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 سرآغاز

 در گرچه  است. «2مجازی فضای» مفهومی متفاوت از «1سایبر فضای»
 ایفضه و شههه انگاشهت  یکی واژه، دو این بعضاً گذاری،سیاست ادبیات
 فضهای اسهت  ویهی رفته  بکهار سایبر فضای جای ب  و معنا در مجازی
. نیسهت آن معادل دقیقاً مجازی، فضای با زیادی اشتراک با وجود سایبر
 محهی  بلکه  نیسهت، واقعی غیر و مجازی فضای سایبر، فضای ک  چرا

 از فراتهر سریع، ای شیوه ب  انسانی ارتباطات ک  است واقعی ایکترونیکی
 ای،شبک  ب  صورت هم ب  متصل هایرایان  توس  و جغرافیایی مرزهای

 فضهای واژه اینک  وجود با .(1دهه )می روی آن در اینترنت، شبک  نظیر
 در و دارد را یهازم جامعیهت شهوول، تحت حوزه و مفهوم یحاظ از سایبر،
 از کشورها اکثر قانونگذاران اما است   یافت  رسویت نظران صاحب میان

 فضها ایهن گهذاری مقهررات جههت دیگری ماننه فضای مجازی واژگان
  .انهنووده استفاده

 
 
 

 

 
 یه  ههاآن در که  قههیوی ارتباطی بسترهای برخلاف سایبر، فضای در

 از فضها  ایهن خاص هایویژگی ب  توج  با بوده، برقرار ی  سوی  رابط 
 ن،آ بهودن فرامهرزی نیه  و گونهامی محتوا، انتشار و توییه سهویت جول 

 و داشهت  مشهارکت محتوا توییه و ارتباط فرآینه در فعال ب  طور مخاطب
 به  صهورت توزیهع توییهه، خود صورت ب  محتوا فضا، این در عبارتی ب 

 خهودگ ین صهورت به  نیه  دریافت و کردن انتخاب فرآینه و خودگردان
 هوگان دسترس سایبر در فضای در ک  محتوایی میان این (. در2است )

 .(3) باشه مضر و مفیه از اعم محتوا، انواع شامل توانهمی گیرد،می قرار

 3اطلاعات فناوری بهون ایجامع  ب  تواننوی دیگر حاضر حال در مسلواً
 از ناشهی هایآسیب این ک  برای یذا انهیشیه. آن امکانات و ارتباطات و

 برسهه حههاقل به  سایبر فضای در مضر و ناسایم محتوای انتشار و ارائ 
 . گیرد صورت اساسی جویی چاره بایه
 
 
 

 چکیده

 شهبک  بهر مسهتور و قهانونی نظهارت و سهازی ایون با ک  رودمی توقع کشوری هر از آن، گیپیوست و سایبر فضای توج  ب  اقتضای بازمینه: 
 و مناسهب ملهی قهوانین وضهع طریه  از ههف این از قسوتی ایبت  ک . برسانه حهاقل ب  را زیان بار افعال وقوع امکان مجازی دنیای و اینترنت
 خواههه پذیر امکان سایبر فضای از ترمناسب و بهتر استفاده جهت دراخلاقی  و تنظیم کههای شهرونهان مناسب آموزش ب  وسیل  دیگر بخشی

 صورت سایبری فضای در و آنلاین و ایکترونیکی صورت ب  دویت، توس  کشورها اکثر در و رفاهی اجتواعی خهمات از بسیاریامروزه  .بود

ضرورت رعایت اخلهاق در انون ب  ارای  خهمات ایکترونیکی بپردازد زیرا پذیرد، از این رو دویت بایه در راستای اخلاق سایبری و در چارچوب قمی
از این رو پژوهش حاضهر به  بررسهی ، اهویت بیشتری دارد. هاوزه، نسبت ب  دیگر حب  یحاظ ظرفیت بایای آنها ینه ارتباطاتآو فر فضای سایبر

 ی پرداخت  است. مسئوییت مهنی دویت در فضای سایبر با نگاهی ب  آموزه های اخلاق سایبر
و اگر دویت در این راستا موجب ضرر ب  کاربران شود  نسبت به  هستنه  دویت، واس  و حلق  ارتباطی میان مردم و فضای سایبر نتیجه گیری:

 دویت (ایف. است بررسی قابل جهت دو از سایبر فضای در وارده خسارات قبال در دویت مهنی جبران خسارات مسئول است، از این رو مسئوییت
 سهایر ب  واسط  عهم توج  ب  اخلاق سهایبری توسه  ک  شود تلقی هاییزیان مسئول دویت ب(. شودمی تلقی اصلی زیان زننهه ب  عنوان ، خود

 است. شهه وارد اشخاص
 

 : مسئوییت مهنی، فضای سایبر، دویت، اخلاق سایبریکلیدواژگان
 

 ar.ghasemi56@yahoo.comنویسنهۀ مسئول: نشانی ایکترونیکی: 
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 پهیش نیازمنه ای،گستره چنین امنیت و نظم حفظ شرایطی چنین در یذا
 ایهن در آن چ  اما. است فضا این سامانههی جهت افتراقی سیاست بینی

 به  توجه  بها که  اسهت موضهوع این بررسی است، اهویت حائ  مرحل 
 جهههت که  وقیحقهه و فنهی هههایمحههودیت و سههایبر فضهای طبیعهت

 سهایم بهرای توانمی کارهایی و ساز چ  دارد، وجود فضا این سامانههی
 ایهن کهاربری سهازی سهایم نی  و ناسایم محتوای از سایبر فضای سازی
 تها شونه اعوال بایه کسانی چ  سوی از کارها و ساز این و برد بکار فضا
 دمنهیسو هم و باشه داشت  و اخلاقی مشروعیت هادخایت این گون  هم

 .آیه حاصل کوتری ه ین  صرف با بیشتر
زیهان غیر اخلهاقی و موکن است افعال  سایبری در جریان این ارتباطات

بار نظیر نقض حقوق مایکیت فکری و هته  حرمهت اشهخاص توسه  
کاربران خهمات م بور و ب  واسط  فعاییت و خهمات این گون  واسط  ها 

دیههگان علیه   زیهان صورت گیرد ک  موجب طهر  ادعاههایی از طهرف
خههمات  ارایه  راستای (. ب  عبارت دیگر در4) واسط  های م بور گردد

یها  تقصهیر نتیجه  در اسهت ایکترونیکی دویت در فضای سایبر، موکن
 در که  آیه وارد اشخاص ب  زیانی مستخهمین دویتی، و دویت خطای

