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چکيده
زمينه :گردآوري دادههاي افراد در قالب پايگاه دادهها يکي از روشهاي نويني است که همراه با پيشرفت فناوري اطلاعات سير رو بـه رشـدي
داشته است .استفاده از پايگاه دادهها در امر مديريت و سياستگذاري چـال هـايي را درزمينـههـايي چـون نقـض حـريم خصوصـي و رعايـت
هنجارهاي اخلاقيِ پذيرفته شده ايجاد کرده است .روند روزافزون استفاده از پايگاه دادهها در سازمانهاي دولتي و خصوصي ايران ابعاد اخلاقي و
حقوقي نويني را مطرح کرده است که نيازمند بحث و انديشه است .هدف از انجام اين پژوه در وهله نخست ،اثبات غير اخلاقي بودن استفاده
از داده ها بدون اخذ رضايت از صاحب داده در پرتو قاعده زرين اخلاقي است .در گام بعد سعي خواهد شد که با بيان موضع قانوني اتحاديه اروپا
و خلأهاي قانوني نظام حقوقي ايران ،پيشنهادهايي را براي وضع موجود ارائه دهيم.
نتيجهگيري :براي احتراز از تناقض منطقي بايد داده هاي افراد را فقط با لحاظ کردن اصول حاکم بر استفاده از دادهها بـه کـار بـرد و عنصـر
رضايت را مدنظر قرار داد .بهمنظور تدوين نظام حقوقي جهت تحکيم هنجارهاي اخلاقي در اين زمينه ،با مطالعه رژيم قانوني حاکم بر حمايت از
دادهها در اتحاديه اروپا برخي از کاستيهاي نظام حقوقي ايران در عرصه قانونگذاري مشخص ميگردد که راهکارهايي براي بهبود آن پيشنهاد
شده است.
کليدواژگان :اخلاق ،پايگاه دادهها ،قاعده زرين ،حريم خصوصي
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سرآغاز
آنها منطبق ساخت .بديهي است که هر رويکردي با توجه به مباني،
اصول و شاخصههاي خود قضاوت خاص خود را از اين مسئله داشته
باشد .در اين مقاله از ميان انواع رويکردها و نظريات متفاوت اخلاقي،
قاعده زرين را انتخاب شد و آن محمول قضيه منطقي قرار داده شد.
عليرغم نوظهور بودن پايگاه دادهها و گسترش سريع آن در نظام
اجرائي کشور ،قوانين و مقررات حامي حريم خصوصي افراد در اين زمينه
پاسخگو نيست و در رأس آن قانون اساسي کشور ما بهطور صريح نامي
از آن نبرده است و فقط به بيان مصاديق سنتي اين حق پرداخته است .با
توجه به اين امر ،لازم است ابتدا نقض حريم خصوصي اطلاعاتي را از
منظر اخلاقي بررسي کرده و سپس با استفاده از نظام حمايت قانوني
اتحاديه اروپا پيشنهادهايي را براي اصلاح وضع موجود ارائه دهيم .اين
مسئله با توجه به فقر منابع داخلي در اين زمينه اجتنابناپذير مينمايد.
گفتني است که دستورالعمل حمايت از دادههاي اتحاديه اروپا از
پيشرفتهترين و بهروزترين منابع در اين زمينه بوده و براي کليه اعضاي
آن الزامي ميباشد .همچنين بسياري از کشورها در تدوين قوانين خود از
اين دستورالعمل استفاده کردهاند ،از اين رو لازم است با بررســي امکان

اخلاق فناوري اطلاعات موضوعي ميانرشتهاي است که بحث از آن
نيازمند آشنائي و تخصص در دو حوزه اخلاق و فناوري اطلاعات است.
اخلاق اطلاعات شاخهاي از علم اخلاق است که بر رابطه بين ايجاد،
سازماندهي ،انتشار و استفاده از اطلاعات ،استانداردهاي اخلاقي و اصول
معنوي حاکم بر ارتباطات انساني در جامعه تمرکز دارد (.)1
با ظهور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي ( )ICTاز دهه  06قرن بيستم
و نفوذ آن در تمامي شئون جوامع اعم از حقوقي ،فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي بحث لزوم حمايت از دادههاي افراد در فضاي مجازي مطرح
گرديده است .افراد براي بهرهمندي از اغلب مزاياي موجود در فضاي
مجازي در بسياري موارد ناچار به بارگذاري اطلاعات خود ميباشند .از
سوي ديگر ،بحث ايجاد پايگاه دادههاي1دولتي که حاوي اطلاعات افراد
در ابعاد مختلف است ،زمينه را براي در دسترس قرار گرفتن اطلاعات و
متعاقب آن نقض بالقوه حريم خصوصي 2اطلاعاتي افراد فراهم کرده
است.
براي اينکه استفاده از دادههاي افراد بدون رضايت آنها با محکي
اخلاقي سنجيده شود ميتوان رويکــردها و نظريات متعدد اخلاقي را بر
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کنند» .ميتوان با رويکردهاي مختلفي نظير روانشناسي ،فلسفه،
جامعه شناسي و  ...به مفهوم قاعده زرين اخلاقي نگاه کرد که رويکرد ما
رويکرد فلسفه اخلاق است .قاعده زرين اخلاقي بهقدري فراگير است که
در اکثر فرهنگ ها اشاراتي به آن شده است و هدف از بيان آن ساختن
الگوئي براي رفع تناقضات بوده است (.)1
يکي از فيلسوفان معاصر و طرفداران اين قاعده در کتاب مشهور خود،
درآمدي جديد به فلسفه اخلاق ،پس از واکاوي و تبيين نظريات اخلاقي
چون نسبينگري فرهنگي ،8شخصيانگاري ، 9فراطبيعتگرائي، 16
شهودباوري ، 11عاطفهگرائي ، 12توصيهگرايي ، 13پيامدگرائي14و
ناپيامدگرائي11به انتقادات وارده نسبت به آنها ميپردازد و در آخر تنها
قاعدهاي را که به مدد آن ميتوان بدون دچار شدن به تناقض منطقي به
تکاليف اخلاقي عمل کرد ،قاعده زرين ميداند .فيلسوف ديگري که در
اين زمينه مباحث فلسفي عميقي را مطرح کرده است ،کانت ميباشد
که بخشي از نظريات گنسلر الهامگرفته از وي است (.)0
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سنجي ورود گزارههاي آن به ادبيات حقوقي خود ،گامي در جهت اصلاح
وضعيت حاضر برداريم .دستورالعمل اتحاديه اروپا داراي ضمانت اجراهاي
مناسبي در موارد نقض حريم خصوصي اطلاعاتي و ارتباطي است و حتي
کشورهاي عضو را ملزم کرده است که قوانيني را با وصف متناسب
بودن ،مؤثر بودن و بازدارنده بودن براي مجازات وضع کنند( .بند الف
ماده  11دستورالعمل) (.)2
 -1قاعده زرين اخلاقي
4
3
فلسفه اخلاق دو شاخه اصلي دارد؛ فرا اخلاق و اخلاق هنجاري موضوع
فرا اخلاق ،ماهيت و روششناسي داوريهاي اخلاقي است .اخلاق
هنجاري خود به دودسته است :نظريه هنجاري1که در جستجوي اصول
کلي اخلاق است و دسته ديگر اخلاق هنجاري کاربردي که به مطالعه
مسائل اخلاقي خاصي ميپردازد (.)3
از آنجائي که بحث ما مباني اخلاقي استفاده از پايگاه دادهها از منظر
قاعده زرين اخلاقي0است از اين رو موضوع حاضر در حيطه اخلاق
هنجاري کاربردي7قرار ميگيرد .ذکر اين نکته نيز لازم است که انتخاب
قاعده زرين اخلاقي از ميان ساير نظريات اخلاقي در اين مقاله به معناي
ترجيح آن بر ساير نظريات نيست و در اين زمينه هيچگونه ارزشگذاري
صورت نپذيرفته است .براي اينکه بتوان قاعده زرين اخلاقي را در بحث
استفاده از پايگاه دادهها بيان نمود لازم است ابتدا مختصري در باب
قاعده زرين اخلاقي گفتگو کرد سپس به بحث حريم خصوصي در پايگاه
دادهها پرداخت و در آخر استفاده از پايگاه دادهها را در پرتو قاعده زرين
اخلاقي سنجيد.
