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قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه های اجتماعی
(قانون ناظر بر اجرای شبکه)
بوندستاگ (پارلمان مرکزی آلمان فدرال) این قانون را به شرح ذیل تصویب کرده است:
ماده 1
قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه های اجتماعی
(قانون ناظر بر اجرای شبکه)

بند 1
محدوده
( )1این قانون در مورد ارائه دهندگان خدمات دوررسانه ها اعمال می شود که با اهداف انتفاعی ،از پلتفرم های اینترنتی
بهره برداری می کنند که برای فراهم آوردن امکان تبادل هرگونه محتوا توسط کاربران با سایر کاربران یا برای ارائه محتوای
مزبور به مخاطب عام (شبکه های اجتماعی) طراحی شده است .پلتفرم های ارائه دهندۀ محتوای روزنامهنگاری یا تحریریه
ای که خود ارائه دهندۀ خدمات در قبال آنها مسئول می باشد ،جزء شبکه های اجتماعی به معنای مورد نظر این قانون
نیستند .همین موضوع در مورد پلتفرم هایی که به منظور برقراری ارتباط فردی یا انتشار محتوای خاص طراحی شده اند،
صدق می کند.
( )2اگر یک شبکه اجتماعی کم تر از دو میلیون کاربر ثبت نام شدۀ رسمی در جمهوری فدرال آلمان داشته باشد ،ارائه دهندۀ
آن شبکه اجتماعی از تعهدات مصرح در بندهای  2و  3معاف می باشد.
( )3محتوای غیرقانونی به معنای مورد نظر بند فرعی ( )1است که الزامات جرایم مندرج در بندهای 86 ،86الف 89 ،الف،91 ،
 100الف 129 ،126 ،111 ،تا  129ب184 ،166 ،140 ،131 ،130 ،ب در ارتباط با 184د 185 ،تا  241 ،187یا 269
قانون کیفری را تامین کرده و غیرموجه باشد.
بند 2
وظیفۀ گزارش دهی
( )1ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی که بیش از  100شکایت در هر سال تقویمی در مورد محتوای غیرقانونی دریافت می
کنند موظف می باشند گزارش های نیمساله به زبان آلمانی در خصوص رسیدگی به شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی
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در پلتفرم های خود را با ذکر نکات برشمرده در بند فرعی ( )2تهیه نمایند ،و موظف می باشند اینگونه گزارش ها را حداکثر
ظرف یک ماه پس از سپری شدن نیمسال مذکور در روزنامه رسمی فدرال و در وبسایت خود منتشر نمایند .گزارش های
منتشرشده در وبسایت آنها باید به سادگی قابل تشخیص ،مستقیما قابل دسترس و دائما موجود باشد.
( )2گزارش ها باید حداقل نکات ذیل را پوشش دهد:
 .1مالحظات کلی پیرامون تالش های انجام شده توسط ارائه دهندۀ شبکۀ اجتماعی برای حذف فعالیت کیفری قابل
مجازات در پلتفرم،
 .2شرح سازوکارهای تسلیم شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی و معیار تصمیم گیری نسبت به حذف یا مسدود نمودن
محتوای غیرقانونی،
 .3تعداد شکایات واصله در مورد محتوای غیرقانونی طی دورۀ گزارش گیری ،به تفکیک شکایات ارائه شده توسط نهادهای
شکایت کننده یا کاربران ،و براساس دلیل طرح شکایت،
 .4تشکیالت ،منابع پرسنلی ،متخصص و کارشناسی زبان شناسی در واحدهای مسئول رسیدگی به شکایات ،و نیز آموزش
و پشتیبانی از افراد مسئول رسیدگی به شکایات،
 .5عضویت اتحادیه های صنعتی با نشانه ای دال بر اینکه این اتحادیه های صنعتی دارای خدمات طرح شکایات هستند،
 .6تعداد شکایت هایی که برای آنها با یک نهاد خارج از سازمان جهت تمهید مقدمات تصمیم گیری مشورت شده است،
 .7تعداد شکایت ها طی دورۀ گزارش گیری که منتج به حذف یا مسدود شدن محتوای مورد نظر شده است ،به تفکیک
شکایت هایی که توسط نهادهای شاکی یا توسط کاربران تسلیم شده اند ،براساس دلیل طرح شکایت ،بر این اساس
که آیا پرونده مشمول بند  3بند فرعی ( )2شماره ( ) 3حرف (الف) می شود ،و در این صورت ،اینکه آیا شکایت برای
کاربر ارسال شده است ،و اینکه آیا موضوع به موجب بند  3بند فرعی ( )2شماره ( )3حرف (ب) به یک نهاد خودگردان
رسمی ارجاع شده است،
 .8زمان بین شکایات دریافتی توسط شبکه اجتماعی و حذف یا مسدود شدن محتوای غیرقانونی ،به تفکیک شکایات
تسلیم شده توسط نهادهای شاکی یا کاربران ،براساس دلیل طرح شکایت ،و در قالب دوره های " 24ساعته"48" /
ساعته"" /یک هفته ای"" /دوره طوالنی تر"،
 .9اقدامات برای اطالع رسانی در مورد تصمیم مربوط به شکایت به شخصی که شکایت را تسلیم کرده است ،و کاربری
که برای وی محتوای مورد نظر ذخیره شده است.

