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Abstract 
To fully protect personal data and data subjects, the European Union Data 
Protection Regulation (GDPR) addresses various aspects of such protection, one 
of which is the international transfer of personal data. From the point of view of 
the EU legislature, the rights of data subjects should not be undermined, even if 
their data is transferred to third countries or international organizations. 
Therefore, in several articles, it has set different requirements in this regard. In 
this research, a descriptive method has been used to analyze the tools required 
for the transfer of personal data in accordance with the EU law. These tools 
include Adequacy Decision, Standard Contractual Clauses, Binding Corporate 
Rules, Certification Mechanism, Codes of Conduct and specific situations of 
Article 49. Also, the existence of these requirements in the Iranian Legal System 
has been studied in a comparative way. The results show that in the Iranian law, 
due to the lack of specific legislation on personal data and, consequently, the 
articles authorizing the international transfer of personal data, only some of the 
requirements mentioned in the European regulation, especially the situations of 
Article 49, can be applied through the legal doctrine and principles of the Iranian 
law. Therefore, according to the Iranian law, the consent of the data subject, the 
contractual necessity, the existence of vital interests and the public interest, as 
well as the overriding legitimate interests of the controller can be considered as 
the reasons for the international transfer of personal data. However, the 
legislature's attention to the important issue of personal data protection in 
general and the international transfer of personal data in particular is essential. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The development of information 
technology tools and the further 
processing of personal data has increased 
the need for legal protection of 
information privacy, and in particular, the 
protection of personal data. Such legal 
protections, as aspects of human rights 
and civil rights, exist in some legal systems 
in particular. In this regard, the European 
Union has introduced a model for the 
protection of personal data to the world by 
adopting the General Data Protection 
Regulation (GDPR). This regulation is the 
most comprehensive legal framework in 
this regard, addressing various aspects of 
the protection of personal data. One of the 
items in this regulation is the specification 
of the requirements related to the 
international transfer of personal data. 
These requirements must be clarified 
since, on the one hand, the flow of 
personal data to countries outside the 
European Union and international 
organizations is essential for the 
expansion of trade and international 
cooperation. On the other hand, it creates 
new challenges and concerns regarding 
the protection of personal data. Therefore, 
from the European legislature's point of 
view, when personal data are transferred 
from the EU to controllers, processors or 
other recipients in third countries or 
international organizations, the level of 
protection of natural persons guaranteed 
by this regulation in the EU should not be 
diminished. This may involve the transfer 
of personal data from a third country or 
international organization to controllers 
or processors in the same country or a 
third country or other international 
organizations. Accordingly, after 

explaining these requirements from the 
perspective of the European GDPR 
(Section 1), this study explains how these 
requirements  flow in the Iranian Legal 
System (Section 2). This is to strengthen 
the protection of personal data in 
accordance with the Iranian law and assist 
the legislature in specifying accurate and 
comprehensive protections for personal 
data. 

2. Methods 
The present study uses a descriptive and 
analytical method to explain the various 
tools that can be mentioned as 
requirements for the international 
transfer of personal data in the European 
Union. Also, the flow of the 
aforementioned requirements in the 
Iranian Legal System is examined by a 
comparative method. 

3. Conclusion 
Effective protection of personal data is 
provided when the rights of the data 
subject are respected in various 
circumstances and their data rights are 
not violated, e.g., when personal data is 
transferred to other countries or 
international organizations before or 
during processing. The GDPR also 
addresses the protection of data subjects 
in the event of international transfer of 
personal data, and sets out various 
requirements in this regard. In other 
words, according to this regulation, the 
international transfer of personal data is 
allowed only with special tools. These 
include adequacy decisions that secure a 
third country. Standard contractual 
clauses are also a means by which 
international data transfer is unrestricted. 
In fact, the parties (data transferor in the 
EU and data recipient outside the EU) are 
required to enter a contract based on 
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 standard contractual clauses to provide an 
appropriate level of data protection for the 
data transfer. Another tool is the flow of 
binding corporate rules that ensure an 
adequate level of data protection in the 
undertaking group or a group of 
companies engaged in joint economic 
activity. Adherence to codes of conduct  or 
certificates can also be considered a 
license to transfer the personal data 
internationally. Apart from these, the 
existence of special situations provided in 
Article 49 of the GDPR is also a license for 
the international transfer of personal data. 
These include the consent of the data 
subject, the contractual necessity, the 
existence of vital and public interests, as 
well as the overriding legitimate interests 
of the controller. Among the requirements 
set out in the GDPR for the international 
transfer of data, only the specific 
situations of Article 49 of the GDPR 
through legal doctrine, the Iranian legal 
principles and other laws and regulations 
- not laid down for personal data - are 
acceptable as transfer requirements in the 
Iranian law. The reason for this limited 
support is the lack of an independent law 

to protect personal data and the 
ambiguities in the existing drafts. 
Therefore, it is necessary to expedite the 
adoption of a special law on the protection 
of personal data and to pay attention to 
the various dimensions of such protection, 
including how to transfer the personal 
data internationally. The various proposals 
of this research help improve and 
strengthen the existing drafts and 
protecting the personal data in the present 
case helps the legislator. 
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 چکیده
 از   حفاظت  اروپایی  مقررات  داده،  موضوع  اشخاص  و  شخصی  های داده  از  مؤثر  حمایت  راستای  در

ختلفی  حمایتی  هایجنبه(  GDPR)  داده وردتوجه  را  م  ها، حمایت   این  از  یکی.  است  داده  قرار  م
ون  منظر  از .  است  شخصی  هایداده  المللیبین  انتقال  چگونگی  ی داده  بر  حق  اروپا  اتحادیه  گذارقان
ل  صورت  در  حتی  داده  موضوع  اشخاص   المللی بین  هاسازمان  یا  ثالث  کشورهای   به  افراد  دادهای  انتقا

.  است نموده مقرر خصوص  این  در را متفاوتی الزامات ماده چند در جهتبدین . شود تضعیف  نباید
ل   به  مربوط  الزامات   عنوانبه  که  متنوعی   ابزارهای  تحلیلی  و  توصیفی  روش  با  حاضر  پژوهش قا   انت

یبین دیه در شخصی هایداده الملل وده تبیین را  انداشاره قابل  اروپا اتحا   وجود  ابزارها این. است نم
دی  شروط  ،(کفایت   تصمیم)  داده  از   حفاظت  کافی  سطح دارد  قراردا تان  ،   شرکتی   الزامی   قواعد  ،  اس

سم مه،گواهی  مکانی ورهای  نا   با .  است  GDPR  49  ماده  ویژه  هایموقعیت  وجود  و   رفتاری  منش
ت   جریان  اروپا،  اتحادیه  حقوق  موجببه  هاآن  تحقق  چگونگی  و  ابزارها  این  سازیشفاف   الزاما

م  در  تطبیقی  روش  با  گفتهپیش وردبررسی  ایران  حقوقی  نظا   شده انجام  هایبررسی.  گرفت  قرار  م
ون  فقدان   دلیل  به  ایران  حقوق  در  که  دارد  این  از  حکایت سبت  خاص  قان  و  شخصی  هایداده  به  ن

ل  خصوص در مصرح  مواد بالتبع قا   انتقال   برای الزامات   برخی صرفا   شخصی، هایداده  المللیبین انت
بانی  و  حقوقی  دکترین  مسیر  از  -  GDPR  49  ماده  در  مقرر  هایموقعیت  -  جریان   قابل  ایران  حقوق  م

یران  حقوق  موجببه  جهتبدین.  است   منافع   وجود  قراردادی،  ضرورت  داده،  موضوع  شخص  رضایت  ا
  انتقال   برای  مجوزی  تواندمی  کنندهکنترل   مشروع  منافع  غلبه  چنینهم  و  عمومی  منافع  جریان  حیاتی،

یبین ه  گذارقانون  توجه  باوجوداین.  شود  تلقی   شخصی  هایداده  الملل   از   حمایت  حیاتی  مسئله   ب
یبین  انتقال و طورکلیبه شخصی یداده  .است ضروری خاص طوربه شخصی هایداده الملل

 کلیدواژه ها: 
ق المللی،بین انتقال  حقو

 شخصی، یداده شهروندی،
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

 مقدمه
و  توسعه ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ابزارهای  ی 

حمایت  هاداده بیشتر    1پردازش   ضرورت  شخصی،  ی 
و   اطالعاتی  خصوصی  حریم  از  خاص    طور بهقانونی 

را  هاداده  افراد  شخصی  است.    روزافزونی  نموده 
ی از حقوق بشر  اجنبه  عنوانبهچنین حمایت قانونی  

ی  هانظام در برخی از    2و مصداقی از حقوق شهروندی
در    قرارگرفته  موردتوجهویژه    طور به حقوقی   است. 

ا راستا  عمومی  این  مقررات  تصویب  با  اروپا  تحادیه 
داده   از  بعد    -   3حفاظت  به  این  الگویی    -  GDPRاز 

از   حفاظت  خصوص  در  شخصی داده را  جهان    4ی  به 
است.  نموده  به   معرفی  پرداختن  با  مقررات  این 

 
1 Processing 

عه  ای  اتیعمل  یمعنا  به  پردازش عمل  یامجمو بر   اتیاز  که  است 
داده  ای  یشخص  یداده   یرو وسا  ،یشخص  یهامجموعه   لیبا 

ضبط،    ،یآوراعم از جمع، این موارد  ردی گآن، صورت    ریخودکار و غ
، رییتغ  ،یگذاراشتراک  ،یسازرهیذخ  ،یبندطبقه  ،یدهسازمان

فاده    ،یاب یباز افشاء    انتشار،    ،کردن  لیوتحلهیتجز  کردن،است
کردن    لهیوسبه سترس  ایجاد   ایمخابره  به  د دیگرهاوهیشی    ، ی 

محدودکردن  بیترک ودن  ،  و  نم کردن  پاک  و  ف  حذ   ب یتخر  ای، 
 .   (EUR-Lex, 2016: 33)است

 
داده    2 از  حفاظت  و  اطالعاتی  خصوصی  حریم  بر  های حق 

جنبه از  و  شهروندی  حقوق  از  است. شخصی  بشر  حقوق  های 
و بین ملی  حق در اسناد  ی بهاین  مختلف جنبهالمللی  ن  ای از  عنوا

 12عنوان نمونه ماده  حقوق بشر مورد تصریح قرارگرفته است، به
)ب خصوصی  حریم  ر  ب حق  بشر،  ق  حقو جهانی  همه  اعالمیه  ا 

به را  اطالعاتی(  صوصی  خ حریم  بر  حق  ازجمله  آن  عنوان  اقسام 
ه یت شناخت  ,United Nations)است    یک حق اساسی به رسم

چنین در اتحادیه اروپا، حریم خصوصی و حمایت  . هم (26 :2015
 European Data Protection)از داده دو حق حیاتی هستند 

Supervisor, n.d).     ق اساسی    8و     7که در  مواد حقو منشور 
اروپا   ماده    (EUR-Lex, 2012: 397)اتحادیه  ن   8و  کنوانسیو

اند   گرفته  قرار  تصریح  مورد  بشر  حقوق   Council of)اروپایی 
Europe, 1950: 11). 

 
3 General Data Protection Regulation (GDPR) 
4 Personal Data 

روپایی حفاظت از داده،     یشخص  یهداد به   به موجب مقررات ا
ات  یمعنا اطالع حق  یهر  شخص  به  مربوط  که    ی قیاست 

ناساقابل ایشده شناخته یش ص  ی  کی. باشد( داده موضوع)شخ
حق به   یکس  ییشناساقابل  یقیفرد  که  ست  مستقا  ای  میطور 

از  هاجنبه حمایت  به  نسبت  مختلف  ی  هاداده ی 
خصوص    نیترجامع شخصی،   این  در  قانونی  بستر 

بر  هات یحما   ملهازجاست.   تصریح  مقررات،  این  ی 
انتقال   به  مربوط  ی  هاداده ی  المللن یبالزامات 

این   الزامات  این  بر  تصریح  از  هدف  است.  شخصی 
سو   یک  از  که  داده است  به  جریان  شخصی  های 

اتحادیه  از  خارج  سازمان  اروپا   کشورهای  های  و 
همکار  ی،المللنیب و  تجارت  گسترش    ی برای 
دیگر،  المللنیب سویی  از  است.  ضروری  امر  ی    این 

های جدیدی نسبت به حفاظت از  ها و نگرانی چالش 
استداده  کرده  ایجاد  شخصی  از    جهت ن یبد .  های 

های  داده   کهی هنگاماروپایی    گذارقانونمنظر  
اتحادیه  از  کنترل   اروپا   شخصی  داده  کنندبه  ،  5گان 

به    ژهیوبه  م،یرمستقیغ ارجاع  شماره    شناسه  کیبا  نام،  ازجمله 
آنال  ،یمکاناطالعات    ،ییشناسا ه  ناس چند    ای  کیبه    ای  نیش

هو  یژگیو مانند   ،یروان  ،یکیولوژیزیف  ،یکی زیف  تیخاص 
اجتماع  یفرهنگ  ،یاقتصاد حق  یو  فرد  ن    یی شناسا  ،یقیآ

 .  (EUR-Lex, 2016: 33)شود

جنبه   یتیماه  یشخص  یداده مال  ی ادو  بُعد  از  مرکب  که    ی دارد 
غی)ماد و  است.ی)معنو  یرمالی(  فی    (  ها  داده  این  جهت  دین  ب