 سایبر، فضای در دویت4مسئوییت مهنی موضوع خسارت، ایراد صورت

در فضهای سهایبر از ایهن جههت دویهت  مسئوییت مهنییابه. می  تحق
اهویت دارد ک ، ماهیت فضای سایبر با دنیای واقعهی متفهاوت اسهت و 

عوهه مختصهات و اقتضهائات .  مختصات و اقتضائات خاص خود را دارد
فضای سایبر ک  آن را از فضای واقعی متوای  میسازد عبارتانه از: مجازی 

ن فضا، هویت پنههان یها دروغهین کهاربران حاضهر در بود و ایکترونیکی
فضای سایبر، وسعت ف اینهه ضرر ناشی از فعهل زیانبهار و عههم امکهان 
جبران واقعی خسارت، بقای پهیهه زیانبار، و سهویت دسترسهی سهریع و 

 (.5است ) دائوی ب  اطلاعات
 میهان تعهاملی محهی  سهایبر فرصهتی جههت که  اسهت این مهم نکت 

در تلهاش  دموکراتیه  ههایدویهت ویژه ب  و هاستدویت و شهرونهان
. ( 6کننه) عولیاتی را باز دویت طر  بتواننه هارسان  این کو  با هستنه
 افهراد بیشتر دسترسی موجبات 5اجتواعی هایشبک  طری  از ک  طرحی

. در ( 7) آوردمی فراهم را کشور امور در مشارکت و هادویت اطلاعات ب 
 بههون دسترسهی امکهان اطلاعهات، آزادی ران نی  قوانیننظام حقوقی ای

 یکی و سازنهمی فراهم جامع  اشخاص هو  برای را اطلاعات ب  تبعیض
 5 مهاده اسهاس، هوین بر. هستنه اطلاعاتی رانت با مبارزه مهم تهابیر از

 کرده تصریح نی  1311اطلاعات مصوب  ب  آزاد دسترسی و انتشار قانون
 در را قهانون ایهن موضوع اطلاعات انه مکلف میعوو مؤسسات ک  است

 .دهنه قرار مردم دسترس در تبعیض بهون و موکن زمان حهاقل
 توقهع کشوری هر از آن، پیوستگی و سایبر فضای اقتضائات ب  عنایت با

 و اینترنهت شهبک  بر مستور و قانونی نظارت و سازی ایون با ک  رودمی
 ک . برسانه حهاقل ب  را زیان بار افعال وقوع تحق  امکان مجازی دنیای
 بخشهی و مناسهب ملی قوانین وضع طری  از ههف این از قسوتی ایبت 
 و بهتهر اسهتفاده جههت در شههرونهان مناسهب آمهوزش ب  وسیل  دیگر

 جهرایم قهانون تصویب. بود خواهه پذیر امکان سایبر فضای از ترمناسب
 تهوانمهی را ایهران کشهور در مجهازی عایی شورای تأسیس ای یارایان 

-قانون جرایم رایان »کرد.  قلوهاد وظیف  این اعوال راستای در اقهاماتی

به  تصههویب مجلهس شههورای  5/3/1311مهاده و در تههاری   56در « ای
منتشر شه و شواره مواد  17/4/1311اسلامی رسیهه و در روزنام  رسوی 

ت اسهلامی قهانون مجهازا 721تا  727این قانون ب  عنوان مواد  54تا  1
 727ای منظور و شواره ماده بخش تع یرات با عنوان فصل جرایم رایان 

 اصلا  گردیه. 713بخش تع یرات ب  شواره 
ی جهیههی از چههرهبا این اوصاف نگارنهگان در این مقای  به  واکهاوی 

مسئوییت مهنی دویت ک  در جهت حوایت از مهردم ظههور و بهروز پیهها 
خواهنهه  «ی دویهت در فضهای سهایبریمسهئوییت مههن»کرده به  نهام 

 اکثهر در و رفهاهی اجتوهاعی خههمات از بسیاریپرداخت  زیرا امروزه 

 فضهای در و آنلهاین و ایکترونیکهی صورت ب  دویت، توس  کشورها

 اسهت عنوانی مهنی مسئوییتپذیرد. توج  شود ک  می صورت سایبری

 یگهرید ب  ک  ناروایی خسارت جبران ب  شخص تعهه بیان برای ک 

 که  مهورد ههر رد» بهتهر عبهارت ب   رودمی کار ب  است، شهه وارد

 او برابهر در گوینههمی باشه، دیگری خسارت جبران از ناگ یر شخص

 ههایفعاییهت که  زمهانی از اجتوهاعی نهگیز«. دارد مهنی مسئوییت

 و زیان جبران ب  تعهه با ،هیاب جریان آن در اشیاء و اشخاص مختلف
 به  که  خسارت جبران ی وم اصل  است شهه ارنمق مهنی مسئوییت

 آن قواعهه و (1)اسهت شهه معرفی اجتواعی اصل س  از یکی عنوان

 در را خهود مظههر ترینمهم گیرد،می بر در را قواعه سایر رفت ، رفت 

 .بینهمی خاص معنای  ب« مهنی مسئوییت» مفهوم
 

 اخلاق سایبری
. شهودمهی مطر  کاربردی قاخلا در ک  است مباحثی از ،6سایبری اخلاق
 به  که  است اخلاق فلسف  هایپیوست یا هازیرشاخ  از 7کاربردی اخلاق

 ههاییحهوزه در هاانسان رفتار عولی هایارزش ب  ک  پردازدمی مباحثی
 پاسه  ههایی پرسهش ب  کوشهمی رشت  این. (7شود )می مربوط خاص
 در افهراد ههایییتمسهئو و رفتارهها ارزشی هایبنیان با مرتب  ک  گویه
 و ماهیهت شامل سایبری اخلاق عبارتی، ب . است اطلاعات فناوری حوزه
 از استفاده در رفتاری قواعه استانهاردهای ،1اخلاقی قضاوت هایمای  بن

 .(11است ) گیری تصویم برای اطلاعات فناوری
 شهه تعریف اخلاقی اصول مای  بن و ماهیت در تفحص» عنوان ب  اخلاق
 بهن و ماهیهت شهامل سهایبری اخلهاق فضای سایبری، حوزه رد  «است
 از اسهتفاده در رفتهاری قواعهه و اسهتانهاردها، اخلاقی، قضاوت هایمای 

فضهای  کهاربران. اسهت گیهری تصهویم برای سایبر و فناوری اطلاعات
 انهمواج  بیشتری اخلاقی هایچایش با اطلاعات فناوری عصر در مجازی

 چیه ی برای اطلاعات فناوری از استفاده اطلاعات، فناوری دنیای در زیرا
 در واقهع، در. کنههنوهی دیایهت آن بودن اخلاقی بر نیست، غیرقانونی ک 

