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کم آثار این ارمغان، بر های نوین اطالعاتی بر زندگی مردم، کمپس از ورود فناوری هدف: و زمینه 

ه ور در عصر حاضر نیاز بنظمحقوق کودک هویدا گردید. به همین از جمله های متعدد زندگی جنبه

العاتی ای اطاست که در نتیجه آن بتوان حقوقی را که از کودکان برحسب وجود فض اتیواکاوی موضوع

کودک  جازی. در فضای مت عنوان فضای مجازی، مورد همجه و تحدید قرار گرفته، احیا نمودحنوین ت

و  ی و روانی، روحجسمیسالمت  استممکن  کهشود ها و سوابق الکترونیکی بسیاری مواجه میبا داده

ه کطی است هدف از این تحقیق  بررسی شرای .را تهدید نماید ویمتعاقباً آینده فردی و حیثیتی 

ر حت تاثیتها و سوابق الکترونیک به لحاظ حمایت از حق سالمت کودک دادهقابلیت استنادپذیری 

 گیرد.قرار می

د مطالعه جامعه مور .است نگرآینده تحلیلی یفیتوص مطالعه یک پژوهش، ینا ها:روش و مواد

ود به خه یا ککودکان و نوجوانان با نگاه به حق سالمت آنها در فضای مجازی در حال و آینده است 

و ضبط  ضا ثبتفکنند یا اطالعات آنها توسط دیگران در این نوعی با فضای مجازی ارتباط برقرار می

 گردد.می

و  شی، فرهنگیتـوسط موسسات آموزشی، ورز از کودکان ـیاطالعاتمحدود ثبت و ذخیره نا ها:یافته

ا انتشار زیرا بنماید دچار خدشه و نقصان را آتیه هویتی وی  های مرتبط ممکن استبرخی سـایت

گردد ید میمطالب در فضای مجازی، به نوعی سند و دلیلی از یک واقعه در یک فضای الیتناهی تول

 .باشد تواند از موارد نقض حق سالمت کودککه این امر می رممکن استکه حذف آن تقریباً غی

 .داری در تحلیل متون و استناددهی رعایت گردیدصداقت و امانت مالحظات اخالقی:

ق حمولفه  در فضای مجازی، ها و سوابق الکترونیکداده چنانچه این مطالعه نشان داد گیری:نتیجه

، رعایت ها، تبلیغ و حسن نیتآوری دادهارائه، دسترسی و جمع قبیلسالمت کودکان را در مواردی از 

د و جرای مفااها و سوابق الکترونیک ناممکن تلقی و از نظر قابلیت استنادپذیری و اعتبار داده نکنند
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 مقدمه. 1

ای است که حقوق و تکالیف متعددی در فضای مجازی عرصه

یابد. حقوق کودکان در این فضا از جمله حقوق آن معنا می

تواند مورد بررسی باشد که در ابعاد مختلف میمطروحه می

گذار جمهوری اسالمی ایران در موارد قرار بگیرد. قانون

ع نموده است، مختلفی احکامی را برای کودکان، صغار و... وض

طور صریح این واژه در ادبیات حقوقی داخلی گاه بهلکن هیچ

ضرورت »گذار مبنی بر تعریف نشده است از جمله حکم قانون

قانون تجارت الکترونیک. اما  35در ماده « رعایت کودکان

واژه کودک را به شرح ذیل « حقوق کودک 1989کنوانسیون »

 منظور از کودک وانسیونکن از نظر این»تعریف نموده است: 

 قانون طبق که مگر این است، سال 18 زیر سن افراد انسانی

 داده کمتر تشخیص بلوغ ، سناجرا در مورد کودک قابل

فلذا مقصود از حقوق کودکان، ناظر به آن دسته از « شود.

سال باشد.  18افرادی است که از حیث قانونی سن آنها زیر 

قانون اجازه »با  1372اسالمی ایران در اسفند دولت جمهوری 

دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق  الحاق

و با تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای « کودک

نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. البته پذیرش 

حقوق کودک، مشروط بر این نکته است که  1989کنوانسیون 

مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و  مفاد آن در هر

 موازین اسالمی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری

رو در این پژوهش، به همین الرعایه نباشد. ازاسالمی ایران الزم

تبیین دقیق حقوق کودک در فضای مجازی پرداخته شده 

 ای از اطالعات واست که کودک در این فضا، با حجم گسترده

که ممکن است به طور ارادی یا مسایل مجاز و غیرمجاز 

ارادی دسترسی پیداکند، و نشانگر دوگانگی این فضا نه غیر

باشد، ولی به تنها برای کودکان بلکه برای بزرگساالن نیز می

روانی و جسمانی کودک که اهلیت -سبب شرایط خاص عاطفی

یگر کافی برای تمییز مسایل و موضوعات مختلف را از یکد

شود. پذیری واقع میدیدگی و بزهندارد بیشتر مورد بزه

کودک هم آنطور که شایسته و  و قوانین مرتبط با هاکنوانسیون

تواند پاسخگوی نیاز حفظ و صیانت از حقوق بایسته است نمی

کودکان در عالم واقع باشند و نیز تسری این قوانین به فضای 

یده مذموم را در این تواند تمام ابعاد این پدمجازی نمی

ی نوین پوشش دهد و تنها بخش محدودی از جرایمی جامعه

دهد را که در این فضا برعلیه کودکان و حقوق آنها رخ می

خصوص رو، فضای مجازی درانگاری کند از همینتواند جرممی

 حقوق کودکان نیازمند قوانین و مقررات خاص خویش است

شامل مطالبی در  به همین دلیل ساختار کلی مقاله .(1)

معرفی  استناد الکترونیک، خصوص ماهیت ادله الکترونیک،

های الکترونیک، حقوق فضای مجازی، تعاریف پیرامون داده

کودکان، قلمرو حقوقی کودکان در فضای مجازی، صیانت از 

 .. مطالبی از این قبیل خواهد بود.ت کودکان و حیثیت و کرام

 

 مالحظات اخالقی .2

داری در تحلیل متون و استناددهی رعایت مانتصداقت و ا

 ه است.گردید

 

 هامواد و روش .3

 .است نگرآینده تحلیلی توصیفی مطالعه یک پژوهش، ینا

ت المجامعه مورد مطالعه کودکان و نوجوانان با نگاه به حق س

 وعینآنها در فضای مجازی در حال و آینده است که یا خود به 

ط توس کنند یا اطالعات آنهارقرار میبا فضای مجازی ارتباط ب

 گردد.دیگران در این فضا ثبت و ضبط می

 

 هایافته .4

ت تـوسط موسسا از کودکان ـیاطالعاتثبت و ذخیره نامحدود 

های مرتبط ممکن آموزشی، ورزشی، فرهنگی و برخی سـایت

 زیرا بانماید دچار خدشه و نقصان را آتیه هویتی وی  است

ک یفضای مجازی، به نوعی سند و دلیلی از  انتشار مطالب در

گردد که حذف آن واقعه در یک فضای الیتناهی تولید می

 ض حقتواند از موارد نقکه این امر می تقریبًا غیرممکن است

 .سالمت کودک باشد
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 بحث .5

 تعاریف مفهومی واژگان .1-5

 یینابتدا به تب به دلیل وجود تعاریف گوناگون ضروری است در

های در این قسمت به بیان مفهوم واژه و هیم پرداخته شودمفا

بطه پردازیم، در این راکودک، فضای مجازی و ادله اثبات می

ن مهمترین مفهوم، کودک است که در ابتدای بحث آن را تبیی

 کنیم.می

 

