داستان علمی ˚ تخیّلی به کار برده شد .از آن زمان تاکنون فضای سایبر را به معنای مکانی غیر
فیزیکی و مجازی میشناسیم که واقعیتها را با عنوان واقعیت مجازی در فضای الکترونیکی
بازتاب میدهد( 1 .سایبرا سپیس) توهم و تصور باطل توافقی است که انسانها خلق کرده اند،
یک ناحیه واقعی است که فعالیتهایی در این فضا اتفاق می افتد از جمله تبادل و تجمیع
اطالعات .در واقع فضای سایبر محیطی است مجازی و غیرملموس که در فضای شبکههای
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بین المللی (که از طریق اینترنت به هم وصل می شوند) وجود دارد.در این محیط،تمام اطالعات
مربوط به روابط افراد،ملت ها،فرهنگها ،کشورها،بهصورت ملموس و فیزیکی(بهصورت نوشته
،تصویر ،صوت و اسناد)در یک فضای مجازی و به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده
ودر دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشد ،کاربرانی که از طریق کامپیوتر،اجزای آن و
شبکههای بین المللی به هم مرتبط

هستند0 .

عطف توجه به تعاریفی که ارائه گردیده است میتوان مسالهای همچون غیر فیزیکی بودن
این محیط راکه همانا ازآن بهعنوان مجازی بودن یاد میشود ،خصیصهی بارز این محیط نامید.
بااینحال میتوان ویژگیهای دیگری نیز برای محیط سایبر برشمرد که عبارتند از :
". 0دست یابی کاربران به هرگونه خدمات اطالعات الکترونیکی بدون در نظر گرفتن این
که اطالعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است.
 -1ارتباط کاربر با کاربران دیگر و استفاده از خدمات آن ها.
 -0انجام دادن معامالت تجاری در سطح بین المللی بدون دخالت

فرد1 ".

از بیان تعاریف و چنین ویژگیهایی بهوضوح فهمیده می شود ،که این فضا در واقع محیطی
بسیار حساس است و میتوان از آن دونوع تعریف را ارائه نمود؛ بعضی از تعاریف بیشتر بر
پایهی مجازی بودن تأکید کرده و تفسیر موسعی از این فضا ارائه نموده اند .و بعضی دیگر با
رویکردی تنگ نظرانه و تفسیری مضیق ،آن را فقط حیطهی کامپیوتر و اینترنت میدانند و چنین
بیان می دارند که « حقوق سایبر شاخهای از حقوق مرتبط با کامپیوتر و اینترنت است؛ که راجع
به موضوعاتی مانند حقوق مالکیت فکری ،آزادی عقیده و دسترسی آزاد به اطالعات بحث
میکند»  .0این رویکرد در جامعهی اروپایی امروزی در بین نظریه پردازان رسوخ بیشتری یافته
تا آنجا که بعضی حقوق کامپیوتر و حقوق سایبر را یکی دانسته و میگویند « :حقوق کامپیوتر
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شاخهای از علم حقوق است که فناوری اطالعات را قانونمند میکند ،فناوری اطالعات در ابتدا
شامل کامپیوتر هاست ،امّا بهطور بالقوه شامل وسایلی که اطالعات را متقل میکند مانند
ارتباطات راه دور و پخش گسترده نیز میشود» 0 .با توجّه به قسمت آخر این تعریف میتوان
آن را شامل رسانههای گوناگون نیز دانست ،البته باید افزود که تعریف ارائه شده به دلیل
توصیفی که در قسمت آخر دارد قابل قبول تر است.چرا که بیان کنندهی این تعریف ،خود
ذهنیتی باز نسبت به فضای سایبر دارد و میتوان گفت بعضی مواقع آن را بهصورت مصداقی
تحلیل مینماید؛  1تا آن جا که در بیان دیگر می افزاید فناوری اطالعات این امکان را به وجود
آورده اطالعاتی که قبال پدیده زودگذری بود،در واسطی فیزیک مانند استقرار یافته و همچون
متاع فیزیکی قابل تجارت باشد0 .که این چنین نگاهی به فناوری اطالعات عالوه بر بیان
مصداقی ،بیانگر درک عمیق نویسندهی آن است چرا که در دههی  0221واژه سایبرجایگزین
عناوین دیگری مانند فناوری اطالعات و ارتباطات و حقوق انفورماتیک شد و مشتقات زیادی
از آن مانند"سایبرکافی"  5و"سایبر ال" 5ساخته

شد6 .

