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چکیده
افراد در بسترهای مختلفی از دادههای شخصـی خـود اسـتفاده میکننـد .در واقـ بایـد گفـت کـه
استفاده از دادههای شخصی اجتناب ناپذیر است .از طرف دیگر ،حفاظت از دادههای شخصی یکـی از
حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از دادههای شخصی حمایت شود .چنین حفاظت قانونی به
طور کامل ،توسـ مقـرررات عمـومی حفاظـت از داده ( )GDPRحاصـل شـده اسـت .ایـن مقـرررات
اروپایی ،جام ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است .علیرغم اهمیرت حفاظت از
داده شخصی ،بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلر در این خصوص ندارند یـا هنـوز پیشـنویس
سندهای خود را نهایی نکردهاند .ایران نیز یکی از این کشورهاسـت کـه سـند قـانونی مصـوربی در ایـن
خصوص ندارد ،بدین علرت پژوهش حاضر به دنبال معررفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایـت از داده
شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیرت داده شخصی برای تبیین چنین بسـتری اسـت .در ایـن
خصوص باید گفت که ماهیرت داده شخصی ،ماهیرتی ویژه است و بالترب حقر بر داده شخصی نیز خـاصر
است.
کلیدواژه :داده شخصی ،شخص موضـو داده ،حقـوق مالکیرـت معنـوی ،حـقر مالکیرـت ویـژه ،حـقر
انحصاری بهرهبرداری.
 .1این اثر تحت حمایت مادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( )INSFبرگرفته از طرح شماره
 98028689انجام شده است.
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران (نویسنده مسئول) ghaboli@um.ac.ir
 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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مقدّمه
اشخاص حقیقی اطرالعات شخصی دارند که بخشی از حریم خصوصیشان هسـتند.
چنین اطرالعاتی اگر به نحوی باشـند کـه بتـوان از طریـق آنهـا یـک شـخص حقیقـی را
شناخت و از دیگران متمایز کرد ،دادهی شخصی محسوب میشود .حفاظت قـانونی از
چنین داده هایی اهمیت بسیاری دارد؛ بدین علرت در سال  2016اترحادیه اروپا ،مقـرررات
عمومی حفاظت از داده -1از این به بعد  -GDPRرا به تصویب رسـاند .ایـن مقـرررات
در خصوص حمایت از اشخاص حقیقی نسـبت بـه پـردازش دادههـای شخصـی آنهـا و
جریان آزاد چنـین دادههـایی در اتحادیـه اروپـا اسـت GDPR .بـه اشـخاص حقیقـی،
حقوق ویژه در مورد حفاظت از داده شخصی شان اعطاء نموده و ماهیرت های پـردازش
خاصـی در خصـوص
ر
کننده دادههـای شخصـی را ملـزم بـه رعایـت اصـول و تعهرـدات
پردازش میکند ).(Jones, 2009
در خصوص حفاظت از دادههای شخصی بسیاری از کشورها از جملـه ایـران ،فاقـد
قانون جام حفاظت از داده هسـتند .البتـه ایـران بـا تنظـیم پیشـنویس یحـه «صـیانت و
حفاظت از دادههـای شخصـی»  -در تیرمـاه سـال  ،1397منتشرشـده در سـایت وزارت
ارتباطات و فنراوری اطرالعات ایران – بـه عنـوان سـندی مسـتقلر ،در جهـت حمایـت از
دادههای شخصی گامی برداشته است؛ لیکن باید گفـت چنـین سـندی هنـوز پیشـنویس
است و تاکنون نسخه نهایی برای این پیشنویس منتشر نشده است؛ بدینجهت ،اسـتد ل
و استناد به چنین سندی از قورت کافی برخوردار نیست؛ همچنین به علرت عـدم شـفرافیت
و دقرت در تنظیم مفادر آن ،در مقام عمـل نیـز راهگشـا نیسـت .بـه عنـوان نمونـه ،دادهی
شخصی به موجب  ،GDPRبه معنای هر اطالعاتی است که مربوط به شخص حقیقـی
شناخته شده یا قابـل شناسـایی (شـخص موضـو داده) اسـت .یـک فـرد حقیقـی قابـل
شناسایی کسی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،بهویژه با ارجا به یک شناسه از
)1. General Data Protection Regulation (GDPR
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جمله نام ،شماره شناسایی ،اطالعات مکانی ،شناسه آنالین یا بـه یـک یـا چنـد ویژگـی
خاص مانند هویرت فیزیکی ،فیزیولوژیکی ،روانی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و اجتمـاعی آن
فرد حقیقی ،شناسایی شود ( )EUR-Lex 2016, 33؛ لیکن طبـق بنـد الـف مـاده 2
پیشنویس ایرانی ،داده شخصی اینگونه تعریف شده است« :داده شخصی عبـارت اسـت
از دادهای که به تنهـایی یـا بـه همـراه دادههـای دیگـر ،مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم شـخص
موضو داده را از طریق ارجا به یک شناسه میشناسـاند»؛ اگـر تعریـف پیشـنویس بـا
تعریـف داده شخصـی در  GDPRمقایســه شــود ،غیـر دقیـق بــودن آن واضــت اســت،
چراکه از ماده پیشنویس واضت نیست کـه داده شخصـی منحصـر در اشـخاص حقیقـی
است یا اشخاص حقوقی را نیز در بردارد؛ این در حالی اسـت کـه در بسـترهای قـانونی
کشورهای مختلف – فارغ از  GDPRنیـز  -حمایـت از دادههـای شخصـی ،نـاظر بـر
اشخاص حقیقی است و به این امر در چنین بسترهای قانونی اشاره شـده و دامنـه اعمـال
واضت است .اجمال و ابهام پیشنویس مذکور در تعریف داده شخصی به عنـوان عنصـر
کلیدی این پیشنویس ،موجـب تفسـیرهای گونـاگون و در نتیجـه ،اخـتالف در رویرـه و
عمل است.
فارغ از امور پیشگفته ،باید گفت با بررسی مفادر مختلف پیشنویس ،روشن شد کـه
پیشـنویس بـه تبیـین ماهیرــت و معررفـی بسـتر حقــوقی مناسـب جهـت حمایــت از دادهی
شخصی کمکی نمیکند و بدین علرت در این پژوهش به آن پرداخته نشده است.
به دلیل عدم وجود بستر قانونی مستقلر ،جهت بررسی چگـونگی حمایـت از دادهی
شخصی در نظام حقوقی ایران ،باید بـه دنبـال بسـتر حقـوقی مناسـبی بـود کـه حمایـت
حداکثری از چنین دادههایی داشته باشد و بتوان بسیاری از الزامات آن بستر را نسبت به
دادههای شخصی رعایت نمود .در این خصوص باید گفت شناسـایی چنـین بسـتری در
ضمن تبیین ماهیرت دادههای شخصی روشن خواهد شد؛ بـدین جهـت در ایـن پـژوهش
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ابتدا ماهیرت دادههای شخصی روشن شده و در گام بعدی بستر حقـوقی مناسـب جهـت
حمایت از دادههای شخصی معررفی خواهد شد.

