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مقدمه
باوجود سرعت رشد تکنولوژی در فضای سایبری ،این فضا بهتمامی جنبهههای دنهدگی بشهر ورود
کرده است ،تا آنجا که عدهای اد اندیشمندا باوجوداین فضا ،بهه پهارادایم دوجههانی شهد  ،قائهل
شدهاند و جها مجادی را در موادات جها واقعی و گاه مسکط بر آ دانستهاند .به همین دلیهل در
تمد امرود ،فضای سایبری بستری مناسب برای تعامالت اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.
بهعنوا اولین گام برای ورود به فضای سایبری باید ماهیت دادههای دیجیتال بهعنهوا اجهزای
تشکیلدهندۀ این فضا شناخته و موضوعات فقهی و حقوقی درگیر با این دادههها پاسهد داده شهود.
بدین منظور در این تحقیق مالیت ومالکیت اقسهام مختکهد دادهههای دیجیتهال مهورد مطالعهه قهرار
میگیرد .چنا که با روشن شد این بحث می تهوا آاهار فقههی و حقهوقی مالیهت و مالکیهت ایهن
دادهها را در فضای سایبری بررسی کرد .در این تحقیق با ماهیت شناسی دقیق دادههای دیجیتال بهه
بیهها دلیههل مالیههت و مالکیههت آنههها ،بهههعنههوا یکههی اد چههالشهههای موجههود در فضههای سههایبری
پرداختهشده است.

 .1تعاریف
 .1-1مالیت
برای شناخت مفهوم مالیت به روش و ابزار عکمی نیاد است .بنابراین به عکت آنکهه عکهم اقتصهاد بهر
پایۀ معنای مال شکل گرفته است ،معنای اصطالحی این واژه در عکم اقتصاد بیها مهیشهود .سه
معنای آ در عکم فقه و عکم حقوق بهعنوا عکوم موردبحث در این نوشتار مطرح میشود.

 .1-1-1مالیت در علم اقتصاد
در عکم اقتصاد درادای مال و مالیت ،اصطالح اردش مطرح مهیشهود .اردش اقتصهادی سهنجهای اد
منفعت ناشی اد کالها یا خدمات فراهم آورده شده اد سوی ی

عامل اقتصادی است .ههر چیهزی

که نیادی را اد شخص برطرد کند اردش استفاده دارد و اد این میا آنچه برای بیش اد یه

فهرد

چنین خاصیتی داشته باشد ،اردش مبادله خواههد داشهت؛ امها کیفیهت ایهن اردش جهدا اد انهداده و
کمیت آ نیست و در حقیقت این مطکوب نهایی است که اردش و اندادۀ آ را در هر شهئ تعیهین
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ضرورتاً مادی باشد ،موضوعات غیرمادی نیز ممکن است همانند اشهیاء مهادی دارای اردش باشهند.
منتهی تفاوتی ظرید و دقیق در این میا هست و آ اینکه اشیاء مادی وجودشها مسهتقل و عینهی
است ،درحالیکه موضوعات غیرمادی که دارای اردش اقتصادیانهد ،وجودشها منهوط بهه اعتبهار
قانو است .به نظر برخی اد حقوقدانا  ،اردش موضوعات اخیر ،نه تنها در وجود ،بککهه در انهدادۀ
خود نیز محدودیت قانونی دارند بهطوریکه عمر آنها گاه در مهکت قانونی س ری میشود و اردش
آنها به سمت صفر میل میکند (مانند حق مخترع) و گاه (مانند سهرقفکی بهه معنهای عهام) در طهول
دما افزایش پیدا میکند (دندی حقیقی.)2 :1338 ،

 .1-1-2مالیت در علم فقه

بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال در فضای سایبری

میکند؛ ولی در بحث اقتصادی ،هیچ محدودیتی اد این نظهر نیسهت کهه آنچهه دارای اردش اسهت

در شرع (کتاب و سنت) اد مال تعریفی نشده و بدین ترتیب آ را امری عرفی تکقهی کهرده ،تعیهین
آ را به مردم واگذار نموده و صرفاً احکام آ را اد حیث تمک

و تصرد بیها داشهته اسهت؛ امها

فقها برای رف نیاد در مباحث خود اد آ تعریفهی ارائهه داده ،ولهی بهاد اد حهودۀ مفههوم عرفهی آ
خارج نشدهاند :مال عبارت است ادآنچهه مهورد رغبهت عقهال و تقاضهای آنها اسهت و درادای آ
بهایی پرداخت میکنند (خمینی ،1112 ،ج.)21 :1

برخی اد فقها نیز معتقدند مال ،آ چیزی است که مردم عموماً رغبهت دارنهد کهه درادای چیهز
دیگری مال

آ باشند .این مالکیت ذاتی است و حرام نمیباشد .در این رغبهت ،عقالنیهت عامهه

شرط نیست ،بدین معنا که رغبت عمومی مورد نظر باشد ،بککهه بها رغبهت فهرد ههم مهال محسهوب
میشود .همچنین ممکن است کثرت باعث شود که اردش مال بهه شهئای ماننهد ههوا تعکهق نگیهرد

(حسینی حائری ،1121 ،ج .)117 :1همچنین با استفاده اد مواردی که شید انصاری در کتاب مکاسب
آوردهاند نیز میتوا مال را ـــ خواه فراوا باشد یا نه هه به آنچه منفعت محککۀ مقصوده داشته باشهد
تعبیر کرد (انصاری ،1111 ،ج .)212 ،1این تعبیر هما داشتن اردش اقتصادی و سودمندی است.