قاعده زرين اخلاقي داراي سابقهاي طولاني است و در بسياري از کتب
ديني بهنوعي ذکري از آن به ميان آمده است .در قوانين حمورابي ،چين،
مصر ،روم و يونان و هند باستان نيز اين قاعده به طرق مختلف
مورداشاره قرار گرفته است .در اديان يهوديت ،مسيحيت و اسلام نيز اين
قاعده ذکرشده است ( .)4در اسلام جمله مشهور امام علي (ع) دال بر اين
موضوع است .طبق فرماي ايشان« :براي مردم آن را بخواه که براي
خود ميخواهي و با ديگران طوري رفتار کن که مايلي دربارهات آنچنان
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قضيه قاعده زرين اخلاقي عبارت است از« :با ديگران فقط طوري رفتار
کن که رضايت ميدهي در همان موقعيت با تو رفتار شود» .بر اساس
اين قاعده جمع اين دو گزاره ممنوع است -1 :کاري نسبت به کسي
انجام ميشود؛  -2آن فرد توقع ندارد در همان موقعيت کسي نسبت به
وي همان کار را انجام دهد .بر اساس اين ديدگاه ،اگر ما طبق قاعده
زرين عمل کنيم ،بههيچعنوان دچار تناقض منطقي نميشويم؛ البته
درصورتيکه عناصر معرفت ،آگاهي ،وجدان و بيطرفي را به کاربنديم.
طبق ضابطه قانون جهاني که گنسلر آن را بيان کرده است« :فقط
طوري عمل کن که ميخواهي هرکسي در آن موقعيت باشد ،آنطور
عمل کند ،فارغ از تفاوتهايي که در زمان يا شخص ميتوان تصور
کرد» ( .)2عمل طبق اين قاعده ،انسان را از افتادن به تناقض در رفتارها
و باورهايشان ،آنگونه که در نظريات نسبينگري فرهنگي ،شخصي-
انگاري و غيره دچار آن مي شوند ،بر حذر ميدارد از اين رو ميتواند
الگويي را در استفاده از پايگاههاي داده تدوين کند که قابليت تعميم
جهاني دارد.
بر اساس اين الگو ،ابتدا بايد اثبات شود که استفاده از اطلاعات پايگاه
دادهها بدون رضايت افراد امري غير مطلوب است که اگر فردي
باوجدان ،بيطرف و معقول در موقعيت آن قرار گيرد احساس رضايت
نميکند و ميتوان به اين عمل وصف قبيح بودن را اعطا کرد .براي
اثبات اين امر در قسمت بعد به بيان مهمترين پيامد استفاده از پايگاه
دادهها يعني نقض حريم خصوصي افراد پرداخته خواهد شد و در قسمت
بعد قاعده زرين بر آن منطبق مي شود.
 -2نقض حريم خصوصي اطلاعاتي
ايجاد پايگاه دادهها داراي مزايا و معايب بالقوهاي ميباشد؛ بانک
اطلاعات يا پايگاه دادهها با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي به خصاص
فنون آماري ،اطلاعاتي را در اختيار دولت (و نهادهاي خصوصي) مي-
گذارد که از يکسو باعث تسريع امور اداري ،اجرائي ،سياستگذاري و ...
ميگردد و از سوي ديگر مباحثي چون حريم خصوصي را در معرض
خطر قرار ميدهد ( .)7مزيتهاي ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي اشتياق
روزافزوني در دولتها پديد آورده که هر چه بيشتر اطلاعات زيادتري را
از افراد ذخيره کنند تا هنگام نياز آن اطلاعات را بازيابي کنند؛ از اثر
انگشت گرفته تا نشاني منزل ،شغلها و روابط اجتماعي و فعاليتهاي
سياسي و مسائل ديگر (.)8
نگارنده کتاب «حقوق فناوري اطلاعات» در جمعبندي خود از مفهوم
حريم خصوصي آن را مفهومي ميداند که عنصر اساسي آن اختيار و
آزادي انسانها در تصميمگيري در خصوص ميزان وقوف و مداخله
سايرين نسبت به زندگي شخصي افراد است .بهعبارتديگر هر فردي
اين حق را دارد که خود در خصوص اينکه ديگران تا چه ميزان در
خصوص زندگي شخصي او بدانند و يا در آن وارد شوند ،تصميم بگيرد و
در صورت عدم تمايل ايشان را منع کند ( .)9بنابراين در نظر ايشان
حريم خصوصي عبارت است از حق اوليه افراد در مصون ماندن حوزه
خصوصي ايشان از هرگونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانوني و
همچنين منع ديگران از وقوف بر اطلاعات اين حوزه.
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بند «ب» ماده مذکور ،لزوم پيوستن کليه دستگاههاي اجرائي به اين
پايگاهها ذکر شده است .در ماده  46قانون مديريت خدمات کشوري
عنوانشده است« :بهمنظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمرکز امور
مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات ،اداري ،دولت موظف
است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسلامي
ايران و مشارکت کليه دستگاههاي اجرائي ،پايگاه اطلاعات ايرانيان را
طراحي ،ساماندهي و اجرا نمايد» و در تبصره  ،2شرط استفاده از خدمات
را منوط به داشتن کد ملي و کدپستي افراد کرده است.