 و اب ارهها و تسههیلات از اسهتفاده بهودن قانونی ای،فناوران  دنیای چنین
 .(11کنه )نوی تضوین را آن بودن اخلاقی حتم، طور ب  فناوران ، امکانات

 سهازنهگان، جول  از فناوری این کاربران هو  اطلاعات، یفناور عصر در
 محصویات مسئول اخلاقی، نظر از بایه مهیران و مایکان، کننهگان، توزیع

-مهی کار ب  و کننهمی مهیریت فروشنه،می هستنه، مای  ک  خهماتی و
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 برنامه  حتهی و جههانی جامعه  ک  ضرورتی دیگر، سوی از. باشنه برنه،
 ک  است کرده ههایت نقط  این ب  جهانی سطح در را یفناور این ری ان
 که  اسهت این شود، حاکم اطلاعات فناوری توسع  بر اخلاقی اصول بایه
 جامعه  برای ارتباطات و اطلاعات توسع  ک  فراوانی هایفرصت کنار در

 فرهنگ حوزه در را سازی بهین  و وری بهره سطح و آورده فراهم جهانی
 هم را جهی های چایش و تههیهها است، داده ییرتغ سیاست و اقتصاد و
 مشهکلات یعنهی اسهت، داده قرار جهانی جامع  حتی و هاملت مقابل در

 نیازمنهه که  شههه ایجهاد حوزه این در فردی ب  منحصر و جهیه اخلاقی
 (.12است) رسیهگی

این است ک  ب  سؤایاتی پاس  دهه ک  مربوط ب   سایبریهف از اخلاق ه
 های افراد در حهوزه ارتباطهات اسهتزشی افعال و مسئوییتهای اربنیان

های دویتهی و زیربناههای ارزشهی توان از سیاسهتعلاوه بر آن می. (13)
قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای دویتی در قبهال زیربناههای اخلهاقی 

. محی  سهایبر ضهون فهراهم سهازی ارتباطات بحث کرد سایبر و  حوزه
یب هایی نی  هوهراه دارد  آسهیب ههایی که  بها امکانات پیشرفت زا، آس

ماهیت سایبر قرین است. خصوصیات فضای سایبر، نظیر ارتباطی بودن، 
امکان پنهان نگههاشتن هویت، حاکویت چنهگانگی و تضاد هنجهاری و 

در کهاربران  7نبود راهکار نظارتیِ کارآمه، مسهتعه رفتارههای غیراخلهاقی
افراد چ  در محی  واقعی و چ  در  ضعف اخلاق در رفتارهای ،(14است )

ها ، هجو  گرایش11محی  سایبر، معلول ضعف و سستی استهیال اخلاقی
های فردی و نبود ضوانت اجرای مؤثر است. از این رو اصهول و  و سلای 

وزه مسئوییت مهنی دویت مورد تأکیه اسهت. حای امات اخلاق سایبری در 
تهرین ارای اصویی است ک  مهمبا توضیح این نکت  ک ، اخلاق سایبری د

اصل آن، اصل احترام ب  حریم خصوصی اشهخاص در فضهای مجهازی 
 (.15است )

 

 خود در فضای سایبر اعمال از ناشی دولت مدنی مسئولیت
 و حهاکویتی اعوهال قایب دو در سایبری فضای در دویت مستقیم اعوال
 هستنه: قابل تقسیم تصهی

حتاکمیتی در  عمتالا از ناشتی الف( مسئولیت مدنی دولتت

 فضای سایبر
 دویتی هایارگان آن وسیل  ب  ک  است عولی حاکویت عول از منظور»

 و شهونهمهی جانب  ی  گذاری قاعهه و منع دستور، هایشیوه ب  متوسل
 که  (. کارههایی16) «سازنهمی آشکار را آمران  اراده ی  خلاص  طور ب 

 آن موجهب به  دویهت و دارنهه دویهت سیاسی مرجعیت و اقتهار از نشان
 مورد را متهوان کشه،می رخ ب  را خود فرمانروایی کنه،می گذاری قانون
 بهرای و کنههمی خارجی گذاری سیاست دهه،می قرار مجازات و تعقیب

 تصهویم آنهها بها جنهگ یا و آن قطع یا ها دویت دیگر با رابط  برقراری
 امهور. دسهت ایهن از کارههایی ( و17شهود )مهی وارد عوهل و گیهردمی

 توثیلی طور ب  1316 کشوری مصوب خهمات قانون 1 ماده در حاکویتی
 .است شهه شوارش

 و دویتهی وظهایف اجهرای بهانه  ب  یا غل  اجرای در دویت است موکن
 گردد، شهرونهان ب  زیان ورود ب  منجر سایبری فضای در خود حاکویتی
 دویتی و حکومتی ینهادها از ی  هر سوی از زیان بار اقهام این ارتکاب

 ارائ  ب  عنوان مخابرات شرکت مثلاً. است انجام قابل خود اعم مفهوم ب 
 خصوصهی حهریم به  اینترنهت، دسترسهی خههمات دویتی و کلی دهنهه

 ایشان اقهامات و اطلاعات و کنه انهازی دست سایبری فضای در کاربران
 از آن در  که طرحی اجرای در دویت اینک  یا نوایه، رصه فضا این در را

 است، نووده خانوارها شخصی اطلاعات اخذ ب  اقهام سایبر فضای طری 
 دیگهری اشخاص اختیار در یا نوایه منتشر را اشخاص از برخی اطلاعات

 شهرکت و رسهاها توسه  و هوکاری با است موکن عول این. دهه قرار
 آن عولهی قضهی . گیهرد صهورت اینترنتهی خههمات دهنههه ارائه  های

 کنوانسهیون نقهض در انگلسهتان پلیس با اینترنتی شرکت ی  هوکاری
 در دویت مورد این در چ  . اگر(11است ) یافت  تحق  بشر حقوق اروپایی
 را وی نبایهه امها است شهه زیان تحق  موجب حاکویتی وظایف اجرای
. دانسهت مههنی مسهئوییت قهانون 11 ماده اخیر قسوت معافیت مشوول
 محهود بایه را حاکویتی اعوال از ناشی تدوی مهنی مسئوییت از معافیت

 خهود حهاکویتی وظهایف صهحیح اجهرای در دویت ک  دانست فرضی ب 
 صهورت سهایبری حولهات دفع مثلاً برای. گردد شهرونهان زیان ب  منجر
 در و گهردد اینترنهت ناگههانی قطهع ب  مجبور کشور تأسیسات ب  گرفت 
  .گردد وارد خسارت شهرونهان ب  امر این نتیج 