 .1-1-3مالیت در علم حقوق
در عکم حقوق مالیت را قابکیت تقویم به پول (مهادۀ  318قهانو مهدنی) تعریهد کهردهانهد (جعفهری

لنگرودی ،1378 ،ج .)3131 :1همچنین برای تعرید حقهوقی اد مهال ،عناصهر آ را ذکهر کهردهانهد.
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قابکیت اختصاص داد به شخص ،قابکیت نقلوانتقال داشتن ،نف عقالیهی و اردش ذاتهی اد عناصهر
این تعرید هستند (جعفری لنگرودی ،1378 ،ج.)3123 :1

حقوقدانا در بیا اقسام مال ،آ را اعم اد عین ،منفعت و حق میدانند .با توجه به این تقسیم،
«عین» مالی است که در وجود خارجی در عداد اجسام است .همچنین در حقوق مدنی ،نف اعیا
اموال ،مانند نف عین مورد اجاره را «منفعت» گویند .مناف نیز مانند اعیا مال محسوب میشود
(جعفری لنگرودی ،1378 ،ج .)3221 :1منفعت به سود و فایدهای اطالق میشود که بهتدریج اد مالی
تحصیل میشود و ایجاد آ مانند سکونت در خانه مالدمه با اد بین رفتن اصل مال ندارد (عباسی

داکانی ،1382 ،ش  .)71 :31سومین قسم اد مال نیز «حق» است  .حق اعتباری است که بهموجب آ
امتیادی اد طرد شارع (قانو ) یا عقال برای شخص یا گروه نسبت به شخص یا چیزی قرار داده
میشود (فروغی.)121 :1311 ،

عالوه بر تقسیمبندی سنتی که بر مبنای حق مالی و حق غیرمالی در عکم حقوق وجود دارد ،با
پیشرفت تمد  ،شاهد قسم سومی اد حقوق در جوام امرودی هستیم که داخل در حقوق عینی
نمیباشد ،دیرا بهطور مستقیم به شئ مادی تعکق نمیگیرد .همچنین داخل در حقوق دینی نیز
نمیباشد ،دیرا تککید خاصی را بر عهدۀ شخص معین دیگری قرار نمیدهد .درواق  ،این حقوق
اد آاار پیشرفت تمد  ،ظرافت قانو گذاری و اجرای عدل و انصاد است که اوضاعواحوال
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دورا جدید موجب پیدایش آ شده است .این قسم اد حقوق را با
عنوا حق معنوی میشناسند (درکالم.)82 :1388 ،

بنابراین برای مالیت سخن اد ی

طید مطرح میشود که اد ی

قطب کامالً مادی ،مانند

دمین شروع میشود و بهتدریج با گذر اد مواردی مانند برق و خدمات به قطب کامالً غیرمادی
مانند حق مؤلد میرسد که در مورد اخیر صرفاً «انحصاری» که قانو برای پدیدآورندۀ اار ،در
تکثیر و عرضۀ آ شناخته است ،مال محسوب میشود .درواق  ،ی

سوی این طید عین قرار

میگیرد و سوی دیگر حق معنوی.

 .1-2مالکیت
مفهوم مالکیت در این تحقیق ،رابطهای است اجتماعی -اعتباری و قراردادی میا اجتماع که
31

بیانگر مشروعیت تصرد مال

در مک

خویش و جکوگیری تصرد دیگرا در آ است (امامی،

فیزیکی عینی نیست که در جها واقعیت داشته باشد هرچند هیچ ذهنی و صاحب ذهنی در جها
نباشد ،بککه واقعیتی اعتباری است که عموم واقعیتهای اجتماع را تشکیل میدهد ،درحالیکه
واقعیت آنها مشروط به اعتبار کنندگا و صاحبا ذهن در جها است .احکام وضعی و تککیفی هم
اد این نوع هستند (فروغی .)22 :1311 ،مالکیت امر اعتباری مستقل و عقالیی است که هم به اعیا
و هم به افعال تعکق میگیرد .مالکیت نسبت بین مال

و ممکوک است و نیادی به ممکوکٌ عکیه

ندارد.

 .1-3دادۀ دیجیتال
واژۀ «داده» در مفهوم مفرد آ  datumو در جم  dataمیباشد ،ولهی بههطهور رایهج داده را ههم
برای مفرد و هم برای جم دادهها مورد استفاده قرار میدهند .دادهها حقایقی هستند که ی

بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال در فضای سایبری

 ،1377ج  .)12 :1این مشروعیت در نظامهای مختکد اجتماعی متفاوت است .مالکیت ی

امر

پدیده

را تشریح و توصید میکنند و ویژگیهایی اد پدیده را انتقال میدهند (انصاری و دند.)111 :1312 ،

دادهها کمیتهای عددی یا خصیصهای هستند که درنتیجۀ مشهاهده ،آدمهایش یها محاسهبه حاصهل
شدهاند .داده بهخودیخود مفهوم دارد ،ولی کهاربردی بهرای آ متصهور نیسهت .در قکمهرو ذهنهی
دادهها محرکهای ذهنی هستند که اد راه حواس دریافت یا درک میشوند.
داده ،اطالعات و دانش مفاهیم نزدی

به هم هسهتند ولهی هرکهدام قواعهد خهاص خهود را در

ارتباط با مفاهیم دیگر دارد .دادهها ،جمه آوری و تجزیههوتحکیهل مهیشهوند تها اطالعهات بههطهور
مناسبی برای تصمیمگیری ساخته شوند .دانش مقدار گستردهای اد تجربۀ برخهورد بها اطالعهات در
مورد ی

موضوع است .داده ،در حداقل انتزاع است س

اطالعات و در بیشترین حالت دانهش

قرار دارد.
دادههای دیجیتال در نظریۀ اطالعات و سیستمهای اطالعهاتی بهه نمهایش گسسهتۀ اطالعهات بها
استفاده اد ارقام گفته میشود .این تعرید در مقابل سیگنالهای پیوستهای قرار دارد که ماهیت آنها
پیوسته است و به آنها دادههای آنالوگ گفته میشود .ادآنجاکه در سختافزار فضهای سهایبری اد
حافظه ( )RAMو پردادشگر ( )CPUالکترونیکی استفاده شدهاسهت کهه تنهها بها سیسهتم دودویهی
فعالیت میکنند ،بنابراین همۀ اطالعات و برنامهها باید بهصورت دادههای دیجیتهال در ایهن سیسهتم
ذخیره شوند.
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کام یوتر متشکل اد حافظۀ  RAMو پردادشگر  CPUالکترونیکی است که صفر و ی

ها را

در خود جای میدهند و تنها با سیستم دودویی فعالیت میکنند .حافظه ،واحد نگهداری صفر و
ی

ها است و به هر خانۀ آ ی

میکیو ها صفر و ی

بیت ( )Bitگفته میشود که بنا بر حجمی که دارد میتواند

را در خود جای دهد .پردادنده نیز شامل ی

واحد پردادشی به نام ALU

است که اد ترکیب گیتهای منطقی تشکیلشده و شبیهساد عمکیات اصکی ریاضی شامل جم ،
تفریق ،ضرب و تقسیم است .گیتهایی که با منطق ریاضی محاسبات را انجام میدهند شامل and
و  orو  xorو  notهستند .پردادشگر خود دارای واحدهای حافظهای بسیار کم حجمی به نام
ریجستر( )Rigesterاست که قسمتهای  32بیتی اد دادهها را اد حافظه گرفته و برای دسترسی
سری در خود ذخیره میکند .س