 -1شناسایي ماهیّت دادهی شخصي
جهت تبیین بستر مناسب برای حمایت از دادهی شخصی باید ماهیرت و ابعاد مـاهیرتی
داده شخصی روشن شود؛ چراکه بـا متفـاوت بـودن ماهیرـت دادهی شخصـی بسـترهای
حمایتی نیز مختلف میشود .بـدینجهت بایـد بررسـی شـود دادهی شخصـی بـه لحـا
ماهوی دارای چه ابعادی است تا نوبت به بیان بستر مناسب جهـت حمایـت از دادههـای
شخصی برسد.
ابتدا باید گفت در مفادر مختلف قـوانین موضـوعه ایـران ،نظیـر مـواد  58و  59و 71
قانون تجارت الکترونیکی ،ماده  14و  15قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات،
ماده  17قانون جرائم رایانهای ،مواد  37 ،36 ،31و  38منشور حقوق شهروندی و  ...بـه
حمایت از دادهی شخصی و حریم خصوصی اطالعاتی اشاره شده است ،لیکن اشارات
جزئی مندرج در این قـوانین و مقـرررات ،در خصـوص شناسـایی ماهیرـت داده شخصـی
نکتهی ویژهای ندارد و بیان آنها مفید نیست؛ بدینجهت باید با استفاده از مبانی حقـوق
ایران و فقه امامیه ،ماهیرت داده شخصی تبیین شود.
جهت تبیین ماهیرت داده شخصی و بررسی ابعاد مـاهوی دادهی شخصـی ابتـدا بایـد
روشن شود که آیا دادهی شخصی دارای ابعاد مالی است و بـه عبـارتی در زمـره امـوال
است؟ جهت بررسی این امر باید مفهوم مال در نظام حقـوقی ایـران بیـان شـود .در ایـن
خصوص باید گفت که قانون مدنی ایران تعریفی از مال ارائه نکرده و تنها به بیان اقسام
اموال و احکام مربوط به مـال در بـاب نخسـت کتـاب اول پرداختـه اسـت ،لـیکن مـال
توس حقوقدانان و فقها تعریف شـده اسـت؛ بـدین توضـیت کـه برخـی از حقوقـدانان
(امامی )27/1 :1384 ،اموال را اشیائی میدانند کـه دارای ارزش مبادلـه باشـند؛ اگرچـه
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مالکی هم نداشته باشند؛ برخی دیگر (عدل ))31 :1385 ،نیز گفتهانـد فـرق بـین مـال و
شیء ایـن اسـت کـه مـال همـواره دارای ارزش مبادله اقتصادی و قابل تقـویم بـه پـول
اسـت ولــی شـیء ممکــن اسـت دارای ارزش مبادلــه اقتصـادی باشــد یـا نباشـد .برخــی
(کاتوزیان )10- 9 :1399 ،نیز گفتهاند که مال به چیزی اطالق می شود که مفیـد باشـد
و نیازی را برآورد؛ خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی و قابل اختصاص یافتن به شخص
یا ملرت معیرن داشته باشد؛ لیکن در عـرف جامعـه و تعریـف مرسـوم ،هـر چیـزی را کـه
دارای ارزش اقتصادی باشد و در برابـر آن پـول یـا مـال دیگـری داده شـود ،بایـد مـال
دانست.
در خصوص چنین ارزش اقتصادی تأمرلی وجود دارد؛ با این توضیت که بایـد گفـت
گرچه معیار ،ارزش اقتصادی نوعی است و عرف میزان سـنجش چنـین ارزشـی (ارزش
اقتصــادی مطلــق) اســت (جعفــری لنگــرودی )103 :1370 ،لــیکن در نگــاه برخــی از
حقوقدانان (کاتوزیان )11 :1399 ،ارزش نسبی نیز کافی اسـت و بیـان شـده اسـت کـه
وجود ارزش برای یک شـیء ازنظـر دو طـرف قـرارداد ،در حالیکـه احتمـال دارد در
بازار برای آن شیء ارزشی وجود نداشـته باشـد کـافی اسـت  -البتـه روشـن اسـت کـه
انگیزه معامله نیز باید مشرو و عقالیی باشد  -لیکن بایـد گفـت میـزان سـنجش ارزش
نسبی نیز عرف است؛ بدین توضیت که زمانی چنین ارزشی وجود دارد که اگر شخصی
ثالثِ متعارفی در جای دو طرف قرارداد واق شود برای آن شـیء چنـین ارزشـی قائـل
گردد.
از منظر فقه امامیه نیز معناى مال ،ملک و مالکیرت عرفى یا لغوى است که به شـر و
نیز به دلیل شرعى نیاز ندارد ،بلکه براى آنها عرف و لغت را باید دید ،چنانکـه دربـار
دیگر الفاظى که حقیقت شرعیره ندارند نیز چنـین اسـت (نراقـی)113 :1375 ،؛ بنـابراین
باید گفت مال عبارت از آن چیزى است که عقال به آن رغبت دارنـد و یـا آن چـه کـه
در مقابل آن مـالى داده مىشـود (فاضـل لنکرانـی299/2 :1396 ،؛ حکـیم ،بیتـا325 :؛
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خمینی)10/3 :1392 ،؛ در عین حال ،برای مالیرت داشتن یک شیء از منظر فقـه امامیـه،
چنین شیئی باید مناف حالل نیز داشته باشد (شیخ انصاری55/2 : 1410 ،؛ ذهنی تهرانی،
 ،)137/1 :1369یعنی برای مال بودن باید دو شرط رغبت عقال و منفعت حـالل وجـود
داشته باشد (مناف محلرله مقصوده) .بدین جهت است که برخی از اشیاء مانند شـراب یـا
خوک با وجود این که از نظر عقال مال محسوب میشوند ولـی بـه خـاطر اینکـه فاقـد
امضای شار هستند و شر آنها را مال نمیداند ،مالیرت خود را از دست میدهد و هیچ
یک از احکام و آثار اموال در خصوص آنها وجود ندارد (مکارم شیرازى.)30 :1426 ،
به عالوه ،از منظر فقه امامیه ،مال مختصر به اعیان نیست چنـان کـه عـرف و لغـت آن را
اعمر از عین و منفعت مىداند (انصاری شوشتری.)190/1 :1415 ،
با توجه به تعاریف مذکور باید گفت که مـال از منظـر حقوقـدانان و فقهـای امامیـه
چند شرط اصلی دارد که مفید بودن ،قابلیرت اختصاص به شخص یا ملرت معین و ارزش
اقتصادی است؛ البته چنین ارزشی عالوه بر این که توس عرف تائیـد شـده اسـت بایـد
مورد پذیرش شر هم باشد  -روشن است که عدم مخالفـت شـر نیـز کـافی اسـت.-
همچنین به طور معمول ،اموال ،قابلیرت معاوضه (ارادی و معورض) و قابلیرت نقل و انتقال
(اعم از ارادی و قهری؛ معورض و غیر معورض) نیز دارند.
با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که برای مال از نگـاه حقـوق ایـران و فقـه امامیـه
بیان شد و تبیین این امر که عرف در تعیین مصـادیق مـال ،نقـش برجسـتهای دارد ،بایـد
گفت که با توجه به پیشـرفت فنـاوری اطرالعـات و تغییـر جامعـه بـه طـور منطقـی بایـد
مصادیق مال روز به روز گستردهتر شوند؛ بـهعنوان نمونـه ،از نظـر برخـی فقهـا (فاضـل
لنکرانی )329/2 :1396 ،امروزه کسی در مال بـودن حــقر بهرهبـرداری از آثـار ادبـی و
هنری ،اختـرا و مصادیق مختلف مالکیرتهای معنوی شـکری نـدارد ،چراکـه «مـال» در
تعریف عقال ،امرى اعتبارى است و عینیرت در آن دخالتى ندارد و شامل مناف اعیان نیـز
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مىشود ،بنابراین برخی حقوق مانند حقر بهرهبرداری از آثار ادبی و هنری مطـابق سـیر
عقال مشمول مصادیق مال است.
در خصوص دادههای شخصی نیز با توجه به نظر عرف سه ویژگی اصلی مال ،برای
داده شخصی وجود دارد ،چراکه مفید بودن و ارزش اقتصـادی در خصـوص دادههـای
شخصی وجود دارد و حتی دادههای شخصی افراد عادی نیز ارزشـمند هسـتند1و چنـین
دادههایی ارزش اقتصادی به دنبـال دارنـد )(Singh, 2016: 138؛ بـه عنـوان مثـال،
بسـیاری از کسـب وکارهـای نوآورانـه موفرـق ،ماننـد شـبکههای اجتمـاعی ،موتورهـای
جستجو ،شرکتهای تبلیغاتی با دادههای شخصـی پیشـرفت میکننـد و موفرقیـت آنهـا
غالباً با مقدار دادههای موجود برای آنها تعیـین میشـود )(Purtova, 2015: 5؛ بـه
دلیل همین ارزشمندی ،بخش عمومی و خصوصی دادههای شخصـی را جمـ آوری و
پـردازش میکننـد ) .(Glushko et al., 1999: 7بـه عـالوه ،دادههـای شخصـی
قابلیرت اختصاص به شخص معیرن را نیز دارند – ویژگی سـوم مـال -بنـابراین بایـد بیـان
نمود که عرف امروز در مال بودن دادههای شخصی تردیدی ندارد.
در صورت مال بودن دادهی شخصی ،تمـامی مبـانی و حمایتهـایی کـه بـه جهـت
محترم بـودن امـوال وجـود دارد ،در خصـوص دادههـای شخصـی نیـز جـاری هسـتند.
همچنین بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده محترم بودن مال غیر ،قاعده اتالف ،قاعـده
ضرر و برخی ادله مانند ادله احکـام وضـعی و تکلیفـی غصـب و سـرقت کـه در فقـه
امامیه بیان شده است در خصوص دادههای شخصی نیز وجود دارد .این قواعد و ادله از
نگاه فقها منشأ آثار و احکام متفاوتی است که بسیاری از این آثـار و احکـام در حقـوق
نیز برای اموال بیانشده است .به عنوان نمونه باید گفت طبـق قاعـده محتـرم بـودن مـال

 .1این جمله مشعر به این امر است که بحث اصلی ،بررسی مال بودن دادههای شخصی افراد مشهور که به
اصطالح در مورد آنها حقر شهرت نیز وجود دارد ،نیست؛ بلکه مسأله بررسی مال بودن دادههای شخصی افراد
عادی است.
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غیر ،تصررف در مال دیگران جایز نیست (منتظری207/8 :1367 ،؛ فیض.)204 :1387 ،
گرچه در نگاه برخی از فقها ،مستنب از روایات مربوط به محترم بـودن مـال غیـر ،ایـن
قاعده صرفاً حرمت تکلیفی را ثابت میکند و ضمان را به دنبال ندارد (ر.ک :طباطبـائی
قمی444/7 :1426 ،؛ مامقانی ،)281/2 :1323 ،لیکن باید گفت این قاعده ،مثبِت ضمان
نیـز اسـت (موسـوی بجنـوردی1)4/1 :1379 ،بنـابراین ضـمان و جبـران خسـارت بـرای
شخص موضو داده از این قاعده قابل استنباط است .همچنـین بحـث ضـمان و جبـران
خسارت در صورت تعررض به دادههای شخصی از قاعده اتالف که مبیرن حکم وضـعی
ضمان است (موسـوی بجنـوردی3/1 :1379 ،؛ خـوئی 90/3 :1410 ،و -)91در حقـوق
این بحث تحت عنوان اتالف و تسبیب قابـل بررسـی اسـت  -و ادلـه احکـام تکلیفـی و
وضعی غصب و سرقت نیز ثابت است ،بدین توضیت که با مال بودن دادههای شخصـی
اگر کسى به دادههای شخص دیگرى تعـررض نمـوده و در آن تصـررف کنـد ایـن کـار
عنوان «غصب» و بلکه عنوان «سرقت» دارد؛ در حالیکـه غصـب و سـرقت در شـریعت
اسالم ،حرام و موجب ضمان است (مکارم شیرازی.)497- 496/2 :1427 ،
همچنین به موجب قاعده ضرر ،اگر تعررض بـه دادههـای شخصـی موجـب ضـرر
شخص موضو داده شود ،چنین ضرری از طریق قاعدهی ضـرر قابـل جبـران اسـت.
البته استناد بهقاعدهی ضرر جهت اثبات ضمان در فقـه ،محـلر اخـتالف اسـت .بـدین