ل اند.     ی داده  یابعاد مال  نفسه ارزشمند هستند و در زمره ی اموا
انحصار  یشخص بهره  یحق  داده  یبردارهرگونه    ی شخص  یاز 

است که وابسته    ی حقوق  زین   یشخص  یداده  یاست. ابعاد معنو
شخص ا  تیبه  است.  داده  موضوع  نظام    نیشخص  در  حقوق 

تصر  رانیا  یقحقو نگرفته  حیمورد  لیکن  اندقرار  مواد  ؛    ی ال  12در 
22  GDPR    آن اشارهبه  چنها  است.  ازجمله   یحقوق  نیشده 

داده  افتیدر پردازش  مورد  در    ی دسترس  ،یشخص  یهااطالعات 
داده به  داده  موضوع  حق    یشخص  یهاشخص  خود،  به  مربوط 

داده  اینادرست    یشخص  یهاداده   حیتصح حذف  و   یهاناقص 
حدود)فراموش  یشخص م حق  داده  تیشدن(،   یهاپردازش 
ه پردازش داده  ،یشخص ل داده، اعتراض ب  یشخص  یهاحق انتقا

  ژه یو  یهاتیمربوط به موقع  یهانهیزم  ایو    یابیاهداف بازار  یبرا
تصم معرض  در  گرفتن  قرار  عدم  توجه   ماتیو  با  است.  خودکار 

حق    تواندیمن  یشخص  یحق بر داده  ،یشخص  یداده  تیبه ماه
هم  تیمالک و  مالک  نیچنمرسوم  ز  یمعنو  تیحقوق    را یباشد، 

مالک حق  مصاد   ت یقواعد  و  مالک  قیمرسوم  لف    ی معنو  تیمخت
داده  کیچیه بر  منطبق  بد  ستندین  یشخص  یکامال    جهتن یو 

ا جر  تواندینم  یشخص  یداده حقوق    ایمرسوم    تیحق مالک  انیب
نابرا  تیحما  یمعنو  تیمالک ب ود؛  مناسب    یحقوق  سترب  نیش

حما داده  تیجهت  مالک  ،یشخص  یاز  که    یاژه یو  تیحق  است 
ت. ا  تیمتفاوت از حق مالک خاص   یهای ژگیحق و  نیمرسوم اس

 .گنجدینم مقال نیآن در ا حیخود را دارد که توض
5 controller 
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داده هاپردازنده  در    کنندگانافت یدر  سایریا    1  ی 
سازمان   ثالثکشورهای   بین یا  منتقل  های  المللی 

از    نباید   شوند،می حفاظت    حقیقی   اشخاص سطح 
  است،   شدهن یکه توسط این مقررات در اتحادیه تضم

شود امرتضعیف  این  انتقال  شامل    تواندی م  . 
از    یهاداده  سازمان    ثالث کشور  یک  شخصی  یا 

کنترل بین به  در    ییاهپردازنده   یا  هاکنندهالمللی 
  المللی دیگر یا سازمان بین   ثالث همان کشور یا کشور  

 باشد.  

پ مطالب  به  توجه  با    پژوهش   ،گفتهش ی با  حاضر 
این   تبیین  و  مقررات    الزاماتشناسایی  منظر  از 

)بند   داده  از  حفاظت  چگونگی  1اروپایی  به  نسبت   )
)بند    ها آن جریان   دارد  تمرکز  ایران  حقوقی  نظام  در 

تقویت  2 هدف  به  امر  این  داده   ت یحما (.    ی هااز 
ا به   ی شخص حقوق  به    ران یموجب  مساعدت  و 

  یی دقیق و جامع هات یبر حما  ح ی تصر  برای گذار  قانون 
 .ی استی شخص هانسبت به داده 

است   گفتنی  اصلی  بحث  به  ورود  از  قبل 
اطالعات،    نکهیباوجودا فناوری  حقوق  خصوص  در 

بر   حق  و  اطالعاتی  خصوصی  حریم  از  حمایت 
لیکن  هاداده  دارد؛  وجود  متعددی  آثار  شخصی  ی 

سایر   در  حاضر  پژوهش  نشده    آثارموضوع  مشاهده 
نخجوان   ی نور  مثال عنوان بهاست.   کتاب 1383)  ی و    ی ( 

عنو حما با  »حقوق  تأل  تی ان  داده«  اند.  نموده   فیاز 
حر  به  مربوط  مباحث  به  ابتدا  مزبور    م یکتاب 

ها  از داده   تی پرداخته و در گام بعد به حما  یخصوص 
بررس   کن لی  است؛   کرده اشاره از    ت یحما   ی جهت 

حقوق  یشخص   یهاداده  نظام  به    ران،یا   یدر  صرفا  
قانون    ن یپرداخته و از نگاه ا   یک یالکترون  جارتقانون ت 

 
شخص    کنندهکنترل معنای  عمومی  حقیقیبه  مرجع  حقوقی،   یا 

به که  ت  اس دیگری  نهاد  به  ییتنهایا  ا  دیگران،  ی با  مشترک  طور 
پردازش   ابزار  و  میداده  اهداف  تعیین  را  شخصی  د.  کنهای 
(EUR-Lex, 2016: 33)    جهت شخص  اگر  بدین  از    – یک  اعم 

تصمیم بگیرد مومی یا یک نهاد  یا یک مرجع ع  -حقیقی یا حقوقی
داده چگونه  و  چرا  شوند،  که  پردازش  باید  شخصی  های 

 . (Colcelli, 2019: 1031)کننده داده استکنترل
1 Processor 

پ را  به   ش یبحث  است.  سال  برده  به  توجه  با  عالوه 
ا  به  ن ینشر  که  است  واضح  اشاره   GDPR کتاب 

با عنوان    ی( کتاب 1384)  ی کروب   نیچنهم  .نشده است 
و    یشخص   یهااز داده   تی اروپا و بحث حما   هی»اتحاد

الکترون  ی خصوص  میحر ارتباطات    فیتأل  «یک یدر 
است.  ن  ن ی ا  نموده  حما  زیکتاب  سابق،  اثر    ت ی مانند 

را صرفا  در بستر    رانیدر حقوق ا  ی شخص  یهااز داده 
  وه عالکرده است. به   یبررس  یک یقانون تجارت الکترون

بررس مقام  دستورالعمل    زین  ی قیتطب  ی در    1995به 
داده   هیاتحاد  از  حفاظت  به  نسبت    ی شخص   یاروپا 

جر با  حاضر  حال  در  که  است  ،  GDPR  ن ایپرداخته 
ن  نیا استناد  قابل  و  شده  نسخ    .ست ی دستورالعمل 

کتاب1384)   ی اصالن  عالوه به »حقوق    ی (  عنوان  با 
تأل  یفناور ا  فیاطالعات«  در  است.  کتاب    نینموده 

قبل  یهاتفاوت  ز،ین آثار  در  دارد،    ی مذکور  وجود 
به  ن چنیهم آن  مباحث  مربوعمده  خاص  به  طور  ط 
)به   یخصوص   میحر به  است  نسبت  خاص  طور 

به   زین یقی( و از منظر تطبستین  یشخص یهاداده 
GDPR  .اشاره نکرده است 

کتب   از  نیز شدهان یبفارغ  مقاالت  میان  در   ،
  عنوان بهموضوع پژوهش حاضر مغفول مانده است.  

)  ابیافراسنمونه   ناصر  مقاله1399و  عنوان    یا(  با 
امنح   ی حقوق  یها»چارچوب  پردازش    تیفظ 

تطب  ی خصوص   یهاداده  ا   یقیمطالعه  و    ران یحقوق 
طوق    ییآقا  نیچنهم   .اندنموده   ن ی اروپا« تدو  هیاتحاد 

( ناصر  مقاله1399و  »چالش   یا(  عنوان    ی هابا 
  ایاش  نترنت یدر حوزه ا  ی خصوص   ی هاحفاظت از داده 

نگارش    «اروپا  ه یو اتحاد  رانی حقوق ا  یقیمطالعه تطب
(  1399)  ی اسیل  زادهو قاسم  ی س یرئ  عالوهاند. به نموده 

شخص   معنای  به  عمومی  حقیقیپردازنده  مرجع  حقوقی،  یا   یا 
اس دیگری  د  از  نها که  دادهکنترل  جانبت  پردازش   یهاکننده 

می انجام  را  پردازنده  .  (EUR-Lex, 2016: 33) دهدشخصی 
کنترل داده از  نمایندگی  به  فقط  را  شخصی  پردازش های  کننده 

ت ضمانت  بایدپردازنده    .کندمی اقداما اجرای  برای  را  کافی  های 
ناسب   م سازمانی  و  کندفنی  که    ارائه  شود  حاصل  ن  اطمینا تا 

پردازنده  پردازش استانداردهای    توسط  با  و    GDPRمطابق 
است افراد  حقوق  از  حفاظت   European)  تضمین 

Commission, 2018d) . 
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ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  

Comparative Law Biquarterly 

های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

در    رانی ا  ی نظام حقوق  ی هابا عنوان »چالش   یامقاله
  ی در فضا  ی خصوص  میو حر   ی شخص  یهانقض داده 

این  اند.  نموده   نیتدو  بر«یسا از    هاپژوهش در  نیز 
انتقال   به  مربوط  ی  هاداده ی  المللن یبالزامات 

خاص    طوربه شخصی سخنی به میان نیامده است و  
نشده    GDPRنگاه   بررسی  مسئله  این  به  نسبت 

 است.

 

الزامات مربوط به انتقال  1
 موجببهی داده شخصی المللنیب

مقررات عمومی حفاظت از داده 
 (GDPR)اتحادیه اروپا 

الزامات    گذارقانون هدف   بر  تصریح  برای  اروپایی 
انتقال   به  شخصی،  هاداده ی  لمللان یبمربوط  ی 

از   حداکثری  زیرا  ها داده حمایت  است؛  شخصی  ی 
و  کنندکنترل  خارج هاپردازنده گان  اروپا   ی  اتحادیه    از 

از ریاثرپذبا    - مقرراتقوا   ی  و  ممکن      -   مختلف   نین 
از  و   هایداده   است  داده   شخصی  موضوع    اشخاص 

کافیبه نکنند  اندازه  یا حتی    حفاظت  ی  هاوه یش  ازو 
اشخاص  که حقوق اساسی    نماینداستفاده    پردازشی

داده تضعیف  موضوع  نمونه    عنوانبه.  کندی م  را 

 
1 Pseudonymisation 

ساز معنا  GDPR  4ماده    موجببهی  مستعار  پردازش    ی»به 
روش  یشخص  یهاداده استبه  داده  ی    گر ید  یشخص  یهاکه 

ه  ک یبه    نتوانند داد موضوع  از    یشخص  استفاده  بدون  خاص 
اطالعات    نیکه چن  یبه شرط  ؛دننسبت داده شو  ی اطالعات اضاف

فنبه  یاضاف اقدامات  با  همراه  و  جداگانه  سازمان  یطور    ی و 
شخص    ک یها به  حاصل شود که داده  نانیاطمشود تا    ینگهدار

ناساقابل ای  شدهییشناسا  یقیحق ت داده نم   ییش   « شوندینسب
(EUR-Lex, 2016: 33) . 

2 Data Protection By Design And By Default 
ملزم  داده  کننده  پردازش  اجرای    اشخاص  و   اقداماتبه  فنی 

ورسازمانی   منظ بدین  هستند.  داده  از  حفاظت  جهت   مناسب 
همان   اولیهاز  پردازش،  مراحل  یات  عمل ی  اگونهبه  باید  طراحی 

از   داده حفاظت از  که اصول حفاظت از حریم خصوصی و    باشد
حفاظت از  حفاظت از داده با طراحی(.  )  شود  رعایتهمان ابتدا  

طراحی با  شگیرانه    اقداماتدرواقع    داده  خطرات پی که  است 
؛ کندیمجلوگیری   هاآنو از    کند یمی نیب شیپحریم خصوصی را  

مستعاری   ازجمله  مختلف  الزامات  است  ممکن 
به 1سازی و  طراحی  با  داده  از  حفاظت  طور  ، 

  و... رعایت نشوند. 2  فرضش یپ

ی  داده شخص  یالمللن یالزامات مربوط به انتقال ب
مواد موجب  به .  اندمقررشده  GDPR  49الی    44 در 

داده   GDPR  44ماده   انتقال  که    یهرگونه  شخصی 
کشور به  انتقال  از  پس  یا  است  پردازش  حال    ی در 

سازمان یا  پردازش  المللی  بین   ی ثالث  نظر  برای  در 
شرایط  شودیمگرفته   با  باید  ماده    مقرر ،    44در 
GDPR    درواقع  .مطابقت داشته باشد  مواد ذیل آن و  

مشروعیت ثالث   برای  کشورهای  به  داده    انتقال 
در    GDPR  موجب به است.  الزم  مرحله  دو  از  گذر 

اول، انتقال باید مطابق با الزامات پردازش در   مرحله
اتحادیه شخص  یعنی    اروپا   داخل  رضایت  بر  مبتنی 

  مرحله در   .باشد حقوقی  مبانیسایر    یاموضوع داده 
بر    -   دوم  با  ا   -  گفتهش ی پموارد  عالوه  باید  نتقال 

ماده    موجودشرایط   آن،  و    GDPR  44در  بعد  مواد 
 منظور اطمینان از سطح مناسب حفاظت از داده به

،  فقدان این امردر صورت    .مطابقت داشته باشدنیز  
کها هرچند  ندارد  وجود  انتقال  حقوقی   مکان    مبانی 

رعایت شده باشد    اول موجب مرحله  برای پردازش به
(Voigt & von dem Bussche, 2017: 117)  . 