محتوای هر دو ریجستر وارد  ALUمیشوند و عمکیات

پردادشی بر روی آنها انجام میگیرد .خروجی این عمکیاتها نیز دوباره به حافظه فرستاده شده و
در آنجا ذخیره میشوند .بنابراین همۀ اطالعات و برنامهها باید بهصورت دادههای دیجیتال (صفر و
ی

) در این سیستم بر مبنای منطق ریاضی ذخیره شوند.
دادههای دیجیتال مقادیر ،شخصیتها و یا عالمتها را نشا میدهد .عالمت ،عمکیهاتی توسهط

ی

کام یوتر است که انجام ،ذخیره و ضبط دادهها بر روی رسانههای ضبط مغناطیسی ،نوری و یا

مکانیکی و انتقال در قالب سیگنالهای الکتریکی دیجیتال را بر عهده دارد .برنامهه ،مجموعههای اد
داده است که متشکل اد ی

سری دستورالعمل نرمافزار (کد) برای کنتهرل و بههرهبهرداری اد یه

کام یوتر و یا دستگاههای دیگر است.
اطالعات دیجیتال نیز مدلی اد اطالعات است که بهوسیکۀ سکسکهای اد صفر و ی

ها که همها

دادههای دیجیتال هستند ،ذخیره میشود ،بهطوریکه مهیتهوا آنهها را اصهالح یها جابههجها کهرد.
داده های دیجیتال آ چیزی است که کام یوترها مدیریت آنها را بر عهده دارند و درواق کهاربرا
معمولی به دادهها دسترسی ندارند.

 .1-0فضای سایبری
فضای سایبری مفهوم محیطی است که در آ ارتباطات اد طریق شبکههای کام یوتری رخ میدهد.
این واژه اد سال  1111و با رشد استفاده اد اینترنت ،شبکه و ارتباطات دیجیتالی مشهور شهد .سهایبر
04

در مباحههث حقههوق بههه معنههای کههام یوتر ،مههودم ،مخههابرات و مههاهواره بهها ویژگههی شههبیهسههادی و

میتوا آ را چنین تعرید کرد :فضای سایبر تمامیهت الکترونیکهی پدیهد آمهده اد طریهق ارتبهاط
الکترونیکی مجمهوع وسهایل ایجهاد ،ذخیهره ،پهردادش و انتقهال دادهههای الکترونیکهی بها ویژگهی
شبیهسادی و مجادیسادی است ویژگی و عمککرد عمدۀ فضای سایبری ارتباطات جهانی و انتقهال
داده است .بنابراین در این قکمرو همهچیز اد جن

داده است.

در فارسی اد واژۀ فضای مجادی برای این محیط استفاده میشود .مجادی به معنای ترتب آاهار
و احکام امر جسمانی در نظر گرفته میشود (معادل ککمه  )virtualنه در معنای اسهتعمال لفهد در
معنای غیر موضوعٌ له (معادل ککمه  .)metaphoricalدرنتیجهه ،تعریهد فضهای مجهادی عبهارت
است اد «بستری الکترونیکی که در آ آاار و احکام امور جسمانی تحقق مییابد».
در این تحقیق اد واژۀ سایبر استفاده شده است به دلیل آنکه سایبری نسبت به مجادی خاصتهر
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مجادیسادی است .فضای سایبر بهطور همدما دارای دو ویژگی ارتباطی و اطالعهاتی اسهت ،لهذا

است و منظور اد سایبر ،صرفاً فضای تبادلت دیجیتالی و بین رایانههاست که بهطورمعمول اد طریق
اینترنت رخ میدهد.درحالیکه مجادی در مقابل فیزیکی است و شامل مهاهوارههها ،ذهنهی و سهایر
فضاهای غیر فیزیکی میشود که در اینجا محل بحث نیست.

 .2اقسام دادههای دیجیتال
دستۀ اول دادههای دیجیتالی هستند که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد .میتوا گفت در
این صورت ،فضای سایبری بستری است برای اموال فکری که در قالب دادههای دیجیتال موجود
هستند .درواق  ،اموال فکری قابکیت تبدیل به دادههای دیجیتال را دارند و هنگامیکه این اموال
بهصورت دادههای دیجیتال موجودیت پیدا کردند ،حکم مظرود برای ظرد فضای سایبری پیدا
میکنند .برای مثال ی

کتاب جزء اموال فکری برای نویسندۀ آ محسوب میشود .حال اگر

بهصورت فایل درآمده و بخواهد وارد فضای سایبری شود ،باید کتاب تبدیل به دادههای دیجیتال
شده تا در فضای سایبری در دسترس کاربرا قرار گیرد.
دستۀ دوم اد دادههای دیجیتال به دلیل حجم بسیار دیاد ،دما بر بود یا عوامل دیگر قابکیت
تحقق در فضای خارج را نداشتهاند وگرنه ذاتاً امکا وجود در خارج را دارند .ویژگیهای فضای
سایبری مانند سرعت بال ،عدم محدودیت مکا و دما باعث شده است تا این جن

دادهها در

فضای سایبری و در قالب دادههای دیجیتال قابکیت تحقق پیدا کنند .دادههای حجیم تحکیکی مانند
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تحکیل جهتگیریهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایرا در شبکههای اجتماعی ،در این
دسته قرار میگیرند .شایا ذکر است که آنچه موجب شد تا این قسم را ذیل دستۀ اول قرار ندهیم
عدم قابکیت تحقق آ تا به امرود در فضای خارج است.
دستۀ سوم دادههایی هستند که معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بککه به فراخور فضای
سایبری موجودیت پیدا کردهاند .درواق  ،این دادهها اد لوادم فضای سایبری محسوب میشوند.
آیپی ،دامین ،هاست و غیره نمونههایی اد این دسته هستند.

 .3دالیل مالیت دادههای دیجیتال
دلیل مالیت دادههای دیجیتال در دو بخش مطرح میگردد :ابتدا ،بر اساس تعریهد مالیهت و بنهابر
نظر کارشناس اقتصادی بهعنوا ی

منب معتبر در فقه و حقوق به آ نگاه میشود .سه

 ،مالیهت

این دادهها ،با توجه به نظامهای حقوقی که اقسام دادههای دیجیتهال در آ قهرار مهیگیهرنهد ،بیها
میشود.