آن چه که مهم است ،این که امروزه این فضا از اهمیت شایانی برخوردار می باشد ،کلیه
بخشهای اقتصادی تمامی کشورها  ،از جمله امکانات دولتی و خصوصی ،بانکداری و امورمالی،
حمل و نقل ،تولید ،پزشکی ،آموزش و پروش و دولت ،همگی برای انجام عملیات روزانه
وابسته به رایانه هستند .فضای سایبر ابزاری برای قدرت و ثروت

است7 .

Reed,chirs,computer law,blackstone press,1993,p.2
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.1حریم خصوصی در فضای سایبر
بحث حریم خصوصی در فضای سایبر همان بحث حمایت از داده هاست ،و داده به معنای
مشخصات و ویژگیها بیشتر مدنظر است .و البته که منظور از دادهها در بحث حریم خصوصی
نیز دادههای شخصی  0است که همانا مشخصات ،ممیّزات و اطالعات مربوط به یک شخص
(سوژه) معین یا قابل تمایز که موجب تمایز او از سایر افراد گروه می باشد .البته در برخی از
کشورهای جه ان سوم از جمله کشورهای آمریکایی التین و آفریقا تعریفی موسع از دادههای
شخصی به دست داده و بیان داشته اند که « اطالعات و دانشی که بر حاکمیّت ،امنیّت ،ثبات
اقتصادی و فرهنگ اجتماعی اثر می گذارد باید تحت مفهوم حمایت از داده قرار گیرند» .1که
صد البته چنین تفسیر موسعی قابل قبول نمی باشد .به هرحال گونههای نقض حریم خصوصی
در فضای سایبر به شرح زیر می باشد:
.1-2نفوذ  ،3زیر نظر گرفتن
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این واژه که در ترجمهی انگلیسی آن واژهی هک آورده شده است ،رایجترین نوع نقض
حریم خصوصی است و میتوان گفت که در اندیشهی مردم ما بیشتر موردتوجه قرار گرفته
است .این واژه نزد اهل فن کامپیوتری و سایبر در یک مفهوم عام شامل هرگونه ورود غیر
مجاز ،از کار انداختن سیستم و همچنین تخریب و تغییر دادهها میشود 5 .ولی آنچه که در اینجا
از واژه فوق مدنظر است ،صرف نفوذ به یک سیستم اطالعاتی می باشد هرچند منجر به پردازش،
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اصالح ،انتقال و یا تخریب دادهها نشود .مراد از واژهی نفوذگر  0نیز شخصی است که سعی در
ورود غیرمجاز به یک سیستم کامپیوتری را

دارد1 .

البته باید ذکر گردد که ،این مسئله مطابق اصل امنیت  ،0یک عمل تخلف آمیز به شمار
خواهد آمد چرا که مطابق اصل امنیت باید کسی که دادهها را به دست آورده و یا دارنده داده
باید تدابیر ضروری برای جلوگیری از نفوذ به این دادهها را به کار برد .البته دارند دادهها(سوژه)
در صورتی که بتواند ثابت کند که نقض امنیت سیستم به لحاظ ضعف تدابیر امنیتی ناشی از
ضعف سطح دانش موجود بوده و قا بل انتساب به او نمی باشد؛ میتواند از مسئولیت  5ناشی از
عدم رعایت تدابیر مناسب امنیتی رهایی یابد .البته باید بیفزاییم که عمل تخلف آمیز نفوذ خود
منشأ سایر جرایم و اعمال تخلف آمیز دیگری نیز خواهد بود و یکی از این اعمال تخلف آمیز
که البته یکی از اموری است که همزمان با نفوذ انجام میگیرد ،مسئلهی زیر نظر گرفتن میباشد.
مبرهن است ،اطالعات زیادی در محیط سایبری وجود دارد که انگیزهی کافی را برای زیر نظر
گرفتن دیگری به وجود میآورد .وسیله ای که زیر نظر گرفتن فعالیتها را ممکن میسازد،
کوکی  5نام دارد .خدمات دهندگان اینترنتی ،بازاریابها و دیگر شرکتها ،با قرار دادن فایل
کوچکی به نام کوکی در حافظه رایانهی شما ،یک فناوری برای زیر نظر گرفتن فعالیتهایتان
در اختیار دارند .کوکی ها ماهیتاً بد یا متجاوز به حریم خصوصی افراد نیستند ولی مسیر
سوءاستفاده گسترده را باز میکنند .در افراطیترین و جامعترین موارد یک شرکت اینترنتی
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 5بحث مسئولیت از این باب در حقوق بینالملل باید بیان گردد که دستورالعمل های اتحادیه ی اروپا چون در مقام تقنین ن یستند
و وارد جزئیات نگردیده لذا در این باب بحث خاصی مطرح نکرده اند ولی از محتوای کالم آنها پیداست که چنین عملی ممنوع
میباشد.
5کوکی که نام کامل آن کوکی اچ تی تی پی ( ) HTTP cookieمیباشد .بسته ای از اطالعات است که توسط سرور به مرورگر
اینترنتی فرستاده می شود و در صورت لزوم نیز از مرورگرهای کاربرها به سرور باز می گردد .ایجاد کنندگان وبگاهها کوکی ها
را می سازند تا امکان دسترسی بهتر به سایتشان را فراهم نمایند .لومونتولی ( ) Lou montulliیکی از کارمندان شرکت نت
اسکیپ کامیونیکشینز (  ) Net Scape Communicationsاولین کسی بود که تکنیک کوکی را به اجرا در آورد .