حفاظت،   از  نوع  این  هبنابراین  ارائه  حلرا معضالت  برای  ی 
بلکه  دهدینم وقوع  ،  از  جلوگیری  آن  ت اس  معضالتهدف 

(Ferrara & Spoto, 2018: 3 ) . 
پیشبه  عالوهبه دادهفرض،  طور  کننده  پردازش  باید   اشخاص 

داده که  کنند  حاصل  ن  باالترین  اطمینا با  شخصی  سطح ی 
ی دادهحفاظت از  ا داده.  شوندپردازش م ل تنه های الزم  برای مثا

ذخ دوره  شوند،  پردازش  کوتاهدادهی  سازرهیباید  دسترسی   و  ها 
داده    محدود پردازش  و  پیشبهباشد  ر  ی اگونهبهباید    فرضطو

ترس از افراد قابل  زیادیشخصی برای تعداد    یداده  باشد که دس
( ش  طوربه  داده  از  حفاظتنباشد  تعاریف  (.  فرضپی توجه به  با 

طراحی  هامثالمذکور،   با  داده  از  حفاظت  سازی  و مستعار  ی 
و   است  داده  رمزگذاری  از  حفاظت    فرض شیپ  طوربهبرای 

که    توان یم گفت  را  یکموردی  ت  اجتماعی   رسان امیپ  تنظیما
 ،فرضطور پیشبه  وپروفایل کاربران از ابتدا  ی است که  اگونهبه

سترس  برای تعداد نامحدودی از افراد قابل  European)نباشد  د
Commission, 2018c) . 
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ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  

Comparative Law Biquarterly 

 

های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهچگونگی انتقال بین .  لطیف زاده، سید محمد مهدی قبولی درافشان مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

است   انتقال،    الزاماتگفتنی  به   نیچنهم مربوط 
داده  انتقال  کشور  یشامل  از  یا    یشخصی  ثالث 

به بین   یسازمان استالمللی  دیگر    درواقع  ،طرف 
ی شخصی به کشور  تدابیر حفاظتی برای انتقال داده 

را برای نقل    مناسبی   شرایط،  GDPR ب  موجثالث به
بعدی انتقاالت  م  نیز  و  سطح  تا    د ینمای فراهم 

  GDPR  درمشابه با آنچه    -  مناسب حفاظت از داده 
انتقال  چنین  مورد  دارد هایی  در  شود    -وجود  حفظ 

(EUR-Lex, 2016: 60)  . در  متنوعی    هایابزار که 
تحقق   به  الزاماتراستای  داده   مربوط  ی  هاانتقال 

ی  المللن یبی  هاسازمانیا    به کشورهای ثالث  شخصی
کاف،  اندقرارگرفته  GDPR  موردتوجه سطح    ی وجود 

داده   از  قراردادی    شروط،  1کفایت(  تصمیم  )حفاظت 
قواعد  2  استاندارد م  سمکانی،  3شرکتی    الزامی، 

رفتاری    و  4  نامهی گواه وجود    ت یدرنها و    5منشور 
. تبیین  است  GDPR  49در ماده    6ی ویژه  هاتیموقع

 این موارد در بندهای جداگانه به شرح ذیل است. 

 

 وجود سطح کافی حفاظت از داده   1.1
  ی هاامکان انتقال داده   GDPR  ( 1)   45ماده    موجب به

ثالث    ی شخص کشور    ی المللن یبی  هاسازمان  ا یبه 
دارد اروپا    کهی درصورت  ، وجود    تصمیم گیرد کمیسیون 

ثالث که   منطقهیکشور  بخش  ی،  ا،  چند  یا  یک 
در   بین   یکمشخص  سازمان  یا  ثالث  المللی  کشور 

از  کافی  سطح    ،موردنظر تضمین    داده حفاظت  را 
اصطالحدینما یم با  تصمیمی  چنین  تصمیم  »  . 

است.  به دیگر سخن    مقررشده  GDPR« در  7کفایت 

 
1 Adequacy decision 
2 Standard Contractual Clauses (SCC) 
3 Binding Corporate Rules (BCR) 
4  Certification mechanism 
5 Codes of Conduct (COC) 
6 specific situations 
7 Adequacy decision 
8 European Court of Justice (ECJ) 
 

ماده    9 نص  به  توجه  وب GDPR(   8)  45با  در  اروپا  ن  کمیسیو  ،
کشورهای   از  فهرستی  اروپا،  اتحادیه  رسمی  روزنامه  و  سایت 
ها  آن  کفایت  بر  که  مشخصی  های  بخش  و  ها  منطقه  ثالث، 

اروپا بر وجود    هیاتحاد   یعنی  تی کفا  یبرا  یریگمیتصم
کاف  در    یسطح  داده  از  ثالث    ک یحفاظت    ا یکشور 

ب   ن ی باوجودا.   گرفته است  میتصم  ،یالمللنیسازمان 
ثالث تصمیم   ی  المللن یبی  هاسازمانیا    کشورهای 

تلقی  موردنظر امن  انتقال    شوندی م،  ی  هاداده و 
از سوی مراجع    دیگر   ها به کسب مجوز آن شخصی به  

ندارد.    نظارتی  See. Voigt & von dem)نیاز 
Bussche, 2017: 117)  . 

رو   نیچنهم راستای  دیوان    یهیدر  قضایی 
اروپا  اتحادیه    GDPR  ( 2)  45ماده  ،  8دادگستری 

به   مربوط  کفایت  یریگمیتصم»معیارهای    « برای 
کشور ثالث،    یقانون حفاظت از داده   بررسی  ازجمله

بین   اجرایی،ی  هاهیرو تعهدات  و  آن نظارت    المللی 
ثالث نیستکندمی   مقرررا    کشور  الزم  البته  همه   . 

به باشند؛  یکسان طور  معیارها  داشته  چراکه    وجود 
مناسبتشخیص   داده   سطح  از  ارزیابی    با  حفاظت 

م  ،خاص  شرایط    در کلی   صورت  شودی ایجاد  در   .
نتیجه   مثبت اروپا    این   بودن  کمیسیون  ارزیابی، 

کفایت  یریگم یتصم»  تواندیم .  9دهد   انجامرا    «برای 
صورت  این  بازبینی    کمیسیون   در  مکانیسم  باید 

آن  چگونگی  و ای  دوره نما   را  اعمال    د، یمشخص 
در صورت امکان مراجع نظارتی کشور ثالث    نیچنهم

 .(See. Bu-Pasha, 2017: 222) کندتعیین نیز را 

  کانادا   آرژانتین،  آندورا،  تاکنون   اروپا  کمیسیون 
آن  یها)سازمان گورنسی،    فارو،  جزایر  ،(تجاری 

)جزیره    سوئیس،   نیوزیلند،  جرسی،  من(،  دوگالس 
به  –امریکا  متحدهاالت یا   دارای   یهاشرکت   نسبت 

حریم  مجوز دارای    و  -  10خصوصی    سپر  را  اروگوئه 

تصمی یا  است  گرفته  کرده  تصمیم  لغو  را  خود  کفایت  ی  گیر م 
ر می کند.  است، منتش

تر   بر اساس دستورالعمل حفاظت از داده   10 در اتحادیه اروپا )بس
به  ند  توان ی  م صورتی  در  تنها  شخصی  های  داده  سابق(،  ی  قانون
دازه کافی در آنجا محافظت   سایر کشورها منتقل شوند که به ان
سطح   که  هستند  موقعیتی  در  کشورها  سایر  آیا  اینکه  شوند. 
کمیسیون   توسط  باید  کنند،  تضمین  را  داده   از  حفاظت  کافی 

شود ارزیابی  پیشاروپا  این  ه.  سال  زمین در  تا  بود  ، 2000ای 
  ( خود  امن  بندرگاه  تصمیم  در  اروپا  اتحادیه   Safe کمیسیون 

Harbor decision  اعالم کند که ایاالت متحده کشوری است )
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ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  

Comparative Law Biquarterly 

های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

 European)   داند یمداده    از   حفاظت   کافی   سطح
Commission, 2019)  .شرکت    مثال عنوانبه یک 

آمریکای   به  را  خود  خدمات  دارد  قصد  فرانسوی 
به و    ژه یوجنوبی  اروگوئه  دهدبرزیل  آرژانتین،   .ارائه 

آیا آن کشورهای   داولین گام این است که بررسی کن
کفایت«  دارایثالث   این   .هستند  »تصمیم  ، مثال در 

اروگو و  امندو  ،  هئآرژانتین  و    اندشدهاعالم   کشور 
به   نسبت  کفایت  بنابراین    هاآن تصمیم  دارد؛  وجود 

فرانسوی بدون    یهاداده  تواندی م شرکت  را  شخصی 
دیگر حفاظتالزام    گونهچیه ثالث    ی  کشور  دو  آن  به 

دهد  که    ولی   انتقال  برزیل  به  انتقال  دارای  برای 
شرکت فرانسوی باید از سایر  ،  تصمیم کفایت نیست

  هاداده ی  المللن یب  انتقال برای    شدهی معرف ابزارهای  
نماید    GDPRدر    European)استفاده 

Commission, 2018e) . 

 شروط قراردادی استاندارد  1.2

موارد  برخی  تضمین   در  فقدان  با  حتی  است    ممکن 
مناسب داده   سطح  از  با  حفاظت   مطابق 

در یک کشور ثالث یا سازمان     GDPR استانداردهای
داده  المللنیب کننده  پردازش  اشخاص  ی، 
انتقال    مایلهنوز    (هاپردازنده و    هاکنندهکنترل ) به 

  .باشند  یا سازمانی   به چنین کشور   ی شخصیهاداده 
  طرف   ،داده   از   حفاظت  فقدان  جبرانمنظور  به

  توانندمی   کننده،دریافت   طرف  و  داده کننده  ارسال 
بندهای2)  46  ماده  با  مطابق د (  و   از  ،GDPR ج 

اروپ اتحادیه  استاندارد  قراردادی   1  ( scc) ا  شروط 
کننده داده در اتحادیه  منتقل  درواقع.  نماینداستفاده  

در  و  د  کنندهافت یاروپا  اروپاداده  اتحادیه  از  خارج    ، ر 
قراردادمی بر  ی توانند  قراردادی   مبتنی  شروط 

 
داده از  اظت  حف خصوص  در  مناسبی  سطح  بدین که  دارد.  ها 

های شخصی مشتریان یا کاربران اینترنت و همچنین جهت داده
یکارم م را  بدون  ندان  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  از  توان 

کرد.هیچ منتقل  آمریکا  ده  متح ایاالت  به  دیگر  الزام  این  گونه  ا  ب
 2015اکتبر    6( در حکم خود در  ECJحال، دیوان دادگستری اروپا )

به   از  C-362/14)مراجعه  حفاظت  مناسب  سطح  ه  ک کرد  بیان   )
تحده وجود ندارد و  داده های شخصی به اندازه داده در ایاالت م

ی شود. با توجه به این امر،   ت متحده محافظت نم کافی در ایاال
ECJ    امن بندرگاه  خصوص   در  اروپا  دیه  اتحا ن  کمیسیو تصمیم   ،

تا سطح مناسب حفاظت از    نمایند منعقد   استاندارد
شود  داده  فراهم  داده  انتقال  البته  برای  مواردی  .  در 

از متعاهد  طرفین  قرارداد  که  استاندارد    یشروط 
  صرفا  ،  ، سطح کافی حفاظت از دادهکنندی استفاده م 

  - است  داده که طرف قرارداد    یکنندهافت ی توسط در
ثالث   کشور  در  تلقی    شدهن یتضم  - بوده  مستقرو 

کشور    و  شود یم برای    «»امنکشوری     ثالث، کل 
اروپا   اتحادیه  از  داده  این  گرددی نم محسوب  انتقال   .

  ، طور قراردادیبه  این شروط در شرایطی است کهامر  
یک   کننده  صرفا   پردازش  عضو    یداده شخص  غیر 

م  متعهد  را  اروپا  از    سازدی اتحادیه  حفاظت  سطح  تا 
 Voigt) نماید اتحادیه اروپا تضمین  به میزان داده را 

& von dem Bussche, 2017: 119) . 

قرارداد به ب استاندارد    ی شروط  و  اید  کامل  طور 
مانعی  ،  هاآن  از  استفاده  ولی   دنبدون تغییر اتخاذ شو

در کنترل   برای با  پردازنده  یا    کنندگان افت یکننده 
از   انعقاد  هیاتحاد خارج  برای  اروپا  موسع  قراردادی  ی 

بندها    توانندی م متعاقدین    جهت ن یبد نیست.   سایر 
ضمانت  را    یهایا  بر  نکن  لحاظ اضافی  مشروط  د، 

موارد،  کهن یا یا    طوربه  این   با  میرمستقیغمستقیم 
قرارداد باشند  استاندارد    یشروط  نداشته    و مغایرت 

را  اشخاحقوق   داده  موضوع  نکند. نیز  ص    نقض 
(EUR-Lex, 2016: 20 & 21). 

این شروط   تاکنون کمیسیون اروپا سه مجموعه از
است.  نموده  تصویب  آن   را  از  مجموعه  برای  دو  ها 

کنترل  از  داده  اروپا در  کنندگانانتقال  به   اتحادیه 
اروپا غیردر  کنندگان  کنترل  آن  اتحادیه  از  یکی  ها  و 

کنترل برای   از  داده  اروپا در  کنندگانانتقال   اتحادیه 
پردازنده  است هابه  اروپا  اتحادیه  غیر  در  از 2ی   .  