 کودک. 1-1-5

 که به بلوغ شرعی نرسیدهاست  پسر و دختریکودک یا صغیر 

، به محض رسیدن به بلوغ حجر او باشد و از محجورین است

کم شود، بدون اینکه احتیاج به صدور حکم از سوی حامحو می

 اشدبشرع باشد، اگر پیش از بلوغ به حدی رسد که دارای تمیز 

 .(2)گویند  ممیز او را صغیر

 

 کودک در قوانین ایران. 2-1-5

ه ر حقوق ایران نیز کودک بقانون مدنی د 1210مطابق ماده 

شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و کسی اطالق می

ه سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمری و سن بلوغ دختر، ن

 .(3) قمری استسال تمام 

 

 1989کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک . 3-1-5

به اتقاق آرا  1989نوامبر  20ماده در  54این کنوانسیون در 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته 

آنکه بیست کشور  یک ماه پس از ؛1990و در سپتامبر 

 به آن ملحق شدند؛ را مورد تصویب قرار داده وکنوانسیون 

آن جهت حصول  43االجرا گردید. در اجرای مفاده الزم

 ای با عنواناطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته

نفر از متخصصین  10، متشکل از "کمیته حقوق کودکان"

قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل  5دار از صالحیت

یته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب شده است. کم 

گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشورهای عضو در می

جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی 

های گیری کودکان در درگیریشامل: به کار  این کنوانسیون

  برداری جنسی از کودکانو نیز فروش، فحشاء و بهره مسلحانه

میالدی طبق  2000می سال  25ت که هر دو، مصوب اس

مشتمل   این کنوانسیون .(4) باشدقطعنامه مجمع عمومی می

کشور عضو  194میالدی،  2011ماده و تا آگوست سال  54ر ب

اند. مفاد این کنوانسیون را در یک کنوانسیون گردیده این

 :توان تقسیم کردبندی کلی به شش گروه کلی میتقسیم

اصل  دک،وـریف کـلی تعـه مسائل کـوادی که بـم -الف

قوق کودک ـدر حت محوری ـیض و اصل مصلحـتبعدمـع

 پردازد.یـم

 بردارد.ک را درکه حقوق مدنی و سیاسی کودموادی  -ب

اجتماعی و فرهنگی کودک  وادی که به حقوق اقتصادی،م -ج

 پردازد.می

امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه  موادی که به -د

-1د والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در موا

 قرر شده است.کنوانسیون، م 41

 انسیون که به طور عمده به مسائل مربوط بهبخش دوم کنو -ه

 کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

سرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون  و -و

موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون همچون،  است،

المللی حقوق بشری الحاق و امضا و اصالح این سند بین

 -پیش از تصویب کنوانسیون مزبور اص داده است.اختص

؛ به صورت 25و  2اعالمیه جهانی حقوق بشر در دو ماده 

مستقیم حقوق کودک را اجماالً، مورد بررسی مستقیم و غیر

المللی حقوق مدنی و میثاق بین 24قرار داده بود. ماده 

المللی است؛ با تفصیل آور بینکه یک سند الزام سیاسی؛

در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بیشتری 

حق حمایت شدن  تبعیض در مورد کودکان؛بر اصل عدم

کشور را مورد توجه قرار  جامعه و کودک در سه حوزۀ خانواده،

حقوق کودک با تفصیل بیشتری به  1959داده است. اعالمیه 

تمام اسناد فوق جامعه  حقوق کودک پرداخت. با وجود این؛

لملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت ابین

ها و مجمل آور نبودن اعالمیهبردند. الزاماز کودکان رنج می
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ر المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز دبودن میثاق بین

کنندگان رو، تدویناز این حمایت از حقوق کودک آشکار بود.

وانسیون ضمن کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کن

اند که ؛ بر این نکته اذعان داشتهش اسناد پیشینتاکید بر نق

در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق  1989کنوانسیون 

 .(4) کودک است

 

 فضای مجازی. 4-1-5

توان برای توصیف تمام انواع منابع فضای مجازی را می

ای به کار برد، ی رایانههااطالعاتی موجود شده از طریق شبکه

در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و 

ای هم پیوند تامین ی رایانههادیجیتالی است که توسط شبکه

ه وان آن را مترادف با شبکته میشود که با اندکی مسامحمی

 .(5) جهانی اینترنت دانست

 

 تعریف ادله الکترونیک. 5-1-5

ها و سوابق الکترونیکی ثبت شده در اطالعات و داده پیام

دله اه عبارتی در فضای مجازی، ای، اینترنت بی رایانههاسامانه

 یک تحت شرایطیشود. که البته اعتبار هرگفته میالکترونیکی 

 قابل پذیرش است.

 

 چارچوب نظری پژوهش . 2-5

پذیری کودکان و ها در جامعهفضای امروزه، نقش رسانهدر 

مدّت بزرگساالن، به طور گسترده مورد قبول پذیری درازجامعه

های اساسی دربارۀ قرار گرفته است. با وجود این، برخی فرضیّه

ها، های کنترل رسانهها، در سیاستی رسانهاثرات بالقوّه

انتظارات والدین در  های خود رسانه و هنجارها وگیریتصمیم

شوند اغلب ها، متجلّی میزمینه استفاده کودکان از رسانه

ها های اخیر درباره تأثیر فرهنگی، بر این باورند که رسانهنظریّه

ها و رفتارهایی که برای ثبات اجتماعی با عرضه کردن نقش

ها نقش صدایی مقتدر را مطلوب هستند و از آنجا که رسانه

دم برعهده دارند و کودکان زمان قابل توجّهی را برای همه مر

پذیرکننده قرار کنند، در صف اوّل عوامل جامعهصرف آنها می

های ت به شبکهفراد متفاوا 1«ولمن» از نظر .(6) گیرندمی

توانند برای یک فرد منابع شوند و میمتفاوت متصل می

تری فراهم آورند. اما در زندگی واقعی معموالً با افرادی متنوع

کنند که به خود آنان شباهت دارند و از این رابطه برقرار می

جهت منابع موجود در شبکه اجتماعی شخصی خود را کاهش 

ای دیگر است، شرایط به گونه دهند. اما در فضای مجازیمی

های عدم شناخت اولیه از کسانی که در فضای مجازی و شبکه

اجتماعی مجازی حضور دارند احتمال ایجاد رابطه میان افراد 

ای که تنوع چنین رابطه .(7) آوردبسیار متفاوت را فراهم می

بیشتری نسبت به روابط موجود در زندگی واقعی دارند توان 

)به ویژه اطالعات  شخص را برای دستیابی به منابع بیشتر

چند ممکن است این آورد. هرتر( فراهم میر و متنوعبیشت

معتقد است اثرات  «ولمن»پیوندها ضعیف پنداشته شوند 

طات اینترنتی یکسان نیستند، اینترنت در جهت افزایش ارتبا

شود ولمن اثرات اینترنت را کامالً در همچنان که مالحظه می

کند، بلکه آن را جهت افزایش ارتباطات اجتماعی ارزیابی نمی

عتقد م 2«ترکل»داند. شود میای که از آن میتابع نوع استفاده

خوانیم و یا های الکترونیکی خود را میاست هنگامی که نامه

کنیم، در فضای یک بحث همزمان اینترنتی شرکت می در

معتقد است که  3«مک لوهان» .(7) بریممجازی به سر می

ا وارد مرحله هتحت تأثیر وسایل ارتباط الکترونیکی، انسان

شوند، این وسایل جدید به جدیدی از زندگی اجتماعی می

انحصار ارتباط چاپی پایان داده و بیان شفاهی و ادراک سمعی 

کند. اکنون تحت تأثیر وسایل الکترونیکی در راه را احیاء می

ای طرز زندگی، نظام آموزشی، ادبیات، ایجاد چنین جامعه

فرهنگ انسانی دگرگون شده هنرها و به طور کلی همه نظام 

 .(7) است

 