میتواند پرونده ای شامل اطالعات خرید ،سلیقه موسیقیایی ،اطالعات سرمایهگذاری مورد
عالقه ،مهمترین موضوع های بهداشتی و سالمتی برای کاربر و مخاطب خبری مورد عالقهی
وی شکل دهد0 .که صد البته چنین امری نیز مصداق بارزی از نقض حریم خصوصی میباشد.
در حقوق ایران نیز در مادهی  0قانون جرایم رایانهای مصوب  0088مقرر گردیده است که :هر
کس بهطور غیر مجاز به دادهها یا سامانههای رایانه ای یا مخابراتی که بهوسیله تدابیر امنی تی
حفاظت شده است دسترسی یابد ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از
پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال با هر دو مجازات محکوم خواهد شد ،نکته جالب در
این ماده بیان کرده حفاظت شدن از حریم دادههاست ،که مسئولیت را زمانی محقق می داند که
حفاظت و تدابیر امنیتی الزم به عمل آمده باشد.
.1-1جمع آوری غیر مجاز

1

به دست آوردن و تحصیل دادهها باید با روش قانونی و مشروع صورت گیرد .عطف توجه
به تخلف آمیز بودن جمع آوری غیر مجاز دادههای شخصی با تأسی از بیانات نویسندهی ایرانی
هم عصرمان می توان افعال زیر را مصداق بارز عمل تخلف آمیز در این ورطه به شمار

آورد0 .

 -0جمع آوری دادههای شخصی از طریق روشهای غیرقانونی یا بهصورت سری (نصب
دوربین یا میکروفنهای مخفی).
 -1جمع آوری داده ها بدون جلب رضایت سوژه یا اجازه صریح قانونگذار ،ولو آنکه ابزار
یا روش جمع آوری غیرقانونی نباشد.
 -0جمع آوری دادههای اضافی و غیر مرتبط با هدفی که برای آن شخص سوژه موافقت
خود را اعالم نموده یا قانونگذار اجازه داده است.
 0جیمز پاتر،دبلیو،باز شناسی رسانه های جمعی با رویکرد سواد رسانه ای،ترجمه یزدیان،امیر،آزادی ،پیام و ناد
علی،منا،تهران،مرکز پژوهش های صدا و سیما، 0020،ص580
Unlawful collection of data
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 -5جمع آوری دادهها برای هدف غیرقانونی یا نامشروع ولو آنکه روش گردآوری دادهها
قانونی باشد.
 -5خودداری از مهیا نمودن امکان انتخاب برای سوژه دایر بر اعالم موافقت یا مخالفت با
جمع آوری دادهها آن هم به نحو مطلوب و مفید.
 -6خودداری از اعالم عواقب اعالم موافقت یا مخالفت سوژه به وی.
 -7قصور در اعالم اطالعات کافی در باب گردآوری دادههای شخصی ،هدف چنین کاری
و همچنین رویه مورد عمل در صیانت از دادهها.
 -8اعالم حقوق سوژه در بهرهمندی از روشهای تعقیب و جبران به او.
دربارهی حمایتهای به وجود آمده در زمینهی این نوع نقض حریم خصوصی میتوان از
دستورالعمل  95/46/ECاتحادیه ی اروپا نام برد ،که از منظر این دستورالعمل گردآوری دادهها
به جز در موارد مصرح مجاز در سایر موارد آن تخلف  0محسوب میگردد و ضمانت اجراهای
قانونی نیز بر آن مترتب است .در حقوق داخلی نیز در این باره میتوان به ماده  58قانون تجارت
الکتروتیکی نظری انداخت که بیان می دارد :ذخیره ،پردازش و یا توزیع داده و پیامهای شخصی
مبین ریشههای قومی یا نژادی ،دیدگاههای عقیدتی ،مذهبی ،خصوصیات اخالقی و داده پیام -
های راجع به وضعیت جسمانی ،روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنان به هر
عنوان غیرقانونی است ولی در این ماده کلمه ذخیره به هیچ عنوان به معنی گردآوری نیست
زیرا ذخیره در مرحله نگهداری داده است نه تحصیل .ولی در ماده 0قانون جرایم رایانهای
قانونگذار بیان داشته است که هر کس بهطور غیر مجاز دادهها یا سامانههای رایانه ای یا مخابراتی
که بهوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی پیدا کند  ...محکوم خواهد شد .از این
ماده که راجع به نفوذ و دسترسی غیر مجاز است به طریق اولی میتوان پی برد که گردآوری
غیرمجاز نیز جرم است.