در سازمانهاي خصوصي نيز شرکتها و مؤسسات با گردآوري اطلاعات
مشتريان خود ،بانک اطلاعاتي آنها را تشکيل داده و از تکنيکهاي
بازاريابي و تبليغات در ارتباط با آنها سود ميبرند .درنتيجه امروزه
پايگاههاي اطلاعاتي زيادي در کشور بدون اينکه حتي افراد اطلاعي از
آنها داشته باشند ،وجود دارد .امروزه انباشتگي دادهها بسيار ارزشمند
گرديده و رغبت در آن زياد شده است و اگر سامانهاي اخلاقي براي آنها
لحاظ نگردد ،ممکن است آسيبهايي جدي به امنيت رواني و آرام
دروني اشخاص وارد آيد و جامعه را دچار چال هايي نوين کند (.)13
هدف از تشکيل پايگاههاي اطلاعاتي ساماندهي امور و تسهيل امر
برنامهريزي و غيره است اما وقتي بحث از تجاريسازي آنها به ميان
ميآيد ،ممکن است نقض حريم خصوصي در آنها اتفاق بيفتد .با مثالي
عيني بحث را پي ميگيريم .فرض کنيد براي ثبتنام در دانشگاهي
تمامي اطلاعات شخصي و آموزشي ،شماره تلفن همراه ،کدپستي و ساير
اطلاعات در سامانه الکترونيک دانشگاه وارد شده است .دانشگاه بر اساس
اطلاعات دانشجويان خود بانک اطلاعاتي آنها را تشکيل ميدهد .اين
بانک اطلاعاتي قابليت تجاريسازي دارد .مؤسسات آموزشي زيادي
هستند که مشتريان اصلي آنها دانشجويان محسوب ميشوند مانند
مؤسسات کنکوري .حال اگر دانشگاه اطلاعات مربوط به دانشجويان در
ازاي قراردادي در اختيار اين مؤسسات قرار گيرد ،شاهد پيامکها و
ايميلهاي ناخواسته تبليغاتي خواهيم بود که گاهي براي افراد ايجاد
مزاحمت ميکنند بهويژه اينکه در بعضي مواقع تعداد پيامکها و ايميل-
هاي ارسالي زياد ميشود و به مزاحمت ميانجامد.
آيا در مثال فوق دانشگاه حق فروش اطلاعات را به مؤسسات آموزشي
بدون اجازه صاحبان داده داشته است؟ استفاده از دادههاي پايگاههاي
اطلاعاتي در اين فرض -طبق تعريف قسمت قبل -مشمول نقض حريم
خصوصي ميگردد و به لحاظ قانوني ممنوع است .امروزه تمامي
شهروندان با خيل عظيمي ازاينگونه پيامکها و ايميلهاي ناخواسته
مواجه ميشوند .استفاده نامشروع از دادههاي پايگاههاي اطلاعاتي هم
ميتواند توسط دولتها و هم توسط اشخاص و شرکتهاي خصوصي
انجام پذيرد .فرض کنيد با ثبت نام در سايتي خصوصي ،اين سايت بدون
رضايت اقدام به ارسال رايانامههاي ناخواسته به افراد کند .در اين
صورت عامل اين فعل غيرقانوني ،اشخاص خصوصي هستند.
اينک سعي ميکنيم به مدد قاعده زرين اخلاقي اين فعل غيرقانوني را
تحليل کنيم .همانطور که گفتيم طبق قضيه قاعده زرين ،بايد با
ديگران فقط طوري رفتار کرد که فرد رضايت ميدهد در همان موقعيت

حق حريم خصوصي که از آن به «حق تنها بودن» نيز يادشده ازجمله
حقوقي است که انسانها به دليل نيازهاي شخصي ازيکطرف به آن
وابستهاند و از سوئي ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مکلفند اين
حق را نسبت به ديگران به رسميت شناخته آن را محترم دارند.
بهعبارتديگر ميتوان گفت که حق بر حريم خصوصي عبارت است از
حق مصونيت و حق انسان نسبت به امور شخصي خود)16( .
پژوهشگر ديگري ضمن بررسي تفصيلي تعاريف مختلف در باب حريم
خصوصي و نيز دستهبندي معيارهاي آن در مقام جمعبندي ،دو ضابطه
نوعي و جمعي را در شناخت حريم خصوصي معتبر ميداند و اين مفهوم
را اينگونه تعريف مينمايد« :حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر فرد
است که آن فرد بهطور نوعي يا عرفي يا با اعلان قبلي ،انتظار دارد
ديگران بدون رضايت وي به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسي
نداشته باشند يا به آن قلمرو وارد نشوند ،يا به آن قلمرو نگاه و نظارت
نکنند يا به هر صورت ديگري وي را در آن قلمرو مورد تعرض قرار
ندهند» (.)11
در مورد حريم خصوصي اطلاعاتي که مفهوم خاصتري از حريم
خصوصي است نيز مراد ،مصون بودن دادههاي مربوط به حوزهاي از
زندگي انسانهاست که نوع بشر انتظار دارد سايرين بدون اجازه وي
بدانها دسترسي نيافته و آنها را مورد پردازش قرار ندهند؛ بنابراين ،در
تعريف حريم خصوصي اطلاعاتي ميتوان جنس اين تعريف را همان
تعاريف پيشين ارائهشده در مورد حريم خصوصي به معني اعم دانست و
فصل آن را حيطه موردحمايت يعني دادههاي شخصي فرد در فضاي
مجازي تلقي کرد.
همانطور که مشخص است ،در بحث حريم خصوصي اطلاعاتي از واژه-
هاي «بدون مجوز قانوني»« ،بدون رضايت» و «بدون اجازه» يادشده
است که همگي بيانگر لزوم اجازه پيشين در استفاده از اطلاعات افراد
است و دسترسي بدون کسب اجازه افراد بهنوعي نقض حريم خصوصي
محسوب ميگردد .دسترسي به دادههاي افراد و در اختيار قرار دادن آن
به لحاظ قانوني ممنوع است و از مصاديق بارز نقض حريم خصوصي
محسوب ميگردد .براي ساختن چهارچوب اخلاقي جهت منع افراد و
دولتها از چنين اعمالي ميتوان متوسل به قاعده زرين اخلاقي شد که
در پائين به شرح مفصل آن ميپردازيم.
 -3استفاده از پايگاه دادهها در پرتو قاعده زرين اخلاقي
امروزه استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي ،چه در سازمانهاي دولتي و چه
در سازمانهاي خصوصي ،گسترش زيادي پيداکرده است .گردآوري
اطلاعات مختلف افراد در پايگاه دادهها در سالهاي اخير در کشورمان
نيز رشد روزافزوني داشته است بهطوريکه در قانون برنامه پنجم توسعه
و نيز در فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري ،دستگاههاي
اجرائي به لحاظ قانوني ملزم به راهاندازي پايگاههاي اطلاعاتي شدهاند.
در قانون برنامه پنجم توسعه (فصل چهارم :نظام اداري و مديريت/
فناوري اطلاعات) بهويژه ماده  ،40برخي از سازمانهاي دولتي مانند
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (درزمينۀ راهاندازي شبکه ملي
اطلاعات) ملزم به ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي شدهاند؛ ( )12همچنين در
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شماره  2002/58/ECاست که توسط پارلمان و شوراي
اروپا10تصويب شده است و جانشين دستورالعمل سال  1991شده است.