 بار ب  خسارتی حاکویتی وظایف اجرای غل  یا ب  بهان  در اجرای اگر اما
 شود  درک  اقهام دویت در این فرض خلاف اخلاق سایبری تلقی می آیه،
ب   دویت و. بود نخواهه دویت مهنی مسئوییت تحق  در شکی حایت این

 ایههنب ک  را اینکت  اما. شودمی تلقی خسارت مسئول زیان زننهه عنوان
 دویهت مسهئوییت نیه  مهورد این در آیا ک  است این داشت دور ذهن از

 مههنی مسهئوییت قانون 11 ماده اول قسوت مشوول و تقصیر بر مبتنی
  است؟

 تقصهیر بر مبتنی را دویت مسئوییت نبایه مورد این در ک  رسهنظر می ب 
 ونچه. نههارد دویت تقصیر وجود اثبات ب  تکلیفی زیان دیهه و کرد تلقی
 خود حاکویتی وظیف  انجام مشغول ک  حایتی در دویت تقصیر اثبات اویاً

 وظایف انجام در دویت ثانیاً. است دشوار بسیار اصویاً یا موکن غیر است
 یها تقصیر او افعال خصوص در بتوان ک  نهارد قرار موضعی در حاکویتی

 او مهورد در بیشهتر حایهت بیشهتر از دو بلکه . کهرد یحاظ را تقصیر عهم
-مهی تلقی خسارات و زیان مسئول مطل  طور ب  اینک  یا نیست متصور

 به  مههنی مسهئوییت قانون 11 ماده اخیر قسوت استناد ب  اینک  یا شود
 جه و تهواننوهی را شهه گفت  موارد. است مبری مسئوییت از مطل  طور

 نشود دویت مسئوییت موجب ک  نوود تلقی حاکویتی اعوال از مصادیقی
 منافهات شههرونهان ب  زیان ورود عهم با وظیف  این صحیح امانج چون
 صهرف و اسهت محهرز دویت مهنی مسئوییت مورد این در بنابراین. نهارد
 خواههه کافی او مسئوییت تحق  برای دویت فعل ب  زیان انتساب اثبات
 .بود
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دولت به عنوان ارایته کننتده ختدما   مدنی ب( مسئولیت

 دی گریتص اعمال از ناشی اینترنتی
 حهه تها را خود دویت ک  میشود گفت  کارهایی آن ب  دویت گری تصهی

 در هاآن سان هم و دهه می تن ل خصوصی حقوق تابع حقوقی اشخاص
 صهاحب آنها هواننه و کنه می دخایت دارنه، خصوصی ک  جنب  کارهایی

 و حوهل اجهاره، فهروش، خریه، تجارت، قبیل از شود  می تکلیف و ح 
مههیریت خههمات کشهوری مصهوب  قهانون 13 ماده اساس رب...  و نقل

 قابهل اگهر کارهها، ک  داد دست ب  را معیاری چنین بتوان شایه ، 1316
 تصههی کارههای زمهره در باشه، خصوصی حقوقی اشخاص ب  واگذاری

. آورد شوار ب  حاکویتی عول را هاآن بایه نباشه، چنین اگر و است گران 
اسهت.  برشهورده را تصهی ت کشوری امورقانون مهیریت خهما 13ماده 

، فرهنگی و خهماتی با رعایت اصول بیسهت و های اجتواعیامور تصهی
( قانون اساسی جوهوری اسلامی ایهران از طریه  31ام )( و سی27نهم )

توسع  بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عوومی غیردویتی 
و بها اسهتفاده از تعیین صهلاحیت شههه و بها نظهارت و حوایهت دویهت 

ههای یهازم از بخهش اعوهال حوایهت -1 گردد:های ذیل انجام میشیوه
تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عوومی غیردویتی مجهری ایهن 

خریههه خهههمات از بخههش تعههاونی وخصوصههی و نهادههها و  -2 .وظههایف
مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و  -3 مؤسسات عوومی غیردویتی.

، واگذاری امکانات و ات عوومی غیردویتی از طری  اجارهنهادها و مؤسس
واگذاری مههیریت واحهههای دویتهی به   -4 .تجهی ات و منابع فی یکی

بخش تعاونی و خصوصی و نهادهها و مؤسسهات عوهومی غیردویتهی بها 
ایجهاد و اداره  -5 .پرداخت توام و یا بخشهی از ه ینه  سهران  خههمات

 های اجرائی.ه توس  دستگاهواحههای دویتی موضوع این ماد
 است موکن اینترنت در دیگری حقوقی و حقیقی شخص هر ماننه دویت
 وظایف با ارتباطی هیچ ک  کنه محتوایی و مطایب ارائ  یا انتشار ب  اقهام

 اعوهال از قسهم ایهن رهگهذر از اگهر صهورت این در نهارد، او حاکویتی
 چگونه  دویهت سئوییتم آیه وارد ثایث اشخاص ب  زیانی گرایان  تصهی
  است؟
 اصهول خهود، مشتریان ب  اینترنتی بانکی خهمات ارائ  ملی در بان  مثلاً

به   مهایی زیان نتیج  در و شهن فاش ب  منجر و نکرده رعایت را ایونی
 مسهئوییت به  قائل بایه رسهمی نظر ب  خصوص این در. مشتریان گردد

 تلقهی زیهان ببمسه یها مباشر خصوص دویت این در. بود دویت محض
 قهانون 321 مهاده ما با عنایهت به  حقوق در مباشر مسئوییت و شودمی

 تسهبیب در اگرچه . شهودمی تلقی خطر بر نظری  مبتنی مسئوییت مهنی
 .(1هستنه ) تقصیر بر مبتنی مسئوییت ب  قائل حقوقهانان از برخی

  سایرین اعمال از ناشی دولت مدنی ج( مسئولیت
 حقهوق اشهخاص زمهره در یا اجتواع، در اشخاص کلی، بنهی تقسیم در

 یها رسهوی کارگ اران اول دست  اشخاص خصوصی حقوق انه یا عوومی
 حقهوقی یها حقیقهی اشهخاص دوم دست  اشخاص و انهدویت غیررسوی

 . هستنه خصوصی حقوق

کارگزاران ختود در فضتای  اعمال از ناشی مسئولیت دولت 

 شههرونهان قبهال در ویهتد مههنی مسئوییت طر  دیگر شکلسایبر : 

 ک  است موردی سایبری، فضای در داده رخ زیان های با ارتباط در خود
 دسهتوری و اجهازه و اسهت نشهه مرتکب را زیان بار فعل مستقیواً دویت
 یها زیهان بهار فعل انجام بر مبنی قبل، مورد خلاف بر دویت جانب از هم