0

این حکم از مطالعه ماده  05این دســتورالعمل که پردازش داده ها به جز موارد مصــرحه ی قانونی را ممنوع میداند و بند ب

ماده  1که پردازش داده ها را شامل گردآوری آنها نیز میداند ،به دست میآید.

.1-3تغییر غیر مجاز

2

زمانی که نفوذگر غیر مجاز وارد حریم خصوصی شخصی دیگر در سیستمهای کامپیوتری
و محیط دیتا میشود؛ بسته به هدف او میتوان آثاری را مشاهده کرد ،که یک نمونه از آن تغییر
غیر مجاز دادهها می باشد .البته به جاست که در همین جای بحث بیفزاییم ،چنین اقدامی ممکن
است بهصورتهای مختلف رخ دهد .یکی از روشها وقتی است که فردی رایانهی شخصی
را به کنترل خود درآورد  1و در فعالیتی شبکه ای با دیگران مرتبط سازد .از این رو ،بازاریابها
از این شبکه بهعنوان منبعی برای ارسال میلیونها پیام به نام نشانی آی.پی  0شما استفاده میکنند.
در بیشتر اوقات ،صاحبان رایانههای شخصی که به کنترل دیگران در آمده اند ،از این اتفاق آگاه
نیستند .یکی دیگر از روشها را آگهی دهندگان اعمال میکنند .آگهی دهندگان با استفاده از
یک مرورگر کنترل صفحهی شخصی شما را در اختیار میگ یرند ،یا موتور جستجوگری را در
رایانه ی شخصی شما جای دهند .ممکن است چنین کاری بی ضرر به نظر برسد ولی این
مرورگر یا موتور جستجوگر به گونه ای طراحی شده است که شما را فقط به سایتهای خاصی
رهنمون

میسازد5 .

به هر حال میتوان تغییر دادهها را در  5فاز مجزا (با توجه به نیت نفوذگر) مورد بررسی
قرار داد:
-0شخصی قصد خاصی ندارد.
-1شخصی قصد تخریب رایانهای  5دارد.
-0شخصی قصد جعل سایبری  6دارد.
0