اين دستورالعمل در سال  2660و  2669تکميل شده است و هماکنون
ملاک عمل جوامع اروپائي ،اين دستورالعمل ميباشد؛ موضوع
دستورالعمل ،پردازش دادههاي شخصي و حمايت از حريم خصوصي در
ارتباطات اينترنتي است .البته لازم به ذکر است که در سال  2612پي -
نويس لايحه جديد حمايت از دادهها تقديم کميسيون اروپا شده است که
تصويب نهائي آن بنا بر پارهاي ملاحظات و درخواست برخي کشورها به
سال  2611موکول شده است .در دستورالعمل اتحاديه اروپا احکامي
وجود دارد که براي حمايت از دادههاي افراد در فضاي مجازي وضع
شده است .تمامي احکام وضعشده در اين دستورالعمل در راستاي ماده 8
کنوانسيون اروپائي حقوق بشر17ميباشند .در اين ماده آمده است« :اين
حق افراد است که زندگي خصوصي ،شخصي ،مسکن و مراسلات آنها

اين امر در عمل موردحمايت قانوني قرار نگرفته است .پس از بيان ابعاد
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با او رفتار شود .صورتبندي منطقي اين قضيه اين است که فرد الف
اطلاعات خود را با رضايت در اختيار سازماني قرار ميدهد؛ رضايت او
فقط به استفاده موردنظر وي – به طور مثال ،ثبت نام در مثال فوق -که
شرطي قانوني است ،تعلق ميگيرد و سازمان موردنظر هيچ رضايتي را از
وي براي انتقال اطلاعات به سازماني ديگر اخذ نکرده است .بنابراين،
انتقال اطلاعات افراد بدون اجازه آنها امري غيرقانوني و غيرمنطقي
است .براي اينکه اين مسئله را در پرتو قاعده زرين تحليل کنيم بايد به
مدد قوه تخيل خود را در همان حالت قرار دهيم.
تحليل مسئله در چارچوب قاعده زرين اخلاقي الزاماتي دارد؛ سازواري،
باوجدان بودن و بيطرفي .طبق سازواري نبايد رفتارهاي ما (با ديگران)
با خواستههايمان (درباره رفتاري که در موقعيت برعکس يعني نسبت به
خود ما انجام ميشود) ناهماهنگ باشد .طبق باوجدان بودن ،رفتارها و
خواستههاي ما بايد با باورهاي اخلاقيمان هماهنگ باشد و بهعبارتي
بين فکر و عمل ما تناقضي وجود نداشته باشد .بيطرفي نيز يعني درباره
کارهاي مشابه ارزشگذاريهاي مشابه داشته باشيم (.)14
اکنون به مدد قوه تخيل قضيه منطقي را صورتبندي ميکنيم .اگر
مسئولين پايگاه داده که اقدام به انتقال دادههاي افراد بدون رضايت
آنها ميکنند و در ازاي آن به منافع اقتصادي ميرسند ،خودشان در
موقعيت صاحبان داده بودند ،راضي ميشدند نسبت به آنها همان رفتار
مشابه انجام شود .اگر پاسخ آنها منفي باشد –که در صورت بيطرفي،
معقول بودن و باوجدان بودن ،چنين است -آنها دچار تعارض منطقي
شدهاند .به اين معني که خودشان در مقام عمل ،چنين فعلي را انجام
ميدهند ولي اگر در موقعيت مشابه قرار داشتند ،انتظار نداشتند کسي
چنين رفتاري را با آنها داشته باشد .اگر پاسخ آنها مثبت باشد ،نيز از
عقلانيت اخلاقي به دور هستند زيرا هيچ انسان معقولي در شرايط مذکور
راضي نخواهد بود که بدون رضايت وي اطلاعات به ديگران منتقل
گردد و مورداستفاده قرار گيرد.
مي توان به استدلال فوق اين ايراد را وارد کرد که شايد مسئولين پايگاه
داده با لحاظ کردن کليه موارد به سؤال فوق پاسخ مثبت بدهند و با
استدلالاتي نظير عصر جهاني شدن و جريان آزاد اطلاعات اين عمل را
عقلاني بدانند .اينجاست که طرح کننده قاعده زرين اخلاقي ادعا ميکند،
اگر قاعده زرين اخلاقي بدون ترکيب با عوامل ديگر بهکار رود ،ممکن
است وافي به مقصود نباشد ( .)2بهطور مثال ،اگر عنصر آگاهي را به
لوازم اين قضيه اضافه کنيم ،حتي اگر پاسخ مسئولين پايگاه دادهها در
انتقال بدون رضايت دادهها در شرايط معکوس مثبت باشد ،باز هم دچار
تناقض شدهاند و عقلانيت اخلاقي را زير پا گذاشتهاند .درنتيجه ،همانطور
که افراد ،فارغ از موقعيتشان ،راضي نيستند که بدون کسب رضايت و
بهمنظور کسب سود اقتصادي ،اطلاعات آنها منتقل شود ،بايد اين انتظار
را در مورد اعمال خودشان نيز مراعات کنند؛ در غير اين صورت شاهد
نقض قاعده زرين اخلاقي خواهيم بود.
اين امر در جهان امروز بسيار رايج و شايع ميباشد .اکثر ما ايرانيان شاهد
پيامکها و ايميلهاي تبليغاتي ناخواسته در طول روز هستيم و متأسفانه
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اخلاقي اين امر در پرتو قاعده زرين اخلاقي نوبت به ارائه راهحل ميرسد.
تنظيم نظام حقوقي دقيق و مشخص شدن حقوق و تکاليف شهروندان و
دولتها تا حد زيادي ميتواند باعث پي گيري از اين پديده نامطلوب
شود .بهعبارتديگر ،نظام حقوقي با برقراري ضمانت اجراهاي کيفري،
مدني و اداري ميتواند از هنجارهاي اخلاقي حمايت مناسبي بهعمل
آورد .در همين راستا مترقيترين اقدامي که در جهان امروز در حمايت از
دادههاي افراد صورت پذيرفته است ،قوانيني است که اتحاديه اروپا براي
حمايت از دادهها وضع کرده است .کشورهاي ديگر ازجمله کشور ما نيز
در امر وضع قوانين در جهات بسياري از قوانين اتحاديه اروپا ،بهعنوان
پيشگام قانونگذاري ،الهام گرفته و تأثير پذيرفتهاند .در قسمت بعد سعي
ميشود چارچوب حقوقي اتحاديه اروپا که حمايتي براي هنجارهاي
اخلاقي در اين زمينه است ،تبيين شود و با مقايسه آن با نظام حقوقي
ايران ،پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه گردد.
 -4اقدامات حقوقي اتحاديه اروپا در حمايت از دادهها
اخلاق مقدم بر حقوق است و حقوقدانان يکي از منابع حقوق را اخلاق
ميدانند .در هر جامعهاي ابتدا واقعيات از صافيهاي اخلاقي و هنجاري
موردقبول اکثر افراد جامعه ميگذرد و در صورت تأييد ،موردحمايت نظام
حقوقي قرار ميگيرد .بنابراين نهادهاي حقوقي موردحمايت يک جامعه،
اکثرشان داراي پايههاي اخلاقي ميباشد .نقض حريم خصوصي
همانطور که در مبحث قبل بيان شد ،امري نامطلوب ميباشد؛ حال که
ابعاد اخلاقي نقض حريم خصوصي مطرح گرديد ،بايد به نظام حقوقي
پرداخت و ديد چگونه ميتوان نقض حريم خصوصي را در چارچوب آن
به حداقل رساند.