را بی اعتبار اعالم کرد و از این رو مبنای حقوقی برای انتقال داده 
و  اروپا  کمیسیون  گرفت.  س  پ را  متحده  الت  ایا به  شخصی  های 

سال  التایا در  جدید  چارچوب  یک  د  ایجا برای  تحده  ، 2016م
متحده« به توافق ایاالت -معروف به »سپر حریم خصوصی اروپا 

 ,See. Sullivan, 2019; 388-389 & See. Bu-Pasha)رسیدند
2017: 224 ) 

1 Standard Contractual Clauses(scc) 
  سایت وب در شروط قراردادی استاندارد هر سه مجموعه 2

 است:   موجود اروپا کمیسیون
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهچگونگی انتقال بین .  لطیف زاده، سید محمد مهدی قبولی درافشان مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

استاندارد قراردادی  به  کنترل   شروط  کننده 
استفاده    صورتبه باید    کنندهکنترل  و    شودمتناوب 

مجموعه   دو  هر  شروط  از    نیست.   مجازترکیبی 
به  مجموعه  مربوط    EC/2001/497تصمیم    اول 

که  ا مس  آنموجب  به ست  طرف  دو  ولیت  ئهر 
داده  از  حفاظت  تعهدات  برای  چندجانبه  و    مشترک 

خصوصمجموعه  دارند.   در  نیز  تصمیم    دوم 
2004/915/EC    که به است  تجارتعموما     ی عنوان 

می دوستانه گرفته  نظر  در  همکار  ؛شودتر  با    ی زیرا 
توسعهانجمن  مختلف  تجاری  است. های    یافته 

م به این  داده موجب  از  حفاظت  تعهدات   جموعه، 
می به تخصیص  طرفین  بین  طرف  نشووضوح  هر  و  د 

عهده  ئمس بر  را  خود  تعهدات  مجموعه  ولیت  دارد. 
استاندارد   قراردادی  شروط  نیز  به  کنترل سوم  کننده 

بر پردازنده است.    EU/2010/87  متصمی  مبتنی 
های  فعالیتدسته از شروط قراردادی،  این موجب به

درصورت  یسپاربرون  فرعی  پردازنده  بتواند    کهی به 
داده  از  حفاظت  مناسب  کند،    سطح  فراهم  مجاز  را 

 . (European Commission, 2018b)است 

ازمقام  در   استفاده  شروط عمل  و   این  مزایا 
از  داردمعایبی   قبل  باید  مبنای    انتخاب    که  این 

شو  حقوقی، گرفته  نظر  عبارت مزیت   .د ندر  اها  ز  اند 
آن اینکه   از  به    سریعها  استفاده  نسبت  و  است 

انعقاد مذاکره  قواعد الزامی  برای  یک قرارداد یا اتخاذ 
آمد  –  شرکتی خواهد  بعد  بند  در  آن  توضیح  به    -که 

کمتری دارد  تالش  استاندارد    ؛نیاز  قراردادی  شروط 
قانون  حاوی   با  مطابق  داده  از  حفاظت    است قواعد 

ازآنجا  به  هاآن  کهیی و  تغییر  باید  بدون  و  کامل  طور 
های  استانداردبر    مذاکرات بین طرفین،  پذیرفته شود

تأث  قانونی  داده  از  نم  ریحفاظت  ها  آن   ؛گذاردی منفی 
به می قراردادتوانند  مبنای  بین    ی عنوان  انتقال  برای 

ارسال کنندهکنترل  کنترل های  و  یا  کنندهکننده  ها 
درپردازنده  رابطه    کنندهافت یهای  به  توجه  بدون 

کنند  شانی شخص محدودیتی  ،  عمل  هیچ  بنابراین 

 
http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-
transfers/transfer/index_en.htm, accessed 3 Feb 
2017 

فعالیت پردازشازجمله  وجود    یگروهدرون   یهای 
در شرایطی استفاده    توانی م هاآن  از  نیچنهم؛  ندارد

هستند. درگیر  طرف  دو  از  بیش  که  مقابل    کرد  در 
دارد،  معایب وجود  نیز  از  ازجمله  ی  استفاده  در  اینکه 

فردیت شروط  انعطاف  این  به  پذیری  و  توجه  برای 
هر شخص پردازش کننده داده مفقود  نیازهای خاص  

ویژگی امر  این  البته  اقسام همهذاتی    است،    ی 
ها  آن  از  استفاده  نیچنهم   ؛استنمونه    هایقرارداد

  ی ممکن است گروه درون  پردازشی  یهات یفعال برای
شرکتی   با   مقایسه  در  الزامی  بیشتر    تالش  به  قواعد 

تحقق   همه  بین  باید  زیرا  باشد،  داشته  نیاز  برای 
 & Voigt)  شود  توافق  جداگانهطور  به  گروه  اعضای

von dem Bussche, 2017: 122).  

 قواعد الزامی شرکتی  1.3
دیگر    حفاظت  برای    استفادهقابلابزار  فقدان  جبران 

  GDPR  45موجب ماده  در کشور ثالثی که به  ،از داده 
شرک،  نیست  «امن» الزامی  است.   1(  BCR)تی  قواعد 

داده   کننده  پردازش  بهمی اشخاص  موجب  توانند 
ی  المللن یببرای انتقال    GDPR  47و   ( )ب(2)  46  مواد
شخصی هاداده  شرکاز    ی  الزامی  (  BCR)تی  قواعد 

قواعد  .نمایند  استفاده برای    این  کافی  حفاظت 
می داده   یالمللن یب  انتقال  ایجاد  را  برای    کنندها  و 

دقیق    اولین قانونی  الزامات  توسط  بار    GDPRآن 
ابزار،    درواقعاست.    رگرفتهقرا  موردتوجه این 

را    اعضای   جهانی  خصوصی   حریم   ی هااستیس گروه 
  دسته  آن  به   شخصی  هایداده   المللیبین   برای انتقال 

  و   اندشدهواقع ثالث    کشورهای  در  گروه که  اعضای  از
  45  مادهموجب  به از داده را    مناسب حفاظت   سطح

GDPR    تبیین   با   مطابق  ابزار   این   .دینما ی مندارند، 
  های شرکت   یا   2تعهدات )سازمان تجاری(    گروه   منافع

در  جهت   فعالیت   درگیر  در  و  مشترک    اقتصادی 
  یهاشرکت   تمام  برای  شخصی  هایدسترسی به داده 

  از   خارج  یا   داخل  در  هاآن   اینکه  از  نظرصرف   -درگیر  
قواعد    -دارند   قرار   اروپا  اتحادیه این  بنابراین  است؛ 

1 Binding Corporate Rules (BCR) 
2 Group of Undertakings 
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

  است   ی گروهدرون   داده   از   حفاظت   استانداردی برای
 با  مطابق  را  داده   امنیت  از  مناسبی  سطح  که

.  کندمی   تضمین   اروپا   اتحادیه  قانونی   استانداردهای
سخن   دیگر  قواعدبه  موقعیت   این  دو  به  مربوط 

تعهدات    ی هاشرکت   اوال  است.   گروه  چندملیتی  
متشکلتجاری(    )سازمان   ی کنندهکنترل   یک   از   که 

تعهدات   تجاری(  گروه  ی  شونده کنترل    و)سازمان 
تعهدات تجاری(    گروه  برای    ا  یثاناست.    1)سازمان 

از   در  یهاشرکت گروهی    اقتصادی   فعالیت   درگیر 
است ذکر  به  الزم  است.  گروه،  مشترک  این    اعضای 

  قانونی ازنظر    )سازمان تجاری(تعهدات    گروهبرخالف  
  گروه   خود،  استقالل   دلیل   به  و  هستند  مستقل

 .See)  .شوندی نم محسوب  )سازمان تجاری(    تعهدات
European Commission, 2018a) . 

مطالب   به  توجه  الزامی  گفتهش یپبا  قواعد   ،
  انتقال   برای  مبناییعنوان  به   تواندنمی   شرکتی 

داده المللنیب گروه   که  یی هاشرکت   به  ،ی  به    مربوط 
  یک   در   درگیر  های شرکت   یا )سازمان تجاری(  تعهدات  

مورداستفاده    نیستند،  مشترک  اقتصادی  فعالیت
  خاطر   به   باید  گروه   یهاشرکت   ،عالوهبهگیرد.    قرار

قواعد   که  باشند  داشته   مناسب   سطح  صرفا  این 
  لیکن   کند؛می   اثبات  را  گروه  در  داده   از  حفاظت

  عمل   پردازش   برای   حقوقی   مبنایعنوان  به   تواند نمی 
کنند    تضمین  باید  گروه  یهاشرکت   جهتن یبدکند.  

(  1)  6مقرر در ماده  – حقوقی برای پردازش  مبنایکه 
GDPR  2-  دارند (See. Eija, 2018: 28) . 

 
گروه تعهدات )سازمان تجاری( شرکت  ،  GDPR   (19)  4در ماده     1

کنترل کننده به همراه شرکت کنترل شونده ی تحت آن، تعریف  
 شده است.  

اگر    مجازپردازش  »    کندیممقرر    GDPR(  1)  6ماده     2 است 
ته باشد لیاز موارد ذ یکیحداقل    :وجود داش

داده.  أ پردازش  به  داده  موضوع  برا  یشخص  یهاشخص    ی خود 
ه باشد؛ تیخاص رضاچند هدف  ای کی  داد

براب پردازش  ضرور  یاجرا  ی.  موضوع   یقرارداد  شخص  است، 
د    یکی  دیابداده   قرارداد باش منظور انجام  پردازش به  ایاز اطراف 

ع داده قبل از انعقاد  قرارداد   ت شخص موضو مراحل به درخواس
 رخ دهد؛ 

براج پردازش  قانون   ی.  تعهد  کنترل   یانجام  آن  که  تابع  کننده 
 است؛ یاست، ضرور

قواعد    نی باوجودا این  برای    عنوانبهکه  ابزاری 
اتخاذ  هاداده   ی المللن یبانتقال   قابل  شخصی  ی 

لیکن   عمل    هاآن از  استفاده  است؛  مقام  مستلزم  در 
که    مزایا است  معایبی  کننده  و  پردازش  اشخاص 

اتخاذ  داده،  از  قبل  را  باید  موارد  این  قرار    موردتوجه ، 
  ها آن   سازیپیاده این است که  معایب   ازجمله  .دهند

درون داده   جریان  دقیق  بررسی   مستلزم   گروه   ها 
در    کشورهای  کدام  که  شود  خصمش   تا  است ثالث 

هستند  انتقال   دائم  معرض از    چه   و  داده  سطحی 
  از  استفاده  نیچنهم؛  کنندی مرا فراهم    داده   حفاظت

داده  به   محدود   هاآن گروه   هاانتقال  است؛    درون 
  نظارتی   مرجع   توسط ها  آن   تأیید  ضرورت  عالوه به

  دارد   نیاز  گروه  توسط  یتوجه تالش قابل   به  ،صالحی ذ
قواعد   بتوانند  تا مقابل    .کنند  یسازاده یپ  را  این  در 

از    از اند  عبارت  هامزیت  استفاده    ها آن اینکه 
  اجرا   ایشیوه   به  را   داده  از   حفاظت   استانداردهای

باشد؛    گروه  خاص   نیازهای  با  متناسب  که  کندمی
  ابزاری   شروط قراردادی استاندارد،  با   مقایسه   در  هاآن

  ها ی داده المللنیبانتقال    برای  پذیرانعطاف   و  مستقل
قواعد،  اجرای  فرآیند  نیچنهم هستند؛   این   دقیق 

و    است   هاداده   جریان   دقیق  شناسایی   مستلزم
تعهدات  انجام   برای   تواند می اساس    سایر    GDPRبر 

موضوع  حقوق  مانند مفید  اشخاص  باشد    داده، 
(Voigt & von dem Bussche, 2017: 129) . 

براد پردازش  ح  ی.  منافع  داده    یاتیحفظ  موضوع    ا یشخص 
  است؛ یضرور یگرید یقیشخص حق

جهت منافع عموم یافهیوظامانج ی. پردازش براه اعمال    ای ی در 
 است؛  یکننده، ضرورواگذارشده به کنترل یرسم اراتیاخت

براو پردازش  کنترل  ی.  توسط  شده  بال  دن مشروع  کننده  اهداف 
ضرور  ای ثالث،  موارد  یشخص  در  ر  مگ ا  یاست،  منافع   نیکه 

وضوع  یاساس یهایآزاد ا یالشعاع منافع، حقوق تحت شخص م
ت از داده  مستلزمکه    رندیقرار گ  داده است،    یشخص  یهاحفاظ

 .ست کودک ا شخص موضوع داده کهیخصوص درصورتبه
  فشان یدر انجام وظا  یپردازش توسط مراجع عموم« برای    و  »  بند

 (. EUR-Lex, 2016, p. 36) نمی شود«اعمال 
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهچگونگی انتقال بین .  لطیف زاده، سید محمد مهدی قبولی درافشان مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

 و منشورهای رفتاری   هانامهی گواه  1.4
انتقال   خصوص  در  که  دیگری  ی  المللن یبابزارهای 

ابزارهای   هاداده  هستند،  اشاره    –   »خود  قابل 
انطباق با    اثبات   در جهت   توانندی ماند که    1مقرراتی«

GDPR   چنین  کمک منشورهای  ابزارها  نمایند.  یی 
مکانیسم    ( و   GDPR  41  و   40  ) مقرر در  ماده   2رفتاری  

ماده   3  نامهی گواه در  مقرر  (    GDPR  43  و   42  ) 
که     از   مناسبی   سطح   توانندی م ی  طورکلبه هستند 

  مبنای عنوان  بهو    نمایند  تضمین  را  داده   امنیت
برای استفاده     هاداده المللی  بین   انتقال   حقوقی  نیز 

 ,Segovia Domingo & Desmet Villar)شوند  
2018: 3) . 