بند 3
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رسیدگی به شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی
( )1ارائه دهندۀ شبکه اجتماعی باید رویه موثر و شفافی برای رسیدگی به شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی مطابق با
بندهای فرعی ( )2و ( )3در اختیار داشته باشد .ارائه دهنده باید رویه به سادگی قابل تشخیص ،مستقیما در دسترس و
دائما موجود برای ارسال شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی را برای کاربران تامین نماید.
( )2با این رویه باید اطمینان حاصل شود که ارائه دهنده شبکه اجتماعی:
 .1بالفاصله به شکایت توجه نموده و بررسی نماید که آیا محتوای گزارش شده در شکایت غیرقانونی و مشمول حذف
شدن است یا اینکه دسترسی به محتوا باید مسدود شود،
 .2محتوایی که به شکل بارز غیرقانونی است را ظرف  24ساعت از دریافت شکایت حذف یا دسترسی به آن را مسدود
کند؛ این موضوع اگر شبکه اجتماعی با مرجع ذی صالح مجری قانون در خصوص مدت زمان طوالنی تر برای حذف
یا مسدود کردن هرگونه محتوای غیرقانونی آشکار به توافق رسیده باشد صدق نمی کند.
 .3تمامی محتوای غیرقانونی را فوراَ و غالبا ظرف  7روز از دریافت شکایت حذف یا دسترسی به آن را مسدود می کند؛
محدودۀ زمانی  7روزه در موارد زیر قابل افزایش است
الف) تصمیم در مورد غیرقانونی بودن محتوا به ادعای صحت و سقم بستگی دارد یا دقیقا به سایر شرایط واقعی وابسته
است؛ در این موارد ،شبکه اجتماعی می تواند فرصت پاسخگویی به شکایت قبل از اتخاذ تصمیم را به کاربر بدهد؛
ب) شبکه اجتماعی به استناد بندهای فرعی ( )6تا ( )8تصمیم مربوط به غیرقانونی بودن را به نهاد رسمی خودگردان
ظرف  7روز از دریافت شکایت ارجاع ی دهد و توافق می نماید از تصمیم نهاد مزبور تمکین نماید،
 .4در صورت حذف ،محتوا را به عنوان مدرک حفظ و بدین منظور آن را در حیطۀ دستورالعمل های  2000/31/ECو
 2010/13/EUبه مدت ده هفته نگهداری نماید.
 .5بالفاصله شخص ارائهدهندۀ شکایت و کاربر را از هرگونه تصمیم مطلع نماید ضمن آنکه دالیل تصمیم مذکور را نیز
در اختیار ایشان قرار دهد،
( )3با این رویه باید اطمینان حاصل شود که هر شکایت ،همراه با اقدامات متخذه برای اصالح وضعیت ،در حیطۀ
 2000/31/ECو  2010/13/EUمستندسازی شده است.
( )4رسیدگی به شکایات باید از طریق کنترل های ماهانه توسط مدیریت شبکه اجتماعی پایش شود .هرگونه نقایص سازمانی
در رسیدگی به شکایت های واصله باید بالفاصله مرت فع شود .مدیریت شبکه اجتماعی باید وظیفۀ برپایی مستمر و حداقل
هر شش ماه یکبار دوره های آموزشی پردازش شکایت و برنامه های حمایتی به زبان انگلیسی را به اشخاص محول نماید.
( )5پایش رویه های مربوط به بند فرعی ( ) 1توسط نمایندۀ موظف به انجام این کار را می توان به وسیلۀ مرجع اداری نامبرده
در بند  4انجام داد.
( )6موسسه ای باید به عنوان نهاد خودگردان در چارچوب مورد نظر این قانون به رسمیت شناخته شود اگر
 .1از استقالل و کارشناسی تحلیل های آن اطمینان حاصل شده است،
 .2امکانات مناسب مهیاست و تحلیل فوری ظرف یک دورۀ  7روزه تضمین شده است،
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 .3دارای نظامنامه ای است که محدوده و ساختار تحلیل و بررسی را تنظیم می کند ،رعایت الزامات شبکه های اجتماعی
وابسته را تصریح می کند ،و امکان بازنگری تصمیمات را فراهم می کند،
 .4خدمات شکایات ایجاد شده است ،و
 .5نهاد مربوطه توسط چند ارائه دهندۀ شبکه اجتماعی یا تشکیالت تامین مالی شده ،و تضمین می شود که امکانات
مناسب وجود دارد .عالوه براین ،درهای نهاد مزبور باید برای پذیرش سایر ارائه دهندگان ،به خصوص از شبکه های
اجتماعی باز باشد.