ابتدا بايد گفت که قوانين و دستورالعملهاي اتحاديه اروپا يکي از منابع
حقوقي کليه کشورهاي عضو آن ميباشد و داراي اعتباري معادل قوانين
داخلي آنها ميباشد؛ اين مسئله بدين معني است که کشورهاي عضو
نميتوانند قوانيني وضع کنند که در ضديت با دستورالعملهاي اتحاديه
اروپا باشد و همچنين قوانين و دستورالعملهاي اتحاديه اروپا در دادگاه-
هاي داخلي کشورهاي عضو داراي اعتبار ميباشند (.)11
مهمترين منبع قانوني اتحاديه اروپا در حمايت از دادهها دستورالعمل

سهرورد زرشکيان و دکتر احمد مؤمنی راد :اصل زرّین اخلاقی و پيشگيري حقوقی استفاده نامشروع از پایگاه دادهها

مقاله مروري
فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري ،سال پانزدهم ،شماره 9911 ،4

و آدابورسوم ارزشهاي خود نسبت به حمايت از دادهها اقدام کرده
است؛ در اين زمينه نميتوان نسخهاي يکسان براي تمامي کشورها
تجويز کرد بلکه هر کشور فراخور نظام فرهنگي خود بايد دادهپيامهاي
موردنظر را مشمول حمايت قرار دهد .دستورالعمل اتحاديه اروپا در بند
الف ماده  2حيطه شمول حمايت خود را مشخص کرده است .طبق اين
ماده ،دادههايي موردحمايت است که مربوط به اشخاص تعيين هويت
شده يا ناشناس باشند .افراد شناختهشده نيز افرادي هستند که بهواسطه
شاخصههايي چون کد شناسايي ،ويژگيهاي جسمي ،روانشناختي،
ذهني ،اقتصادي ،فرهنگي يا هويت اجتماعي قابلشناسايي هستند.
بند  2ماده  2نيز فعاليتهاي ناقض حريم خصوصي اطلاعاتي را در مورد
دادههاي شخصي برشمرده است و آن را به اقسام پردازش دادهها تسري
داده است .پردازش دادهها اعم از پردازش دستي و يا خودکار دادههاست
و شامل اموري چون جمعآوري ،ضبط ،ذخيرهسازي سازماني،
جرحوتعديل ،بازيابي ،جايگزيني ،استفاده ،افشاء ،انتشار ،ادغام يا ترکيب،
انسداد ،محو يا نابودي داده ميشود .مصاديق نقض حريم خصوصي
اطلاعاتي و تفاسير موسعي که از حيطه حمايت از آنها بهعملآمده
است ،مبين اهميت مسئله و آسيبپذيري بحث حريم خصوصي در
فضاي مجازي است .احصاء موارد نقض حريم خصوصي اين امتياز را
دارد که ضمانت اجراي کيفري را تسهيل ميکنند و ناقضان نميتوانند
به بهانه عدم ذکر مصاديق نقض از زير بار مجازات رها گردند.
هرچند امروزه دولتها با توجه به اقتدار حاکميتي خود ميتوانند بانک-
هاي داده گستردهاي را از اطلاعات افراد فراهم کنند و توجيه خود را در
اين زمينه نياز به سياستگذاري و آيندهنگري عنوان کنند ،ليک هر يک
از موارد فوق ،تکاليفي را براي دولت و حقوقي را براي شهروندان ايجاد
ميکند که در صورتي تخطي از هرکدام بحث مسئوليت حقوقي و
اخلاقي پي ميآيد ( .)8اتحاديه اروپا با توجه به حساسيت امر ،صلاحيت
حمايتي خود را گسترش داده است؛ بهطوريکه حتي اگر دادههاي هر
يک از شهروندان اتحاديه اروپا در خارج از حوزه اروپا مشمول نقض قرار
بگيرند ،آنها را موردحمايت قرار داده است (ماده  4دستورالعمل).
نکته قابل انتقادي که در اين دستورالعمل مشاهده ميشود ،بند  3ماده 1
آن است که مواردي را از شمول قانون مستثنا کرده است؛ در اين ماده
فعاليتهاي مربوط به امنيت عمومي و مسائل مربوط به رفاه اقتصادي
در مواردي که مربوط به امنيت ملي ميشوند و فعاليتهاي مربوط به
حقوق کيفري دولتها از حيطه حمايت مستثنا شده است؛ يکي از
انتقاداتي که به چنين سبک نگارشي وارد است ،اين است که در مقام
استثناء ،از مفاهيم کلي با مصاديق مبهم استفاده شود زيرا اين مسئله
ميتواند مستمسک دولتها در نقض حريم خصوصي و حقوق مسلم
افراد قرار گيرد ( .)18پيشنهاد اين است که وقتي قانون چنين استثنائات
وسيعي را معين ميکند ،مصاديق آن را نيز ذکر کند تا باعث سليقهاي
عمل کردن نشود .البته دستورالعمل ،در ماده  11خود سعي کرده است
اين نقيصه را بهنوعي جبران کند؛ در اين ماده محدوديتهاي وضعشده
را مشروط به ضروري بودن و متناسب بودن دانسته است و بيان کرده
است که محدوديتها بايد مناسب جامعهاي دموکراتيک براي حفاظت از

مورداحترام قرار بگيرد» .از سوي ديگر ،دادگاه اروپائي حقوق بشر تفسير
موسعي از حق حريم خصوصي افراد ارائه داده است که بيانگر اهميت
اين حق بنيادين است؛ از گزارههاي فوق ميتوان نتيجه گرفت که
اتحاديه اروپا حق بر حريم خصوصي را ازجمله حقوق اوليه بشر تلقي
مينمايد.
شايانذکر است که پيشينه دستورالعمل حمايت از دادههاي اتحاديه اروپا
به توصيهنامههاي سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه18برميگردد.