 

 

 

                                                           
1 Wellman 
2 Turkle 
3 Marshall McLuhan 
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 پیشینه پژوهش .3-5

های حقوق تضمین» نامه خود تحت عنواندر پایان سلیمانی

دارد که بیان می« سایبر بشری در حمایت از کودکان در فضای

فض کودک به عنوان عضوی از جامعه که نیازمند حمایت و 

های اجتماعی فضای ای است در معرض آسیبتوجه ویژه

و کنترل کودکان در . حمایت (8)سایبری جدید قرار دارد

گردد تا اساس معیارهای مناسب بررسی میفضای سایبر بر

ها و صنعت المللی، دولتهای بیننلزوم همکاری میان سازما

اینترنت و نقش آموزش در افزایش توانایی کاربران فضای 

با عنوان وند درویش پژوهشنتایج سایبر مشخص گردد. 

ق حقوق کودکان در فضای سایبر با تاکید برکنوانسیون حقو»

بیانگر برخی از بسترهای موجود در فضای سایبر، « کودک

مندی کودک از جازی به منظور بهرههای مو شبکه هارسانه

در ری منوچه .(9) باشدحقوق خود به ویژه حق بر آموزش می

آیین کشف و ابراز دلیل در فضای » مقاله خود تحت عنوان

دارد که فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از بیان می« مجازی

ر ع دادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دالیلی از سوی ذینف

 دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند

این فرایند به کار گرفته  اصول و تشریفاتی که در .(10)

گیرد، از شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت میمی

خود تحت  در مقالهزادگان موذن باشند.جمله این مسایل می

استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق »عنوان 

دهد که دالیل الکترونیکی انعکاس نشان می« کیفری ایران

به  ودالیل مطروحه در دنیای فیزیکی دارند متفاوتی از سایر 

 وهای منحصر به فرد خود مستلزم قواعد علت دارا بودن ویژگی

 .(11)باشندتدابیر جدیدی می

 

 ادله اثبات الکترونیک. 4-5

سناد قانون تجارت الکترونیک ایران ادله و ا 12اساس ماده بر

پیام بوده و در هیچ صورت دادهاثبات دعوا ممکن است به

 توان براساس قواعد ادله موجود،محکمه یا اداره دولتی نمی

 .(12) پیام را صرفاً به دلیل شکل آن رد کردارزش اثباتی داده
 

 ماهیت استنادپذیری ادله .1-4-5

ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن استنادپذیری ادله

ضر دادگاه و ایفای نقش در صدور های الکترونیکی در محداده

رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک قابل استناد 

باشد باید واجد چند شرط باشد: نخست قابلیت ارائه؛ در 

ای باشد که در ای ضبط اسناد باید به گونههای رایانهمحیط

موارد لزوم، امکان ارائه و بازتولید آن میسر و قانون اعتبار آن را 

ه رسمیت شناخته باشد، در غیر این صورت در موقع اختالف، ب

قابلیت ارائه به دادگاه یا مراجع حل اختالف را نخواهد داشت؛ 

ابل تغییرند و ـای به سهولت قدوم اصالت؛ اطالعات رایانه

رو این گیرد؛ ازها به سهولت صورت میبرداری از آنپیـک

پذیر نیست؛ سوم امکان تشخیص اصل از کپی به آسانی امکان

قابلیت ایجاد علم عادی؛ علم به معنی آگاهی انسان نسبت به 

های اطراف است، حالتی است که ماهیت وقایع و پدیده

احوال حاکم بر  ی سنجش قراین، شواهد و اوضاع ودرنتیجه

های خارجی به دست آمده و با حصول آن امکان هرگونه پدیده

 .(13) رودمخالفت از بین می

ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و ادله

دن باید مراحلی را طی کند. ش مستند صدور رأی دادگاه

های متعددی مل حلقهی الکترونیکی شاآوری ادلهجمع

 باشد.چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره میهم

دله ای از ای الکترونیکی باید هر قطعهآوری ادلهبه هنگام جمع

از  ها نظارت کامل شود و نباید بعضیآوری شده و بر آنجمع

یک هر قع شود، بنابراین، نباید پرداختن بهادله مورد غفلت وا

ی سنتی و چه ی جرم )چه ادلهی موجود در صحنهاز ادله

ی دیگر را فراهم ی الکترونیکی( موجبات غفلت از ادلهادله

ر ر قراآوری باید زمان مقرر مدنظچنین به هنگام جمعآورد. هم

ی مهیک از طرفین نتوانند نسبت به اقاگرفته شود تا هیچ

 دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

ی الکترونیکی آوری و استنادپذیری ادلهدر رابطه با قانون جمع

ر دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید د 1393مصوب سال 

ر زی بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح

 است:
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بخشد نون، نشاط و حیات مینخستین عنصری که به یک قا

پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای 

ی هااستاندارد و صالبت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان

 وگردد؛ به عبارتی انشای تخصصی فلسفی متن موردنظر برمی

 .(14) صحیح متون قانون

 ایگانیی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل برویه

ی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله

به  ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجهکاغذی به سیستم ادله

تی پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثبا

بیت مالً قانونی تثکی، به شکل کای الکترونیو اعتبار به ادله

وردن ی تغییر رویه و روی آگردند تا در نتیجه افراد به اندیشه

 .(14) شته شوندی الکترونیکی وادابه ادله

 