 .1برای ضمان مؤیدات مختلفی قابل بیان است از جمله اینکه:
 بدون وجود حکم وضعى ،صرف حکم تکلیفى نمىتواند بازدارنده باشد؛ چراکه احترام به مال دیگران درمعنای تکلیفى را صرفاً کسانى رعایت مى کنند که اهل تقوى و خداترس باشند و اما در خصوص افراد بیمبا ت
اثری ندارد (عمید زنجانی.)60 :1391 ،
 «اگر تصرر ف و مزاحمت در اموال مردم حرام است ،این عمل حرام مادام که توس متصررف جبران و تدارکنشود ،کماکان در حال ارتکاب محسوب مىشود و به اصطالح حقوق معاصر« ،جرم مستمرر» است ،چون
مزاحمت تداوم دارد و رف مزاحمت جز از طریق تدارک مال تصررف شده محقرق نمىگردد؛ بنابراین ،حتى اگر
مفادر روایت حکم تکلیفى باشد ،زمه آن ضمان خواهد بود» (محقرق داماد.)215 :1384 ،
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توضیت که عدهاى از فقها قاعده ضرر را مثبت ضمان نمیدانند ،چـون نقـش ضـرر
این است که حکمى را بردارد نه این که حکمى را ثابـت کنـد (شـیخ انصـاری:1411 ،
346 -345/3؛ نائینی .)221/2 :1373 ،در واق  ،دامنهی قاعـدهی ضـرر را منحصـر در
امور وجودی میدانند ،لیکن برخـی از فقهـا (طباطبـائی302/2 :1404 ،؛ محقرـق دامـاد،
 )161 :1384براى اثبات ضمان ،بهقاعدهی ضرر تمسرک کردهاند؛ چراکـه دامنـه ایـن
قاعده را بر امور عدمی هم توسعه داده که در این صورت ،عدم ضمان و عدم مسئولیت
در فرضی که دادههای شخصی مورد تعررض قرارگرفته و موجب ضـرر شـود ،حکمـی
ضرری است و باید نفی گردد .در نتیجه ،نفی عدم ضمان ،مساوی با ضمان و مسـئولیت
شخص متعررض به دادههای شخصی است (قبولی درافشان و محسنی.)194 :1391 ،
تاکنون در خصوص ماهیرت دادههای شخصی ،مال بودن و وجود ابعاد مالی روشـن
شد .ابعاد مالی داده شخصی (ابعاد مادی) ،حق انحصاری هرگونه بهرهبرداری از دادهی
شخصی اسـت .بهرهبـرداری متناسـب بـا دادهی شخصـی از طریـق پـردازش اسـت کـه
مصادیق آن در شـماره  2مـاه  - GDPR 4ماننـد جمـ آوری ،ضـب  ،ذخیـره سـازی،
استفاده کردن ،افشاء یا منتشر کردن بیان شده است ).(EUR-Lex, 2016: 33
لیکن بایـد گفـت کـه ماهیرـت دادههـای شخصـی ،منحصـر در ابعـاد مـالی نبـوده و
دادههای شخصی دارای بُعد غیر مالی (معنوی) نیز هستند .دادههای شخصی نظیر برخی
مصادیق مالکیرت معنوی دارای دو بُعد مالی و غیر مـالی (معنـوی) هسـتند و مـاهیرتی دو
جنبهای دارد .ابعـاد معنـوی دادههـای شخصـی ،حقـوقی اسـت کـه وابسـته بـه شـخص
موضو داده است .این حقوق در نظام حقوقی ایران مورد تصریت قـرار نگرفتهانـد ،امـا
در مــواد  12الــی  – GDPR 22جــام تــرین ســند قــانونی نســبت بــه حفاظـت از داده
شخصی  -به آنها اشاره شده است ) .(EUR-Lex, 2016: 39-46چنین حقـوقی از
جمله دریافت اطالعات در مورد پردازش دادههای شخصی ،دسترسی شخص موضـو
داده به دادههای شخصی مربوط به خود ،حق تصـحیت دادههـای شخصـی نادرسـت یـا
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ناقص و حذف دادههای شخصی (فراموششدن) ،حـقر محـدودیت پـردازش دادههـای
شخصی ،حقر انتقال داده ،اعتراض به پردازش دادههای شخصی برای اهداف بازاریـابی
و یا زمینه های مربوط به موقعیرت های ویژه و عدم قـرار گـرفتن در معـرض تصـمیمات
خودکار است.
تمامی این حقوق ،وابسته به شخص موضو داده است و قابلیرت معاوضه یـا قابلیرـت
نقل و انتقـال ندارنـد .بـه عنـوان نمونـه ،شـخص موضـو داده حـق دارد کـه از وجـود
هرگونه عملیات پردازش بر روی دادههای شخصی خود و از مبـانی قـانونی پـردازش و
اهداف آن مطرل شود؛ یا در جایی کـه پـردازشِ داده هـای شخصـی بـه طـور منفـی بـه
حقوق و آزادی های اشخاص موضو داده آسـیب مـی رسـاند؛ بخصـوص زمـانی کـه
پردازش غیر قانونی است یا پردازش شامل دادههای نادرسـت یـا نـاقص اسـت ،حقـوق
مختلفی برای اشخاص موضو داده وجود دارد که بـه آنهـا اجـازه میدهـد تـا فعالیـت
های پردازشی را محدود کنند یا تحت تأثیر قرار دهند .این حقوق ،حقر تصـحیت ،حـقر
حذف و حقر محدودیرت پردازش است؛ یا حقر انتقال داده که کنتـرلِ شـخص موضـو
داده را بر روی داده هایش در جـایی کـه پـردازش بـا ابـزار خودکـار انجـام مـیشـود،
افزایش میدهد و امکان انتقال دادههای شخصی از یـک کنترلکننـده بـه کنترلکننـده
خاصـی بـه شـخص موضـو
ر
دیگر را فراهم میکند؛ یا حقر اعتراض که تحـت شـرای
داده ،حقر اعتراض نسبت به پردازش را میدهد تا کنترلکننده را ملزم بـه خـودداری از
پردازشِ بیشتر دادههای شخصی شخص موضو داده کند؛ یا حـقر عـدم قرارگیـری در
معـرض تصـمیمگیری خودکـار کـه تصــمیمگیری خودکـار را محـدود میکنـد ،زیـرا
پردازش براساس تصمیمگیری خودکار حقوق و آزادیهای شـخص ،موضـو داده را
در معرض خطر قرار میدهد.
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با تبیین ماهیرت دو جنبهای دادههای شخصی – ماهیرتی مرکب از بعد مالی و بعد غیر
مالی -اکنون با توجه به این ماهیرت ویژه نسبت به دادههای شخصی ،باید ماهیرت حقر بر
دادههای شخصی بررسی شود.