 .3-1مالیت دادههای دیجیتال بهعنوان ارزش اقتصادی
در عکم اقتصاد ،اردش هر چیزی را طالب آ و نه عرضهکنندۀ آ تعیین میکند .قیمت ،هما
اردش مبادلتی است که درواق کمترین مقداری است که خریدار در بادار برای کالیی
میپردادد و اردش اقتصادی را آ ک
دیجیتال ،ی

که طالب شدید کال باشد ،تعیین میکند .اردش دادههای

اردش ذهنی(سوبجکتیو) است ،دیرا اردش آ را عینیت جامعه تعیین نمیکند .به

دلیل آنکه تولید عینی در بادار اد دادههای دیجیتال وجود ندارد و هیچ دو دادۀ دیجیتالی در بادار
عین هم نیست ،ذهن جامعه تعیینکنندۀ اردش دادههای دیجیتال است .بنابراین نیاد و تقاضای بادار،
اردش دادههای دیجیتال را بهعنوا ی

اردش ذهنی تعیین میکند .با توجه به این مطکب ،اردش

مبادلتی دادههای دیجیتال هما اردش اقتصادی آنهاست .در اینجا برای روشن شد اردش
اقتصادی دادههای دیجیتال ،نگاهی به جایگاه آ در مبادلت دنیای امرود میاندادیم و نمونههایی
را برای اقسام مختکد این دادهها ذکر میکنیم.
بخشی اد اموال فکری ،مانند عالئم و اسامی تجاری ،ادلحاظ اقتصادی تحت عنوا سرمایه
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بهعنوا عوامل تولید محسوب میشوند .وقتی شرکتی در طول دما با خطرپذیری فراوا و

حسن شهرت و مشتریا خود میافزاید ،نام و عالمت تجاری آ شرکت و محصولت آ موقعیت
ویژهای در بادار پیدا میکند .بهاینترتیب ،نام و عالمت تجاری شرکت یادشده اردش و اعتبار پیدا
میکند .عالئم و اسامی تجاری میتوانند در بستر فضای سایبری قرار گیرند و بهعنوا دادههای
دیجیتال ذخیره شوند .سامانههای ابت این عالئم بهصورت دیجیتال است و درواق در بستر فضای
سایبری هم مورد معامکه قرار میگیرند .بهعنوا نمونه ،آمار منتشره اد سوی کم انی انگکیسی
 Happierنشا میدهد سامسونگ با  3/318دلر در هر اانیه رتبۀ اول کسب درآمد را بین
کم انیهای دنیای آی .تی .به خود اختصاص داده است Happier .در حالت مقایسهای
کم انیهای موفق را باهم مورد مقایسه قرار داده است .نتایج بر اساس میزا درآمد هر کم انی در
پایا فصل مالی اعالمشده اخذشده و اپل با درآمد هر اانیه  1/211دلر مقام دوم را در اختیار
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هزینههای کال وارد بادار میشود و در رقابت با دیگرا  ،محصولتی ارائه میدهد و رودبهرود به

دارد.کم انی فاکسکا با درآمد اانیهای  3/812دلر ،اچ پی با  3/121دلر ،آی .بی .ام .با 3/133
دلر ،مایکروسافت با  2/331دلر ،آمادو با  1/113دلر ،گوگل  1/873دلر ،دل با  1/832دلر،
اینتل  1/328دلر ،سیسکو  1/211دلر ،اوراکل  1/138دلر و نوکیا  111دلر ،در هر اانیه ،در
ردههای بعدی دنیای آی .تی .جای گرفتهاند .همچنین فی
بک

بوک با درآمد اانیهای  231دلر و

بری با درآمد اانیهای  212دلر در رده کمترینها جای گرفتهاند.
اد نمونههای تجارت داده های دیجیتهال کهه اد لهوادم فضهای سهایبری هسهتند نیهز مهیتهوا بهه

درآمدهای شرکتهای اجارۀ آیپی ،دامین و هاست اشاره کرد .در جهها  ،شهرکتههای بزرگهی
وجود دارد (مانند شرکتهای  Orienو  .)Rightکه آیپیههای ههر منطقهۀ جغرافیهایی در دسهت
آنها میباشد و بنابر درخواست کاربرا بهه مهدت معینهی بهه آنهها اجهاره داده مهیشهود .ههمچنهین
شرکتهایی برای ابت و اجاره دامین هم وجود دارد (مانند  )GoDaddyکه برای دامنۀ دات کهام
است.
در سیستم اردش اقتصادی ،تمامی انواع دادهههای دیجیتهال حضهور دارنهد و بههعنهوا دارایهی
نامشهود تأایر بسزایی بر اقتصاد میگذارند .ی

وجه اد این دارایی نامشهود طراحی ،خکق و حفهد

برند است .وجه دیگر دارایی نامشهود ،حجهم بزرگهی اد اطالعهات افهراد اسهت ،کهه نگههداری و
استفادههای متعدد و کال اد آ میشود .عمدۀ دارایی شرکت گوگل همین اطالعهات اسهت و بها
توجه به اینکه پیشبینی در دنیا بسیار مهم است و وابسته به همین اطالعهات اسهت ،هرچقهدر دامنهۀ
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این اطالعات وسی تر باشد امکا پیشبینی بیشتر بهرای شهرکتههای اقتصهادی فهراهم مهیآورد.
بنابراین اگر ما این امر مهم را نادیده بگیریم ،بخشی اد داراییههای خودمها را نادیهده گرفتههایهم.
تجارت اطالعات در دنیا نقش عمدهای در تولید اروت شرکتههای بهزرگ اقتصهادی دارد ،ولهی
اگر قواعد ک ی رایت و نظهام مالکیهت فکهری را در سهطح جههانی ن هذیریم نقهش خهود را در ایهن
تجارت حذد کردهایم.