 ق الکترونیکیادله و سواب .2-4-5

در عصر حاضر روزانه مقادیر زیادی از سوابق الکترونیکی از 

پوشی از شوند که چشماعمال بشر در نقاط مختلف ذخیره می

ها در اثبات دعاوی به ویژه در فرایند رسیدگی کیفری که آن

دالیل اثبات غالباً از پیش تمهید شده نیستند، تقریبًا 

به اینکه جرایمی صرفاً در این  غیرممکن است، به ویژه با توجه

ها از رهگذر ادله کنند و اثبات آنفضای مجازی بروز پیدا می

های گیری از دادهفیزیکی و مرسوم میسر نیست. بهره

ها، مستلزم دیجیتال، با عنایت به ماهیت خاص و شکننده آن

آوری و استنادپذیری است. در قواعد ویژه در باب جمع

رونیکی توسط مأموران اجرای قانون، به آوری ادله الکتجمع

لحاظ فنی اگر زنجیره حفاظتی مورد توجه قرار نگیرد، صحت 

شود و به لحاظ ها با تردید جدی مواجه میو تمامیت آن

حقوقی جهت صیانت از حریم خصوصی اطالعات و ارتباطات، 

اگر تشریفات قانونی رعایت نشود، عدم مشروعیت تحصیل 

را به دنبال خواهد داشت. به لحاظ دلیل، بطالن ادله 

استنادپذیری، اگرچه در حقوق کیفری ایران پذیرش ادله 

های مبتنی بر الکترونیکی به طور کلی همانند سایر نظام

ارزیابی آزاد دلیل، با مشکل چندانی مواجه نیست، اما به این 

گذاری دانست. نیاز از قانونمعنا نیست که این حوزه را بی

)مانند اقرار و  ه در مورد سایر ادله کالسیکهمانگونه ک

های یک دلیل کامل و قابل استناد را گذار مولفهشهادت( قانون

مشخص نموده است، در مورد ادله الکترونیکی با توجه به 

های یک ها، الزم است مولفههای منحصر به فرد آنویژگی

دلیل الکترونیک استنادپذیر مشخص شود تا معیار نوعی در 

 .(15) رزیابی این ادله در اختیار دادرسان قرار گیردا

نها تآوری رایانه نه همانطور که مبرهن است با بکارگیری فن

های نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای راه

 ای را نیزسایبری به روی مجرمین گشوده بلکه مشکالت جدی

 یلدر زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دال

. د آورده استالکترونیکی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجو

ای جه بزیرا، با تولید و جایگزینی مدارک و دالیل الکترونیکی 

 یت وهایی نظیر غیرقابل روگیژمدارک و دالیل سنتی که از وی

ملموس بودن برخوردار هستند، مشکالت زیادی برای غیر

شناسایی، تفتیش و  مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف،

کی گهداری ادله الکترونی، گردآوری، حفظ و نبازرسی، توقیف

له اد هایدر فرایند کیفری بوجود آورده است. بنابراین، ویژگی

 آوری اطالعات و مشکالت ناشی از آن سبب شدهناشی از فن

 یدد آاست که موانعی برابر استنادپذیری ادله الکترونیک بوجو

(16). 

 

ن گستره حقوق سالمت کودکان از منظر جسم، روا. 5-5

 هاو اخالق و ارتباط آن با استنادپذیری داده

ی نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، تاثیر شگرفی بر این هاآوریفن

کلی هر وسیله  به طور اینترنت و ماهواره و. پدیده دارند

ایجادکننده فضای مجازی، با سهولتی باور نکردنی دنیایی از 

عات و القائات را پیش چشم کودک نمودار ساخته و امکان اطال

سازد و این ارتباط سریع و ارتباط کودک با جهان را فراهم می

آسان، کنترل و نظارت والدین برکودک را که، الزمه شناخت 

تربیت است، ی او به عنوان اولین سنگ بنای هاکودک و یافته

ان محافظت از از سوی دیگر امک. سازدبا چالش روبرو می

آوری شده از فضای مجازی با رمزهای شخصی، اطالعات جمع

 ی کودک که براساسهاها و سلیقهراه ورود والدین را به عالقه
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این در . بنددشود، میآوری شده محک زده میاطالعات جمع

جامعه امروزی، والدین کمتر از فرزندان خود  حالی است که در

تباطی آشنایی دارند و این شکاف، ی نوین ارهاآوریفن با

 بردکودک را کم کرده یا از بین می کنترل بر امکان نظارت و

(12). 

حقوق سالمت برای کودکان تحت لوای حقوق پزشکی، قلمرو 

ای دارد و لذا آنچه هم جهت با موضوع پژوش کنونی گسترده

مسئله حق برخورداری از سالمت جسم و روان معطوف است، 

ته دس به تامین برابر آن برای همه کودکانی است که گاهاً این

ی روبرو ساز)حق سالمت( با نقض در اجرا و پیاده از حقوق

ای از حقوق حق سالمت این حق شامل مجموعه .(17) هست

است که امنیت جسمی و روانی کودک را تامین و تضمین 

طالع یابی به اطالعات سالمتی و حق ااز جمله دست کندمی

ن به همی .(18) ها و تهدیداتیافتن از مضرات برخی فعالیت

چنین تفکیک  توان برخی از این حقوق را در ذیل،دلیل می

 نمود:

 حق سالمت جسمانی مبتنی بر سالمت غذایی -

 ها و حوادث سازی در قبال بیماریحق بهداشت و ایمن -

 .(19)حق مصونیت از هر نوع آزار  -

 

ارتباط حق سالمت کودکان و استنادپذیری  .1-5-5

 داده در فضای مجازی

نوع  ، اساساً هرالمللید بینبه موجب قوانین داخلی و اسنا

استفاده جنسی از کودکان، آنان را در معرض آسیب سوء

را  دهد و رشد و شکوفایی آنهاجسمی و روانی شدید قرار می

ی و روانی های جسمسازد. این موضوع در مراقبتمختل می

منع هر  رو، بهحمایت باشد. از این کودکان باید مورد توجه و

استفاده جنسی از کودکان مطرح شده نگاری و سوءنوع هرزه

به  27و  15نامه جهانی حقوق کودک در مواد پیمان .است

های بهداشتی و تضمین سالمت جسمی و روحی و مراقبت

ر نوع ه 34اخالقی کودکان توجه نموده است و در ماده 

های جنسی، فحشا و فعالیت و درگیر کردن کودکان به فعالیت

گرچه با توجه به ااستثمار جنسی را ممنوع ساخته است. 

نامه جهانی حقوق کودک مفاد آن جزء پیوستن ایران به پیمان

توانند دانان میشود. لذا، حقوقحقوق داخلی هم محسوب می

با استفاده کنند تا از ظرفیتی که در قوانین وجود دارد 

شناساندن موارد قانونی رعایت کودکان در فضای مجازی، 

هر اقدامی که سالمت در قبال  آنهاامکان حمایت از حقوق 

. پس نمایندفراهم  دهد،جسمی، روانی را تحت تاثیر قرار می

ممنوع شده ضمن آسیب به نهاد  هایاین اعمال و ترک فعل

ات اختالت روانی، کاهش فردی کودک در سنین پایین، موجب

اعتماد بنفس در اجتماع، انزوا، طردشدگی اجتماعی، مختل 

را در شدن سالمت روحی و جسمی فرد در سنین بزرگسالی 

 پی خواهد داشت.

ع ارتباط با کاربرد انوا های نوپدید که دردر زمره آسیب

 های اجتماعی مجاز شناسایی شده است، مشکل اعتیادبکهـش

ی هاهوابستگی روزافزون مخاطبان به شبک: دارد اینترنتی قرار

 های طوالنی برای انتشار پست،اجتماعی و صرف کردن زمان

 های سایرین، الیک کردن و امتحان کردن سایرپست بازنشر

رار ـها قـآن اختیار تماعی درـهای اجی که شبکهـهایقابلیت

ه ب( Internet Addictionدهند، نوعی از اعتیاد اینترنتی )می

 (Social Media Addiction) های اجتماعینام اعتیاد به شبکه

 به وجود آورده است.

رای های اجتماعی عوارض روحی متفاوتی باین اعتیاد به شبکه

 گیری وگوشه کاربران دارندکه افسردگی، خجالتی شدن،

 جمله کاهش اعتماد به نفس از تمایل به دوری از اجتماع و

درخصوص دالیل گرایش افراد به  .(20)این عوارض است 

وقت  که اینترنت و استفاده اعتیادآور از آن، نشان داده افرادی

که  کسانی هستند کنند،زیادی را صرف استفاده از اینترنت می

 اند.در زندگی با مشکالتی مواجه

 ی کهصرف زمان زیادی برای دستیابی به اطالعات این افراد با

 ود،است، عالوه بر اتالف وقت خ در بسیاری از مواقع بیهوده

 .(21) شوندها نیز میهای این شبکهدچار آسیب

های اجتماعی خشونت پدید شبکههای نواز دیگر آسیب

خشونت مجازی یکی دیگر از نتایج مخرب  اینترنتی است.