 -2شناسایي ماهیّت حقّ بر داده شخصـي و معرّفـي بسـتر حقـوقي
مناسب جهت حمایت
باوجود مال بودن دادههای شخصی ،ماهیرت حقر بر دادههای شخصی میتوانـد حـقر
مالکیرت باشد ،لیکن همان طور که بیان شد گرچه دادههای شخصی مال هسـتند و ابعـاد
مالی دارند لیکن چنین دادههایی بُعد دیگری نیز دارند که بُعد غیر مالی است.
باید گفت که باوجود چنین ماهیرت ویژهای ،در خصوص حقر بر دادههـای شخصـی
نمیتوان از حقر مالکیرت مرسوم و متعارف استفاده نمود .حقر مالکیرت در معنای مرسـوم
خود که از ماده  30قانون مدنی قابل استنباط است  -این ماده مبیرن آن است کـه مالـک
نسبت به مایملک خود ،حقر همه گونه تصررف و انتفا را دارد مگر مواردی کـه قـانون
استثناء کرده باشد  -با حقر بر دادههای شخصی قابل تطبیق نیست؛ چراکه بـرای جریـان
حقر مالکیرت مرسوم قابلیرت معاوضه و قابلیرت نقل و انتقال وجود دارد ،در حالیکه ایـن
دو قابلیرت در ابعاد مالی دادههای شخصی به دلیـل ماهیرـت ویـژه بـا محـدودیرت روبـرو
است و در ابعاد معنوی نیز به طور ذاتی ممکن نیست ،زیرا این ابعاد وابسته به شخصـیرت
شــخص موضــو داده هســتند .در واقـ بایــد گفــت کــه در ابعــاد معنــوی انعکاســی از
شخصیرت شخص موضو داده وجود دارد ،این ابعاد قـائم بـه شـخص اسـت و مسـتحقر
اصلی دادههای شخصی به صورت دائمی شخص موضو داده است.
اکنونکه روشن شد که حقر بر دادههای شخصی ،حـقر مالکیرـت مرسـوم – مـذکور
در ماده  30قانون مدنی  -نیست باید بررسی نمود کـه آیـا دادههـای شخصـی از طریـق
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حقوق مالکیرت معنوی قابل حمایـت اسـت؟ چراکـه حقـوق مالکیرـت معنـوی نیـز حـقر
ویژهای است (کاتوزیان )23 :1399 ،که کامالً مطابق با حقر مالکیرت مرسوم نیست.
 -1-2حمایت از داده شخصي بر اساس حقوق مالکیّت معنوی
در برخـی پژوهشهـا ;(Glancy, n.d. 1; Samuelson, 2000: 1125
) Singh, 2016: 127از دادههـای شخصـی بـهعنوان یـک دارایـی غیـر مـادی و
ناملموس1سخن به میان آمده است .این پژوهشها به دنبال این هدف هستند که از بستر
حقــوق مالکیرــت معنــوی ،از دادهی شخصــی حمایــت نماینــد .در واق ـ  ،رویکــرد ایــن
پژوهشها مشترک و نزدیک دانستن ماهیرت داده شخصی و ماهیرت برخـی از مصـادیق
حقوق مالکیرت معنوی است تا بدین ترتیب ،حقر بر دادههای شخصی را در زمره حقوق
مالکیرت معنوی بدانند.
جهت جریان حقوق مالکیرت معنـوی نسـبت بـه داده هـای شخصـی بایـد بـه تطبیـق
ماهیرت داده شخصـی و ماهیرـت مصـادیق حقـوق مالکیرـت معنـوی  -حـقر پایگـاه داده،
حقوق پدیدآورنده آثار ادبی و هنـری 2و حقـوق مالکیرـت صـنعتی  -پرداختـه شـود تـا
روشن شود دادههای شخصی به کدام یک از مصادیق حقوق مالکیرت معنـوی نزدیـک
است تا بتوان به دلیل این قرب ،حقوق مالکیرت معنوی را بر داده شخصی بار نمود.
الف -حقّ بر داده شخصي و حقّ پایگاه داده

1. intangible property
 .2در بسیاری از مناب (محسنی و قبولی درافشان(Colston, 2001: 5; Freedman, )96-94 :1394 ،
) 2002: 38; Ginsburg, 1997: 171; Trosow, 2004: 553حقر بر پایگاه داده ،حقری ویژه و در
ق بر پایگاه داده ،حقری خاص و جدای از
اصطالح تین  Sui generisاست ،این امر بدین معنا است که ح ر
ق بر پایگاه داده مقایسه خواهد شد و
حقوق پدیدآورنده اثر است؛ بدین علرت ابتدا حقر بر داده شخصی با ح ر
سپس با حقوق پدیدآورنده اثر ،چراکه این دو حقر از مصادیق حقوق مالکیرت معنوی  -حقر بر پایگاه داده و
حقوق پدیدآورنده اثر  -متفاوت از هم هستند.
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در بســیاری از مــوارد ،مجموعــهای از دادههــای شخصــی پــس از جمــ آوری و
پردازش ،بـه شـکل یـک پایگـاه داده در میآینـد ) .(Barday et al., 2020: 1در
واق  ،پایگاه داده مجموعهای سازمانیافته و متشکرل از دادههای شخصی است که غالبـاً
به صورت الکترونیکی از یک سیستم رایانه قابـل دسترسـی اسـت و در مـوارد مختلفـی
مانند سوابق پزشکی ،مالی و  ...قابلاستفاده باشـد ) ،(Rolls et al., 2012: 1بـدین
جهت ،یک پایگاه داده حاوی دادههای شخصی اشـخاص حقیقـی اسـت .گرچـه یـک
پایگاه داده در بسیاری از موارد ،متشکرل از داده های شخصـی اشـخاص حقیقـی اسـت
لیکن حقر بر پایگاه داده با حقر بر داده شخصی قابل تطبیق نیست .علرت عدم انطباق ایـن
است که گرچه دسترسی یا استفاده از تمام یا بخشی از یک پایگاه داده بـدون رضـایت
مالک یا پدیدآورنده آن ،نقض حقـوق پدیدآورنـده پایگـاه داده اسـت و بایـد جبـران
خسـارت شـود ) ،(Singh, 2016: 128امـا نکتـهای بسـیار مهـم وجـود دارد و آن
اینکه مالک یا پدیدآورنده پایگاه داده ،با شخص موضو داده کـه مالـک و مسـتحقر
اصلی داده شخصی است ،تفاوت دارد .در واق یک پدیدآورنده پایگاه داده با تالشـی
که میکند یک پایگاه داده را ایجاد نموده است و بدین جهت حقـوق پایگـاه داده نیـز
مربوط به پدیدآورنده پایگاه داده است  -گرچه حقوقی نیز برای شخص موضـو داده
در پایگاه داده وجـود دارد – در واقـ بایـد گفـت کـه علرـت حمایـت از پایگـاه داده،
اهمیرت دادن به تالش و سرمایهگذاری پدیدآورنده آن است )(Colston, 2001: 5
در حالیکه اشخاص موضو داده در این خصوص نقشی ندارند .بدین ترتیـب اگـر بـا
مدراقه به مسأله نگـاه کنـیم ،پایگـاه داده ،متعلرـق حـقر اشـخاص موضـو داده نیسـت تـا
بخواهیم حقر بر پایگاه داده را با حقر بر دادههای شخصـی مقایسـه نمـاییم ،بلکـه پایگـاه
داده ،متعلرق حقر پدیدآورنده پایگاه داده است که شخصی جدا از شخص موضو داده
است.
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چنین افتراقی در حقوق اترحادیـه اروپـا نیـز وجـود دارد ،زیـرا اترحادیـه اروپـا بـرای
پدیدآورنده پایگاه داده ،حقوق جداگانهای را لحا نموده و سند قانونی مسـتقلر مقـررر
کرده است  -در سال  1996پارلمان و شورای اروپا ،دسـتورالعمل  96/9/ECرا بـرای
حفاظت قانونی از پایگاه داده تصویب نموده است -1تـا حـقر بـر پایگـاه داده بـه انـدازه
کافی توس قانونگذاری حفاظت شود و حمایت با قوانین ملری در سراسر اترحادیه اروپـا
متفــاوت نباشــد )(EUR-Lex, 1996:21؛ در عــین ای ـن کــه ســندهای قــانونی در
خصوص حمایت از حقوق اشـخاص موضـو داده و دادههـای شخصـی وجـود داشـته
است.
در قوانین موضوعه ایران ،بستر قانونی مستقلری به حـقر بـر پایگـاه داده و حمایـت از
پدیدآورندگان پایگاه داده نپرداخته است و صرفاً در پیشنویس یحه قانون حمایت از
سازندگان پایگاههای داده که توس شورای عـالی انفورماتیـک کشـور در سـال 1380
تدوین شده ،به این امر پرداخته شده است .به موجـب مـواد  3و  4پیشـنویس مـذکور،
«پایگاه داده ،مجموعهای از مطالب مستقلر ،داده یا اطرالعاتی است که به طـور مـنظرم یـا
توسـ
روشمند ترتیـب یافتـه  -کـه در ایـن قـانون بـه آن اثـر نیـز اطـالق میشـود  -و ر
ابزارهای الکترونیکی یا هر واس دیگر قابل دستیابی است»؛ همچنـین «سـازنده پایگـاه
داده عبارت از هر شخص حقیقی یا گروهی از اشخاص حقیقـی یـا شخصـیرت حقـوقی
است» از تعاریف مذکور قابل استنباط است کـه پایگـاه داده ،بـا داده شخصـی2و بـالترب
پدیدآورنده پایگـاه داده بـا شـخص موضـو داده متفـاوت اسـت و بـدینجهت ،حـقر
1. Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11
March 1996 on the legal protection of databases
 .2به موجب  GDPRداده شخصی به معنای هر اطالعاتی است که مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل
شناسایی (شخص موضو داده) است .یک فرد حقیقی قابل شناسایی کسی است که به طور مستقیم یا غیر
مستقیم ،به ویژه با ارجا به یک شناسه از جمله نام ،شماره شناسایی ،اطالعات مکانی ،شناسه آنالین یا به یک یا
چند ویژگی خاص مانند هویرت فیزیکی ،فیزیولوژیکی ،روانی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن فرد حقیقی،
شناسایی شود (.)EUR-Lex 2016, 33
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پایگاه داده ،قابل تطبیق با حقر بر داده شخصی نیست .همچنین در ماده  12پیشنویس نیز
برای سازنده پایگاه داده حقوق مختلفی بیان شده است1که متفاوت از حقـوق اشـخاص
موضو داده است؛ بنابراین میتـوان گفـت چنـین افتراقـی در نظـام حقـوقی ایـران نیـز
وجود دارد.
ب -حقّ بر داده شخصي و حقوق پدیدآورنده آثار ادبي و هنری
در خصوص حمایـت از داده شخصـی از بسـتر حقـوق مالکیرـت معنـوی ،برخـی از
نویسندگان ) (Samuelson, 2000: 1146 & 1147نیز حقر بر دادههای شخصی
را مشابه با حقوق پدیدآورنده اثر دانستهاند .بدین توضیت که پدیدآورنـده اثـر ،حقـوق
معنوی مختلفی دارد که به رسمیرت شناخته شده است .این حقوق ،حـقر انتسـاب اثـر بـه
پدیدآورنده ،حقر افشای اثر ،حقر حفظ تمامیرت یا حرمت اثر (حفظ اثر از هرگونه تغییر
یا تحریف) است2.این حقوق به طورکلری بر حمایت از ابعاد شخصیرتی پدیدآورنده اثـر
تمرکز دارند .از نظر نویسنده مذکور ،درنظرگرفتن حقوق مشابه برای اشخاص موضو
داده و دادههای شخصی میتواند ارزش دادههـای شخصـی را پررنـ