 .3-2مالیت دادههای دیجیتال در نظام اموال فکری
اد میا سه قسم ذکرشده برای دادههای دیجیتال ،دستۀ اول هما اموال فکری هستند که در بستر
فضای سایبری قرار گرفته ،ولی ماهیت آنها تغییری نکرده است .بنابراین میتوا دادههای دیجیتال
اد این نوع را مصداق اموال فکری دانست ،دیرا خصوصیات ذکرشده برای نظام اموال فکری در
این نوع اد دادهها وجود دارد.
به نظر میرسد ،دستۀ دوم نیز که بهعنوا دادههای تحکیکی معرفی شدند هم در نظام اموال
فکری قرار میگیرند ،چراکه خصوصیات هما اموال را دارند و تنها فرقشا عدم تحقق آنها در
خارج تا به امرود است .آنچه واضح است مشخصات ذاتی این دو قسم اد دادههای دیجیتال است
که با مشخصات ذاتی اموال فکری برابر است.
هر دو دستۀ فوق در تعامالتشا مقید به دما هستند .همچنین ،عالوه بر جنبههای اقتصادی که
در مبحث بعد بهتفصیل بیا میشود ،جنبۀ اخالقی این دادهها نیز مطرح میباشد؛ چراکه این دادهها
حاصل فکر و تالش افراد است و جزء حقوق معنوی قرار میگیرند .برای مثال میتوا اد طراحی
ی

نرمافزار نام برد که برای بادۀ دمانی معینی ،حق مؤلد برای آ به رسمیت شناخته میشود و یا

تالشی که فردی برای جم آوری دادهها انجام میدهد و منجر به وجود دادههای تحکیکی و یا
جریانی اد دادهها که بر اساس مالکی مرتب شدهاند ،میشود .در این موارد منفعت عمومی و
ویژگی استثناپذیری نیز بهوضوح دیده میشود ،چراکه هرگاه انتشار این دادهها در فضای سایبر
منفعت عمومی را خدشهدار کند ،جکوی آ گرفته میشود .این دادهها تخصیص ناپذیر ،و همدما
برای همه قابلاستفاده است .وجود فضای سایبری به عکت سرعت بالی انتشار ،برشدت این
ویژگیها افزوده است .میتوا قسمتی اد حقوق یا همۀ حقوق این دادهها ،برای مثال حق
00

ذخیرهسادی فایلهای دادهها و یا ذخیره و نشر آنها ،را منتقل کرد.

اد میا اقسام دادههای دیجیتال ،لوادم فضای سایبری با توجه به تعرید و خصوصیات آنها در ذیل
نظام اموال فکری قرار نمیگیرند .این دادهها درواق محصول دیرساختهای فضای سایبری،
محسوب میگردند .دیرساخت فضای سایبری درواق لوادمی است که برای به وجود آمد
اینترنت به آنها نیاد است .قسمت عمدهای اد این دیرساختها ،سختافزاری میباشند که میتوا
آنها را اد اعیا بهحساب آورد.
این قسم اد دادههای دیجیتال ،مقید به دما نیستند و تنها جنبۀ اقتصادی آنها در بادار مورد نظر
است که البته به عکت سرعت گسترش فضای سایبری این لوادم نیز اد اهمیت بالیی در بادار
برخوردارند .این نوع اد دادهها را نمیتوا بهعنوا حق مالی در نظر گرفت ،چراکه ویژگیهای
حقوق مالی را دارا نیستند و امتیاد محسوب نمیشوند تا در شمار حقوق باشند .درواق  ،این قسم اد
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 .3-3مالیت دادههای دیجیتال در نظام اموال سنتی

دادهها جنبۀ حقوقی ندارند و صرفاً اقتصادی هستند .همچنین به دلیل ویژگیهای خاص فضای
سایبری عین نیستند ،بککه محصولی اد این عین هستند که میتوا اد آنها با عنوا «متعکقات عین»
یاد کرد .درنتیجه اد حیادت آنها مناف حاصل میشود .برای نمونه ،آیپی ،دامین و هاست جزء این
دسته اد دادههای دیجیتال محسوب میشوند.
دیرساختهای فضای سایبری متمرکز نیستند ،بککه اد قسمتهای مختکفی تشکیل شدهاند و
این امر تحکیل آ را دشوار میکند .لوادم فضای سایبری متعکقات دیرساختهای سختافزاری
هستند که در قالب دادههای دیجیتال در این فضا قرار دارند .درواق  ،دادههای دیجیتال با عنوا
آیپی ،دامین و هاست فضایی را ایجاد میکنند که استفادۀ اد آنها مناف دیادی برای بشر در دنیای
امرود دارد .با توجه به تحقیقات انجامشده برای این قسم اد دادهها نمیتوا مختصات حقوقی
خاصی در نظر گرفت؛ چراکه خود ،عین و منفعت و حق نیستند ولی آنچه در دنیای امرود اد این
لوادم قابل رویت است ،مناف حاصل اد آ است .بنابراین ،در این پژوهش جنبۀ منفعتی این قسم اد
دادههای دیجیتال مورد توجه قرار میگیرد.

 .0دالیل مالکیت دادههای دیجیتال
دلیل مالکیت برای هرکدام اد اقسام دادههای دیجیتال در چند قسمت به شرح دیر بیا میشود.
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 .0-1منشأ مالکیت دادههای دیجیتال
کار خالق و مولد که اردش اقتصادی درست کند منشأ مالکیت است ،اما همین مالکیت انسا
محدود است ،دیرا انسا در هر تولیدی اد مواد موجود در طبیعت استفاده میکند .عالوه بر تولیدِ
دارای اردش اقتصادی ،حیادت هم منشأ مالکیت است .خدمات نیز بهعنوا سومین منشأ مالکیت
به معنای چیزهایی است که عینیت خارجی ندارند و نتیجۀ آنها عاید دیگرا میشود .منشأ مالکیت
فکری ،فکر و اندیشۀ انسا است ،که منجر به ی

ایده میشود .ایدهای دارای اردش اقتصادی

است که قابل حمایت در نظام مالکیت فکری باشد .حیادت نیز در اینجا بهطریقاولی امکا پذیر
است ،دیرا حیادت مالدمت عین با فرد دانسته میشود ،حالآنکه ایده و فکر اد فرد جداشدنی
نیست .در اولین منشأ ذکر شده ،مالیت موجب مالکیت میشود و در حالت دوم اد باب منفعت و
حیادت ،مالکیت فکری مطرح میشود.
برای به دست آورد منشأ مالکیت دادههای دیجیتال با توجه به آنکه منشأ مالکیت ،کاری
است که اردش تولید یا خدمت دارد ،پ

در مالکیتهای فکری هم منشأ ،کار مولد ایده است و

در مالکیت دادهها هم منشأ ،کارِ مولد داده است .اد طرفی هم میتواند منشأ مالکیت ،حیادت
دادهها باشد که امروده بهصورت امری رایج وجود دارد و دانش پایگاه دادۀ تحکیکی در هوش
تجاری بهتفصیل جوانب این موضوع را مورد نظر قرار داده است.
به نظر میرسد مالکیت دادههای دیجیتال بر هر سه منشأ تسکط دارد و شامل کار مولد و خالق
و حیادت است .بنابراین ،دادههایی را که درنتیجۀ مالیتشا بهعنوا اموال فکری دارای مالکیت
نمیشوند میتوا اد باب منفعت و حیادت صاحب مال

دانست.