منظر    رفتاریمنشور   ابزارهای    GDPRاز  از 
است   داوطلبانه  اساس    تعهدات   کهپاسخگویی  بر 

GDPR  ب یا  را  بخش  یک  خاص  رای  مشخص  فناوری 
ی  کننده. این منشورها برای اشخاص پردازش  کندمی

شناسایی    (اهپردازنده و    هاکنندهکنترل )   داده
کلیدی  هاچالش  در  نهیدرزمی  را  داده  از  حفاظت  ی 

و سازمان  ممکن    شرکت،  خود  در    سازندی م نهاد  تا 
رفع   مناسب    ها آن جهت  قرار    توجه   مورد اقدامات 

رفتاری،    وجود  باگیرند.   و    هاکنندهکنترل منشور 
 هاآن اطمینان حاصل نمایند که    توانندی م  ها پردازنده 

GDPR   می مؤثر  طوربه را اعمال   ,ICO)کنند  ی 

 
1 Self-regulation 
2 Codes of Conduct (COC) 
3 Certification mechanism 

مق 4 دادهالبته  از  حفاظت  اروپایی  به  ،  ررات  مربوط  اصطالح 
سم را تعریف نکرده است و این تعریف از منابع   نامهیگواه  مکانی

 استنباط شده است.  GDPRدیگر و با توجه به رویکرد حمایتی 
کنند   پایبندی  بر  عالوه»  GDPR(  3)  40ماده     5 ها  کنترل  یا ه 

موضوع  پر  های  مقرراتدازنده  منشورهای  این  تایید رفتاری    به 
مطابق    عمومیاین ماده و داشتن اعتبار    5  بخش  به موجب  شده

ماده  9  بخش است  ،  این  رفتاری  ممکن  توسط  منشورهای 
ت شونده هایی  ها یا پرداز کنندهکنترل ت نرعای د که تابع این مقررا

ماده   ا  ب تحققنیستند  3مطابق  برای  امر  این  مناسب    .  حفاظت 
داده انتقال  چارچوب  کشورهای  در  به  شخصی  یا   ثالثهای 

ی  های بینسازمان ماده ) ه(   در بند مذکور  شرایط    به موجبالملل
است.2)  46 پرداز کننده کنترل  این   (  یا  ها  ها  طریق نده  از  باید 

یا   و  قراردادی  ی    سایرابزارهای  تعهدات  الزام  حقوقیابزارها آور، 
اظت الزم و قابل اجرایی را برای اعمال  های مناسب از جمله  حف

2018a)  .صدور    ش  رونیز،    نامهی گواه   سمیمکان
فرآ  کی   ی برا  ی گواه خاص    س یسرو   ا ی  ندیمحصول، 

اساس   بر    ی ابزارنیز    هانامهی گواه،  GDPR 4است. 
برا در  ها  پردازنده   و ها  کنندهکنترل   ی داوطلبانه 

با    اثباتو    تیشفاف  شیافزاراستای       GDPRانطباق 
متضمن ابزار  این  پاسخگو   هستند.  است اصل  و    یی 

امکان   داده،  موضوع  اشخاص    ع  یسر  ی ابیارزبرای 
و خدمات مربوطه   یاز داده   اظت سطح حف را    کاالها 

اثبات     هانامهی گواه   ی طورکل به   .سازدی مممکن   برای 
گواه فعالیت انطباق   ،   GDPR با  شدهی های 

 .  .(Practical Law, n.d)  رندیگی مقرار    مورداستفاده

ابراز   دو  انتقال    توانندی م این  ی  المللن یببرای 
ترتیب  هاداده  بدین  شوند.  استفاده  نیز  شخصی  ی 

  ثالث   کشوری  در  که اشخاص پردازش کننده داده که
رفتاری  یک  به  توانندمی   ،اندشدهواقع   د یتائ  منشور 

پایبند   5(  3) 40ماده   موجببه عمومی اعتبار  با  شده
نیز    هاپردازنده و    هاکنندهکنترل   از سویی دیگر  .باشند

الزا به  می  تعهدات  داده   شرکتی نسبت  طریق    که  از 
یا   آن الزم   حقوقی  ابزارهای    سایرقرارداد  به   االجرا 

دارند.  شدهمنتقل پردازش   نیچنهم   است،  اشخاص 
به    یانامهی توانند گواهکشور ثالث می   کننده داده در

 ظت از داده حفا  سطح مناسب    مبیندست آورند که  
ماده  به این  ست.  ا GDPR  6  (2)  42موجب 

-EUR)«  ، انجام دهندداده  اشخاص موضوع  در خصوص حقوق  
Lex, 2016: 57) . 

)  GDPR(  2)  42ماده    6 پایبندی1»  بر  عالوه  ها  کنترل  (  ا ی  کننده 
های   گواهبه    مقرراتاین     موضوعپردازنده  سم  نامهمکانی ی   ی 

حفاظت شده  و  تصویب  ر  مه داده،  عالئم    از  شدهیا  به   تاییده 
 اثباتبه منظور    این موارد  ممکن است  ،این ماده  5  بخشموجب  

ده توسط کنترل کننده ها یا   ب ارائه ش وجود حفاظت های مناس
که هایی  قررات  پردازنده  م این  ماده    موضوع  موجب    3به 

کشورهای ،  نیستند به  شخصی  های  داده  قال  انت چارچوب  در 
شرایط مندرج در بند    به موجب  یا سازمان های بین المللی  ثالث

 هانده  ها یا پرداز کنندهاین کنترل(  2. )شود  انجام  2( 46)  ( مادهو)
ا سایر ابزارهای   آور،  الزام  حقوقیباید از طریق ابزارهای قراردادی ی

عمال  مناسب   حفاظت هایتعهدات الزم و قابل اجرایی را برای ا
جمله   ا عمال  از  ق  برای  دادهشخص  حقو نمایند«    رعایت  موضوع 

(EUR-Lex, 2016: 59). . 
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ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  

Comparative Law Biquarterly 

های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

به می   نامهی گواه مبنای  تواند  برای    حقوقی عنوان 
کندنیز    داده   ی المللن یب  انتقال    که ی درصورت  ،عمل 

تعهدات   داده   کنندهدریافت  رعایت  به  الزامی    نیز 
قراردادعنوان به طریق  از  ملزم مثال   .See)  شود   ، 

Sullivan, 2019; 390). 

ی ویژه مقرر در  هات یموقع وجود  1.5
 GDPR 49ماده 

مواد   به  استناد  با  جا  بدین    GDPR  48الی    44تا 
که   مختلفی  برای    عنوانبهابزارهای    انتقال مجوز 

  موردتوجه وجود داشت،    ی شخصی هاداده ی  المللنیب
انتقال   موارد،  این  از  فارغ  گرفت.  ی  هاداده قرار 

ی  المللن یبی  هاسازمانشخصی به کشورهای ثالث یا  
ی خاص در ماده  هاتیموقع  کهن یاممنوع است مگر  

49  GDPR    .باشند داشت  در    جهت ن ی بدوجود 
ابزارهای   فقدان  انتقال   گفتهش یپصورت    برای 

شخصی،هاداده ی  المللنیب از    وجود   ی  یک  هر 
ماده  هاتیموقع در  مقرر  ویژه  نیز    GDPR  49ی 

باشد.    ها داده ی  المللنیب مجوزی برای انتقال    تواند یم
صورت  موجببه »در  ماده  این    فقدان  نص 

کفایت  یریگمیتصم ماده    برای  با  یا    ( 3)   45مطابق 
به   ی حفاظت ی  هاضمانت  ماده  مناسب    46موجب 

شرکتیشامل   الزامی  مجموعه   ؛قواعد  یا    انتقال 
یا سازمان    ثالثشخصی به کشور  ی  داده   یهاانتقال 

از صرفا     المللی بین یک  هر  حصول    ذیل شرایط    با 
از    از  پس  -الف   : استانجام  قابل   شدن  مطلع 

  حتی با فقدان   موضوع داده ، شخص  خطرات احتمالی
کفایت   یریگمیتصم   ی هاضمانت سایر  و    برای 

داده  برای  مناسب  موردنظرحفاظتی  انتقال  ه  ب،  های 
انتقال برای    - ب  صریح داده است؛   رضایت پیشنهادی  

کننده  و کنترل   موضوع داده شخص  بین    اجرای قرارداد
انجامیا   درخواست    برای  به  قراردادی  پیش  اقدامات 

داده موضوع  جاست  ضروری   شخص  برای    - .  انتقال 
قرارداد  اجرای  یا  منافع منعقده    انعقاد  جهت    در 

 
رضای  -  7ماده  » 1 س   ییدرجا  -1ت:  شرایط  اسا بر  پردازش  که 

کنترلاستضایت  ر  بتواند  ،  باید  کندکننده  شخص  که    ثابت 
داده پردازش  با  داده  کرده  موضوع  موافقت  خود  شخصی  های 

رضایت    -2  .است دادهشخص  اگر  وع  اظهارنامه   موض ضمن    در 

داده موضوع  کنترل   شخص  شخص  بین  یک  و  کننده 
دیگر   حقیقی  حقوقی  است؛  یا  به    - د  ضروری  انتقال 

منافع   استمهم  دالیل  ضروری  انتقال    -ه  ؛عمومی 
ا  ایجادبرای   از  ،  دفاع  یا  حقوقی عمال    مطالبات 

به   - وضروری است؛   از منافع  انتقال  منظور حفاظت 
  یی که یا افراد دیگر درجا شخص موضوع داده  حیاتی

نظر   از  داده  موضوع  قادر    جسمیشخص  قانونی  یا 
  طریق   از   انتقال   - ز ؛نیست، ضروری است  رضایت به  

ثبتی   قانون موجب  به   كه  شودی م  انجام   سیستم 
اطالعاتی   كشورهای  یا  اتحادیه   اختیار   در  را  عضو، 

یاطورکلبه یا    دهدی م  قرار  عموم عموم  برای    هر     ی 
ی است؛  دسترسقابل دارد    قانونی   منافع   كه   شخصی 

قانون    در   مقرر   شرایط   کهی درصورت  صرفا  لیکن  
در  برای  عضو  کشورهای  یا   اتحادیه   مورد   دسترسی 

صورت    شود.   محقق  خاص  یریگمیتصمفقدان  در 
کفایت می برای  عضو  کشور  یا  اتحادیه  قانون  تواند  ، 

منافع   دالیل    ، صراحتبه   عمومیمهم  به 
را  محدودیت  دسته  برایهایی  خاص انتقال    از   های 

کشور  داده  به  شخصی  سازمان    ثالث های  یا 
عضو   .کند  مشخص المللی  بین این    باید   کشورهای 

رامفاد   اطالع  قانونی  کمیسیون  -EUR)«  دهند  به 
Lex, 2016: 64)  کثرت به  توجه  با  ی  هاتیموقع. 

مقرر در این ماده توضیح اهم این موارد به شرح ذیل  
 است.