. نههارد وجهود ت،اس شهه حاصل زیان آن غل  اجرای نتیج  در ک  فعلی
 اعوهال موضع و مقام در «اعم مفهوم ب » دویتی کارگ اران از یکی بلک 

 که  کنهمی عولی انجام ب  اقهام اختیارات حوزه از استفاده سوء با وظیف 
 . بود خواهه شهرونهان ب  زیان ورود آن نتیج 
 به  اقههام سهازمانی، علت و اجازه بهون مخابرات اداره در کارمنهی مثلاً

 در. نوایه اطلاعاتی خصوصی سازمان های ب  شهرونهان اطلاعات فروش
 عنهوان به  ک  کارگ اری مهنی مسئوییت خصوص در سخنی حایت این

 کلهی قواعهه طبه  و نیسهت شودمی تلقی عول مستقیم عامل و مباشر
 انتشهار هه ، مصهادی  از یکهی تهوانمهی را او عوهل مهنی مسئوییت

 .دانست خسارت جبران ب  مل م و داد قرار ... و اینترنتی ویروس، سرقت
 ب  علت هم را دویت توانمی مورد این در آیا ک  است این بحث موضوع
 فروض با فرض این تفاوت کرد؟ تلقی مسئول خود کارگ ار فعل ارتکاب

 ورود آگاهانه  مسهبب یها مباشر دویت قبلی فرض در ک  است این قبل
 بلک  نیست دویت دستور یا باشرتم ب  زیان حایت این در اما است زیان

 است. کارگ ار استفاده سوء حاصل
 توسه  خسهارت ورود تکویلهی یا تام  علت ک  موردی در این ک  مسلم

 قبهال در دویهت مهنی مسئوییت ب  حکم بایه باشه اداری تقصیر کارمنه،
 اسهت ایهن خسارت ورود تکویلی علت از منظور. (17نوود) حاصل  زیان
 جبهران به  موظهف صهورتی در تنهها دویهت ک  پنهاشت چنین نبایه ک 

 زیهان ورود منحصر علت اداری وسایل نقض ک  است اشخاص خسارت
 به  دویهت، معافیهت خصهوص در 11 مهاده در شههه ذکر عبارت و باشه

 چنهه هر نیست خود اداری تقصیرهای نتایج از دویت بودن معاف معنای
 عههایت دیگهر طهرف از .نباشه خسارت ورود تام  علت اداری تقصیر ک 

 یهه بها دویهت مهوارد غایهب در که  کنهه می ایجاب توزیعی و اجتواعی
 عهههه به  تسهبیباً یها مباشرتاً خود محوی  وظایف انجام در ک  مبسوطی

 بها رویکهرد ایهن. باشهه معهاف آن از ناشی مهنی از مسئوییت نبایه دارد،
 فرهنگی و یاجتواع اقتصادی، توسع  برنام  سوم قانون 24 ماده تصویب

های کلی اصل چهل و چهارم قانون و قانون اصلا  قانون اجرای سیاست
 واگهذاری» یعنهی خهاص و مورد ویهژه ی  خصوص در اساسی، حهاقل

 . است یافت  عینیت «دویتی هایشرکت سهام
 مههنی، مسهئوییت اسهت، مکلف دویت» ک  داشت  مرقوم قانون 24 ماده

 زیهان و ضرر جبران ب  محکومیت خریه، قابل و مایی ج ایی محکومیت
 امهر مجریهان و مسئویان دیگر خریه قابل محکومیت هر و جرم از ناشی

 خطاههای قبال در را( دویتی هایشرکت سهام واگذاری منظور) واگذاری
 و جوعهی مسهئوییت عنوان ب  چ  واگذاری، مناسبت ب  آنان عوهی غیر
 که  کنهه بیو  ایگون  ب  خود ه ین  ب  انفرادی مسئوییت عنوان ب  چ 
 مجریهان و مسهئویان از هریه  ک  را مخارجی و هاه ین  کلی  گر بیو 
-مهی آن پرداخت ب  مل م موصوف عناوین از هری  تحت واگذاری، امر
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 قانون این تصویب با شودمی ملاحظ  ک  هوان گون  یذا «.بپردازد شونه،
 در حتهی را دخهو پاس  گهویی و مسئوییت دایره ب  تهریج خواست  دویت

 .نوایه گسترده خود کارکنان اعوال خصوص
 وجود داشهت  که  م.م.ق 11 ماده ای ک  در عوهه با این حال ب  نواقص

 در جهیهه ههاینظریه  بها یایح  این شود. تهی  اییایح  گردیهه موجب
 که  یایحه  این 1 ماده. است هواهنگ حهودی تا دویت مهنی مسئوییت

 اعوهال بهین تفکیه  بههون رود،می شوار  ب عظیم تحویی خود نوع در
 مطهر  را غیهر عول از ناشی دویت مسئوییت تصهی، اعوال و حاکویتی

 و مؤسسهات هها،سهازمان هها، وزارتخانه  کلیه : »داردمی مقرر و نووده
 نیروههای دویتهی، غیر عوومی نهادهای و مؤسسات دویتی، هایشرکت
 مقهررات و قهوانین ولشهو که  هایی دستگاه کلی  قضائی ، قوه و مسلح

 قهانون این در و است نام تصریح یا ذکر مستل م هاآن ب  نسبت عوومی
 مهادی، خسهارات جبهران مسهئول شهونه،مهی خوانهه عوومی مؤسسات
-بهی نتیجه  در ههاآن کارکنهان و مستخهمان ک  هستنه بهنی و معنوی

 قهوانین، عوههی غیهر رعایهت عهم یا مهارت عهم مبایاتی، بی احتیاطی،
 به  آن مناسهبت به  یها وظیف  انجام حین در مربوط نظامات یا مقررات

 .«آورنهمی وارد خصوصی حقوقی اشخاص حقیقی یا
 11 مهاده در که  غیهر عول از ناشی دویت مسئوییت عهم بنابراین اصل

 اصهل به  مبههل یایح  این فعلی موجود است  در قانون مسئوییت مهنی
 مؤسسهات از اعهم عوهومی در این یایح  مؤسسات. است شهه مسئوییت

 و وابسهت  و مؤسسهات هها شههرداری و شامل بوده دویتی غیر یا دویتی
 .(21باشه )می نی  دویتی هایشرکت

 نتیجه  در ک  است هاییزیان داشت توج  مورد بایه ک  را دیگری نکت  
 وارد اشهخاص ب  سایبر فضای در دویت حاکویتی اقهامات صحیح انجام
 حکم بایه 11 ماده اخیر قسوت ب  عنایت با هم مورد این در ک  شودمی
 مجبور دویت اینک  ماننه. نوود آن قبال در دویت مهنی مسئوییت عهم ب 