نمایـد .اعطـای

چنین حقوقی به اشخاص موضو داده میتواند از مناف مبتنی بر شخصیرت که افـراد در
دادههای شخصی خود دارنـد حفاظـت کنـد ،زیـرا شـخص موضـو داده بـر دادههـای
شخصـی خـود حتـی زمـانی کـه دادههـا در دسـت اشـخاص ثالـث هسـتند نیـز منفعــت
(حقوقی) دارد ).(Samuelson, 2000: 1148

 .1ماده « -12سازنده پایگاه داده دارای حقوق انحصاری به شرح زیر است:
 تکثیر موقت یا دائم پایگاه داده به هر وسیله یا به هر شکلی جزئ ًا یا کالً؛  -ترجمه ،تطبیق ،ترتیب یا هر نوتغییر در پایگاه داده؛  -هر نو تکثیر ،توزی  ،ارتباط ،نمایش یا اجرای عمومی که ناشی از اعمال فوق باشد؛  -هر
شکل از توزی عمومی پایگاه داده یا نسخه هایی از آن؛  -هر نو ارتباط ،نمایش یا اجرای عمومی پایگاه داده».
 .2در برخی مناب )( (Streibich, 1976: 74محسنی و قبولی درافشان )169 :1391 ،عالوه بر حقوق مذکور
در خصوص حقوق معنوی پدیدآورنده اثر ،حقر دیگری نیز تحت عنوان حقر بر اصالح و استرداد بیان شده است.
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با وجود قابلیرت جریان چنین حقوقی معنوی بر اشـخاص موضـو بایـد گفـت کـه
جریان حقوق معنـوی پدیدآورنـده اثـر بـر اشـخاص موضـو داده ،نمیتوانـد مـالک
واحدی باشد تا بتوان از این طریـق ،از داده شخصـی بهوسـیله حقـوق مالکیرـت معنـوی
حمایت نمود ،زیرا ماهیرت اثری که پدیدآورنده آن را ایجاد کرده است با ماهیرـت داده
شخصی یکسان نیست تا بتوان از بستر حقوق پدیدآورنده اثر ،از داده شخصی حمایـت
نمود ،بلکه صرفاً حقوق معنوی مشابه بـرای پدیدآورنـده اثـر و شخصـی موضـو داده
وجود دارد ). (Hansmann & Santilli, 2007:95
از منظر قوانین موضوعه ایران نیز با توجه به قانون حمایت حقوق مؤلرفان و مصـنرفان
و هنرمندان مصورب  1348بین اثرِ پدیدآورندهی اثر بـا دادهی شخصـی تفـاوت وجـود
دارد؛ چراکه به موجب ماده  2این قانون 1،آثاری که موردحمایت هستند و بـه صـورت
حصری بیان شده اند به لحا ماهیرت حتی مشابه با داده شخصی نیستند تا بتوان از بسـتر
حقوق پدیدآورنده اثر از اشخاص موضو داده و داده شخصی حمایت نمود؛ زیـرا در
حقوق مالکیرـت ادبــی و هنــری از شــکل بیــان ایـدهها حمایـت میشـود و خالقیــرت
موردحمایت  ،خالقیرت در انتخاب و تنظـیم کلمــات ،نـت هـای موســیقی ،رن

هـا و

 .1ماده « -2اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
 کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ف رنی و ادبی و هنری؛  -شعر و ترانه و سرود وتصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضب یا نشر شده باشد؛  -اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در
صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضب یانشر شده
باشد؛  -اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضب یا نشر شده باشد؛  -نقاشی و تصویر و طرح و نقش و
نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خ های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسرمی که به هر طریق وروش
به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛  -هرگونه پیکره (مجسرمه)؛  -اثر معماری از قبیل طرح و نقشه
ساختمان؛  -اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابدا پدید آمده باشد؛  -اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا
صنعتی و نقشه قالی و گلیم؛  -اثر ابتکاری که بر پایه فرهن

عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی

پدید آمده باشد؛  -اثر فنی که جنبه ابدا و ابتکار داشته باشد؛ -هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر
از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد».
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اَشـکال و  ...اسـت (پیلوار )20 :1394 ،که با داده شخصی متفـاوت اسـت؛ هرچنـد کـه
حقوق پدیدآورنـده اثـر مقـررر در مـاده  3قـانون حمایـت حقـوق مؤلرفـان و مصـنرفان و
هنرمندان مصورب  1348یعنی حقر «بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثـر» بـر شـخص
موضو داده قابل جریان باشد.
ج -حق ّبر داده شخصي و حقوق مالکیّت صنعتي
مطابق با قانون ثبت اختراعات ،طرحهـای صـنعتی و عالئـم تجـاری مصـورب 1386
مصادیق حقوق مالکیرت صنعتی اخترا  ،طرح هـای صـنعتی ،عالئـم و نامهـای تجـاری
است .جهت تطبیـق مصـادیق مـذکور بـا داده شخصـی بایـد هـر یـک از ایـن مصـادیق
تعریف شود.
اخترا مطابق با ماده  1قانون ثبت اختراعات ،طـرح هـای صـنعتی و عالئـم تجـاری
مصورب « 1386نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولـین بـار فرآینـد یـا فـرآوردهای
خاصر را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه ،فنر ،فنراوری ،صنعت و مانند آنها حلر
مینماید» .طرحهای صنعتی به موجب ماده  20قانون مذکور «هرگونه ترکیـب خطـوط
یا رن