Unlawful change in the data

1

Hijacking
)IP(Internet Protocol

0

 5جیمز،پیشین،ص521
5

Sabotage

6

Forgery

 -5شخص قصد نشان دادن اطالعات کذبی را دارد.
که اگر بتوانیم به موضوع کمی جزاییتر نگاه کنیم مورد اول و دوم را میتوان تخریب
رایانهای نامید؛ و مورد سوم نیز همان جعل خواهد بود منتهی در فضای سایبری ،و مورد آخر
نیز افترای عملی می باشد.
در حقوق بین الملل در کنوانسیون بوداپست سال  1110میالدی مصوبات کنوانسیون توصیه -
هایی به اعضا میکند که نشانگر توجه خاص به تخلفآمیز بودن این افعال می باشد .در بند 0
ماده  5در باب ایجاد اختالل در دادهها مقرر می دارد که« :بند :0هر یک از اعضا باید به گونهای
اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود ،هر
نوع صدمه زدن ،پاک کردن ،خراب کردن ،دستکاری یا قطع دادههای رایانه ای را که بهطور
عمدی و غیرقانونی صورت گیرد جرم انگاری نماید».
و همچنین در مورد جعل نیز مقرر می دارد« :ماده  -7جعل مرتبط با رایانه :هر یک از اعضا
باید به گونه ای اقدام به وضع قانون و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی
خود ،هر نوع وارد کردن ،تغییر ،حذف یا قطع عمدی و غیرقانونی دادههای رایانه ای را که منجر
به ایجاد دادههای غیر معتبر می شود؛ با همان قصدی که از آن انتظار میرفت یا در راستای
اهداف غیرقانونی بهعنوان داده هایی که از اعتبار کافی برخوردارند ،به کار گرفته میشوند ،چه
این دادهها بهطور مستقیم قابل خ واندن باشد چه نباشد جرم انگاری نماید .عضو مورد نظر مقرر
می دارد که وجود قصد فریب یا دیگر مقاصد ناروا ،پیش از اتصاف مسئولیت کیفری الزم و
ضروری است».
در قوانین داخلی ایران درباره تخریب دادهها در ماده  8قانون جرایم رایانه ای آمده است
که« :هر کس بهطور غیرمجاز دادههای دیگری را از سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حاصل -
های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قایل پردازش کند .به حبس از شش ماه تا دو سال
یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات مجکوم خواهد شد» و در بحث
جعل رایانه ای نیز ماده  6همان قانون مقرر می دار که« :هر کس بهطور غیرمجاز مرتکب اعمال
زیر شود ،جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد

میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد :الف) تغییر داده ای قابل استناد و یا ایجاد یا
وارد کردن متقلبانه دادهها .ب) تغییر دادهها یا عالیم موجود در کارتهای حافظه یا قابل
پردازش در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها یا
عالیم آن ها.
و درباره نشر اکاذیب که می تواند در موقعیت خاصی افترای عملی نیز باشد مقرر مید ارد:
«ماده  :06هر کس بهوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی ،فیلم یا صوت یا تصویر دیگری
را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند ،به نحوی
که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از
 5میلیون تا  51میلیو ن ریال محکوم خواهد شد .تبصره :چنانچه تغییر یا تحریف بهصورت
مستهجن باشد ،مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
علی رغم تفاوت های زیادی که این اقدامات با همدیگر دارند ولی در همهی آنها فصل
مشترکی وجود داد که آنها را زیرمجموعهی عنوانی به نام تغییر غیر مجاز دادهها قرار میدهد؛
و آن عبارتست از اینکه همهی این تخلفات در یک نکته خالصه میشود که شخص نفوذگر،
اقدام به تغییر دادن و دستکاری دادهها نموده و از این طریق به هدف خود نایل میشود 0 .یکی
دیگر از راههای تغییر غیرمجاز دادهها نیز حمالت ویروسی میباشد .وقتی داده ای مورد حمله
ویروسی قرار بگیرد رایجترین ضرباتی که به رایانه وارد میشود این است که فایلهای اطالعاتی
خراب شده یا از بین بروند.
.1-4سرقت هویت

1
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با ظهور اینترنت خطر سرقت هویت نیز دو چندان شد .این جرم از ناتوانی مصرف کنندگان
[و کاربران] در نظارت بر گسترهی دسترسی به اطالعات حساس [چه کسانی میتوانند به این
اطالعات دسترسی داشته باشند] و شیوهی حفاظت از آنها ناشی میشود.
در فضای مجازی بهعنوان قلمرویی که در آن ارتباطات و تعامل بین دو فرد رایانه از طریق
تبادل اطالعات دیجیتال برقرار میشود .عنصر هوی تی که در گونه ارتباط و تعامل ضروری است
اهمیت بسیار زیادی دارد .هویت دیجیتال در اصل تالش برای ایجاد سازماندهی خودکار و
یکپارچه ساختن همه ی جوانب جهان واقعی در جهان الکترونیکی آنالین و ارتباط آنها با
هویتهای آفالین

است0 .