 کشهور، مجهازی فضای ب  گرفت  صورت مجازی حولات دفع برای شود
 اطلاعهات پایهایش یها دسترسهی خهمات ناگهانی و موقتی قطع ب  اقهام
 صهورت این در شود وارد ثایث اشخاص ب  خسارت طری  این از و نوایه
 که  جههت ایهن از نه  ایبته . بهود نخواهه وارده خسارات مسئول دویت

 حاکویتی اعوال حکومت قاعهه خاطر ب  بلک  است نشهه تقصیر مرتکب
 . است معاف زیان جبران از دویت وارده، خسارات جبران اصل بر
 کننهه ارائ  هایشرکت ب  نسبت او مسئوییت و دویت کنترل خصوص در

 ههای شهرکت نقش دو میان بایه ک  انه قائل برخی نی  اینترنتی خهمات
 اطلاعهات کننههه توزیهع و اطلاعهات ناشهر ب  عنوان خهمات کننهه ارائ 

 را اطلاعات گر توزیع نقش خهمات کننهگان ارائ  وقتی. شه قائل تفکی 
 امها بهود نخواهه دویت مسئول بعاًت و ایشان متوج  غایباً مسئوییت دارنه
 بررسهی امکهان به  علهت شهونه تلقهی اطلاعهات ناشهر ب  عنوان وقتی

 حسهب نیه  را دویهت مسئوییت و است منتسب ایشان ب  زیان اطلاعات،
 .(21) داشت خواهه پی در مورد

 ایهران، حقهوق یحهاظ ازرساها:  از ناشی دولت مدنی مسئولیت

 خههمات یکننههه ارائ  واحههای نام  آئین در ک  است عنوانی «11رسا»
 واژه ایهن. اسهت شهه انتخاب واحهها این برای اینترنت، و رسانی اطلاع

 مهذکور، نام  آئین طب . است ISPانگلیسی عبارت برای فارسی معادل
 ب  خ  برون و خ  بر اف وده ارزش خهمات مجووع ارائ  ب  اقهام رساها

 و اطلاعهاتی امکانات و خهمات نوع هر تواننهمی و کننهمی خود کاربران
 .(22نواینه ) ارائ  مقررات و قوانین حهود در را ارتباطی

 و دستیابی امکان ک  شونهمی اطلاق موسساتی ب  رساها دیگر عبارت ب 
 خطهوط یا مودم طری  از مختلف اشکال ب  را اینترنت ب  کاربران ارتباط
 شهرکت، قبیهل از گوناگون لاشکا و انواع در رساها. کننهمی فراهم ویژه

 رساها، غایب چ  اگر. کننهمی فعاییت آن ماننه و دویتی دستگاه دانشگاه،
 ایشهان فعاییهت امکان اما هستنه خصوصی حقوق موسسات و هاشرکت

 .(23است ) موکن دویت مجوز و اجازه با تنها
 فعاییهت از ناشهی خسارات قبال در دویت مسئوییت ک  است این سوال 

 خههمت دسترسهی ارائ  در رسا گاه هر مثلا. بود خواهه چگون  اهارس این
 به  اقهام مجوز بهون یا کنه نقض را کاربری خصوصی حریم اینترنت ب 

 به  مجهوز ارائه  منحصر مرجع تنها ب  عنوان دویت آیا نوایه، رایت کپی
 بود؟ خواهه مسئول باره این در رساها،

 در مههنی مسهئوییت قانون 11 ماده ب  عنایت با کشور حقوق در چ  اگر
 تنگ بسیار خود کارمنهان ب  نسبت حتی دویت مهنی مسئوییت خصوص
 نوع این امروز دنیای در ک  است این حقیقت اما است، شهه عول نظران 
 رویه  تهرملوهوس صهورت به  و حقوقهانان بایه و شودنوی برتافت  نگاه

 نهایتهاً و موسهع تفاسهیر ارائه  طری  از ضعف این جبران پی در قضایی
 از حوایهت دیگهر عبارت ب . باشنه دویت مهنی مسئوییت کردن گسترده
 جبهران بهرای طریه  تهرین آسهان که  کنهمی شهرونهان اقتضا حقوق

 دویهت مسهتقیم مسهئوییت به  ایته ام و اعتقاد. شود برگ یهه او خسارت
 .(24است ) نتیج  این حصول برای حل راه بهترین
 مسهئول مطلقها رسهاها اعوال قبال در دویت  ک شود گفت  است موکن
 و کننهمی فعاییت ب  اقهام دویت مجوز با طرف ی  از رساها چون است

 نظهر ایهن اما. دارد نظارت و کنترل رساها اعوال بر دویت دیگر طرف از
 یها حقیقهی شهخص یه  به  دویهت مجوز ارائ . نیست اشکال از خایی

 او اعوال قبال در دویت مهنی مسئوییت معنی ب  ای اما خصوصی حقوقی
 مجلات انتشار مجوز ب  قیاس را موضوع توانمی خصوص این در. نیست

 ادعها حقوقی سلیم عقل هیچ. کرد دویت توس  اشخاص ب  هاروزنام  و
 روزنامه  و مجل  انتشار مجوز دهنهه ارائ  اینک  صرف ب  دویت ک  نهارد
 باره این در ثایث ب  ردهوا زیان و شهه منتشر محتوای قبال در پس است

 . دارد مسئوییت
 مجوز ارائ  مسئوییت امور، انتظام متویی و جامع  نواینهه ب  عنوان دویت

 طبیعی دارد، عههه بر را مختلف خهمات انجام جهت مختلف اشخاص ب 
 توسه  وارده زیهان قبهال در دویهت مسئوییت عهم اویی ، اصل ک  است

 نهوع دیگهر طهرف از. باشه مجوز رائ ا صرف ب  ثایث ب  مجوز دارنهگان
 و محتهوایی کنتهرل دارد رسهاها عولکهرد بهر دویت ک  نظارتی و کنترل
 سهازوکار بهر نهاظر تنها و است فنی و شکلی کنترل بلک  نیست ماهیتی

 محههود و کنترل این ک  است بهیهی. است ایشان فعاییت و مجوز ارائ 
 .باشه دویت ینهای مهنی مسئوییت گرتوجی  توانهنوی شکلی



  های اخلاق سایبریبه آموزه: مسئولیت مدنی دولت در فضای سایبر با نگاهی همکاران و علیرضا قاسمی
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 اعوهال قبال در دویت مسئوییت مورد ی  نگارنهگان در نظر ب  بنابراین 
 صهورتی در آن و اسهت مطهر  ثایهث اشخاص ب  نسبت رساها زیان بار