ها و هرگونه شکل سهبعدی با خطوط ،رن

ها و یـا بـدون آن ،بهگونـهای کـه

ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنای دستی را تغییر دهد ،اسـت».
همچنین مطابق ماده  30قانون مذکور عالمت ،عالمت جمعی و نام تجاری عبارتاند از
«الف -عالمت یعنی هر نشان قابلرؤیتی که بتواند کا ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا
حقوقی را از هم متمایز سازد؛ ب  -عالمت جمعـی یعنـی هـر نشـان قابـلرؤیتی کـه بـا
عنــوان عالمــت جمع ـی در اظهارنامــه ثبــت معررف ـی شــود و بتوانــد مبــدو و ی ـا هرگونــه
خصوصیرات دیگر مانند کیفیرت کا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از ایـن
نشان تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده جمعی استفاده میکننـد متمـایز سـازد؛ ج-
نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معررف و مشخرصکننده شـخص حقیقـی یـا حقـوقی
باشد».
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با توجه به تعاریف مذکور از مصادیق مختلف حقوق مالکیرت صنعتی و مقایسه آنها
با تعریف داده شخصی که به معنای هر اطالعاتی است کـه مربـوط بـه شـخص حقیقـی
شناخته شده یا قابل شناسایی (شخص موضو داده) و موجب شناسایی شخصی حقیقی
است ،باید گفت اخترا و طـرح صـنعتی از مصـادیق مـذکور منطبـق بـر داده شخصـی
نیست؛ بدینجهت حقر بر آنها نیز قابل جریان بر داده شخصی نمیباشد.
با این حال ،به نظر میرسد از میان مصادیق مذکور نام تجـارتی کـه بـا عنـوان اسـم
تجارتی در باب چهاردهم قانون تجـارت مصـورب  – 1311مـواد  576الـی  - 582بیـان
شده است ،مشابه داده شخصی است؛ زیرا از منظر حقوقی ،اسم تجـارتی عنـوانی اسـت
حاکی از شهرت تاجر که تحت آن عنوان ،معررفی و مشهور میشود ،این عنوان ممکـن
است اسم خانوادگی خود تاجر باشد (دمرچیلی و دیگران )886 :1395 ،در عین اینکه
نام و نام خانوادگی اطالعـاتی اسـت کـه موجـب شناسـایی شـخص حقیقـی اسـت و از
مصادیق داده شخصی نیز است ).(European Commission, 2019
اگر با مداقره مسأله واکاوی شود ،روشن میشود که نام تجارتی نیز قابـل انطبـاق بـا
دادهی شخصی نیست ،زیرا یکی از ویژگیهای مهـم دادهی شخصـی غیـر قابـل انتقـال
بودن در ابعاد معنوی و محدودیت انتقال در ابعاد مادی است ،اما مطابق ماده  579قانون
تجارت مصورب « 1311اسم تجارتی قابل انتقال است»؛ بنابراین حتی اگر اسـم تجـارتی
با نام خانوادگی تاجر یکی باشد ،جواز انتقال اسم تجارتی از بین نمیرود و فروش اسم
تجارتی نیز تاجر را از استفاده از نام خانوادگی محـروم نمیکنـد ،بـه شـرط آنکـه نـام
خانوادگی را برای تجارت اسـتعمال نکنـد .در موقـ واگـذاری اسـم تجـارتی کـه نـام
خانوادگی باشد معمول بر این است که انتقال گیرنده نام خود را در ذیـلِ آن بـه عنـوان
جانشین اضافه میکند یا این که در مقابل اسم تجارتی کلمه قدیم اضافه میشود تا هـم
اسم تجارتی سابق ذکر شود و هم توهرمی برای مشتریان نسبت به شخص تـاجر حاصـل
نشود (ستوده تهرانی .)97-96 :1375 ،از چنین حکمی در خصـوص نـام تجـارتی قابـل
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استنباط است که ماهیرت نام تجاری و داده شخصی متفاوتاند و منطبق بـر هـم نیسـتند،
گرچه هر دوی آنها معررف و مشخصکننده شخصی حقیقی هستند .بدینجهت اگر نام
خانوادگی به عنوان اسم تجارتی مورد استفاده قرارگیرد ،صرفاً اسم تجـارتی اسـت کـه
از طریق بسترهای مربوط به اسم تجارتی قابـل حمایـت اسـت و مصـداق داده شخصـی
نیست.
این امر در خصوص عالمت تجاری نیـز قابـل بیـان اسـت ،بـدین توضـیت کـه اگـر
عالمت تجاری شامل نـام خـانوادگی شـخص حقیقـی باشـد ،صـرفاً بـه عنـوان عالمـت
تجاری قابل حمایت است و الزامات عالمت تجاری ،مانند ثبت در قالـب عالمـت زم
است و مصداق داده شخصی ای که قابلیرت شناسایی شخص حقیقی را فراهم میسـازد،
نیست .البته عالمت تجاری در مقام مقایسه با داده شخصی نسبت بـه نـام تجـارتی وجـه
بُعد دیگری نیز دارد .بدین بیان که عالمت تجاری برخالف نـام تجـارتی کـه معـررف و
مشخرصکننده شخص حقیقی یا حقوقی است؛ مطابق با بنـد الـف مـاده  30قـانون ثبـت
اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصورب  ،1386معرف «کا ها یا خـدمات
اشخاص حقیقی یا حقوقی» است .این تفاوت در نظرات دکتـرین نیـز دیـده مـی شـود،
بدین بیان که اسم تجارتی مبیرن و معـررف تولیـد کننـده یـا تـاجر اسـت ،لـیکن عالمـت
تجــاری محصــو تِ صــاحب عالمــت را از محصــو ت ســایرین متمــایز میســازد
(میرحسینی.)325 :1385 ،
فارغ از عدم انطباق مصادیق حقوق مالکیرت معنوی بر داده شخصی که روشـن شـد
هیچ یک از مصادیق حقوق مالکیرت معنوی کامالً قابل تطبیق با داده شخصی نیست؛ بـه
طورکلری حقـوق مالکیرـت معنـوی بـرای حمایـت از دادههـای شخصـی مناسـب نیسـت
) ،(Trakman et al., 2019چراکه به نظر میرسد روشهـای جـایگزین و بهتـری
برای حفاظت از داده شخصی از طریق جریان سایر حقوق – در فراز بعد از این حقـوق
بحث خواهد شد  ،-اقدامات نظارتی ،توافقات قراردادی ،نظام جبران خسـارت و سـایر
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ابزارها به جای ایجاد شکل دیگری از مالکیرت معنوی وجود داشته باشد در واق  ،تکثیر
بیشتر اَشکال مالکیرت معنوی ممکن است صحیت نباشـد ) (Glancy, n.d. 2بنـابراین
حمایت از دادههای شخصی از بستر حقوق مالکیرت معنوی ،تنها اقـدام ضـروری نیسـت
).(Samuelson, 2000: 1136
همچنین میتوان گفت حمایت های حقوق مالکیرت معنوی در بسیاری از جنبـههای
حیاتی حفاظت از داده شخصی کافی نیست .به عنوان نمونه ،حقوق مالکیرت معنـوی در
زمان نقض حفاظت از داده شخصی به زیاندیده به درستی کمـک نمیکنـد ،چراکـه بـا
اعمـال حقـوق مالکیرـت معنـوی ،یـک کنترلکننـده داده هـیچ اجبـاری بـرای گــزارش
خسارات یا نقض حفاظت از داده ندارد .در نتیجه ،اگر کنترلکننده داده ملزم نباشـد از
دست دادن داده یا نقض آن را گزارش دهد ،شخص موضو داده تا زمانی کـه قربـانی
سوء استفاده از داده شخصی شود ،بیاطال باقی میماند و در این مواقـ  ،یـک فـرد بـا
انجام هرگونه اقدام اصالحی (جبرانی) 1قادر به کاهش خسارت نیسـت .مطالعـهای کـه
در سال  2008در انگلستان انجام شده است ،نشان میدهـد کـه تنهـا  10درصـد از کـلر
شرکت های بازاریابی که با نقض داده شخصی مواجه شـدهاند ،بـا زیاندیـدگان تمـاس
میگیرند ،زیرا هزینه های مربوط به جبران نقض دادهها ،پیامدهای غیر مسـتقیم آسـیب
به اعتبار و از دست دادن کسب وکار توسـ کنترلکننـده داد شخصـی از انگیزههـای
عدم گزارش دهی نقض دادههای شخصی است ). (Singh, 2016: 131 & 132
اکنون که روشن شد حقر بر داده شخصی با حقوق مالکیرت معنوی قابل تطبیق نبوده
و حمایت از داده شخصی از بستر حقوق مالکیرت معنـوی ممکـن نیسـت ،بایـد در گـام
نهایی به دنبال حقر ویژه دادههای شخصی رفت.
 – 2-2حمایت از داده شخصي بر اساس حق مالکیّت ویژه

1. corrective action
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با توجه به اینکه حقر بر دادههای شخصی نمیتواند در زمره حقر مالکیرت مرسـوم و
همچنین حقوق مالکیرت معنوی باشد ،باید گفت کـه حـقر بـر دادههـای شخصـی ،حـقر
مالکیرت ویژهای است که احکام و آثار مخصوص به خود را دارد  -البتـه روشـن اسـت
احکام و آثار مشترکی نیز با حقر مالکیرت مرسوم دارد  -از چنین تفاوتهـایی بـین ایـن
حقر مالکیرت ویژه و حقر مالکیرت مرسوم میتوان به ایـن امـر اشـاره کـرد کـه بـه علرـت
وابستگی ابعاد معنوی دادههای شخصی به شخصیرت شخص موضو داده ،معامله و نقل
و انتقال نسبت به ابعاد معنوی به طور ذاتی غیر ممکن است و به علرت این که معاوضه و
نقل و انتقال کامل ِدادههای شخصی ،موجـب بـه خطـر افتـادن حـریم خصوصـی افـراد
است ) (Netanel, 2000: 476معامله نسبت به ابعاد مالی دادههـای شخصـی نیـز بـا
محدودیرت روبرو است.
بدین جهت است که برخی از محقرقان – خارج از نظام حقوقی ایـران  -کـه وجـود
حقر مالکیرت در خصوص دادههای شخصی را قبـول دارنـد (Paul M. Schwartz,
) ،2004: 2057همه حقوق مربوط به مالکیرت مرسوم را در این خصوص نمیپذیرند
و در خصوص دادههای شخصی ،حقر مالکیرت ویژه را مطرح کرده اند .چنین محقرقـانی
 ازجمله پل شوارتز ،ادوارد جانگر و ورا برگلسون  -1نظام مالکیرتی را بـرای دادههـایشخصی پیشنهاد کردهاند که برخی از ویژگیهای حقر مالکیرت مرسوم  ،امرا نه همه آنها
را دارد )(J. Prins, 2004: 2; Sparapani, 2012: 1313
نظام پیشنهادی شوارتز در خصوص مالکیرت نسبت به داده شخصی2دو ویژگی مهـمر
دارد :او ً ،چنین نظام پیشنهادی به وضوح ،مستحقر اصلی دادههای شخصـی را شـخص
موضو داده میداند .شوارتز چنین استحقاقی را به عنوان یک حقر پیش فـرض درنظـر
گرفته است و اشخاص موضو داده را مختار به انتخـاب هرگونـه اسـتفاده از دادههـای