حاصله از دنیای مجازی در کلیه کشورهای جهان است. در هر 
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ای بیماران روحی و روانی وجود دارند که از آزار و اذیت جامعه

های غیراخالقی و اندازی سایتبرند و به راهدیگران لذت می

ها، جوانان و پردازند که هدف اصلی این سایتمیآمیز خشونت

 .(22) هستند نوجوانان

 یکی از حقوق کودکان مرتبط با حق سالمت، حق تامین مالی

کنند طیف وسیعی رشد میمناسب است. کودکانی که در فقر 

ر کنند و داز پیامدهای نامطلوب سالمت و رشد را تجربه می

یط کودکی به شرا تر احتمال دارد درمقایسه با کودکان مرفه

ج نتایج منفی آموزشی و نتای که این امر مزمن مبتال شوند

 . دهمراه دار را روانشناختی در درازمدت نامطلوب اجتماعی و

  کانبه داشت ضعیف مرتبط با فقر کودکان، توانایی و رشد کود

الی ـف سالمتی در بزرگسـکند و منجر به ضعرا محدود می

 .(23) شودمی

 در برخی جوامع کودکان و نوجوانان بصورت کنترل نشده در

معلمان،  توسط والدین،معرض خطر مباحث مطرح شده 

 ائلدر مورد مس ها )بطور فزاینده اینترنت(همساالن و رسانه

 چه برخی نویسندگان در مورد اوضاعاگر .(24) جنسی هستند

ود ه مشهاند ولی با این حال آنچنمایی نمودهجامعه ایران سیاه

است نتایج منفی فضای مجازی نسبت به کودکان تحت تاثیر 

ه های ایرانی بحاکمیت نظام خانوادگی و دینی در خانواده

 .(25) داشته استنسبت جوامع دیگر کمترین آثار را 

و  مرور اسناد های پژوهشی داخلی و خارجی با توجه بهیافته

دهد که مهارت مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می

نوجوانان سهم بسزایی در کنترل  خودکنترلی در کودکان و

خشم دارد. همچنین در تحقیقات بسیاری نشان داده شده 

تقویت و آموزش مهارت خودکنترلی در کودکان و  است که

نین همچ تواند در باال بردن سالمت روان آنها ووجوانان مین

 کنترل خشم و ارتکاب جرم در آنها نقش موثری داشته باشد

(26). 

ده دهد که کسانی که بر اثر استفانتایج یک پژوهش نشان می

، در رنداز اینترنت و ماهواره، ارتباط ذهنی و عاطفی با غرب دا

 دارند ری به هویت ملیگرایش ضعیفت مقایسه با دیگران،

(27). 

 3،35ولی با این حال در قانون تجارت الکترونیک در مواد 

 در مورد رعایت کودکان و حفظ سالمت در 70و  69، 51،57،

که به لحاظ  هایی لحاظ گردیده است.فضای مجازی حمایت

واد مگذار از انجام اعمال مورد اشاره در منع قانونی قانون

ی امذیری تمپت استنادقانونی فوق، بطور یقین اعتبار و قابلی

 های تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.داده

 

 نقض حقوق کودکان در فضای مجازی و آثار و .2-5-5

 پیامدهای

ترین مدافعان حقوق و منافع او نیز، طور که یکی از اصلیهمان

شوند. بنابراین صرف پدر یا مادر بودن به والدین محسوب می

د که به نفع کنناین معنی نیست که آنها لزوماً کاری می

کودک است. یعنی والدین نیز ممکن است اشتباه کنند. از 

اش، پذیریطرف دیگر حفظ منافع کودک، به دلیل آسیب

وظیفه همه ماست. حتی اگر پدر و مادر این کار را نکنند، افراد 

انتشار . جامعه موظف به رعایت و حفظ حقوق کودک هستند

تواند به و آینده می تصاویر کودک و اطالعات مربوطه، در حال

کودک آسیب بزند. پس خانوادگی یا شخصی بودنش، جلوی 

گیرد. این نکته هم گفتنی است که اش را نمیمضرات احتمالی

توانند از آثار احتمالی انتشار نه تنها کودک، که بلکه همه می

اش کامالً مطمئن باشند. آینده تصاویر امروز کودک در حال و

کودک و رضایتش برای به اشتراک  بنابراین درخواست

 گذاشتن تصاویرش دلیل مناسبی برای انجام این کار نیست

نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت صرف .(28)

ترین عناصر محافظت از این گروه کیفری، یکی از ضروری

سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد 

ی گوناگون هاباشد. نقض جنبهمشمول این قلمرو حمایتی می

 ی گسترده برای ورود صدمه بههاحریم خصوصی یکی از دامنه

دهد و این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می

ها و مخاطرات بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب

گردد. در این راستا، دیدگی و بزهکاری قلمداد میناشی از بزه

ی اطالعات و ارتباطات، از جمله هابا عنایت به پیشرفت فناوری

ان و نوجوانان در این ی پیش روی کودکهاترین چالشمهم
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توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه خصوص می

و محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر  سنی درد

ها و خطرات بالقوه موجود برای آسیب .(29) اشاره نمود

توان در سه دسته کلی کودکان در سراسر جهان را می

برداری و استثمار جنسی گیری تجاری و تبلیغاتی، بهرهفهد

 ها تقسیم کرد. کودکان و نقض حریم خصوصی آن

نقض حریم خصوصی در  :نقض حریم خصوصی الف(

ی کودکان بمانند افراد بزرگسال نیست و الزاما رعایت برخ

-های خصوصی که در بزرگساالن مورد احترام قرار میحریم

یی می نیست. بلکه مالک رعایت معیارهاگیرد در کودکان الزا

است که جهت رشد فکری و شخصیتی صحیح کودک در 

های جامعه ضروری است و کودک را آماده پذیرش عرف

کند. چه بسا زندگی اجتماعی جهت تکمیل شخصیتش می

ر نظارت مکرر والدین بر فعالیت مجازی کودکان به ظاهر ام

قع اینگونه نیست نقض حریم خصوصی آنها باشد ولی در وا

بلکه این امر خود ابزاری است جهت حفظ حریم خصوصی 

 د. های اجتماعی این حوزه در امان باشنکودکان تا از آسیب

هایی از نقض حریم خصوصی کودکان به شرح زیر نمونه

 :خواهد بود

ی شخصی بدون جلب رضایت و افشاء و هاگردآوری داده( 1

 انتقال آن.

قانونی یا ی غیرهای شخصی از طریق روشهاگردآوری داده( 2

 به صورت سری، یا هک اطالعات والدین کودک.

قانونی یا ی شخصی برای هدف غیرهاوری دادهگردآ( 3

 نامشروع، افشاء و انتقال آن.

 قص یا قدیمی.ی نادرست، ناهاگردآوری داده( 4

ها در موارد در گردآوری دادهنقض اصل ناشناس ( 5

 .(30) بدون اجازهضروری یا غیر

ها ها و مراکز آموزشی، ورزشی، تفریحی، سایتمدارس، کانون

از جمله نهادهایی هستند که اطالعات مختلف اشخاص را  و...

ی آتی هابه دالیل گوناگون به دست آورده و برای استفاده

یند. اطالعاتی که کودکان در اختیار دیگران قرار نماذخیره می

تواند بسیار خطرناک باشد. بر این اساس، اقدامات دهند میمی

در جهت صیانت حریم خصوصی کودکان باید در دو جبهه به 

 صورت همزمان صورت گیرد:

های مجری قانون تالش در ایجاد همکاری میان سازمان ●

 در سراسر دنیا

های ن در مورد خطرات و فریبآموزش مستقیم کودکا ●

 اینترنت.