هرچند توصيهنامههاي اين سازمان بيشتر جنبه مشورتي دارد و الزامي
نيست ليکن به دليل انعکاس در دستورالعمل اتحاديه اروپا جنبه الزامي
به خود گرفته است .توصيهنامه سازمان مذکور بر پايه  8مفهوم اصلي در
حمايت از دادهها بيان شده است؛
 -1اطلاع :وقتي قرار است ،دادههاي افراد جمعآوري شود ،بايد اين
مسئله به اطلاع آنها برسد  -2هدف :از دادهها فقط بايد در اهداف از
پي تعيين شده و نه هر هدف ديگري استفاده شود -3 .مشخص شدن
هدف گردآوري دادهها :هدف استفاده از دادهها بايد همزمان با گردآوري
آنها ذکر گردد و نه پسازآن -4 .رضايت :دادهها نبايد بدون رضايت
صاحبان داده ،افشاء شوند ،مگر اينکه حکم قانوني در اين زمينه وجود
داشته باشد  -1امنيت :دادههاي گردآوري شده بايد نسبت به هرگونه
سوءاستفاده احتمالي مصون باشند -0 .افشاء :صاحبان داده بايد مطلع
باشند که چه کساني دادههاي آنها را جمعآوري ميکنند  -7دسترسي:
بايد به صاحبان داده اجازه داد تا به دادههاي خود دسترسي داشته باشند
و دادههاي غيردقيق خود را اصلاح کنند  -8مسئوليتپذيري :بايد
سازوکاري برقرار باشد که طبق آن ،صاحبان داده بتوانند ،افرادي را که
دادههاي آنها را جمعآوري ميکنند نسبت به رعايت موارد فوق مسئول
بدانند ( .)10اين هشت اصل در دستورالعمل اروپائي نيز انعکاس يافته و
موضوع احکام حقوقي الزامآور قرار گرفته است .ميتوان هر يک از موارد
ذکرشده را به گزارهاي اخلاقي نيز تعبير کرد؛ بهطور مثال ،در مورد سوم
ميتوان گفت اگر مسئولين پايگاه داده ،بدون رضايت صاحبان داده،
دادههاي مربوط به آنها را افشاء کنند ،نهتنها عملي غيرقانوني اتفاق
افتاده است بلکه حکمي اخلاقي نيز در اين باب نقض شده است .اهميت
اين اصول هشتگانه تا جائي است که عين اين عبارات در نظام حمايت
از دادههاي ايالاتمتحده آمريکا نيز آمده است .بهطور مثال ،در قسمت
«ب» بند  1ماده  2قانون «استفاده از امنيت ،حمايت و حريم خصوصي»
مصوب  ،2613قانونگذار اپراتورهاي تلفن همراه را موظف کرده است
که پي از گردآوري پايگاه دادهها از اطلاعات افراد ،از آنها کسب
رضايت کنند)17( .
دادههاي قابل حمايت در فضاي مجازي فراواناند و ميتوان مصاديق
زيادي را با مقسمهاي مختلف براي آن در نظر گرفت؛ بهطور مثال ،به
اعتبار حساسيت دادهها ميتوان آنها را به دودسته دادههاي حساس و
غير حساس تقسيم کرد؛ از سوي ديگر ميتوان با ضابطه «موضوع داده-
ها » آنها را به انواع مختلف مانند پزشکي ،جنسي ،شخصي و ...
تقسيمبندي کرد .بحث اساسي در اينجاست که هر نظام حقوقي با توجه
به نظام اخلاقي و هنجارهاي موردقبول آن جامعه و نيز با توجه به عرف
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امنيت ملي باشد .در اين ماده همچنين مواردي چون دفاع ملي و
پيگيري جرائم کيفري ذکرشده است که البته تعيين مصاديق همين
مفاهيم کلي نيز با مشکل مواجه ميگردد.
ماده  4دستورالعمل ،دولت را مجاز دانسته است تا بر فعاليتهاي خدمات
دهندگان سرويسهاي اينترنت نظارت داشته باشد و آنها را از اقدامات
سوء نسبت به دادهها منع کند .بند  3همين ماده تأمينکنندگان خدمات
را ملزم کرده است که در صورت مواجهه با نقض اصول مربوط به
حمايت از دادهها ،قضيه را به مقامات ذيصلاح اطلاع دهند.
نکته قابلتأمل ديگري که وجود دارد ،نحوه حمايت از دادههاي
ترافيکي است .طبق بند «ب» ماده  2دستورالعمل ،دادههاي ترافيکي
داده هايي هستند که براي برقراري ارتباطات الکترونيک و همچنين
محاسبه هزينه استفاده از اينترنت لازم هستند؛ نتيجه منطقي اين ماده
اين است که تأمينکنندگان خدمات اينترنتي ميتوانند براي محاسبه
هزينه استفاده از اينترنت ،به دادههاي مذکور دسترسي داشته باشند.
حمايت از دادههاي ترافيکي در ماده  0دستورالعمل منعکس شده است؛
در اين ماده بر اين مسئله تأکيد شده است که دادههاي ترافيکي
بهمحض اينکه ديگر نيازي به استفاده از آنها براي مقاصد فوق نباشد،
بايد پاک شود؛ مطلوب اين بود که ماده ضمانت اجرائي را نيز براي
نقض اين عمل مقرر ميکرد .در کنار دادههاي ترافيکي ،يکي ديگر از
انواع آسيبپذير دادهها نيز دادههاي مکاني هستند .بهطور مثال،
اپراتورهاي تلفن همراه براي ارائه خدماتي که نياز به شناسايي محل
افراد است ،به اينگونه دادهها دسترسي دارند ( .)19بديهي است که
استفاده از اين دادهها نيز بايد تابع اصول هشتگانهاي باشد که پي از
اين بيان شد.
يکي ديگر از مسائل قابلطرح درزمينه حمايت از دادهها بهويژه در مورد
پايگاه دادهها ،تعارض گردش آزاد اطلاعات و نقض حريم خصوصي
است؛ توضيح اينکه طبق قانون آزادي اطلاعات (موضوع دستورالعمل
سال  2663اتحاديه اروپا) افراد حق دسترسي آزاد به اطلاعات مگر در
موارد استثناء را دارند؛ نقض حريم خصوصي استثناي وارده بر آزادي
گردش اطلاعات است؛ قانونگذار بايد مدنظر داشته باشد که حيطه استثنا
را بهقدري گسترش ندهد که به اصطلاح حقوقي دچار تخصيص اکثر
شود؛ البته اين گزاره به معناي قرباني کردن حق حريم خصوصي افراد
نيست؛ حساسيت در موردحمايت از حريم خصوصي افراد در اتحاديه اروپا
را ميتوان از ماده  12دستورالعمل استنتاج کرد؛ در اين ماده حتي در
دسترس قرار گرفتن دادههاي افراد در سيستمهاي جستجو نيز منوط به
رضايت آنها شده است و افراد ميتوانند در صورت عدم تمايل ،داده-
هاي خود را از سيستمهاي جستجو نيز محو کنند .براي اتخاذ رويکردي
منطقي در اين زمينه ،روش احصاي دادههاي موردحمايت افراد در
قوانين ،موجه به نظر ميرسد؛ يعني همان راهي که در دستورالعمل
اتحاديه اروپا آمده است.
 -1تجربههاي قابلاعمال در نظام حقوقي ايران
نظام حقوقي ايران با دريافت اهميت حمايت از دادههاي شخصي در
فضاي مجازي در عصر ارتباطات گامهايي را در اين زمينه برداشته است.
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يکي از مشکلاتي که درزمينه تدوين قوانين و مقررات در حقوق فناوري
اطلاعات وجود دارد ،عبارت است از سيال بودن موضوعات مرتبط با
فناوري اطلاعات؛ بهعبارتديگر با توجه بهسرعت بالاي توليد علم در اين
زمينه ،هرروزه با فناوريهاي جديدي مواجه هستيم که نظام
قانونگذاري بهسختي ميتوان همپاي آن باشد؛ راهحل اين مشکل
سراسري ،بهروز کردن قوانين درزمينه فناوري اطلاعات است؛ همانطور
که مشاهده شد ،اتحاديه اروپا در طي  19سال تاکنون ،چهار بار
اصلاحيهها و مکملهايي را بر قوانين حمايت از داده اعمال کرده است.