باید بیان کرد که دستیابی به این اطالعات به شیوههای متعددی امکان پذیر است ،مانند
سرقت کد کاربرها و شماره دسترسی ،استراق سمع الکترونیکی ،شانه سواری ( 1دید زدن از
روی شانهی کاربر) و اتفاقی 0 .امروزه نوعی نحوهی به دست آوردن اطالعات شخصی پدید
آمده که اصطالحاً به آن فیشینگ  5میگویند؛ که به معنای کپی همانند سازی شده از یک
اینترنتی آشناست که کاربر را گمراه کرده و در واقع وسیله ای برای به دست آوردن اطالعات
شخصی وی به شمار میآید .این حمالت شکلهایی نظیر درخواست اطالعات از سوی بانک
قالبی ،اعالم برنده شدن شما در قرعه کشی و یا پیغامی از طرف شبکههای اجتماعی به خود
بگیرد5 .

در حقوق بین الملل در کنوانسیون جرایم سایبری به اعمال موخر سرقت هویت در ماده 6
اشاره گردیده است ،ولی نه در این کنوانسیون و نه در اسناد شورا و اتحادیه اروپا هیچ اشارهی
صریحی به سرقت هویت نشده است .ولی در این میان ،انجمن بینالمللی حقوق جزا با پذیرش
0

شکر خواه،یونس ،فضای مجازی،تهران،دانشگاه تهران،0021،ص65
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Sboulder surfing
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www.ou.eduloupd/idtheft.htm
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Fishing
 5پور قهرمانی ،بابک،سرقت هویت(جعل هویت)به عنوان جرم ناشناخته رایانه ای،مراغه،همایش منطقهای چالش جرایم
رایانهای در عصر امروز، 0021،ص0

خطوط راهنمایی پیشنهادی به قانونگذاران ملی در توصیه نامه شورای اروپا عالوه بر فهرست
جرایم شورای اروپا ،قاچاق کلمات رمز را بدون اینکه تعریف کرده باشد ،در لیست جرایم آتی
و بهعنوان جرم مستقل به رسمیت شناخته است؛ و به نظر میرسد منظور انجمن بینالمللی
حقوق جزا همان سرقت هویت بوده

است0 .

درباره سرقت هویت در حقوق ایران متاسفانه نص قانونی خاصی که صریحاً به آن اشاره
نماید نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای به چشم نمی خورد ولی در
قانون سنتی میتوان به ماده  0قانون تشدید مجاز ات مرتکبین ارتشاء ،اختالس وکالهبرداری
(مصوب  0067مجمع تشخیص مصلحت نظام) و ماده  556قانون مجازات اسالمی اشاره نمود.
.1-5انتقال غیر مجاز
انتقال غیرمجاز داده ها ناقص حریم خصوصی در محیط سایبری است .زیرا این اصل از این
جهت قابل توجیه می باشد که آن چه دارنده یا پردازش گر داده را مجاز به در اختیار داشتن
دادهها می کند (حکم قانون یا رضایت شخص سوژه) ،لزوماً نسبت به شخص ثالث قابل تسری
نمی باشد1 .

از طرفی برخی از شرکتها با استفاده از کوکیها جای داده شده در رایانههای مشتریان
خود ،اطالعات را جمعآوری میکنند و با تشک یل داده بنیادها آنها را به یکدیگر میفروشند .0
که صد البته در این مورد خاص حتی تحصیل اطالعات هم غیرمجاز می باشد ،ولی این موضوع
حتی در جایی که تحصیل اطالعات مجاز نیز بوده باشد به چشم می خورد زیرا برخی از
شرکتهایی که اطالعات مشتریان خود را جمعآوری میکنند؛ متعهد شده اند تا این اطالعات
را به فروش نرسانند .ولی سرانجام مجبور به چنین کاری میشوند.

 0همان،ص5
 1اصالنی،پیشین،ص111
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.Selling information

در حقوق بین المللی دربارهی حمایت از اینکه انتقال غیرمجاز دادهها ممنوع بوده باشد،
میتوان به مواد  15و  16دستورالعمل شماره  95/46/ECاتحادیه اروپا اشاره کرد که عالوه
بر بیان ممنوعیت استثناهای آن را نیز بر میشمارد که بر پایهی چهار محور رضایت شخص و
تأمین منافع حیاتی او ،منافع ملی و امنیت عمومی ،انتقال قراردادی و امر آمر قانونی

می باشد0 .