 در کودکاندر تجمیع مطالب این بخش باید یادآورد شد که 

بخش قابل توجهی از اطالعات شخصی خود را در  اینترنت

ی اجتماعی، های گفتگو شبکههاهایی چون اتاقمحیط

آوری کنند که جمعآن افشا میی بازی آنالین و مثل هاسایت

ها به ها تهدیدی جدی برای حریم خصوصی آنغیرقانونی آن

آید چرا که هرگز مشخص نیست که این اطالعات شمار می

افتد و چگونه مورد استفاده قرار بدست چه کسانی می

تواند کودکان را در معرض چنین وضعیتی می .(31) گیرندمی

گیری تبلیغاتی ها با هدفی تجاری از اطالعات آنهااستفاده

قانون تجارت الکترونیک ذخیره،  58اساس ماده قرار دهد. بر

های های شخصی مبین ریشه«پیامداده»پردازش و یا توزیع 

های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات قومی یا نژادی، دیدگاه

های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا «پیامداده»اخالقی و 

جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان 

ها و سوابق الکترونیک که داده غیرقانونی است. بنابراین

برخالف این ماده قانونی سالمت کودکان در فضای مجازی را 

مخاطره اندازند به لحاظ اینکه تحت تاثیر قرار داده و به 

رالذکر بطور مطمئن ایجاد قانون اخی 14اساس ماده بر

 57چه در ماده باشند. اگراقد قابلیت استناد میاند فنگردیده

الکترونیک مقرر گردیده تبلیغ و بازاریابی برای قانون تجارت 

ای است نامهکودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین

این قانون خواهد آمد. ولی در عمل در این  79که در ماده 

ای در مورد باشد کلمهمی 12/09/1385نامه که مصوب آیین

 حقوق کودک اشاره نشده است.

ر سراسر جهان کودکان و نوجوانان د :ی آنالینهابازی ب(

 آنالین یهابازی بخشی از اوقات خود را به درگیر شدن با

ی اجتماعی برای آشنایی با همسن هاگذرانند و گاه از شبکهمی

https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://familyweb.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
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ی خود و آزمودن چگونگی ارتباط با دیگران استفاده هاو سال

ی مربوط به فضای هاتردید فراگیر بودن تکنولوژیکنند بیمی

ردن دسترسی کودکان و نوجوانان را به امری مجازی محدود ک

 .(32) کندناممکن تبدیل می

هرکسی حق آزادی بیان را دارد.  :استفاده جنسیسوء ج(

نظر از مرزها شامل آزادی جستجو، دریافت و این حق صرف

شفاهی،  که به صورت، های مختلفت و ایدهانتقال اطالعا

 وهای دیگر که افرم هنر یا از طریق رسانهکتبی یا چاپی، در 

ا توجه به اینکه دور زدن البته ب. (33) باشدکند، میانتخاب می

 پذیر استها با انواع ابزارهای خاص امکانبرخی محدودیت

است، تالش برای محافظت از کودکان بصورت آنالین  بدیهی

 تواند منجر به تضاد با حقوق ازادی بیان بزرگساالن شودمی

یش بوده و حمله سایبری نسبت به جوانان رو به افزا .(34)

توانند تأثیرات طوالنی مدت بر روی فشارهای آنالین که می

 تندآنها و سالمت زندگی آنها داشته باشد در حال افزایش هس

رسی آزاد کودکان به اما مبنای حقوقی اصلی برای دست .(35)

المللی حقوق ینمیثاق ب 19 توان مادهمحتویات اینترنتی را می

 که مدنی و سیاسی دانست. این ماده بر این نکته تاکید دارد

هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است که شامل آزادی 

برگیرنده شود، اینها دراطالعات میتفحص، دریافت و انتقال 

از مالحظات مرزی، خواه به صورت  نظرهمه عقاید، صرف

شفاهی، مکتوب چاپی و به صورت هنری و هر رسانه دیگر 

کنوانسیون حقوق کودک اشاره  17تر ماده است. به طور خاص

دارد که کودکان باید به تمامی منابع گوناگون ملی و می

ه برای سالمت کرسانی، به ویژه منابعی المللی اطالعبین

 ید هستند. دسترسی داشته باشند. اینجسمی و روانی وی مف

ماده در ادامه به تمایل کشورهای عضو به تشویق وسایل 

ی اجتماعی و فرهنگی و هاارتباط جمعی در راستای کاربری

عضو در این زمینه ی هاالمللی دولتی بینهانیز همکاری

 .(36) کندتاکید می

 

 

المللی حقوق بر قضیه فضای نگاه میثاق بین .6-5

 کودکان مجازی و

المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم تضمین آزادی میثاق بین

بیان که شامل انتقال و دریافت آزاد اطالعات از طریق هر 

شود تأکید دارد، اما باید دقت داشت که این حق ای میرسانه

المللی از جمله معدود حقوقی است که توسط این سند بین

دارد نکته اشاره می مشمول محدودیت شده است. میثاق بدین

مستلزم حقوق و  14که اعمال حقوق تصریح شده در ماده 

تواند در صورت مغایرت با ی خاصی است و میهامسئولیت

احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی و با نظم 

حقوقی و سالمت با اخالق عمومی مشمول محدودیت شود. 

ردادن وی در شک نقض حریم خصوصی کودک و با قرابی

معرض محتویات غیراخالقی از جمله مواردی هستند که طبق 

تصریح میثاق خط قرمزی برای آزادی دریافت و انتقال آزاد 

کنوانسیون  24روند. از سوی دیگر ماده اطالعات به شمار می

دارد که کشورهای عضو متعهد هستند. حقوق کودک مقرر می

ءاستفاده و استثمار تا از کودکان در مقابل همه اشکال سو

جنسی حمایت به عمل آورند بدین منظور همه کشورهای 

جانبه را دامات مقتضی ملی، دوجانبه و چندعضو باید همه اق

وادار کردن کودکان به شرکت در برای جلوگیری از تشویق یا 

گونه فعالیت جنسی غیرقانونی و استفاده استثماری از هر

ین برای ا .(37) دهند کودکان در اعمال غیراخالقی انجام

 منظور راهکارهای متعددی وجود دارد:

 المللیهای بینتایج و پیشنهادهای کنفرانسناستفاده از  -

 المللی ز دستاوردهای موسسات بیناستفاده ا -

ها و قوانین متحدالشکل در سطح نظیم و انعقاد کنوانسیونت -

 المللیای و بینمنطقه

کشورها با بطور هماهنگ اصالح مقررات داخلی  وبازنگری  -

 .المللیهای پذیرفته شده بینها و عرفاستفاده از فرم
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حسن نیت در ارتباطات الکترونیک نسبت به . 7-5