1. Paul Schwartz, Edward Janger and Vera Bergelson
1. Data Property regime
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شخصی خود میداند .ثانیاً ،این نظام مالکیرت به اشـخاص موضـو داده ،حقـوقی را در
مقابل اشخاص ثالث اعطاء مینماید و انتقال بیشتر دادههای شخصی نیـز بـا محـدودیرت
مواجه است ،بدین توضیت که اشخاص موضو داده میتوانند بـا اسـتفاده اولیـه از داده
های خود توس کنترل کنندهها و پردازنده ها موافقت کنند ،اما انتقال یا استفاده بیشـتر
توسر سایر اشخاصی که در مراحل بعد به دادههای شخصی دسترسـی یافتهانـد ،دارای
محدودیرت است .این ویژگی مبیرن این است که دادههـای شخصـی ماننـد سـایر امـوال،
قابلیرت معاوضه و قابلیرت نقل و انتقال ندارند .دیگـر طرفـداران نظـام مالکیرـت ویـژه ،از
جمله جانگر و برگلسون ،ویژگی سوم یعنـی جبـران خسـارت را بـرای ایـن نظـام بیـان
نمودهاند؛ بدین توضیت که به موجب نظام مالکیرت داده ،حقوق اشخاص موضـو داده
توسر قواعد مالکیرت ویـژه محافظـت خواهـد شـد ،چنـین قواعـدی میتوانـد ضـمانت
اجراهای کیفری ،حکم قضایی ایجابی یا جریمههای سنگین و تنبیهی باشـد (Victor,
)2013: 520-522
اکنون با توجه به مطالب مذکور کـه مشـخص شـد ماهیرـت دادههـای شخصـی ،دو
جنبهای است و حقر بر دادههای شخصی نیز حقر مالکیرت ویژه اسـت بایـد گفـت چنـین
حقر مالکیرت ویژهای ،بستر حقوقی مناسب در خصـوص حمایـت از دادههـای شخصـی
است.
به نظر میرسد چنین نظام مالکیرتی برای داده شخصی در مقـرررات  GDPRتجلرـی
یافته است؛ گرچه این مقرررات در چارچوب اصول حقوق بشر تنظیم شـده و صـراحتی
در اعطای حقر مالکیرت به اشخاص موضو داده ندارد ،اما میتـوان اسـتد ل کـرد کـه
این مقرررات در عمل ،گامی در ایجاد یک نظام مالکیرت مخصوص داده شخصی است،
به طوری که سه ویژگی نظام مالکیرت داده شخصی از نگاه برخـی محقرقـانِ حـوزه داده
شخصـی  -پــل شـوارتز ،ادوارد جـانگر و ورا برگلســون  -در  GDPRبـه شــرح ذیــل
وجود دارد:
 -شخص موضوع داده ،مستحقّ اصلي دادة شخصي
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 الزامـات مختلـف موجـود بـرای کنترلکننـدهها و پردازنـدهها در مقـرررات ،GDPRهمگی دالر بر این موضو است که شخص موضو داده ،مستحقر اصـلی داده شخصـی
(مالک) است ،الزاماتی مانند شرای جم آوری و مبانی قانونی پردازش که واضتترین
آنها لزوم کسب رضایت صریت از شخص موضو داده است ( EUR-Lex, 2016:
 .)36در واق  ،مقرررات  GDPRبر این امر استوار است که اگرچه داده ها قابل انتقال -
در ابعـاد مـالی  -هسـتند لـیکن شــخص موضـو داده همیشـه اسـتحقاق نهـایی بــر داده
شخصی اش را دارد ،همانند نظام پیشنهادی شوارتز که معتقـد بـود افـراد نمیتواننـد بـر
دادههای شخصی خود به طور کامل معامله کنند یا دادههـای شخصـی شـان را بـه طـور
کامل بفروشند )(Victor, 2013: 523؛ بنابراین گرچه  GDPRبه طور رسمی ،حقر
مالکیرت را در داده شخصی معررفی نکـرده اسـت ،امـا الزامـاتی دارد کـه کنتـرل نهـایی
نسبت به داده شخصی را در اختیار شخص موضو داده قرار میدهد و بدین جهت ،در
نگاه اول و به طورکلری بیان شد که حقوق نسبت به داده شخصـی بـه طـور پیشفـرض،
متعلرق به شخص موضو داده است ).(Purtova, 2015: 7 & 8
با این حال ،همیشه مسأله ساده و بسـی نیسـت؛ بلکـه در بسـیاری از مـوارد ،حالـت
های مختلفی برای داده شخصی وجود دارد که باید حقوق به طور پـیش فـرض در هـر
حالت بررسی شود ،چراکه دادههای شخصی در اقتصاد مدرن در معـرض تضـادر منـاف
است ) ، (Malgieri, 2016b: 114بهطوریکه دادهها هم بهعنوان یک کا ی غیـر
مادی در صنعت اطالعات و هم به عنوان شکلی از مالکیرت شخصی افراد درنظر گرفتـه
میشوند.
بدینجهت باید بین سه حالت از داده شخصی تمایز قائل شد:
و .ارتباط قوی داده با شخص موضو داده1:در این حالـت ،داده شخصـی مسـتقیماً
توس اشخاص موضو داده ،برای کنترلکننده فراهم میشـوند .بـرای مثـال ،هنگـامی
1. Strong relationship
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که افراد یک فرم ثبت نام را پر میکنند یا زمانی که به طور اختیاری دادههای شخصـی
خود را در پروفایلهای شبکه اجتماعی قرار میدهند.

1

ب .ارتباط میانی داده با شخص موضو داده2:در این حالت ،دادههای شخصـی بـه
طور غیر مستقیم از شـخص موضـو داده بـه دسـت میآینـد ،لـیکن دادههـا صـحیت و
مطابق با واق هستند .به عنوان مثال ،ما یک رابطه میانی داریـم زمـانی کـه فـرد توسـ
 GPSموقعیتیـابی میشــود یــا زمــانی کــه فعالیرـت فیزیکــی فــرد توس ـ یــک برنامــه
کاربردی تلفن همراه نظارت میشود یا هنگامیکـه جسـتجوهای مکـررر مرورگـر فـرد،
اولویرت های او را مشخص میکند.
ج .ارتباط ضعیف داده با شخص موضو داده3:این حالت شامل دادههای شخصـی
است که به طور غیر مسـتقیم از شـخص موضـو داده حاصلشـدهاند و توسـ کسـب
وکارها برای آینده ایجاد شـده اسـت .بـه عنـوان مثـال ،دادههـای پیشبینـی مربـوط بـه
مطالعــات رفتــاری ،پیشبینیهــای بلنــد مــدرت و مفروضــات احتمــالی ،پروفایلهــای
روانشناختی و غیره .این دادههـا بـالقوره هسـتند و نگـاه بـه آینـده دارنـد (Malgieri,
).2016a: 5-6
در صورت وجود حالت اول ،تمامی حقوق بهطور پیشفـرض مربـوط بـه شـخص
موضو داده است و اشخاص موضو داده ،حـق مالکیرـت اختصاصـی بـر دادههـای بـا
ارتباط قوی دارند.
در خصوص دادهها با ارتباط میانی نیز باید گفـت گرچـه چنـین دادههـایی بـه طـور
مستقیم توس شخص موضو داده فـراهم نمیشـوند و رابطـه بـین دادههـا و اشـخاص
موضو داده tدر اینجا به اندازه دادهها دسته اول قوی و مستقیم نیست tاما هنوز هـم بـا

 .1در برخی مناب عبارت «محتوای تولید شده توس کاربر» استفاده شده است ( Van Alsenoy et al.,
.)2009: 65
2. Intermediate relationship
3. Weak relationship
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شخص موضو داده ارتباط نسبتاً مهمی دارند و در زمانی دادهها توسـ خـود شـخص
موضو داده افشاء شدهاند ،مانند تصاویر ارائه شـده توسـ شـخص موضـو داده کـه
موقعیرت مکانی فرد را روشن میکند ) (Weber, 2015: 625و از آنجاییکه چنـین
دادههایی نشان دهنده «واقعیرت ها» (واقعیرت های شخصی یا روانی فرد) هستند و هویرت
شخصـی افـراد را مـنعکس میکننـد ) (Council of Europe, 2010: 41حقـوق
نسبت به چنین دادههایی نیز باید به طور پیشفرض برای اشخاص موضو داده باشد .از
طرف دیگر ،با وجود این که شخص موضو داده ،اختیار بر داده شخصـی خـود دارد،
لیکن کنترلکنندگان ابتدائی  -اولین کنترلکننـدگانی کـه بـه دادههـای دسترسـی پیـدا
نمودهاند  -نیز قادر خواهند بـود تـا از حقـوق اختصاصـی خـود در مقابـل سـایر رقبـا و
شرکتها حفاظت کنند ،اما نـه در برابـر شـخص موضـو داده ،چراکـه منـاف شـخص
موضو داده غالب است .به عبارت دیگر ،کنترلکننـدگان ابتـدایی میتواننـد از چنـین
دادههایی به عنوان اسرار تجاری حفاظت کنند  -تا زمانی که آنها بـا اقـدامات منطقـی،
پنهان و حفاظت شـوند  -امـا نمیتواننـد چنـین حقـوق اختصاصـی را در برابـر شـخص
موضو داده اعمـال کننـد و صـرفاً نسـبت بـه سـایر کنترلکننـده و رقبـا دارای حقـوق
اختصاصی و شبه مالکیرت1هستند.
در خصوص آخرین دسته و حالتی که ارتباط ضعیف بـین داده و شـخص موضـو
داده برقرار است و دادههای شخصی صرفاً به طور غیر مستقیم به دست آمـده اسـت در
عین حال ،چنین دادههایی پـیش بینـی شـده و «محصـول» کـار فکـری کسـب وکارهـا
است؛ باید گفت یک حقر غیر اختصاصی نسبت بـه دادههـای شخصـی2بـرای اشـخاص
موضو داده وجود دارد ،چراکه دادههـای جدیـد توسـ شـرکتها ایجـاد شـده و در
حال حاضر «واقعی» نیستند ،بلکه پیش بینی رفتارها ،رویدادها یا خطرات آینـده اسـت.