در نظام حقوقي ايران ،مهمترين قوانيني که در اين راستا وضع شدهاند
عبارتاند از :قانون تجارت الکترونيک (مصوب  )1382و قانون جرائم
رايانهاي (مصوب  .)1388آييننامههايي نيز در برخي از سازمانهاي
دولتي تکاليفي را درزمينه ممنوعيت نقض حريم خصوصي برقرار کردهاند
که ارزش و اعتبار قانون را ندارند و فقط قابلاجرا در همان سازمان
هستند .در اين مبحث سعي داريم تا کاستيهاي نظام حقوقي ايران
درزمينه حمايت از دادهها را ذکر کرده و با استفاده از اقدامات اتحاديه
اروپا ،پيشنهادهايي را براي بهبود آن ذکر کنيم.
نخستين انتقادي که بر نظام حقوقي ايران درزمينه حمايت از دادهها وارد
است ،اين است که رژيم حقوقي خاصي را براي حمايت از دادهها
مشخص نکرده است و در قوانين مختلف ،بهصورت پراکنده به اين
موضوع اشاره کرده است؛ براي حمايت از حريم خصوصي و ساير
نهادهاي حقوقي ،دو رويکرد کلان وجود دارد؛ نگاه اول اين است که
الگويي جامع براي حمايت از نهادها برقرار کنيم به اين معني که احکام
مفصلي را در يک قانون واحد راجع به موضوعي واحد برقرار سازيم؛
نمونههاي بارز اين رويکرد نظام آمريکا و کانادا است؛ در اين کشورها
قانون جامعي تحت عنوان حمايت از حريم خصوصي يا حمايت از دادهها
وجود دارد؛ در رويکرد دوم ،مجموعه حمايتهاي نظام حقوقي را بايد با
استقراء در قوانين يافت ()9؛ نظام ايران از اين مدل پيروي کرده است؛
پيشنهاد اين است که براي حمايت فراگير از حريم خصوصي قانوني
جامع در اين زمينه وضع شود و اقسام آن را برشمرد؛ البته شايانذکر
است که در ايران در سال  1381تلاش مشابهي صورت گرفته است؛ در
اين سال پي نويس لايحه حمايت از حريم خصوصي به امضاي
رئيسجمهور وقت رسيد که تاکنون در مجلس موردبررسي و تصويب
قرار نگرفته است .پي نويس لايحه مذکور تا حد زيادي متأثر از
دستورالعمل اتحاديه اروپا است که به علت عدم بهروزرساني از يافتههاي
جديد اتحاديه اروپا و قوانين مشابه در آن استفاده نشده است .اين
پيشنويس بخشي را به حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات اختصاص
داده است و حاوي احکامي در خصوص حمايت از دادهها است؛ البته
حمايتهاي صورت گرفته در اين پي نويس نيز از حيث حيطه شمول،
کامل نبوده و نياز به اصلاح دارد.
يکي ديگر از کاستيهاي مهمي که در نظام حمايت از دادهها در ايران
وجود دارد و ميتوان سازوکاري مشابه دستورالعمل اتحاديه اروپا براي
آن برقرار کرد ،اشاره به نقض اصول هشتگانهاي است که در مبحث
پيشين مطرح شد .در مبحث پيشين به دادههاي ترافيکي اشاره شد؛
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دستورالعمل اتحاديه اروپا علاوه بر حمايت از دادههاي ترافيکي ،از داده-
هاي مکاني نيز حمايت بهعملآمده است .طبق بند «ج» ماده 2
دستورالعمل ،دادههاي مکاني دادههايي هستند که وقتي توسط شبکه-
هاي ارتباطي الکترونيک19پردازش ميشوند ،موقعيت جغرافيايي
ابزارهاي ارتباطي را مشخص کنند؛ بهعبارتديگر وقتي دادههاي افراد
در فضاي مجازي پردازش ميشوند ،موقعيت جغرافيايي اتصال آنها به
شبکه مشخص ميگردد .سوءاستفادهاي که از دادههاي مکاني ميتواند
بهطور بالقوه بهعمل بيايد ،بحث بازاريابي الکترونيک است؛ در ايران در
عمل شاهد اين مورد ،چه در ارتباط با پيامکهاي تلفني ناخواسته و چه
ايميلهاي تجاري ،ميباشيم که سازوکار مناسبي براي آن تهيه نشده
است؛ اين مورد نقض مسلم حريم خصوصي افراد و ناقض عنصر
«رضايت» ميباشد .بهطور مثال ،وقتي سازماني تجاري شمارههاي
تماس افراد ساکن در يک منطقه را در ازاي پرداخت پول به شرکتهاي
خدمات ارتباطي بهدست ميآورد و به آنها پيامکهاي ناخواسته مي-
فرستد ،باعث نقض حريم خصوصي افراد ميگردد؛ دستورالعمل اتحاديه
اروپا در ماده نُه ،اين مسئله را پي بيني کرده است .طبق اين ماده ،در
صورت نياز به تحليل دادههاي مکاني ،نخست اين دادهها بايد بدون نام
تحليل شوند و اگر قرار باشد دادههاي مکاني با نام تحليل گردند ،بايد در
مدتزمان معين و نيز با رضايت صاحب داده باشند؛ امري که گاهي
اوقات در عمل در کشور ما رعايت نميگردد و بسياري از افراد شاهد
ارسال پيامکها و ايميلهاي ناخواسته از طرف اشخاص و مؤسسات
تجاري هستند؛ پيشنهاد ميگردد سازوکاري حقوقي همراه با ضمانت
اجراي مؤثر در اين زمينه برقرار گردد تا از سوءاستفادههاي احتمالي
جلوگيري بهعمل آيد .در همين راستا ،بحثي نيز در مورد ايميلهاي
اتوماتيک مطرح ميگردد که بهنوعي ايميل ناخواسته محسوب ميگردد؛
ايميلهاي اتوماتيک نيز جزو دسته ايميلهاي ناخواسته محسوب مي-
گردند؛ در اين دسته از ايميلها نيز ماده  13دستورالعمل اتحاديه اروپا،
ارسال آنها را مسبوق به رضايت پيشين صاحب ايميل ميداند.
مسئله ديگري که در دستورالعمل اتحاديه اروپا پي بيني شده است و در
نظام حقوقي ايران عليرغم تأثيرپذيري از اين دستورالعمل ،بهطور
ناقص بدان پرداخته شده است ،ممنوعيت پردازش برخي دادههاي
شخصي تحت عنوان دادههاي حساس است .در دستورالعمل اتحاديه

نتيجهگيری

اروپا شماره  95-46-ECکه مکمل دستورالعمل پيشين است و مواد
آن همچنان قابل استناد است ،مصاديق دادههاي حساس مشخص شده
است؛ طبق ماده  8اين دستورالعمل ،اعضاي اتحاديه اروپا بايد از
پردازش دادههايي با موضوعات نژادي ،قومي ،عقايد سياسي ،مذهبي يا
اعتقادات فلسفي ،عضويت در اتحاديههاي تجاري و پردازش دادههاي
مرتبط با سلامت و زندگي جنسي امتناع کنند .البته دستورالعمل موارد
استثناء را نيز مشخص کرده است و آنها را شامل اين موارد دانسته
است :أخذ رضايت صريح از صاحب داده ،مواردي که تحليل داده به-
منظور دستيابي به اموري درزمينه حقوق استخدامي توسط مميزان و
بهموجب قوانين داخلي کشورها مجاز باشد ،زماني که پردازش داده براي
حمايت از حقوق اساسي صاحب داده لازم باشد و به لحاظ ناتوانيهاي

استفاده از دادههاي افراد در قالب پايگاه دادهها شيوه رايجـي اسـت کـه
هم دولتها و هم سازمانهاي خصوصي در دهه اخير و با رشد فنـاوري
اطلاعات از آن بهره گرفتهاند .استفاده از اطلاعات موجود در اين پايگاهها
مي تواند اهداف مشروع و نامشروعي داشته باشد .اگر هـدف اسـتفاده از
دادهها از ابتدا قيد شود و مورد تأييد صاحب داده قرار گيـرد يـا بـهحکم
قانون باشد ،استفاده از دادهها مجاز است وليکن اگر عنصـر رضـايت در
استفاده از دادهها مدنظر قرار نگيرد ،استفاده نامشروع و غيرقانوني تلقـي
ميگردد.