 کودکان

ر یکی از اصولی که اراده طرفین قرارداد بر پایه آن تفسی

توان مبنای گردد حسن نیت است. حسن نیت را میمی

ممنوعیت قواعد حقوقی، مانند بسیاری از قوانین و یا 

ز ایت استفاده از حق یا ممنوعیت معامالت ناعادالنه و حماسوء

نی ولی در ایران تنها قانو .(38) طرف ضعیف قرارداد دانست

قانون  3در تفسیر اشاره کرده ماده که به نقش حسن نیت 

در تفسیر »دارد: باشد. این ماده مقرر میتجارت الکترونیک می

المللی، ضرورت توسعه این قانون همیشه باید خصوصیت بین

ت هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نی

رسد التوصیف به نظر میرغم مطالب صدرعلی«. توجه کرد

ها ادنیت در قراردادهای الکترونیک از سایر قراردتعریف حسن 

 توان حسن نیت را اینگونه تعریفمتفاوت باشد. بنابراین می

 نمود: حسن نیت در قراردادهای الکترونیک ارسال اطالعات

ب صحیح و ارائه اطالعات ضروری، کافی و متناسب برای مخاط

به آن اطالعات  به نحوی که مخاطب بطور متعارف است؛

اساس آن عمل نماید. پس از پذیرش حسن اعتماد کرده و بر

رسد نیت آنگاه که نوبت به تشخیص مصداق حسن نیت می

 .(39) عرف باید به عنوان معیار نهایی داوری کند

 

 کودکان و معامالت ناعادالنه و حمایت از ممنوعیت .8-5

 طرف ضعیف قرارداد 

کنندگان در مقررات حمایتی از مشتریان به ویژه از مصرف

شوند که خصوصا در محیط الکترونیک بدین جهت وضع می

ها توسط فروشندگان طراحی های مجازی، سایتمورد فروشگاه

باشند ارئه  شوند، کاالها و خدمات به صورتی که آنها مایلمی

گردند و شروط معامله و نحوه پرداخت یک طرفه توسط می

ای جز کنندهشود و لذا مشتریان نقش تعیینآنان تعیین می

پذیرش آنچه به آنان ارائه شده و دادن سفارش و پرداخت وجه 

ندارند و برای آنها امکان مذاکره و رفع ابهام موجود نیست. 

قانون حاکم بر معامله و مرجع عالوه بر این، چه بسا در مورد 

دار برای رسیدگی به اختالفات احتمالی نیز در وبگاه صالحیت

های شده باشد که با مصالح بینیتوسط فروشنده پیش

اینگونه اقدامات بعضا  .(40) مشتریان سازگار نباشد

شوند که البته این مفهوم یکی از استفاده از حق تلقی میسوء

باشد که مبنای آن نه تنها می« الضرر»مصادیق قاعده معروف 

ای به قدمت در فقه امامیه، بلکه در فقه اهل سنت نیز سابقه

تاریخ اسالم دارد .به استناد قاعده الضرر، سواستفاده از حق 

و حدیث نبوی  (41) ه در تاریخ اسالم ممنوع بوده استهموار

مبین ممنوعیت مصادیق و « الضرر و ال ضرار فی االسالم»

باشد. استفاده از حق میهای متفاوت اضرار از جمله سوءوهجل

توان به رعایت عدالت و انصاف، از جمله مقررات حمایتی می

لزوم حسن نیت در معامالت و از جمله ضرورت رعایت افراد 

موثر بودن شروط ق.ت.ا(، غیر 35)م و کودکانناتوان 

ق.ت.ا( و ممنوعیت  46کننده )مغیرمنصفانه به ضرر مصرف

 ا( را نام برد. ق.ت. 52و  50)م کنندهتبلیغات فریبنده و مشتبه

 

 معیارهای احراز عدم حسن نیت نسبت به کودکان .9-5

در قراردادهای الکترونیک عدم ارائه اطالعات کافی و موثر در 

استفاده برخی تولیدکنندگان از گیری و بعضا سوءتصمیم

حقوق انحصاری خود در قالب سوء عرضه، فریبکاری در 

ذاری بر کودکان قراردادها و تبلیغات فریبنده جهت تاثیرگ

باشد. مثال جهت خرید کاال از موارد احراز عدم حسن نیت می

ز حق انحصاری خود بر ممکن است صاحب حق اختراع، ا

رقابتی سوءاستفاده کند، مضافا به اینکه اگر حق های ضدشیوه

طلبی در ه آن امکان انحصارگرایی و اقتداراختراع به دارند

در . (42) تر خواهد بودجدیمعامله را اعطا نماید، این خطر 

ارتباطات الکترونیک به لحاظ وضعیت ویژه و انعقاد قرارداد در 

عدم حضور فیزیکی طرفین احتمال هرگونه فضای مجازی و 

و  33گذار در مواد وجود دارد بدین منظور قانوناستفاده سوء

استفاده، رت الکترونیک جهت جلوگیری از سوءقانون تجا 34

کنندگان کاالها و خدمات را ملزم به ارائه فروشندگان و ارائه

کننده در محیط اطالعاتی نموده تا در حد امکان مصرف

موارد ای اقدام به قبول ایجاب نماید. لذا عدم رعایت عادالنه

الذکر که به عنوان حداقل قانونی بیان شده در مواد فوق
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اطالعات یاد شده است و نیز سایر شرایطی که در فصل 

کننده قانون تجارت الکترونیک لحاظ گردیده حمایت از مصرف

شود. لذا مصادیقی از معیارهای احراز عدم حسن نیت تلقی می

توان به د نمیبا توجه به این خصیصه در مقام تفسیر قراردا

الذکر قصد طرفین استناد نمود چرا که صرف احراز موارد فوق

باشد. منظور اینکه در معیاری جهت عدم وجود حسن نیت می

د نه قصد شواینجا رفتار و عملکرد طرفین معیار محسوب می

استفاده نداشته ولی از عملکرد آنها آنها؛ اگر طرفین قصد سو

د مالک حسن نیت تلقی حسن نیت احراز نشود، صرف قص

اساس حسن نیت شود. همچنین در مقام تفسیر برمین

توان همیشه انتظار رویه واحدی در تفاسیر داشت چرا که نمی

برخی مواقع مقتضیات قرارداد طرفین و اوضاع و احوال حاکم 

نماید اصل حسن نیت اقتضای تفسیری را بر آن، ایجاب می

اهدف عالیه این اصل به  داشته باشد که نتیجه آن رسیدن به

باشد.. لذا مقتضیات عملکری عنوان هنجار واقعی تفسیر می

تواند معیاری جهت احراز عدم حسن نیت وی طرف قرارداد می

 جهت رعایت کودکان باشد.

 