 خسهارت و باشهه کهرده کوتاهی رساها ب  مجوز ارائ  در دویت ک  است
 نه  باشهه ای رسهاهاحرفه  تقصهیر نتیج  در نی  ثایث اشخاص ب  وارده
 که  خطایی یعنی مورد این در ای حرف  تقصیر از منظور. شخصی تقصیر
 کم سنجش ک  امری است، داده رخ رسا مهارت و دانش کوبود از ناشی

 رسها اگر اما. است بوده دویت عههه بر مجوز صهور مرحل  در آن کیف و
 خصوصهی حهریم اینکه  ماننهه شهه مرتکهب شخصهی یا عوهی تقصیر
 کهرد رایت کپی نقض خود منافع جهت در یا دکر نقض عوها را دیگران

. دانسهت ثایث زیانهیهه قبال در ایشان عولکرد مسئول را دویت تواننوی
 .بود خواهه مهنی مسئوییت قانون 11 ماده مطاب  تفسیر این
 تجهارت قهانون 71 مهاده شهرونهان قبال در رساها عولکرد خصوص در

 ههای واسهط  مههنی مسهئوییت بها ارتباط در 1312 مصوب ایکترونی 
 در گهاه ههر»: دارد مهی مقرر انه جول  این از هم رساها ک  ایکترونیکی

 موسسهات سیسهتم ضهعف یها نقهص اثهر در ایکترونیکهی مبادیات بستر
 ایکترونیکهی، ارتبهاط فی یکهی قطهع نتیج  در ج  ب  دویتی، و خصوصی
 خسهارت جبهران مسئول م بور موسسات شود، وارد اشخاص ب  خسارتی

 افهراد شخصهی فعهل از ناشهی وارده خسارت اینک  مگر باشنه می هوارد
 خواههه اشهخاص ایهن عهههه بر خسارت جبران صورت این در ک  باشه
 ثایهث اشهخاص قبهال در رسهاها مسهئوییت که  شهودمی ملاحظ  «.بود

 ب  نسبت رساها مستقیم مسئوییت وقتی. است تقصیر بر مبتنی مسئوییت
 بهرای تهواننوهی اویهی طریه  ب  باشه، بر تقصیر مبتنی ثایث، اشخاص

بهود  قائهل تقصهیر مبنای از فراتر مسئوییتی رساها اعوال قبال در دویت
(25). 

نقض نظتار  و تصتمیما   از ناشی دولت مدنی مسئولیت

 عولکهرد نتیجه  در هرگهاه که  اسهت این سوالناظر بر فیلترینگ: 

 در دویت آیا شود، وارد ثایث اشخاص ب  خسارتی مجازی فضای کاربران
 انتشهار به  اقههام اگر کهاربری مثلاً خیر؟ یا دارد مهنی مسئوییت باره این

 در نقشی دویت گردیه ثایث خسارت ب  منجر ک  کرد اینترنت در مطلبی
 خیر؟ یا دارد خسارت جبران

 ایرایان  رسانی اطلاع های شبک  ضواب  و مقررات ایف قسوت از 6 بنه
 ایجهاد کلیه »: داردمی مقرر فرهنگی ابانقل عایی شورای 1311 مصوب
 موظف( ایران مخابرات شرکت جول  از) ایوللیبین تواس نقط  کننهگان

 های شبک  از متورک  کنترل و حفاظت در یازم فنی امکانات تا باشنهمی
 :آورنه فراهم را ذیل شر  ب  م بور،
 گهاهپای به  دسترسی از موانعت منظور ب  مناسب 12پایایش سیستم ایف.

 .مطلوب غیر 13هایورودی حذف و سیاسی و اخلاقی مونوع
 و فریب تخریب، از ها شبک  صیانت منظور ب  مناسب 14بارو ب. سیستم

 (26)15اطلاعات سرقت
 بانه  اسهت موظهف اینترنتهی ایوللهی بهین تواس نقط  کننهه دایر ج.

 و ارتباطهات وزارت دسترسهی قابهل را خهود کاربران اینترنتی فعاییتهای
 عهایی شهورای مصوبات و ضواب  اساس بر تا دهه قرار اطلاعات فناوری

 وزارت اختیهار در درخواسهت حسهب ذیهرب  قاضهی حکم با ملی امنیت
 .گیرد قرار اطلاعات

 غیر ارتباطات نظیر متعارف، غیر ارتباطات برقراری از جلوگیری امکان د.
 .مجاز غیر موارد در غیرمستقیم ارتباطات و متقارن
 رسها ههر: داردمهی مقهرر نامه  آیهین هوهین از 5-3-5 بنه آن بر علاوه

(ISP )و کاربران کلی اطلاعات است موظف IP و ثبت را مربوط های 
 .نوایه اعلام اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت ب  نی  آن از نسخ  ی 
 عولکهرد بهر دویهت نظهارت نهوعی کننهه تهاعی است موکن مقرره این

. باشه دویت مهنی مسئوییت گر توجی  نهایتا و ایشان بر کنترل و کاربران
 مسهئوییت عههم بهر اصهل بهاره این در شود گفت  است موکن مقابل در

 عولکهرد بهر کنتریهی و نظهارت هیچ دویت اویا چون. است دویت مهنی
 نظارت شهه یاد مقرره از ههف و باشه داشت  نبایه اساسا و نهارد کاربران

 اینکه  تا است دویت ب  نسبت ایشان وظایف اعوال و رساها عولکرد بر
 ثانیهاً و. کنه ایجاد مسئوییت کاربران شوار پر تعهاد ب  نسبت دویت برای
 نیه  دویهت مجهوز صههور یا اذن نیازمنه مجازی فضای ب  کاربران ورود

 مجهوز صههور در مسهامح  صهورت در دویهت شود گفت  ک  بود نخواهه
 بهر اصل مهنی مسئوییت حقوق در دیگر طرف از. باشنه داشت  مسئوییت

 در نی  کاربران ک  عادی شهرونهان اعوال قبال در دویت مسئوییت عهم
 .باشه می هستنه، ایشان شوار
 تفصهیل نیازمنه دویت مهنی مسئوییت نی  باره این در رسهمی نظر ب  اما
 به  نسهبت دویهت تهام و مطل  مسئوییت طرف ی  از. است تفکی  و

 غیهر دارد ایشان بر ک  حهاقلی کنترل و نظارت نوع ب  عنایت با کاربران
 به  نسهبت دویت مسئوییت عهم دیگر طرف از رسه می نظر ب  منصفان 