( )7تصمیمات منجر به تایید رسمی موسسات خودگردان باید توسط مرجع اداری نامبرده در بند  4اتخاذ شود.
( )8چنانچه هرگونه شرایط برای تایید رسمی متعاقبا دیگر فراهم نباشد ،می توان کالً یا جزاً از تایید رسمی عدول یا آن را به
الزامات تکمیلی موکول کرد.
( )9مرجع اداری نامبرده در بند  4همچنین می تواند تصریح نماید که اگر به طور متعارف این انتظار وجود دارد که ارائه دهندۀ
مورد بحث از طریق وابسته نمودن خود به سیستم خودگردان ،به تعهدات ذیل بند فرعی ( )2شماره ( )3عمل نخواهد کرد،
امکان ارجاع تصمیمات توسط ارائه دهندۀ شبکه اجتماعی مطابق با بند فرعی ( )2شماره ( )3حرف (ب) برای یک دورۀ
مشخص ممنوع است.
بند 4
مفاد مربوط به جریمه های قانونی
( )1جرم قانونی ،به ارتکاب جرم توسط هر شخصی گفته می شود که عمداً یا سهواً،
 .1برخالف بند ( 2)1جمله  ، 1نتواند گزارشی تهیه کند ،آن را به درستی تهیه کند ،آن را کامل تهیه کند یا آن را در
موعد مقرر تهیه کند ،یا نتواند آن را منتشر کند ،آن را به درستی منتشر کند ،آن را کامل منتشر کند ،آن را به شکل
مقرر منتشر کند یا آن را در موعد مقرر منتشر کند،
 .2برخالف بند ( 3)1جمله  ، 1نتواند رویۀ ذکر شده در این قانون را برای رسیدگی به شکایات طرح شده توسط نهادهای
شاکی یا توسط کاربرانی که محل سکونت یا اقامتگاه ایشان در جمهوری فدرال آلمان واقع شده است را ارائه نماید،
به درستی ارائه نماید یا کامل ارائه نماید،
 .3برخالف بند ( 3)1جمله  ،2نتواند رویه ذکر شده در اینجا را فراهم نماید یا آن را به درستی عرضه کند،
 .4برخالف بند ( 3)4جمله  ،1نتواند رسیدگی به شکایات را پایش کند یا آن را به درستی پایش نماید،
 .5برخالف بند ( 3)4جمله ،2نتواند نقص سازمانی را اصالح کند یا آن را در موعد مقرر اصالح نماید،
 .6برخالف بند ( 3)4جمله ،3نتواند آموزش یا پشتیبانی را ارائه نماید یا آن را در موعد مقرر ارائه نماید ،یا
 .7برخالف بند  ،5نتواند شخص مجاز را برای دریافت خدمات در جمهوری فدرال آلمان معرفی نماید یا نتواند فرد مجاز
برای دریافت اطالعات درخواستی از مراجع مجری قانون آلمان را معرفی نماید ،یا
 .8برخالف بند  5بند فرعی ( ،)2دومین جمله ،نتواند به درخواست های دریافت اطالعات پاسخ دهد حال آنکه به عنوان
فرد مجاز برای دریافت خدمات عمل می نماید.
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( )2در موارد ذیل بند فرعی ( )1شماره های  7و  ، 8جرم قانونی را می توان با جریمۀ قانونی تا مبلغ پانصد هراز یورو ،و در سایر
موارد ذیل بند فرعی ( )1با جریمۀ قانونی تا پنج میلیون یورو مجازات کرد .بند ( 30)2جمله  3قانون جرایم قانونی در این
مورد اعمال می شود.
( )3ارتکاب جرم قانونی حتی اگر در جمهوری فدرال آلمان واقع نشده باشد قابل مجازات است.
( )4مرجع اداری در چارچوب مورد نظر بند ( 36)1شماره  1قانون جرایم قانونی ،اداره دادگستری فدرال است .وزارت دادگستری
و حمایت از مصرف کننده فدرال ،ضمن توافق با وزارت کشور فدرال و وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال ،اصول کلی
اداری در خصوص اِعمال صالحدید توسط مرجع جریمه های قانونی برای اقدام به رسیدگی جریمه قانونی و محاسبۀ جریمه
را صادر می نماید.