انتقال  امکان    GDPR  ( )الف(1)   49ماده    موجببه
به  داده  شخصی  ثالثیک  ی  از  -  کشور  سطح    فارغ 

داده  از  در  یاحفاظت  کشور    که  دارد  آن    - وجود 
داده   کهی درصورت موضوع  انتقال    شخص  با  صراحتا  

باشد  دلیل این امر احترام    .وجود دارد  موافقت کرده 
آن   به که  است  افراد  خصوصی  حریم  قادر    را   هاحق 

داده   سازدیم با  رفتار  مورد  در  خود  یهاتا    ، شخصی 
می آن مناسب  که  گیرند.گونه  تصمیم   البته  دانند 

رضایت   شرایط  بر  اساس  عالوه  بر  ،  GDPR  1  معتبر 

ر    اب  مرتبط  کتبی   دیگ بموضوعات  ایت   کس رض درخواست  شود، 
شیوه که بهئای اراباید به  شود  شکلی  سایر  وضوح از  ه  موارد، به 

زبانقابل از  استفاده  با  دسترس،  در  و  ساده   یفهم  و  روشن 
باشدقابل اظهارنامه  .تشخیص  چنین  از  بخشی  کتبی هر  که   ی 
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهچگونگی انتقال بین .  لطیف زاده، سید محمد مهدی قبولی درافشان مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

  موردنظر ی  هاانتقال یا    انتقال   به صراحتا   باید    رضایت 
همباشد  مربوط نص    نیچن.  به  توجه  (  1)   49ماده  با 
داده   GDPR)الف(   موضوع  خطرات    شخص  از  باید 

دلیل    -  انتقال   احتمالی   مناسب    فقدانبه  سطح 
داده  از  ثالث  حفاظت  کشور  شود  -  در  .  مطلع 

موضوع  رضایت،    اعالم  زماندر    جهت ن یبد اشخاص 
اینکه  باید  داده   حفاظتاز  کشور    سطح  در  داده  از 

در   مقرر  حفاظتی  سطح  با  متناسب    GDPRثالث 
 . (See. EUR-Lex, 2016: 64)مطلع شوند  نیست،

اساس    نیچنهم   GDPR  ()ب(1)  49ماده  بر 
موضوع    کهی درصورت شخص  بین  قرارداد  اجرای  برای 

ارسال  و  برای    یکنندهداده  یا  امور داده  پیش    انجام 
داده، موضوع  شخص  درخواست  به    انتقال   قراردادی 

است.   مجاز  امر  این  باشد،  انتقال  ضروری  ضرورت 
استدرجا  صرفا   بین    یی  اساسی  و  نزدیک  ارتباط  که 

ه  وجود داشت  یو اهداف قرارداد  شخص موضوع داده 
قرارداد  جهت ن یبد   باشد. اهداف  انتقال    ، اگر  بدون 

، چنین انتقالی  است  قابل تحققبه کشور ثالث    داده 
  GDPR  ( )ب(1)  49است و بر اساس ماده    یرضروریغ

 :Voigt & von dem Bussche, 2017)نیست    مجاز
)ج(1)  49ماده    موجببه   نیچنهم   .(130  )  GDPR  

قرارداد    انعقاد برای  انتقال    ضرورت  اجرای    یا 
داده   -منعقدشده   موضوع  شخص  نفع  بین    -   به 

نیز  مجوزی برای انتقال     کننده و شخص ثالث کنترل 
 .(EUR-Lex, 2016: 64)است 

دیگر،   انتقال مجوز  جهت    ضرورت    مهم   منافع به 
است.   عمومی افراد  حیاتی  منافع  از  حفاظت    یا 

ماده  به )د( 1)49موجب   )  GDPR    دلیل به  جواز  این 
انتقال وجود مالزمه     مهم   منافع  و  تحقق   هاداده بین 

ماده  البته    است.  عمومی ب    GDPR  (4)  49متعاق
منافع   شناسایی مهم  صرفا   بهعمومی  موجب  شده 

 
مقررات  ان این  موضوع   شخص   -3نیست.  آور  الزاماست،  قض 

ه در هر زمان رضایت خود را   داده باید این حق را داشته باشد ک
تنی بر    مجازبر    ،رضایت  پس گرفتن  .پس بگیرد ن پردازش مب بود

خواهد داشت  یریتأثپس گرفتن،  رضایت قبل از   قبل از کسب    .ن
. مطلع شود  حق پس گرفتنموضوع داده باید از  شخص  رضایت،  

سب رضایت باشد.  راحتبه انصراف از رضایت باید  هنگام   -4ی ک
ا آزادانه    کهنیارزیابی  رضایت  ستآیا  را ا توجه  حداکثر  باید   ،

یا  قانون   اروپا  عضو قانون  اتحادیه  برای  که    یکشور 
الزم کنترل  معتبر است،    االجراکننده  زمینه  این  در 

منافع  هستند مثال  برای  د  نتوانمی   عمومی مهم  . 
ادارات  داده   ی المللن یب  تبادل  رقابتی،  مراجع  بین  ها 

مالیات یا گمرک، بین مراجع نظارت مالی، بین مراجع  
اجتماعی یا برای    نیبرای مسائل تأم  صالح ی ذ  یخدمات

  49ماده    بر اساس  نیچنهم   د.نبهداشت عمومی باش
  برای   کهی درصورت انتقال مجاز است،     GDPR  ( )و(1)

یا افراد    منافع حیاتی شخص موضوع داده حفاظت از  
ازلحاظ    نیز   شخص موضوع داده   بوده و دیگر ضروری  

 .See)نباشد  یا قانونی قادر به رضایت دادن    جسمی
EUR-Lex, 2016: 64-65) . 

  GDPR  ( 1)  49ماده  به    توان ی منیز    تی نها  در 
نمود.   قانونی    موجببه اشاره  مفاد    که ی درصورتاین 

کنترل  مشروع  موضوع    کنندهمنافع  شخص  منافع  بر 
ی شخصی  هاداده ی  المللن یانتقال بداده غالب باشد،  

است.   به مجاز  توجه  این   با  بند    ، ماده  نص  این 
به نمی  پردازنده   حقوقی  مبنایعنوان  تواند  ها برای 

داده به انتقال  پردازنده منظور  به  شخصی    های های 
در اروپا  فرعی  اتحادیه  از  کند.  خارج   نیچنهم   عمل 

صورتی   صرفا     مبانی   سایرکه    استاعمال  قابل   در 
)مجوزها( ی  هاداده   یالمللنیب  انتقال برای    حقوقی 

باشد نداشته  وجود  ی  کنندهکنترل و    شخصی 
رعایت  شرایط  نیز    کنندهارسال  را  ماده  این  در  مقرر 

 .(See. EUR-Lex, 2016: 64)نماید 

د ارائهمبذول  ازجمله  قرارداد،  یک  اجرای  آیا  که  یک    یاشت 
ب رضایت  به  مشروط  داده  رای خدمت،  شخصی پردازش  های 

-EUR)  ند یا خیر«نیست  ضروریاست که برای اجرای آن قرارداد  
Lex, 2016: 37) . 
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ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  

Comparative Law Biquarterly 

های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

بررسی الزامات مربوط به انتقال  2
شخصی در نظام ی داده المللنیب

 حقوقی ایران
های شخصی  داده اهمیت حفاظت از حق بر  باوجود

حق    این  به  حقوقی  نظام  هر  ویژه  توجه  لزوم  و 
ی از حقوق  اجنبهیکی از حقوق شهروندی و    عنوانبه

قانونی   ایران  مانند  کشورها  از  برخی  هنوز  بشر، 
و   قوانین  در  البته  ندارند.  خصوص  این  در  مستقل 

ایران به    توانی م   مقررات  که  یافت  را  مختلفی  مواد 
از   حمایت  به  اشاره  هاداده مناسبت  شخصی  ی 

کلی  اندنموده  طور  به  که  مواد  این  خصوص  .  در 
از   جزئیات  هاداده حمایت  به  به  و  است  شخصی  ی 

و   حمایتی  تفصیلی  هاحفاظت چنین  مانند    – ی 
های   داده  المللی  بین  انتقال  به  مربوط  الزامات 

قانون    25و    24اصل    نپرداخته است، شامل  -شخصی 
مواد  1358مصوب    یاساس قانون    71و    59،  58، 

قانون    15و    14، مواد  1382مصوب    ی کیتجارت الکترون
دسترس و  مصوب    ی انتشار  اطالعات  به  ،  1387آزاد 

مصوب    یاانهیقانون جرائم را  17و    12،  8،  4،  3،  1مواد  
ماده    1388   ی دادرس  ن ییآ  نونقا  101،  97،  96،    40، 

و    653، مواد  1394با اصالحات    1392مصوب    یفریک
ن  660و    658و    656 جرائم  و    ی روهای قانون  مسلح 

در  است  1393مصوب    ی کیالکترون  ی دادرس البته   .
از داده   ران، یحقوق موضوعه ا  و     ی شخص  یحفاظت 

 
 نویسلینک دسترسی به پیش  1

https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/21691/%
D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-
%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-
%D9%88-
%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-
%D8%A7%D8%B2-
%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%
8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF 

 لینک دسترسی به طرح  2
https://dotic.ir/news/10419 

داده    3 از  حفاظت  و  ت  »صیان سند  که  است  های گفتنی 
نهایی   نسخه  حتی  تاکنون  و  است  نویس  پیش  صرفا  شخصی« 

  یجادو اصطالح مترادف هستند و به   ی خصوص  میحر
اروپا( لذا   ه یاتحادروند )برخالف حقوق ی هم به کار م

قوان مقررات  ن یدر  برا   یو  داده   تی حما  یکه    ی هااز 
  ی خصوص   م یقابل استناد است، اصطالح حر  ی شخص

  ت یدر خصوص حما نیز     ی اطالعات  ی خصوص   م یحر  ا ی
   کاررفته است.به  ی شخص  یهااز داده 

مواد   به  مفید    گفتهش ی پاستناد  موارد  برخی  ر  د
مهم   این  خصوص  در  جزئی  اشارات  این  لیکن  است؛ 

و   نیست  به    خل کافی  نسبت  خاص  قانونی  وجود 
ی شخصی در حقوق ایران هم چنان احساس  هاداده 

هایی  شودیم تالش  خصوص  این  در  جهت  بدین   .
موارد   این  از  یکی  است،  گرفته    س ی نوش ی پصورت 

داده الیحه از  حفاظت  و  »صیانت  شخصی«   ی  های 
سال   تیرماه  در  که  سازمان    1397است  سایت  در 

دیگری    و    1 فناوری اطالعات ایران منتشر شده است
اطالعات  »طرح    نیز و  داده  از  حفاظت  و  حمایت 

در  شخصی که  است  صحن    1400   ورماهیشهر «  در 
اعالم   مجلس  توجه  2 است  شدهوصول علنی  گرچه   .

از    گذارقانون  حمایت  قالب  هاداده به  در  شخصی  ی 
  ها آن در    کهن یا  خصوصا  این اسناد گامی مثبت است،  

سعی شده است با توجه به الزامات مقررات اروپایی  
داده،   از  به  هات ی حما حفاظت  نسبت  مختلفی  ی 

شخصی  هاداده  ولی    موردتوجهی  گیرد  از    -قرار  فارغ 
اسناد   این  قانونی  اشکاال  هاآن   -وضعیت  و  با  ت 

استناد    جهتن یبد.  3ابهامات مختلفی مواجه هستند

ا نویس منتشرنشده است، البته به نظر میبرای این پیش رسد ب
اظت از  ارائه ت شخصی« که  ی طرح »حمایت و حف داده و اطالعا

در صحن علنی مجلس اعالم   1400در بیست و چهارم شهریورماه  
پیش وصول است،  رهاشده  شده  مرحله  همین  در  مذکور  نویس 

گزیده  طرح مذکور  خصوصا  اینکه  پیشباشد.  سابق  ای از  نویس 
ارائه از  فاصله  سال  چند  با  که  طرح  این  درواقع  ی است. 

حمایپیش خصوص  در  دادهنویس،  از  اشخاص ت  و  شخصی  ی 
به  نسبت  محتوا  در  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  داده،  موضوع 

استفاده پیش مواد  از  عدم  شده  با  و  است  نکرده  تغییری  نویس، 
ز داده ی شخصی و اشخاص  شفافیت و فقدان افزایش حمایت ا

پیش در  مقرر  کیفیت   همان  با  داده،  حمایت  موضوع  به  نویس، 
ضوع داده، پرداخته است. های شخصاز داده  ی و اشخاص مو
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ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهچگونگی انتقال بین .  لطیف زاده، سید محمد مهدی قبولی درافشان مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

از    هاآن به   حمایت  چگونگی  تبیین  ی  هاداده برای 
انتقال  طورکل به شخصی   به  مربوط  الزامات  و  ی 

موضوع    –جزئی    طوربهی شخصی هاداده ی المللنیب
 از قوت کافی برخوردار نیست.   -پژوهش حاضر 

نسبت به    البته در اسناد مذکور، اشارات مرتبطی
که  هاداده ی  المللنیبانتقال   دارد  وجود  شخصی  ی 

مواد   کهن یا . توضیح رسدی ممفید به نظر  ها آن بیان 
به    44و    43مواد  )  س ینو ش یپ  38و    37 طرح( 

فرامرزی   اشاره  هاداده پردازش  شخصی    .اندنموده ی 
پردازش  »   گفتهش یپمواد    موجببه ذیل،  موارد  در 

می داده  انگاشته  فرامرزی  شخصی،  الف(  های  شود: 
کنترل  از  خارجی  هریک  تابعیت  پردازشگران  یا  گران 

سامانه ب(  باشند؛  داده داشته  پردازنده  در  های  ها 
بیرون از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران قرار  

باشد؛   ایران  افزارنرم ی  ها پردازنده پ(  داشته  در  ی 
پ    نشده تثب )بند  طرح    صرفا  باشد   شدهان یبدر 

»  شدهان یب  نیچنهم   است( خصوص  است  در 
های شخصی اتباع ایرانی، رعایت شرایط  پردازش داده 

در   واقع  داده  مراکز  در  تنها  الف(  است:  الزامی  ذیل 
داده   یا مراکز  جمهوری اسالمی ایران  قلمرو حاکمیتی 

صالح شوند؛    رهیذخ دارتیخارجی مورد تأیید مراجع 
پردازنده  همه  سخت ب(  نرم های  و  از  افزاری  افزاری 

صالحیت  مراجع  ذیگواهی  باشند؛دار  برخوردار    ربط 
جا شوند؛ ت(  پ( بر روی شبکه ارتباطی مطمئن جابه 

مورد  کنترل   تیصالح خارجی  پردازشگران  و  گران 
های  ربط قرارگرفته باشد؛ ث( پردازش تأیید مراجع ذی 

به نظر    .«وابط مقرر به ثبت برسدض  هیفرامرزی بر پا
مواد    رسدیم خصوص    ت ی غابهاین  در   پردازش خود 

ی  هاداده ی  المللن یبپردازش    گری دعبارتبه فرامرزی یا  
از   کامل  حمایت  بر  مبنی    ی خصوص  م یحرشخصی، 

داده   ی اطالعات و  این  انددهینرس  ی شخص  یهاافراد   .
مواد   این  در  که  است  دلیل  بدین  پردازش    صرفا  امر 

است و الزامات مربوط به چنین    شدهف یتعرفرامرزی  
پردازشی و ابزارهای الزم در جهت تحقق این الزامات  

است.    موردتوجه نگرفته  این    آنچه   عالوهبه قرار  در 
اشکال   دارای  است،  گردیده  بیان  نیز  . باشدی ممواد 

ماده    موجب هبنمونه    عنوان به الف    37بند 

کننده    43)  سی نوش یپ پردازش  »اشخاص  اگر  طرح( 
پردازش   این  باشند  داشته  خارجی  تابعیت  داده 

است«   نظر    کهی درحالفرامرزی  بند    رسدیمبه  این 
نباشد؛   خارجی    چراکهمناسب  فردی  است  ممکن 

ایران   مرزهای  داخل  در  پردازش  و  باشد  ایران  مقیم 
صورت   این  در  دهد،  شخص  رخ  بودن  خارجی  بر 

الزم   که  است  مترتب  اثری  چه  داده  کننده  پردازش 
حمایت   چه  و  شود  تلقی  فرامرزی  پردازش  است، 

ی در مورد این پردازش وجود دارد. همین امر در  اژه یو
است نیز    شدهان یبدر طرح    صرفا  مورد بند پ نیز که  

 وجود دارد.