 .0-2مالکیت دادههای دیجیتال در نظام اموال فکری
مالکیت نظام فکری هما مالکیت مادۀ  21قانو مدنی است با این تفاوت که حق مالکیت نظام
اموال سنتی مقید به دما نیست ،درحالیکه در مالکیتهای فکری تمام داراییهای فکری در
معرض قید دما قرار دارند .همچنین ،حق مالکیت نظام اموال سنتی همیشه چهرۀ اقتصادی دارد
درحالیکه در نظام مالکیت فکری مفهوم اخالقی حق معنوی همواره وجود دارد و گاهی هم بسیار
برجسته میشود .اما ایرادی که بهسختی توجیه میشود استیال ناپذیری مالکیت فکری است .به دلیل
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آنکه چیزی که در اختیار همه است مالیت ندارد ،بهبیا دیگر کمیابی اد شروط مالیت است .هر چه

دسترسی همگانی به آنها وجود دارد.
اد ی

سو ،با توجه بهحق بود این اموال میتوا قائل به مالکیت برای آنها شد .درواق  ،حق

مالکیت است که مال محسوب میشود ،اما این آ چنا در ذات شئ رفته که نمیتوا آ را
تفکی

کرد .همیشه حق مالی است که متصد مالیت میشود نه شئای که موضوع مال است.

درواق  ،چو مالکیت هست امتیاد تصرد بهعنوا مالیت را داریم .چیزی موضوع حق مالی قرار
میگیرد که اردش مبادلتی داشته باشد (حسینی حائری ،1121 ،ج.)132 :1

اد سوی دیگر عدهای اد حقوقدانا معتقدند ،قانو گذار در این موارد مالیت صوری برای
دادهها ایجاد میکند و میگوید هیچک

حق استفاده ندارد و این کمیابی صوری موجب میشود

تا بهرهبرداری در بادار در کنترل صاحب حق قرار گیرد .در این صورت استیال پذیری که شرط
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کمیابی بیشتر باشد ،مالیت نیز بیشتر خواهد بود .درحالیکه داده و اطالعات اینطور نیستند و

مالکیت است ،برای اموال فکری درست خواهد شد.
در این راستا ،نظری وجود دارد مبنی بر اینکه باوجودآنکه قانو گذار حمایتش اد اموال
فیزیکی را در قالب استیال میآورد و مالکیت را احراد میکند ،در اموال فکری باوجود استیال
ناپذیری تصور مالکیت امکا پذیر نیست .در پاسد به این نظر عدهای با توجه به آنکه در حقوق
اموال سنتی ،استیال گاهی بالصاله و گاهی بالعرض است ،دو دلیل ارائه کردهاند تا تصور
استیالپذیری در اموال فکری را بیا کنند:
دلیل اول ،اجارۀ مالکیت بر منفعت برای مدت معین است ،دیرا موجر مالکیت بر منفعت را
منتقل میکند .این استیال چگونه قابلانتقال است باوجودآنکه منفعت استیال پذیر نیست؟ فقیها این
مسأله را اینگونه توجیه کردهاند که مالکیت مناف منتقل میشود ،اما در هر قرارداد اجارهای بهطور
ضمنی تعهد میشود که عین مستأجره هم بالمانه تحویل داده شود پ

لزومی ندارد بر عین استیال

وجود داشته باشد.
دلیل دوم ،آ است که اگر کسی مال دیگری را بهطور غیرقانونی در اختیار بگیرد و عین تکد
شود ،آیا ضامن مناف هم هست؟ عدهای گفتهاند که منفعت استیال پذیر نیست پ

نباید ضامن

باشد ،اما در پاسد فقیها قائکند همینکه بر مال خارجی استیال پیدا کرد بهتب آ بر منفعت هم
استیال دارد درنتیجه هم ضامن عین است و هم ضامن مناف .
با توجه به این دلیل که فقها قائل به استیال پذیری برای منفعت شدند ،در مالکیت فکری نیز
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اگر فکر بالصاله و مجرداً مورد نظر قانو گذار باشد ،استیال پذیر نیست اما نگاه قانو گذار به مناف
تجاری در بادار است و بادار مکا فیزیکی و استیال پذیر است .درواق  ،بهجای اینکه دارایی فکری
مورد نظر باشد ،بادار محل بحث قرار میگیرد .نکتۀ دیگر آنکه مالکیت فکری حق سکبی است،
دیرا استفاده دیگرا اد اموال فکری دارنده را ممنوع میکند .به این معنا که قانو گذار ممنوعیت
دیگرا برای ورود به بادار را سکب کرده است .بادار واقعیت خارجی است که کالی در بادار را
بهتب آ استیال پذیر میدانیم .بنابراین میتوا گفت استیال پذیری در نظام فکری بالعرض است نه
بالصاله .بنابراین ویژگی استیال پذیری برای اموال فکری و بهتب آ برای دادههای دیجیتال
بهعنوا مصداقی اد این اموال صحیح خواهد بود.

 .0-3مالکیت دادههای دیجیتال در نظام اموال سنتی
باوجود قسم سوم اد دادههای دیجیتال که در ذیل اموال سنتی هستند و بهعنوا متعکقات عین،
منفعت آنها در نظر گرفته شد ،مالکیت آنها نیز در ذیل مواد  21و  31قانو مدنی تعرید میشود.
با توجه به مختصات فضای سایبری متعکقات حاصل اد دیرساخت آ  ،هم دارای اردش اقتصادی
است و در دنیای امرود بهعنوا مال شناخته میشود و هم صاحبا شرکتهای الکترونیکی بنابر
دسترسی که به دیرساختها دارند ،مال

این قسم اد دادههای دیجیتال محسوب میشوند.