قانونگذار در حقوق داخلی بهنوعی به انتقال غیرمجاز دادهها اشاره کرد و آن ماده  2قانون
جرایم رایانهای می باشد :هر کس بهطور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن ،انتقال
دادن ،پخش ،حذف کردن ،متوقف کردن ،دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی
یا نوری ،سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند
به حبس از  6ماه تا  1سال یا جزای نقدی از  01تا  51میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.
.1-6افشای غیرمجاز
در مرحله ی به دست آوردن اطالعات زمانی که اطالعات یک شخص در اختیار دیگری
قرار می گیرد ،فقط آن شخص مجاز به استفاده بوده و در انتقال و افشای آن دادهها مجوزی
ندارد .مگر آنکه خالف آن ثابت گردد و همانطور که در بند ب ماده  1دستورالعمل شماره
 95/46/ECاتحادیه اروپا آمده ،افشای دادهها از مصادیق پردازش می باشد و به موجب ماده
 7همان سند نیز پردازش به جز موارد مصرح در قانون غیر مجاز میباشد یعنی اصل بر عدم
پردازش

است1 .

در حقوق داخلی در ماده  07قانون جرایم رایانه ای در این باره مقرر شده است که :هر کس
بهوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی صوت و یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا
اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند ،یا در دسترس دیگران قرار دهد ،به نحوی که
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منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا
جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نتیجهگیری
با تدقیق در آن چه که تفصیل آن گذشت ،میتوان بیان کرد که حریم خصوصی در فضای
سایبر به گونههای مختلفی مورد تعرض قرار میگیرد که مهمترین آنها عبارتند از:نفوذ و زیر
نظر گرفتن ،جمع آوری غیر مجاز ،تغییر غیر مجاز،سرقت هویت،انتقال غیر مجاز و افشای
غیرمجاز.البته باید بیان کرد که اینگونههای نقض بهصورت حصری نیستند و با پیشرفتها و
تحوالت شگفت آور فضای سایبر ،بر این انواع افزوده خواهد گردید.
در باب حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر در مقابل این چنین گونههای خاص
نقض آن ،در سطح بین المللی در کنوانسیون جرایم سایبری 1110بوداپست و همچنین در
دستورالعملهای اتحادیه اروپا ،مخصوصا در دستورالعمل  ، 95/46/ECمقررههایی بیان شده
است،از سویی دیگر در حقوق داخلی ایران نیز در قانون جرایم رایانهای مصوب  0088و قانون
تجارت الکترونیک مصوب 0085قواعدی در این باب به چشم می خورد ولی باید افزود که
دربارهی گونه های خاص نقض حریم خصوصی در این فضا ،همچون سرقتهویت نه در
حقوق داخلی و نه در مقررات بین المللی مطلب خاصی به چشم نمی خورد و مجریقانون
ناگزیر از اعمال قواعد قوانین سنتی بر این موضوع میباشد.
پیشنهادات
با توجه به نتیجه گیریهای به عمل آمده عمده ترین مشکلی که به چشم میآید عبارتست
از اینکه قواعد خاصی چه در عرصهی بین المللی و داخلی ،در مورد بعضی از این انواع
نقضهای حریم خصوصی-بهطور مثال سرقتهویت -در فضای سایبروجود ندارد؛لذا می -
توانیم قوانین فضای طبیعی را به این فضا تعمیم دهیم ،ولی باید این نکته مد نظر باشد که به

خاطر تفاوتهای فاحشی که بین فضای حقیقی و فضای سایبر وجود دارد ،به جای استناد به
آن ها ،باید درهریک از موارد قانونگذاریهای دقیقی صورت پذیرد.
البته فارغ از این موضوع پیشنهاد دیگری که میتوان ارائه داد ضرورت این موضوع است
که باید قواعد و قوانین تخصصی که در این موضوع تقنین میگردند ،بهطور مستمر مورد
بازنگری قرارگیرند چرا که چنین مسئله ای ذات فضای سایبر است که پیوسته و مستمر در حال
تغییر  ،تحول و تکامل است،بدیهی است که باید این نکته در نظر گرفته شود که به خاطر ذات
خاص فضای سایبر ،در این فضای نوین ،بی قانونی بسیار بهتر از قانونهایی که به دل یل عدم
شناخت دق یق این محیط،جایگاه مجرم و مبری را درهم میآمیزد.
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