 مقهرره بها نیه  مجهازی فضای در حاضر کاربران توس  وارده های زیان
 به  عنایهت بها مهورد این در دویت مسئوییت. نهارد هوخوانی فوق های
 کهاربر تخلف نتیج  در وارده زیان اگر. تاس تحلیل زیان قابل ورود منشا

 یهاد مقهرره 6 بنهه در دویت وظایف اجرای عهم نتیج  در حاصل  خلاء از
 دویهت توسه  مناسب پایای  سیستم اجرای عهم ب  علت مثلا. باشه شهه

 به  نسهبت( کشهور در اینترنتهی ارتبهاط منحصهر کننهه ایجاد ب  عنوان)
 اقههام خصهوص این در سایتی یجادا با کاربر ی  اخلاقی، غیر محتویات

 دویت چون خصوص این در نوایه، ثایث ب  زیان ورود و حرمت هت  ب 
 امهر ایهن بهر نظهارت و پایای  ایجاد بر مبنی خود قانونی وظیف  انجام در

 سهایر در امها اسهت محقه  نیه  او مههنی مسئوییت است، کرده کاستی
 وظهایف عوهالا در دویهت تقصهیر از حاصهل کهاربر تخلهف ک  مواردی
 بها یها کهرده رایهت کپهی نقض ب  اقهام کاربر مثلا نیست، فوق مصرح 
 .بود نخواهه دویت متوج  مسئوییتی نوایه، توهین ثایث ب  مطلبی انتشار

 

 گیرینتیجه
 جهیهه اب ارههای افه ون روز گسهترش و پیههایش ک  نیست ردیهیت

 نهایهت در و هوراه های تلفن ها، رایان  جول  از اطلاعات و ارتباطات

 راه از مبادیات امکان ک  اینترنت خاص طور  ب و سایبری فضای تویه

 گونهاگون اشکال در پیش از بیش را ایکترونیکی هایمحی  در و دور

 اجتوهاعی، و اقتصهادی مناسهبات در گهذاری اثر تبع ب  کرده، فراهم



 های اخلاق سایبریمسئولیت مدنی دولت در فضای سایبر با نگاهی به آموزه: همکارانوعلیرضا قاسمی 
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 ک  چرا  است کرده روبرو چایش با نی  را سنتی حقوق قواعه از برخی

 چه  اگر است، اجتواعی مناسبات تنظیم قواعه کلی مفهوم در وقحق

 بعلهت واقعهی جههان به  نسهبت سایبری فضای در ارتباطات ماهیت

 تکنویهوژی ایهن امها اسهت یافت  تغییر فضا، دو هر متفاوت اقتضائات

 ایهن بر حاکم حقوقی های وضعیت و رواب  ماهیت کلی تغییر یارای

 ههایمحهی  بها ههاآن انطبهاق سهلمم قههر نیست، و نبوده ارتباطات

 بها سهایبر فضهای چهون  گرداننهمی ضروری را مجازی و ایکترونی 

 حقوق قلورو وارد را جهیه اشخاص و رفتارها خود، مقتضای ب  توج 

 فعایان حقوقی گوناگون مسائل حقوقی، مناسبات سایر کنار در و کرده

تهرین ن و مههمتهریکنه  از جول  شهایعمی  رمط را عرص  این پرشوار
قوقی فضای سایبر  مسئوییت مههنی دویهت در فضهای سهایبر حمسائل 

اضر از زوایای مختلف مورد واکاوی و ارزیهابی واقهع حاست ک  در مقای  
 شه.

 توسع  را در کنار ملت و یا چ  در مقابل آنان بهانیم، با چ  دویت امروزه،
هسهتیم.  آنهها اقهامات شاهه گستردگی تصویوات و هادویت عول حوزه

-گشایی در انجام ماموریتتوانه در عین راهاین تصویوات و اقهامات می

های پیشرفت و تعایی کشهور و آحهاد ها و فراهم کردن زمین های دویت
 ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به  مسهای 

 منجر گردد.  دویت مهنی مسئوییت
تباطات جهت ارائ  خهمات دویتی ب  جامعه  کاربرد فناوری اطلاعات و ار

برنهه، ابتکهار عوهل نهام مهی« دویت ایکترونی »ک  از آن تحت عنوان 
تهر تهر و مطلهوبجهیهی است ک  قصه دارد، تا زمینه  دسترسهی آسهان

های ایکترونیه  فهراهم شهرونهان ب  خهمات عوومی را از طری  رسان 
ای جهیه پهی ریه ی ب  گون کنه و رواب  مهیریت دویتی و شهرونهان را 

نوایه. از جول  راهکارهای ارتقاء کارآیی دویت، پیهاده سهازی و اسهتقرار 
هایی است ک  ب  طور خلاص  با عنوان دویت ایکترونی  شهناخت  سیستم

ههای مههم حاصهل از شونه. در واقع دویت ایکترونیکی یکی از پهیههمی
تحویات عویقهی را در  بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات است ک 

 شیوه زنهگی بشر امروزی ایجاد کرده است. 
 موکن است افعال زیان بار نظیر نقهض سایبری در جریان این ارتباطات

صهورت گیهرد که  موجهب طهر   قانون و نقض اصول اخلهاق سهایبری
  عبهارت ههای م بهور گهردددیهگان علی  واسط  ادعاهایی از طرف زیان

 همات ایکترونیکی دویت در فضای سایبر موکنخ ارای  راستای دیگر در

 به  زیانی مستخهمین دویتی، و دویت یا خطای تقصیر نتیج  در است

مسئوییت مهنی  موضوع خسارت، ایراد صورت در ک  آیه وارد اشخاص
در فضهای دویت  مسئوییت مهنییابه  می تحق  سایبر، فضای در دویت

ضای سایبر با دنیای واقعی سایبر از این جهت اهویت دارد ک ، ماهیت ف
 . متفاوت است و مختصات و اقتضائات خاص خود را دارد

 

                 خالقیا یمالحظهها
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلهاقی امانهت داری 

 علوی رعایت و ح  معنوی مؤیفین آثار محترم شورده شهه است.
 

 هنام واژه
 Cyberspace .1 فضای سایبر

 Cyber space .2 فضای مجازی

 Information technology .3 فناوری اطلاعات

 Civil responsibility .4 مسوییت مهنی

 Social networks .5 شبک  های اجتواعی

 Cyber ethics .6 اخلاق سایبری

 Applied ethics .7 اخلاق کاربردی

 Ethical judgment .8 قضاوت اخلاقی

 Unethical behaviors .9 رفتارهای غیراخلاقی

 Ethical reasons .10 استهیال اخلاقی

 ISP .11 رسا

 Filtering .12 سیستم پایایش

 Port .13 ورودی

 Firewall .14 سیستم بارو

 Information theft .15 سرقت اطلاعات
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