 حسن نیت در عملکرد نمایندگان الکترونیک .10-5

درست نیست نماینده مستقل را چیزی بیش از ابزار کاربران 

رغم این واقعیت که در انعقاد و یا ، چون این موضوع علیبدانیم

مورد »اجرای قرارداد، کاربر به طورمستقیم درگیر و یا 

گیرد، داللت بر این دارد نماینده الکترونیکی قرار نمی« مشورت

باشد، که کاربر مسئول تمامی فعل و ترک فعل نماینده می

رفتار هر دو،  این حال حتی درصورتیکه درست عمل ننماید. با

 .(43) یعنی کاربر و نماینده الکترونیکی با هم مرتبط هستند

سیستم قانون  یکی از معیارهای مهم برای رفتار قراردادی در

مدنی، شرط لزوم مذاکره، انعقاد و انجام قرارداد با حسن نیت 

این است که در زمان مذاکره و اجرای  باشد. فرض برمی

قرارداد توسط نمایندگان الکترونیکی، این نمایندگان بایستی 

. (44) ود را با استانداردهای رفتاری هماهنگ سازندـخ

چه صراحتاً نماینده ق.ت.ا اگر 2گذار در بند م ماده ونـقان

الکترونیکی را تعریف ننموده ولی در این بند شخص را اعم از 

 ای تحترایانه هایقی و یا سیستمشخص حقیقی یا حقو

ای نماید که منظور از سیستم رایانهکنترل آنان قلمداد می

باشد. همچنین در تحت کنترل همان نماینده الکترونیکی می

دارد که اگر داده پیام به وسیله سیستم مقرر می 18ب م 

ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز اطالعاتی برنامه

 از است.ارسال شود، منسوب به اصل س

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه .6

یکی از وجوه اهمیت بحث در این است که کودکان امروز 

از کاربران فضای مجازی  پذیرترین قشرمعموالً جزو آسیب

 مشکالت اجتماعی، فرهنگی، هستند که آثار زیانبار آن اعم از

شخصیتی در جامعه به طور جدی آینده آنان را تحت تاثیر 

مین جهت پیشگیری و جلوگیری از به هدهد. قرار می

استفاده ابزاری از کودکان و شناساندن حقوق کودک به سو

والدین و پذیرش واقعیت وجودی کودک مستلزم تالش 

ربط برای شناساندن حقوق کودکان به عنوان مسئوالن ذی

باشد. هرچند رشد علم و دانش و ارتقای اعضای جامعة فردا می

ارتکاب برخی از افراد از سواستفاده  تمدن بشری موجب تقلیل

اند. برای حمایت از کودکان در این عرصه، الزم کودکان شده

است قلمرو بحث در دو زمینه مشخص گردد: اول، دوران 

کودکی و نوجوانی و دوم، دامنة حریم خصوصی. در تعریف 

دوران کودکی و نوجوانی، سن بلوغ شرعی برای تعیین 

ح است و منافاتی با تعیین سن مسئولیت کیفری قابل طر

الگی( برای حمایت بیشتر از این قشر س 18باالتر )مثال 

پذیر ندارد و اساساً با اصل لزوم حمایت ویژه سازگارتر آسیب

است. همچنین در میان ابعاد مختلف حریم خصوصی، فضای 

باشند که در آنها زمینة نقض سایبر و مدرسه دو حوزۀ مهم می

ان بیشتر وجود دارد ولی از آنجا که حریم خصوصی کودک

گذار قرار موضوع حریم خصوصی مستقاًل مورد توجه قانون

نگرفته، لذا حریم خصوصی کودکان نیز مورد تقنین واقع نشده 

است. اهمیت بحث از زاویة دیگر در آن است که نقض حقوق 

کودکان، معموالً نقض حقوق اولیا و اطرافیان آنها را نیز در پی 

استفادۀ ی و تبلیغات، تحقیقات علمی و سوءبازاریاب دارد.
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جنسی از جمله اموری هستند که در قلمرو فضای مجازی 

دیدگی کودکان از طریق نقض حریم ساز بزهزمینه

گردد. حسن نیت در قراردادهای الکترونیک شان میخصوصی

ارسال اطالعات صحیح و ارائه اطالعات ضروری، کافی و 

به نحوی که مخاطب بطور  ب است؛متناسب برای مخاط

اساس آن عمل نماید. عات اعتماد کرده و برمتعارف به آن اطال

در  در قراردادهای الکترونیک عدم ارائه اطالعات کافی

و  گیری و بعضاً سوءاستفاده برخی تولیدکنندگانتصمیم

کنندگان کاال که برای متاثر نمودن کودکان اقدام به تامین

نمایند یا به نحوی نده و فریبنده میکنتبلیغات تحریک

تبلیغات را مدیریت کنند که سالمت جسمی یا روانی کودک را 

باشد تحت تاثیر قرار گیرد؛ از موارد احراز عدم حسن نیت می

که البته مبنای تشخیص مصداق عدم حسن نیت با توجه به 

 14باشد. بنابراین با توجه به ماده مقضیات داوری عرف می

ها داده« ایجاد قانونی»جارت الکترونیک چنانچه مقرره قانون ت

قانون اخیر و  51و  35و سوابق الکترونیک یعنی مقررات ماده 

 مواردی از قبیلسایر مقررات مرتبط جهت رعایت کودکان 

ها، تبلیغ و حسن نیت، رعایت آوری دادهارائه، دسترسی و جمع

ها و سوابق الکترونیک نگردد قابلیت استنادپذیری و اعتبار داده

ناممکن تلقی و از نظر اجرای مفاد و سایر آثار در حکم اسناد 

معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی تلقی 

گردد تا در زمینه اعتالی . همچنین پیشنهاد میشوندنمی

حقوق کودک، پرهیز از ولنگاری در قضیه حقوق کودکان در 

ی مجازی برای کودکان و سازی فضابهینه فضای مجازی،

های الکترونیک با تأمین امنیت روانی آنان، استنادپذیری داده

حفظ حرمت و کرامت و همچنین الزامات قانونی در این زمنیه 

لحاظ گردد. همچنین ممکن است برخی تولیدکنندگان و 

کنندگان کاال ایراد نمایند که تشخیص مخاطبین کودک تامین

واهند از بار مسئولیت شانه خالی مشکل است و به نحوی بخ

هایی که مجوز نماد اعتماد ملی را نمایند لذا بهتر است سایت

کنند نیز به سامانه احراز هویت ثبت احوال متصل دریافت می

باشند تا با درج مشخصات مخاطب هویت وی احراز گردد و 

جهت تاییدیه نیز با ارسال کد به تلفن همراه این شخص از 

 وی مطلع شوند. کودک نبودن

 

 . تقدیر و تشکر7

ر باشد لذا از محضاز رساله دکتری می این مقاله برگرفته

ا ت مرای که در راه کسب علم و معرففرزانه و فرهیخته اساتید

 گردد.تقدیر و تشکر می یاری نمودند

 

 . سهم نویسندگان8

ول نویسنده اول: مهرزاد رزمی، نویسنده دوم و نویسنده مسئ

بر فی ماندگار، نویسنده سوم: دکتر مسعود رضا رنجدکتر مصط

 صحرایی، نویسنده چهارم: دکتر رضا زارعی.

 

 تعارض منافع. 9

.گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ
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Background and Aim: After entering the new information technology, 

information about people's lives, little by little, this gift has been made in 

many aspects of life, including the rights of the child. For this reason, in the 

present age, there is a need for research topics, as a result of which, if it has 

rights, if children in cyberspace are subject to cyberspace conditions, it will 

be referred to as cyberspace and will be revived. In cyberspace, the child 

encounters a lot of electronic data and records that may threaten his 

physical, mental and emotional health and consequently his personal and 

dignity future. The purpose of this study is to investigate the conditions that 

affect the reliability of data and electronic records in terms of protecting the 

child's right to health. 

Materials and Methods: This research is a prospective descriptive 

analytical study. The study population is children and adolescents with a 

view to their right to health in cyberspace now and in the future, who either 

interact with cyberspace in some way or their information is recorded by 

others in this space. 

Results: Unlimited registration and storage of information about children by 

educational, sports, cultural institutions and some related sites may damage 

their identity because by publishing content in cyberspace, it becomes a kind 

of document and reason for an event in an infinite space. It is almost 

impossible to remove, which can be a violation of the child's health. 

Ethical considerations: Honesty and fidelity were observed in the analysis 

of texts and citations. 

Conclusion: This study showed that if electronic data and records in 

cyberspace do not comply with the component of children's right to health in 

matters such as presentation, access and collection of data, publicity and 

good faith, the reliability and validity of electronic data and records are 

considered impossible. The implementation of the provisions and other 

works are not considered as valid and can be cited documents in judicial and 

legal authorities. 
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