ماده    توانی م  نیچنهم     44)  س ی نوش ی پ  38بر 
آن    (طرح در  که  نمود  پردازش    صرفا  بحث  الزامات 

  کهی درحال فرامرزی منوط به اتباع ایرانی شده است؛  
ماده   به  توجه  که    سی نو ش یپ  3با  ایرانی  طرح  و 

بیان  دامنه را  شمول  این    و   کندی می  ب  بند  تصریح 
خارجماده     ا ی  یعموم   یحقوق   ای  ی ق یحق  ی»اتباع 

داده   یخصوص  س آن   ی شخص  یهاکه  از    ی وها 
« نیز در  شودی پردازش م   ی رانیپردازشگر ا   ایگر  کنترل 

حال  دامنه هستند.  اسناد  این  شمول    سؤال ی 
ماده   در  دلیل  چه  به  که    س ی نوش یپ  38اینجاست 

فرامرزی،    (طرح  44) پردازش  خصوص  اتباع    صرفا  در 
برای  الزاماتو    اندقرارگرفتهویژه    ت یموردحما ایرانی   ی 

نظر   در  پردازشی  نظر   شدهگرفتهچنین  به  است. 
و طرح    س ینو ش یپ  3ماده  اشکال اساسی در    رسدیم

ی شمول اسناد مذکور است.  دامنهاست که متضمن  
که دیگری  نقدهای  از  ماده    فارغ  است،    3بر  وارد 

دارای    موجببه داده  موضوع  اشخاص  از  ب  بند 
خارجی   ب    شدهت یحما تابعیت  بند  لحاظ  با  است. 

در فرضی که پردازنده ایرانی  به همین صورت،    3ماده  
دیگر،   کشور  یک  شخص  هاداده در  یک  شخصی  ی 

پردازش   را  فرانسوی  داده  در  )  کندی مموضوع  که 
فرانسوی   فرد  چه    GDPRخصوص  با  است(،  جاری 

باشد.  جریان  قابل  باید  ایرانی  قانون  حقوقی،    مبنای 
نظر   به  مورد    3ماده    رسدی م پس  باید  اسناد  این 
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گیرد قرار  ماده    بازبینی  بالتبع    44)   سی نوش ی پ  38تا 
 .1 طرح( با اشکال مبنایی کمتری مواجه باشد

ماده   الف  بند  در  اشکال،  این  از    38فارغ 
پردازش    شدهان یبطرح(    44)  س ی نوش یپ که  است 

« باید  قلمرو  فرامرزی  در  واقع  داده  مراکز  در  تنها 
  ی مراکز داده خارج  ای  رانیا  ی اسالم  یجمهور  یتیحاکم

تأ صالح  دییمورد  «.  شوند  رهیذخ  دارت ی مراجع 
واقع  هاداده اگر    کهی درحال داده  مرکز  در  شخصی  ی 

فرامرزی   پردازشی،  چنین  شوند،  پردازش  ایران  در 
وجود   خاص  الزامات  رعایت  ضرورت  که  نیست 

باشد.   این    نیچنهم داشته  در  مذکور  دیگر  بندهای 
نمونه ادامه    عنوانبه ست.  ماده نیز خالی از اشکال نی

بیان   که  الف  در    کندی مبند  باید  فرامرزی  پردازش 
خارج» داده  تأ   ی مراکز  صالح  دییمورد    دارت ی مراجع 

بیان  شوند  ره یذخ که  ب  بند  با  همه  »  کندی م« 
نرم   یافزارسخت   یهاپردازنده  گواه   یافزارو    ی از 

صالح باشند  ربطی ذ  دارت ی مراجع  بند  برخوردار  و   »
بیان    ت و  کنترل   تیصالح»  کندی م که  گران 

خارج تأ  ی پردازشگران  ذ  دییمورد    ربط ی مراجع 
« بسیار مشابه است و علت اینکه در  قرارگرفته باشد

مختلف   نیست. اندشدهانیببندهای  مشخص   ،  
صالحیت    درواقع  که  است  مبین  بندها  این  تمامی 

ابزارهای   از  اعم  داده  کننده  پردازش  اشخاص 
و... مورد    هاآن ، چگونگی پردازش توسط  رداستفادهمو
باشد    صالح ی ذ مراجع    دیتائ امر    - ایران    تواندی م این 

با   تلقی  ریگم یتصممشابه  اروپا  اتحادیه  کفایت  ی 

 
عنوان   1 ماده    به  توان  ی  م بدین    3پیشنهاد  طرح  و  نویس  پیش 

 صورت اصالح نمود: 
ا  یدامنه ول  عبارت  نیمشم ن  از:قانو د  موضوع الف  ان اشخاص   )

داده  یاداده زم  شانی شخص  یهاکه   یهات یفعال  ینهیدر 
)دارا  یپردازنده   ایکننده  کنترل ا  یمستقر  در  انجام    رانیمقر( 

داده  شود،یم آنکه  از  درون  آن   یشخص  یهااعم  از    رونیب  ایها 
)معپردازش    رانیا همبمقر(.    اریشوند  برا  نیا  نیچن(   یقانون 

داده داده  ی  شخص  یپردازش  موضوع  ا  یااشخاص  در    ران یکه 
ط کنترل  شانیهاهستند و پردازش داده  یاپردازنده  ایکننده  توس

  شود؛ یاعمال م  زین  شود،یانجام م  د،انمستقر نشده  رانیادر  که  
خدمات   ایپردازش، مربوط به ارائه کاال  یهاتیفعال کهیدرصورت

ا در  داده  موضوع  اشخاص  اشخاص    ای  رانیبه  رفتار  بر  نظارت 
ارائه کاال و    نیچن  نکهیباشد و مشروط به ا رانیموضوع داده در ا

جداگانه    جهتن یبد   - شود بندهای  در  بیان  بر  دلیلی 
  ی هاپردازش »   کندی مکه بیان    ث بند    عالوهبه نیست.  

پا   یفرامرز برسد  ضوابط  هیبر  ثبت  به  مشعر  مقرر   »
است   ضوابط  کدام  بر    کهی درحالبه    الزامات باید 

  ی بر رویی  جاجابه که »  پ بند    ت یدرنها تصریح شود.  
ارتباط از    مطمئن«  یشبکه  پردازش    الزاماترا 

پردازش    درواقع،  داندی م فرامرزی   اشخاص  تعهد 
ارتباط   و  است  پردازش  از  نوعی  هر  در  داده   کننده 

و   ندارد  فرامرزی  پردازش  به  حمایتی    عنوان بهخاصی 
 نیست.  انیبقابل در این خصوص  ژه یو

از   و   س ینو ش یپفارغ  ایرانی  طرح  به     و  توجه  با 
ی شخصی،  فقدان قانون در خصوص حمایت از داده 

قوانین  نیچنهم اشاره  نسبت    عدم  ایران  مقررات  و 
دکترین   در  باید  امر  این  حاضر،  پژوهش  موضوع  به 

گرچه در   حقوقی و مبانی حقوق ایران جستجو شود.
وجود   صراحتی  مذکور،  منابع  در  نیز  خصوص  این 

بتوان   تا  به  هات یحما  طورقطعبهندارد  را  خاصی  ی 
داد نسبت  ایران  نظر  حقوق  به  لیکن  با    رسدی م؛ 

منابع  این  به  الزامات    توانی م  تمسک  از  برخی 
را   GDPR  49ی ماده هات یموقع خصوص بهمربوطه  

 در حقوق ایران نیز جاری دانست. 

ماهیت     کهن ی اتوضیح   به  توجه  ی  هاداده با 
موضوع   شخص  است،  مالی  ابعاد  دارای  که  شخصی 

ی شخصی است و توانایی هرگونه  هاداده داده مالک  
دارد  را  تصرفی  2 تصرفی  چنین  انتقال    تواندی م. 

)مع  ،ینظارت  ایخدمات   باشد  اجهدف(.    اریهدفمند    قانون   نی( 
داده  یبرا کنترل  ،یشخص  یهاپردازش  در    یاکنندهتوسط  که 

ر نشده است، اما در محل  رانیا شده است که قانون واقع  یمستق
ب به  ران،یا حقوق  م  یعموم  المللنیموجب   زی ن  شود؛یاعمال 

 کاربرد دارد«.
که   2 این  به  توجه  تع با  در  نقش   قیمصاد  نییعرف    ی مال 

دلیل  دارد  یابرجسته به  تغ  یفناور  شرفتیپ  و  و   رییاطالعات 
منطقبه،  جامعه روزبه  قی مصاد  دیبا  یطور  گسترده مال  تر روز 

ر برخشوند؛ به ن نمونه ازنظ :  1396  ،یلنکران   ضلاز فقها )فا  یعنوا
2 /32 حـق به ی( امروزه کس9 آثار ادب یبرداررهدر مال بودن    ی از 

هنر مصاد  ،یو  و  مالک  قیاختـراع  ف    ی شک  یمعنو  یهاتیمختل
ندارد، چراکه »مال« در تعريف عقال، امرى اعتبارى است و عينيت  

اع منافع  شامل  و  ندارد  دخالتى  آن  مى  انیدر  بنابراين نيز  شود، 
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های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهچگونگی انتقال بین .  لطیف زاده، سید محمد مهدی قبولی درافشان مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

رضایت  هاداده  وجود  بنابراین  باشد؛  شخصی  ی 
داده   موضوع  شخص  برای    تواندی مصریح  مجوزی 

 ی شخصی باشد.هاداده انتقال 

قرارداد   نیچنهم نیز  ضرورت    عنوان به   تواند ی می 
انتقال   مشروعیت  برای  بر  هاداده دلیلی  شخصی  ی 

  ی امر  نیچناساس نظام حقوق ایران محسوب شود.  
قاعده  ش   یبا  در  است«    ،ی»اذن  آن  لوازم  در    - اذن 

  قیقابل تطب  -ف ى لَواز مه )توابعه(  ف ى الشىء إذن    اإلذُن 
به تصرکه  قاعده    ن یا   موجب است.  فقها    ح یمورد 

( است  کرک ر.ک  قرارگرفته  ؛  10/  6ق،    1414  ، یمحقق 
طباطبا223/  1:  1381  ،یصاف /  4ق،    1421  ، یزدی   یی ؛ 

حک358 نجف296/  14:  1374  م،ی؛  /  13ق،    1421  ، ی؛ 
به  70 نسبت  ديگرى  به  كسى  اگر  دهد،    امری(  اذن 

تصر  یگستره مورد  آنچه  به  دهنده    ح یاذن،  اذن 
نمى  محدود  را  قرارگرفته،  آن  توابع  و  لوازم  بلكه  شود؛ 

برم در  /  6  :ق  1382  ،یشاهرود  ی )هاشم  ردیگی نيز 
شامل لوازم ذاتى و عقلى،    ی ابعلوازم و تو  نیچن  (.59

داماد،   ى عرف :  1384و قانونى مورد اذن است )محقق 
ن  در.  (237و    236 حاضر  شخص    یزمان  زیبحث  که 

داده قرارداد  ،  موضوع  انعقاد  و  است  قرارداد    ا یطرف 
قرارداد تعهد    یهاداده   انتقال مستلزم    یانجام 

به   ی  شخص است؛  داده  موضوع  اشخص    ن یموجب 
رضا به    ت یقاعده،  نسبت  داده  موضوع  شخص 

است که    ی شخص  یهاداده  انتقال به    ت یقرارداد، رضا 
  ی ضرور یانجام تعهد قرارداد  ای جهت انعقاد قرارداد 

انتقال  حقیقت  در  شخص    یشخص   یهاداده  است. 
عقل  لوازم  از  داده  عرف   ی موضوع  که    یو  است  قرارداد 

مبه ضرورت  قرارداد  نظام    جهتن یبد.  ابدیی تبع  در 

 
بهره  قحقو  یبرخ حق  ادب  یبردارمانند  آثار  هنر  یاز  مطابق    یو 

ست.ع  ۀسير ا مال  مصاديق  مشمول  نیزشخص  یداده  قال  با   ی 
و عرف  نظر  به  هایژگیتوجه  دارد؛  مال  یاصل  ی  ید   چراکه  را  مف

تصادی در خصوص   ی شخصی وجود دارد  هادادهبودن و ارزش اق
ی شخصی افراد عادی نیز ارزشمند هستند و چنین هادادهو حتی  