( )5اگر مرجع اداری بخواهد تصمیمی با اتکا بر این موضوع صادر نماید که محتوای حذف یا مسدود نشده در چارچوب منظور
مورد نظر بند ( 1)3غیرقانونی است ،ابتدا باید رأی قضایی مبنی بر غیرقانونی بودن آن را اخذ نماید .دادگاه دارای صالحیت
در این خصوص دادگاهی است که در مورد ایراد به حکم جریمه قانونی دستور می دهد .تقاضا برای حکم مقدماتی باید
همراه با اظهارنامه شبکه اجتماعی به دادگاه ارائه شود .تقاضانامه قابل اعتراض نبوده و برای مرجع اداری الزام آور می باشد.
بند 5
شخص مجاز برای دریافت خدمات در جمهوری فدرال آلمان
( )1ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی باید بالفاصله فرد مجاز برای دریافت خدمات در جمهوری فدرال آلمان را معرفی نمایند
و باید در پلتفرم خود توجه به این موضوع را به صورت قابل تشخیص به سادگی و مستقیما قابل دسترس فراهم نمایند.
ممکن است خدمات مربوط به این شخص در رویه های ذیل بند  4یا در جریان رسیدگی قضایی نزد دادگاه های آلمان در
خصوص نشر و انتشار محتوای غیرقانونی اجرا شود .همین مطلب در خصوص ارائه و ارسال اسناد مربوط به اینگونه جریان
رسیدگی صادق است.
( )2برای آنکه بتوان دریافت درخواست ها جهت اطالعات از مراجع مجری قانون آلمان را میسر نمود ،فردی در جمهوری فدرال
آلمان باید معرفی شود که برای دریافت اینگونه درخواست ها مجاز است .فرد مجاز مزبور موظف است طبق جمله اول ظرف
 48ساعت از دریافت به اینگونه درخواست ها برای اطالعات پاسخ دهد .در مواردی که اطالعات درخواستی به طور جامع و
مانع در اختیار قرار نمی گیرد ،دالیل این امر باید در پاسخ لحاظ شود.
بند 6
مفاد موقتی
( )1اولین نسخۀ گزارش طبق بند  2باید برای اولین نیمسال  2018آماده شود.
( )2رویه های ذیل بند  3باید ظرف سه ماه از اجرای این قانون به مورد اجرا درآید .چنانچه ارائه دهندۀ شبکه اجتماعی الزامات
بند  1را تا تاریخی دیرتر تامین ننماید ،رویه های ذیل بند  3باید ظرف سه ماه از این تاریخ به اجرا درآید.
ماده 2
اصالحیه قانون دوررسانه ها
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قانون دوررسانه ها مصوب  7اسفند ( 1385صفحه  179روزنامه رسمی فدرال شماره  ،)1آخرین اصالحیۀ ماده  1قانون مصوب 31
تیر ( 1395صفحه  1766روزنامه رسمی فدرال شماره  )1به شرح زیر اصالح می شود:
 .1بندهای فرعی ( )3تا ( )5ذیل به بند  14اضافه می شود:
"( ) 3همچنین ،ارائه دهندۀ خدمات می تواند در موارد جداگانه اطالعات مربوط به داده های مشترک را که در اختیار دارد،
تا جایی که این امر برای اجرای دعاوی حقوقی ناشی از نقض حقوق کامال حفاظت شده از طریق محتوای غیرقانونی به
شرح مندرج در بند  1بند فرعی ( )3قانون ناظر بر اجرای شبکه الزم است ،افشا نماید.
( )4قبل از افشای اطالعات طبق بند فرعی ( ،) 3حکم دادگاه در خصوص مجاز بودن افشای مزبور باید اخذ شود؛ این امر
باید توسط طرف لطمه دیده درخواست شود .صرفنظر از ارزش دعوی طرح شده ،صالحیت قضایی برای صدور حکم مذکور
در ید دادگاه منطقه ای است .صالحیت محلی متعلق به دادگاه است که محل سکونت ،اقامتگاه وی یا دفترشعبه طرف
لطمه دیده در آن بخش واقع شده است .رأی توسط دایرۀ حقوقی صادر می شود .مفاد قانون مربوط به رسیدگی به مسائل
خانواده و در قضایای غیرترافعی با اعمال تغییرات الزم در مورد جریان رسیدگی اعمال می شود.
( )5طبق بند فرعی ( ،)4ارائه دهنده خدمات باید به عنوان طرف ذینفع در جریان رسیدگی حاضر باشد .وی می تواند کاربر
را از شروع رسیدگی آگاه نماید".
 .2در بند  15بند فرعی ( ،)5جمله بندی عبارت چهارم باید به شرح زیر باشد:
"بند  14بندهای فرعی ( )2تا ( )5با اعمال تغییرات الزم اعمال می شود".
ماده 3
اجرای قانون
این قانون از تاریخ  9مهر  1396الزم االجرا می باشد.

6