دسترسی در فضای سایبری به معنای تسکط است و به نظر میرسد با همین معنا میتوا مالکیت را
برای لوادم فضای سایبری اعتبار کرد .درنتیجۀ این استیال ،قابکیت تمکی

متعکقات به افراد به وجود

میآید و استفاده اد مناف آ  ،امری مهم در دنیای امرود میشود.
استیال پذیری در اینجا بر متعکقات عین مانند استیال پذیری است که در نظام اموال سنتی وجود
دارد ،تنها مختصات فضای سایبری باید در نظر گرفته شود اما به دلیل آنکه این قسم اد دادههای
دیجیتال بهعنوا لوادم شناخته شدند ،میتوا هما نظام را در نظر گرفت و برای هرکدام اد
قسمتهای این نظام ،دقتهای لدم برای تفاوتهای فضای سایبری را لحاظ کرد.

 .0-0مالکان دادههای دیجیتال
اسالم مککیت را فردی ،عمومی و دولتی میداند .با توجه به آنکه دادههای دیجیتال اد انفال و
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مالکیتهای دولتی خارج هستند ،میتوا این دادهها را در دو دستۀ اول یعنی مالکیتهای

دارند ،این دادهها ممکن است برای شخص حقیقی یا حقوقی باشند .بهعنوا مثال ،اطالعات
شخصی ی
ی

فرد که بر روی رایانۀ او قرار دارد اد آ شخص حقیقی است ،یا کدهای مربوط به

نرمافزار که برای ی

شرکت خصوصی تولید نرمافزار است اد آ شخص حقوقی است .اد

سوی دیگر ،این دادهها می تواند مالکا عمومی هم داشته باشد ،برای مثال ممکن است اطالعاتی
مربوط به مکت ایرا باشد .سکیقۀ سیاسی مردم ایرا در انتخابات ریاست جمهوری یا اطالعات
پروندههای قضایی کشور اد این قبیل است؛ حتی این دادهها میتواند متعکق به گروهی اد مردم
باشد چنانکه میتوا اطالعات مربوط به حسابهای بانکی افراد در بان

های دولتی را بهعنوا

نمونه نام برد.
بنابراین در بحث مالکیت دادهها با دو جریا مواجه هستیم :اول ،جریانی اد دادهها بهصورت

بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت دادههای دیجیتال در فضای سایبری

خصوصی و عمومی به حساب آورد .به این معنا که برخی اد دادههای دیجیتال ،مالکا خصوصی

اطالعات است که مککیت آ برای شخص حقیقی و یا شخص حقوقی خاصی است .در این دسته،
میتوا به فروش اطالعات شخصی افراد اشاره کرد .برای مثال پروندۀ پزشکی یا قضایی فرد را
مورد معامکه قرار داد .این جریا اد دادهها (اطالعات) متعکق به شخص است و در جدولی به نام
پایگاه داده قرار دارد .این دادهها به تحکیل نیاد ندارند و خود دارای اهمیت بالیی است و امروده
این کار رونق دارد تا آنجا که سایتی به نام ویکی لیک

برای افشای اطالعات مربوط به کشورها و

سادما ها موجود است و این سایت تاکنو توانسته نقشی حائز اهمیت در برخی تحولت دنیا ایفا
کند .دوم ،اطالعاتی است که مال

خصوصی ندارد .درواق مال

آ مردم و غیرمحصور هستند.

برای نمونه فروش اطالعات مربوط به اینکه در ماه اردیبهشت سال  1312چه تعداد افراد بین سن
 11تا  21سال حساب خود در بان

را بستهاند ،یا اینکه اطالعات مردم ایرا دربارۀ سکیقۀ سیاسی

یا کالهای مورد استفادهشا چیست .این اطالعات فقط جریا سادهای اد دادهها نیستند بککه بر
اساس عکم دادهکاوی روی آنها پردادش و تحکیل میشود .پایگاه داده تحکیکی ی
بزرگ میباشد که اد طریق آ ککیۀ دادههای حال و گذشته ی

بان

اطالعاتی

سادما جهت انجام عمکیات

گزارشگیری و آنالیز در دسترس مدیرا قرار میگیرد .پایگاه دادۀ تحکیکی نقش مهمی در
تصمیمگیری مدیرا کم انی برای تعیین ی

استراتژی موفق دارد.

در حقوق مالکیت فکری در بعضی موارد وظیفۀ حفاظت اد دارایی فکری به دارندۀ س رده
میشود و اوست که باید اد دارایی فکری خود مراقبت کند و درصورتیکه کسی اد حق فکری او
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استفاده کرد باید به مراج قانونی برای اقدام اعالم کند و در صورت عدم اعالم ممکن است کسی
حق فکری او را استفاده کند و دیگرا هم باخبر نشوند .با توجه به گستردگی فضای سایبری و
عدم محدودیت دما و مکا در این فضا ،به نظر میرسد برای احقاق حقوق مربوط به مالکیت
دادههای دیجیتال نیز درصورتیکه مال

خصوصی (اعم اد شخص حقیقی یا حقوقی) باشد ،باید

فرد اقدام به حفاظت اد دادههای شخصیاش کند و بتواند با اعالم به مراج ذیصالح احقاق حق
کند .البته باید در این مورد قانو مدو و دقیقی وجود داشته باشد تا بتوا بر اساس آ حکم به
احقاق حقوق صاحبا دادههای دیجیتال داد.
درصورتیکه مالکیت دادههای دیجیتال عمومی باشد آنگاه معمولً فرد یا نهادی بهعنوا
نمایندۀ مالکین تعیین میشود تا در صورت دایل شد حق مالکیت احقاق حق کند .مانند حق
مالکیتی که همۀ مردم نسبت به مناب طبیعی دارند و چو همۀ مردم نمیتوانند احقاق حق کنند،
دولت بهعنوا نمایندۀ مردم این امر را برعهده میگیرد .البته توجه داریم که این قسم اد اموال و
امالکی که اساساً مالکیت آنها اد ابتدا در اختیار دولت است ،جدا میباشد .در دمینۀ مالکیتهای
عمومی برای دادههای دیجیتال نیز به نظر میرسد دمانی که مال

عمومی مردم باشند ،دولت باید

به نمایندگی اد آنها برای احقاق حق مالکیت اقدام کند که لدمۀ آ وجود قوانین بینالمککی در
این دمینه است.

 .0-3رابطۀ مالکیت دادههای دیجیتال با قابل حمایت بودن آنها
مال

شناخته شد توسط قانو گذار ،آااری دارد که ذیل عنوا «حمایت» محقق خواهد شد.