مسئله استفاده نامشروع از پايگـاه دادههـا را مـيتـوان بـا رويکردهـا و
نظريات مختلف اخلاقي موردبررسي قرارداد ليکن ما در اين مقاله محک
سنج را قاعده زرين اخلاقي قرار داديم .طبق قاعده زريـن اخلـاقي بـا

جسمي يا قانوني نتوان رضايت آنها را جلب کرد؛ پردازش داده افراد
عضو در مجامع ،انجمنها و اتحاديههاي تجاري بهگونهاي که در
راستاي اهداف ،انجمن ،شورا يا اتحاديه باشد و همچنين حفاظتهاي
لازم از آنها به عمل آيد و بدون رضايت به شخص ثالث منتقل نشود؛
پردازش دادههايي که بهمنظور رسيدگي به ادعاهاي حقوقي ضروري
باشد ،پردازش دادهها بهمنظور تشخيص بيماريهاي مسري توسط تيم
متخصص پزشکي طبق قوانين داخلي هر کشور؛ در ادامه نيز
دستورالعمل اجازه برقراري استثنائات بيشتري را به نظام حقوقي هر
کشور داده است .قانونگذار ايران تقسيم دادههاي شخصي را به داده-
هاي شخصي حساس و دادههاي شخصي عمومي نپذيرفته است و از
آثار حقوقي اين تقسيمبندي بهره نجسته است .درحاليکه رويه اکثر
نظامهاي حقوقي به سمت پذيرش اين تقسيمبندي و لحاظ کردن آن در
قوانين حمايت از داده است (.)9
در ماده  18قانون تجارت الکترونيک دادههاي موردحمايت در حقوق
ايران احصاء شده است .طبق اين ماده« :ذخيره ،پردازش و يا توزيع
دادهپيامهاي شخصي مبين ريشههاي قومي يا نژادي ،ديدگاههاي
عقيدتي ،مذهبي ،خصوصيات اخلاقي و «دادهپيام»هاي راجع به وضعيت
جسماني ،رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر
عنوان غيرقانوني است» .قانونگذار از انواع دادههاي شخصي حساس،
دادههاي تجاري -اقتصادي را موردحمايت قرار نداده است که با توجه
به ارزش آنها در اقتصاد امروز و ظهور مفاهيمي چون اسرار تجاري و ...
بهنوعي خلأ محسوب ميگردد .همچنين قانونگذار در مورد ممنوعيت
پردازش دادههاي مربوط به محکوميتهاي کيفري افراد سکوت کرده
است و آن را مشمول حمايت خود قرار نداده است .عدمحمايت از اين
دودسته دادههاي مهم نقض صريح حريم خصوصي افراد بهحساب مي-
آيد .نتيجه عملي اين عدمحمايت اين است که اگر دادههاي مربوط به
محکوميتهاي کيفري افراد و نيز دادههاي تجاري وي در فضاي
مجازي افشاء شود ،به لحاظ قانوني هيچگونه اقدامي در حمايت از
قربانيان نميتوان بهعمل آورد؛ اميد است قانونگذار در اصلاحات بعدي
اين نقايص را اصلاح کند.
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13. Prescriptivism
توصيه گرايي
14. Consequentialism
پيامدگرايي
15. Non- consequentialism
ناپيامدگرائي
16. European commission
شوراي اروپا
)17. European Convention on Human Rights (ECHR

ديگران فقط بايد طوري رفتار کـرد کـه فـرد رضـايت دارد در موقعيـت
مشابه با او رفتار شود .اگر قاعده زرين اخلاقي را همراه با عناصري چون
وجدان ،بيطرفي ،آگاه بودن و معرفت بهکار بنـديم مـيتـوان آن را بـه
ضابطهاي جهاني تأويل کنيم که ما را گرفتار تناقض منطقي در باورها و
رفتارهايمان نميکند .در قضيه استفاده از دادهها بدون اجـازه و رضـايت
افراد ،صورتبندي منطقي آن بدينصورت شد که اگر مسئولين پايگـاه-
هاي داده خود را بهجـاي صـاحبان داده بگذارنـد ،بهشـرط بـيطرفـي،
باوجدان بودن ،آگاه بودن و همچنين با پـي شـرط دانسـتن نـامطلوب
بودن نقض حريم خصوصي ،هرگز راضي به انجام چنين عملي در حـق
خود نميشوند از اين رو در اين زمينه دچار تناقض ميگردند.
پس از اثبات تناقض درزمينه استفاده از دادهها بدون رضايت افراد نوبت
به طراحي نظام حقوقي دقيق جهت پي گيري و منع افراد از انجام اين
عمل غيرقانوني ميرسد .بديهي است کـه هنجارهـاي اخلـاقي اگـر بـا
ضمانت اجراهاي حقوقي تلفيق شـوند ،قابليـت اجـراي بيشـتري دارنـد.
درزمينه نظام حقوقي حاکم بر حمايت از دادهها با بيان وضعيت حقـوقي
ايران ،نواقص آن درزمينه فقدان رژيم حقوقي خاص ،پراکندگي قـوانين،
عدم عامالشمول بودن آنها و عدمحمايت از برخي دادهپيامها مشـخص
ميگردد .قانونگذار ايران براي اصلاح ايـن نقيصـه مـيتوانـد از حقـوق
تطبيقي کمک بگيرد و با استفاده از تجربيات سـاير کشـورها بـه غنـاي
نظام حقوقي خود در ايـن زمينـه بپـردازد .از ميـان رژيـمهـاي حقـوقي
مختلف ،رژيم حقوقي اتحاديه اروپا به دليل بهروز بودن و پيشگام بـودن
در اين زمينه مبناي مقايسه تطبيقي ما قرار گرفت و با تحليـل مـواد آن
درزمينه حمايت از دادهها ،اصول و قواعدي مطرح شد که اگر قانونگذار
در قوانين بعدي خود بدانها نظر داشته باشد ،امکان حمايت از داده را در
نظام حقوقي خود گسترش داده است.

کنوانسيون اروپائي حقوق بشر
سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي
19. Electronic communications network

شبکههاي ارتباطي الکترونيک
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