دارند    ییهاداده دنبال  به  اقتصادی  .  (Singh, 2016: 138)ارزش 
از    مثال عنوانهب ر کسببسیاری  موفق،  هایوکا  مانند  نوآورانه 

های تبلیغاتی  با های اجتماعی، موتورهای جستجو، شرکتشبکه
مداده پیشرفت  شخصی  دیهای  آنو    کنن غموفقیت  با ها  البا  

داده آنمقدار  برای  موجود  م   هاهای   ,Purtova)شودیتعیین 

قرارداد  زین  ران یا   یحقوق مجوزی  عنوان  به  یضرورت 
اساس    یشخص   یهاداده   یالمللن یبانتقال    برای  بر 

مبنا  یدهقاع اساس  بر  و    ی قرارداد  یمذکور 
   است. رش یموردپذ 

بر این،   و  عالوه  نافع عمومی  موجود منافع حیاتی 
مبنایی برای    تواندی منظام حقوق ایران    موجببهنیز  

از   حفاظت  که  است  این  دلیل  شود.  تلقی  انتقال 
منافع حیاتی افراد به معنی حفاظت از جان شخص  
جان   حفظ  اهمیت  است.  دیگر  افراد  و  داده  موضوع 
و قوانین موضوعه ایران مورد تصریح   در فقه، حقوق 

حفظ  موجببهاست.    ارگرفتهقر  امامیه  جان    فقه 
و   دیگرخود  واجب افراد  هالكت    است  ،  معرض  در  و 

آن دادن  انسان    و   قرار  جان  به  تعرض    همچنين 
/  3ق:    1382محترم، حرام است )هاشمی شاهرودی،  

براى حفظ    ( حتی 484  /1:  1385مکارم شیرازی،  ؛  316
ارتكاب   از بعض به  جان  م  ی  جايز    شود ی محرمات 

نیز   (.169:  1393مدرسی،  ) ایران  موضوعه  قوانین  از 
است.   استنباط  قابل  امر  نمونه    عنوانبه این 

مصوب    158ماده    موجب به اسالمی  مجازات  قانون 
قانون جرم محسوب  »  1392 که طبق  رفتاری  ارتکاب 

درصورتشودیم قانون    کهی ،  برای اجرای  ارتکاب رفتار 
باش الزم  نیست«  د،اهم  مجازات  این    موجب به  قابل 

امری اهم وجود داشته باشد، لطمه    کهی درصورتماده  
نظریات   در  نیست.  مجازات  قابل  افراد  منافع  به 
موارد،   سایر  بر  عالوه  ماده  این  مصادیق  دکترین 
آزادی   سلب  جان،  نجات  برای  اشیاء  و  اموال  تخریب 

ی  برای نجات جان و ورود با قهر و غلبه به ملک دیگر
جان نجات  )گلدوزیان،    شدهان یب  برای  :  1397است 

همین  به د  (5 :2015 خصوصی ارزشمندلیل  و  عمومی  ی، بخش  
جمع داده را  شخصی  میهای  پردازش  و    عالوه به.  کنندآوری 
یز  هاداده ن را  معین  شخص  به  ص  اختصا ت  قابلی شخصی  ی 

ن   ی شخصی تردیدی  هادادهدارند؛ بنابراین عرف امروز در مال بود
دادهبا  .  ندارد ن  بود ل  حما  یمبان  یتمام  یشخص  یما   یی هاتیو 

دار که   وجود  اموال  بودن  محترم  جهت  خصوص  نبه  در  د، 
از    یاریبس  نیچنهمقابل پذیرش هستند.    زی ن  یشخص  یهاداده

فقه قاعده   یقواعد  غ  یمانند  مال  بودن  ی   ر،یمحترم  قاعده 
 را دارند. یشخص یهاداده تسلیط و... قابلیت جریان بر



 

225 

 . 230تا  207 صفحات .1401 بهار و تابستان .9شماره پیاپی    .1 شماره .6 دوره

ی  حقوق پژوهشنامه تطبیق  

Comparative Law Biquarterly 

های شخصی)مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و  المللی دادهبین چگونگی انتقال  .  درافشان قبولی  مهدی  محمد  سید زاده، لطیف مهدیه
 نظام حقوقی ایران( 

از  (.  235-237 نیز   عامه  مصالح  یا  عمومی  منافع 
دکترین    منظر و  ایران  موضوعه  قوانین  امامیه،  فقه 

فردی   مصالح  یا  خاصه  منافع  بر  .  اندمقدم حقوقی، 
نیز   تقدمی  چنین  و  مبنای  مردم  عموم  صالح  رعايت 

  منافع عمومی،   که چرا؛  توجه به احوال كلى آنان است
نفع  استمصالحى   از    آن  كه  زيادى  جمع  به  ناظر 

. بدین ترتیب  (360  و  349:  1389)ایازی،    استمردم  
عمومی   منافع  و  حیاتی  منافع  افراد  حفظ  حق  بر 

به   تقدمی  دارندت ی اولو  شانی هاداده نسبت  چنین   .
است  عدالت  و  عمومی  نظم  عمید  ر.ک.  )  مقتضای 

م179:  1391زنجانی،   از  و  انتقال  (  ی  المللن یبوجبات 
 ی شخصی است. هاداده 

مشروع    نیچنهم منافع  غلبه  بررسی  برای 
انتقال    عنوان به  کنندهکنترل  برای  ی  المللن یبمجوزی 

شخصی  هاداده  فرد  به  توان ی می  منافع     ی تعارض 
خصوص   نیب ایران    یاشخاص  حقوق  در  نمود.  توجه 

تعارضی  هانمونه  چنین  برای  مختلفی   شدهان یبی 
نظر   به  موارد،  این  میان  از  تعارض   رسدی ماست. 

منافع   با  داده  موضوع  شخص  ، کنندهکنترل منافع 
از اعتماد به    ی عارض منافع ناشمصداقی از ت  تواند یم

مربوط  دارامانت  که  باشد  و    یندگ ینما  بهی  است 
ذ  نما  لیعمدتا   »بحران    ی رسبر قابل   « یندگیعنوان 

(.  221:  1400است ) بادینی و سیاه بیدی کرمانشاهی،  
آیا  که  شود  بررسی  باید  تعارض  این  رفع  جهت    در 

کنترل  حق  منفعت  توابع  و  لوازم  از  در    او کننده 
امر،   انتقال خصوص   این  وجود  صورت  در  است. 

منافع    ت یمشروع  کنیمشروع است؛ ل  یمنفعت  نیچن
با   ،کندی نم   تی کفا تقابل    دیبلکه  منافع    در 

منافع  کنترل  داده،  موضوع  شخص  با  کننده 
غالب  کنترل  بدنیز  کننده    غلبه باید    جهتن ی باشد. 

نیز جر  منافع  مهم«    هما  می»تقد  یقاعده   انیبا  بر 
ش  شود روشن   مکارم  (.  221/  1:  1385  ،یرازی)ر.ک. 

و     صیتشخ  اریمع  کهیی ازآنجا است  عقل  حکم  اهم 
مهم  به بر  اهم  عقل  )منتظرحکم  است   ، یمقدم 

کنترل (  302/   8:  1367 منافع  عقال  عرف    را   کنندهاگر 
چن بدانند،  موجبات    ی عمناف  نیاهم  از  و  است  مقدم 

 .   ی شخصی استهاداده ی  المللن یبانتقال 

نیز اشاره به این نکته مفید است که با    ت یدرنها 
در   ایران  حقوق  مختلف  منابع  تصریح  عدم  به  توجه 

انتقال    الزاماتخصوص   به  ی  المللن یبمربوط 
نظر  هاداده  به  شخصی،  این    رسدیمی  در  بتوان 

خصوص از حقوق فناوری اطالعات و مباحث مربوط  
بهره جست.   نیز  انتقال فناوری  در    چراکهبه  فناوری 

ی شخصی شباهت دارد. توضیح  داده یت خود به  ماه
وجود    کهن یا گرچه  فناورانه  آثار  مالی  هاجنبهدر  ی 

پیوند   اعتبار  به  لیکن  دارد؛  وجود  فناوری  صاحب 
آن،  هاجنبه مستحکم   صاحب  به  آثار  این  معنوی  ی 

از    اصوال   حمایت  و  حقوق  هاجنبهتوجه  معنوی  ی 
مذکور   آثار  )مان  ریانکارناپذصاحبان  دگار،  است 

دو  123و  122:  1393 ماهیت  با  مشابه  امر  )این   )
ی داده شخصی است که مرکب از بعد مالی و  اجنبه

فناوری   انتقال  در  خاص  ماهیت  این  است(.  معنوی 
در    اثرگذارنیز   متوجه    اساسا  انتقال    قتیحقاست. 

نیز    دهنده انتقال ی  هایی توانا و    هات یقابلانتقال  
فروز،    باشدیم به  95  :1392)احسنی  توجه  با    .)

و   ماهیت  به  فناوری  انتقال  و  ماهیت  در  شباهت 
شخصی  هاداده انتقال   مربوطه    توانی م ی  منابع  از 

 قوانین و مقررات مرتبط استفاده نمود.  خصوصا  

 ی ریگجهینت 3
محقق  هاداده از    مؤثر حمایت   زمانی  شخصی  ی 

حقوق    شودیم شرایط    اشخاصکه  در  داده  موضوع 
مورد تعرض    هاآن مختلف رعایت شوند و حق بر داده  

ازجمله   امر  این  نگیرد.  که  زمان   درقرار  است  ی 
یا در مسیر پردازش    پردازشی شخصی قبل از  هاداده 

یا   دیگر  کشورهای   منتقلی  المللن یبی  هاسازمانبه 
اروپایی  شوندیم مقررات  دادهای    حفاظت.  از 

حمایت   در  شخصی،  را  داده  موضوع  اشخاص  از 
انتقال   نیز  هاداده ی  المللن یبصورت  شخصی  ی 

و در این خصوص الزامات    موردتوجه  داده است  قرار 
  موجب به مختلفی را مقرر کرده است. به دیگر سخن  

مقررات،   انتقال    وجود  با  صرفا  این  خاص،  ابزارهایی 
موارد  هاداده ی  المللنیب این  است.  مجاز  شخصی  ی 

کاف وجود    ازجمله داده    یسطح  از    میتصم)حفاظت 
ثالث   کشور  شدن  امن  موجب  که  است  کفایت( 
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از    نیچنهم .  باشدیم استاندارد  قراردادی  شروط 
ی داده  المللن یب، انتقال  باوجودآنابزارهایی است که  

( متعاقدین  موارد  این  در  است.  کننده منتقلبالمانع 
در  و  اروپا  اتحادیه  در  خارج    کنندهافت یداده  در  داده 

اروپا اتحادیه  به  از  ملزم  بر  ی قرارداد  (  شروط   مبتنی 
استاندارد مناسب    هستند قراردادی  سطح  تا 

داده  از  شود  حفاظت  فراهم  داده  انتقال  ابزار  برای   .
متضمن   که  است  شرکتی  الزامی  قواعد  جریان  دیگر، 

در داده  از  حفاظت  مناسب    ی هاشرکت   سطح 
ت  ی  تیچندمل تجار گروه  )سازمان    ی گروه  یا (  یعهدات 

شرکت  فعال   ریدرگ  یهااز  مشترک    یاقتصاد  تیدر 
یا    نیچنهم .  است رفتاری  منشورهای  به  پایبندی 

موجبات    تواند ی منیز    هانامهی گواه   انتقال از 
این  هاداده ی  المللنیب از  فارغ  شود.  شخصی تلقی  ی 

وجود   ماده  هات یموقعموارد،  در  مقرر  ویژه    49ی 
GDPR  انتقال    تواندی میز  ن برای  ی  المللن یبمجوزی 

شخص  هاداده  رضایت  موارد  این  باشد.  شخصی  ی 
حیاتی   منافع  وجود  قراردادی،  ضرورت  داده،  موضوع 

هم  و  عمومی  منافع  مشروع  و  منافع  غلبه  ن  چنی

در    کنندهکنترل  مقرر  الزامات  میان  از    GDPRاست. 
انتقال   ی  هات یموقع  صرفا  ،  هاداده ی  المللن یببرای 

از مسیر دکترین حقوقی، مبانی    GDPR  49ماده    ژه یو
مقررات و  قوانین  سایر  و  ایران  برای    -  حقوقی  که 

وضع  هاداده  شخصی  الزامات    عنوانبه  -اندنشدهی 
این   دلیل  است.  پذیرفتنی  ایران  حقوق  در  انتقال 
حمایت محدود،  فقدان قانون مستقل برای حمایت  

اب هاداده از   و  شخصی   مختلف  ی  اشکاالت  و  هام 
موجود   و    انتیص  یحه یال   سی نو ش یپ  - اسناد 

داده  از  و  شخص   ی هاحفاظت  حمای  و    ت ی طرح 
شخص  اطالعات  و  داده  از  است.    –   یحفاظت 

نسبت    جهت ن یبد خاص  قانونی  تصویب  در  تسریع 
از   حمایت  ابعاد  هاداده به  به  توجه  و  شخصی  ی 

حمایتی   چنین  انتقال    ازجملهمختلف  چگونگی 
است.  هاداده ی  المللنیب ضروری  شخصی  ی 

و  هاشنهاد یپ اصالح  برای  پژوهش  این  مختلف  ی 
از  چگونگی حمایت  و  ی  هاداده تقویت اسناد موجود 

حاضر،   موضوع  در  را   گذارقانون   تواندی مشخصی 
 یاری نماید. 
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