درنتیجه اگر دارندۀ اموال فکری ،بهطور قانونی مال

محسوب شود آنگاه اموال فکری او

موردحمایت قانو گذار قرار میگیرد .بنابراین اگر فرد دیگری آاار او را بانام خودش منتشر کرد،
مال

اار میتواند دادخواهی کند و قانو گذار هم حقوق مال

را به رسمیت میشناسد .همین

امر در رابطه با دادههای دیجیتال هم مطرح میگردد .به این معنا که با اابات مالیت و مالکیت برای
دادههای دیجیتال و همچنین با به رسمیت شناختن حقوق مربوط به مالکا این دادهها باید نظامی
برای حمایت اد آنها در نظر گرفته شود .اار قابل حمایت لدم نیست حتماً بهعین تبدیل شده باشد
اما باید اد صرد ی
34

ایده فراتر باشد .در فضای سایبری نیز باید دادههای دیجیتال بهعنوا ی

شناخته شوند و موردحمایت قانو گذار قرار گیرند.

اار

قرارگرفتهاند بهطریقاولی باید دادههای دیجیتال نیز در حمایت این حقوق قرار گیرند؛ چراکه
وقت ،سرمایه ،تخصص و دحمت دیادی صرد به دست آورد دادههای دیجیتال میشود و با
صرد انتزاعی بود آنها نمیتوا قاعدۀ عدمحمایت را در موردشا اجرا کرد و انگیزه برای
تولیدکنندگا این دادهها را اد میا برداشت .برای جم آوری دادهها هزینه مصرد میشود و خود
این امر کار محسوب میشود پ

مالکی معکوم دارد و باید موردحمایت قرار گیرد؛ چنانکه

دایرۀالمعاردها با ماهیت جم آوری شدهای که دارند ،موردحمایت نظام حقوق مالکیت فکری
قرار گرفتهاند .البته نکتۀ قابلتوجه آ است که خود دادههای آدمایشی میتوانند بهصورت
دادههای دیجیتال ارائه شوند .دادۀ دیجیتال امری ذاتی نیست ،بککه در تبادلت فضای سایبری است
که موضوع بحث ما مطرح میشود .بنابراین به نظر میرسد با توجه به تمد امرود و سرعت رشد
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با توجه به شرایطی که این دادههای آدمایشی دارند و موردحمایت حقوق مالکیت فکری

جایگاه دادههای دیجیتال در آ و همچنین اابات مالکیت برای این دادهها بتوا قائل به حمایت اد
آنها بهعنوا اموال فکری شد و آنها را فراتر اد ایده دانست.

 .3نتایج
با توجه به مطالب بیا شده در این نوشتار میتوا نتایج دیر را شاهد بود:
1ه فضای سایبری ،تمامیت الکترونیکی پدید آمده اد طریق ارتباط الکترونیکی مجموع وسایل
ایجاد ،ذخیره ،پردادش و انتقال دادههای الکترونیکی با ویژگی شبیهسادی و مجادیسادی است.
ویژگی و عمککرد عمدۀ فضای سایبری ارتباطات جهانی و انتقال داده است؛ بنابراین در این قکمرو
همهچیز اد جن

داده است .رایجترین شبکه در این فضا اینترنت است که در این نوشتار نیز

موضوع اصکی قرار میگیرد.
2ه دادههای دیجیتال اجزای تشکیلدهندۀ فضای سایبری هستند که با استفاده اد سیستم عددی
دودویی که بهصورت صفر و ی

است ،نشا داده میشود .دادهها بر روی حافظه و پردادشگر با

استفاده اد منطق ریاضی ذخیره میشوند .جریانی اد دادهها که هما صفر و ی

ها هستند،

اطالعات نامیده میشود.
3ه دادههای دیجیتال در فضای سایبری ،در سه قسم مشاهده میشوند .دادههایی که مصداق آنها در
خارج بهصورت اموال فکری وجود دارد و فضای سایبری بستر ظهوری برای اموال فکری شده
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است؛ درنتیجه ماهیت آ اموال تغییری نکرده و در قالب جدیدی با عنوا دادههای دیجیتال،
حقوق مالی و معنوی محسوب شده و در نظام اموال فکری بهعنوا مجموعهای اد حقوق مربوط
به استفاده اد اموال فکری است ،قرار میگیرند .همچنین دادههای دیجیتالی که ذاتاً امکا وجود در
خارج دارند اما به دلیل حجم بال تنها در فضای سایبری تحقق پیدا کردهاند ،نیز در ذیل نظام اموال
فکری قرار میگیرد.
1ه در فضای سایبری قسم دیگری هم اد دادههای دیجیتال بهصورت لوادم فضای سایبری وجود
دارند و با توجه به آنکه تنها جنبۀ اقتصادی دارند و مقید به دما نیستند ،حق محسوب نمیشوند
بککه متعکقات دیرساخت فضای سایبری هستند و در دنیای امرود مناف آنها مورد استفاده قرار
میگیرد .بنابراین قوانین مربوط بهنظام اموال سنتی که مبنی بر قانو مدنی است ،در آنها جاری
میشود.
2ه مالکیت دادههای دیجیتال دارای منشأ کار مولد و حیادت است .میتوا منشأ مالکیت دادههایی
که در بستر فضای سایبری تعرید میشوند و همچنین دادههای تحکیکی را کار مولد داده دانست،
همچنا که این دادهها اد اموال فکری محسوب شدند منشأ آنها هم اد جن

کار مولد خواهد بود.

اما منشأ دستهای را که اد لوادم فضای سایبری بودند میتوا حیادت در نظر گرفت .بنابراین ،برای
دادههای دیجیتال اد طریق حیادت هم میتوا قائل به مالکیت شد.
3ه مالکا دادههای دیجیتال ،خصوصی یا عمومی هستند .مالکا خصوصی میتوانند اشخاص
حقیقی یا حقوقی باشند .مال

عمومی نیز دولت است که نمایندۀ مردم محسوب میشود.

7ه مککیت دادههای موجود در نظام اموال فکری تاب حقوق مالکیتهای فکری است و باید در
ذیل هما نظام تحت حمایت قانو گذار نیز قرار گیرد .البته حمایت قانو گذار در نظام مالکیت
فکری به دما  ،مکا و رعایت مصالح عموم بستگی دارد .مککیت لوادم فضای سایبری بهعنوا
متعکقات عین و همچنین تمکی

مناف حاصل اد آ نیز در فقه و حقوق ،امری اابات شده است و

بر مبنای مواد  21و 31قانو مدنی استوار است.
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