1. quasi-proprietary rights
2. non-proprietary entitlement of personal data
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توسعه چنین دادههایی صرفاً مبتنی بر «اطالعات»1نیست ،بلکه «دانش»2اسـت .بـه عنـوان
مثال ،زمانی که شرکت بیمه ،امید به زندگیِ مشتریان خود را محاسبه کـرده یـا شـرای
بالقوره سالمتی آنها را برای  20سال آینده محاسبه میکند یا زمانی که بانـک هـا اعتبـار
افراد را پیش بینی میکنند ) (Malgieri, 2016a: 7&10به طورکلری نمیتوان این
داده را صحیت یا نادرست تلقری کرد ،چـون یقینـی نیسـتند؛ بنـابراین اشـخاص موضـو
داده ،حقوق اختصاصی یا حقوق کنترل بر روی این دادههای شخصی ندارند (Prins,
) 2006: 250بلکه فق با قـوانین «حمایـت از مصـرفکننده» حمایـت میشـوند3.در
توسـ کـار
واق  ،با توجه به اینکه چنین دادههایی جدید درنظر گرفته میشوند ،زیـرا ر
فکری یک کسب وکار تولید شدهاند  -کـه میتوانـد توسـ عامـل انسـانی یـا توسـ
نرمافزارهای گران قیمت و پیچیـده انجـام شـده باشـد  -و تنهـا یـک رابطـه ضـعیف بـا
اشخاص موضو داده دارند ،چنین دادههـایی نـوعی اسـرار تجـاری شـرکتها هسـتند
).(Malgieri, 2016a: 11
در خصوص تقسیمبندی سهگانه مذکور باید گفت ،گرچـه چنـین تقسـیم بنـدی بـه
طور صریت در اکثر مناب مربوط به دادههای شخصی بیان نشـده اسـت ،لـیکن در منـاب
مختلـف )(Al-Khouri, 2012: 3; Evans, 2011: 75 ; Tai, 2018: 140
به طور غیر مستقیم به وجود ارتباط های مختلف بین شـخص موضـو داده و دادههـای
شخصی اشاره شده است ،به عالوه باید گفت به نظر میرسـد کـه چنـین تقسـیم بنـدی
موجره و در مقام واق نیز منطقی است.
 وجود حقّ برای شخص موضوع داده در مقابل اشخاص ثالث مقرررات GDPRنشان میدهد که برای اشخاص موضو داده ،منفعت اختصاصی در داده
هایشان وجود دارد و اشخاص موضو داده ،حقر پس گرفتن دادهها را از کنترل و
1. information
2. knowledge
 .3بررسی این حقوق موضو پژوهشی مستقل است.
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اشخاص ثالثی که در مراحل بعد به دادهها دست یافتهاند ،دارند .به عبارت دیگر،
اشخاص موضو داده این حقر را دارند تا تقاضا کنند که دادههای شخصیشان نهتنها
توس کنترلکننده ابتدائی – که طرف مقابل شخص موضو داده بوده  -بلکه توس
اشخاص ثالثی که به دادهها دسترسی پیدا کردهاند ،حذف شود GDPR .در ماده 17
بخش  2در این خصوص مقررر میکند« :در صورتیکه کنترلکننده ،دادههای شخصی
را عمومی کرده و موظرف به حذف آنها است ،باید با درنظر گرفتن فنراوری موجود و
هزینه اجرای آن ،اقدامات منطقی از جمله اقدامات ف رنی را انجام دهد تا سایر کنترل
کننده هایی که پردازش دادههای شخصی را انجام میدهند ،نسبت به این امر که
شخص موضو داده ،توس چنین کنترل کنندهای ،حذف هرگونه پیوند به داده های
شخصی ،کپی یا تکرار داده های شخصی را درخواست کرده است ،مطرل سازد»
(.)EUR-Lex, 2016: 44
این مفادر ،یکی از خاصر ترین الزاماتی است که توس  GDPRبیان شـده اسـت و
بار مسئولیتی را ایجاد میکند که با استفاده از داده شخصی ،برای شخص موضـو داده
ایجاد میشـود .در واقـ  ،حفاظـت از دادههـا صـرفاً در شـخص نیسـت ،بلکـه مقـرررات
 GDPRاین حقوق را در خود داده شخصی قرار داده اسـت  -یعنـی داده شخصـی تـا
جایی که وجود دارد باید حذف شود و به این امـر کـه شـخص موضـو داده آن را بـا
قــرارداد منتقــل کــرده ،ارتبــاطی نــدارد )(Victor, 2013:524؛ بنــابراین شــخص
موضو داده ،حقوقی در مقابل اشخاص ثالث – اشخاصی که فرد با آنها رابطـه متقابـل
مستقیم ندارد – دارد و چنین اشخاص ثالثی وظیفه دارند به حقر مالکیرت ویژه نسـبت بـه
داده های شخصی احترام گذارند ).(Hansmann & Kraakman, 2002: 378
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در خصوص حقر شخص موضو داده در مقابل اشخاص ثالث باید گفت ،متعاقـب
ماده  19عبـارت ،GDPR1کنترلکننـده بایـد بـرای شـخص موضـو داده ،اطالعـات
مربوط به دریافتکنندگان دادههای شخصی – اشخاصی کـه بـا عمومیسـازی دادههـا
توسـ کنترلکننــده ،بــه دادههــا دسترســی پیـدا کردهانــد  -را در صــورت درخواســت
شخص موضو داده ،بیان نماید .این امر به شخص موضـو داده اجـازه میدهـد تـا بـا
دریافت کنندگان ارتباط برقرار کرده و حقوق خود را علیه آنها اجرا کند & (Voigt
)von dem Bussche, 2017: 168
 وجود قواعد جبران خسارتسیستم جبران خسارت موجود در مقرررات  GDPRنیز وجود نظـام مالکیرـت ویـژه
برای داده شخصی را تقویت میکند .در این مقرررات ،ضمانت اجراهـای متفـاوتی بیـان
شده است .چنین ضمانت اجراهایی ،از جمله اعمال اختیارات اصالحی مراجـ نظـارتی
مطابق ماده  ،58طرح شکایت به مرج نظارتی مطابق ماده  ،77طـرح شـکایت بـه طـور
مستقیم به دادگاه علیه مرج نظارتی یا کنترل کننده و پردازنـده مطـابق مـواد  78و ،79
حقر جبران خسارت مطابق ماده  ،82جریمـه هـای نقـدی مطـابق مـاده  83و در نهایـت،
اعمال ضمانت اجراهای متفاوت دیگر توسر هر یک از کشورهای عضو اسـت؛ بـدین
توضیت که کشورهای عضو اترحادیه اروپا میتوانند ضمانت اجراهای دیگری را اعـمر از
کیفری یا نقدی بـرای نقـض  GDPRدر قـوانین ملرـی خودشـان بـه موجـب مـاده 84
 GDPRمقررر کنند ). (Voigt & von dem Bussche, 2017: 209

 .1ماده « :GDPR 19کنترلکننده باید هرگونه تصحیت یا حذف دادههای شخصی یا محدودیرت پردازش را که
مطابق با ماده  ،16ماده  )1( 17و ماده  18انجام شده ،به هر دریافتکنندهای که دادههای شخصی برای او افشاء
شده است ،ابالغ کند ،مگر اینکه این امر غیر ممکن باشد یا مستلزم تالش نامتعارف باشد .کنترل کننده باید در
صورت درخواست شخص موضو داده ،اطالعات مربوط به دریافتکنندگان را در اختیار شخص موضو داده
قرار دهد»).(EUR-Lex, 2016: 45
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حقر مالکیرت ویژه یا بستر حقوقی مناسب جهـت حمایـت از داده شخصـی در نظـام
حقوقی از قوانین موضوعه قابل استنباط نیست ،زیرا هیچ بستر قانونی به داده شخصـی و
حقر بر آن نپرداخته است ،تا این امر از چنین بستر قانونی تبیـین شـود؛ لـیکن بـا ترکیـب
قواعد حقر مالکیرت مرسوم ،قواعد مسئولیت مدنی و توجه به ماهیرت ویژه داده شخصـی
– مرکرب از ابعاد مالی و معنوی  -میتوان گفت سه ویژگی مذکور در خصـوص نظـام
مالکیرت داده شخصی در حقوق ایران نیز وجود دارد.
بدین توضیت که به موجب حقر مالکیرت مرسوم ،قواعد مرتب بـا ایـن حـقر  -ماننـد
قاعده تسلی  -و ماهیرت داده شخصی – مال بـودن و وجـود ابعـاد مـالی  -هـر مـالکى
نسبت به مال خود تسـلر کامـل دارد (مدررسـی699/1 :1393 ،؛ ذهنـی تهرانـی:1369 ،
 )218/5و مىتواند در آن هرگونه تصررف مادی و حقـوقی انجـام دهـد (محقرـق دامـاد،
 .)227 :1384ماده  30قانون مدنی نیز مقررر می کند« :هر مالکی نسبت به مایملک خـود
حقر همه گونه تصرف و انتفا دارد مگر در مواردی که قانون اسـتثناء کـرده باشـد1».بـا
توجه به امور مذکور روشن است که ویژگی نخست حقر مالکیرت ویژه  -یعنی این امـر
که شخص موضو داده ،مستحقر اصلی داده شخصـی اسـت  -در نظـام حقـوقی ایـران
وجود دارد.
در خصوص ویژگی دومِ حقر مالکیرت ویژه ،یعنی وجود حقر برای شخص موضـو
داده در مقابل اشخاص ثالث نیز میتوان گفت به دلیل وجود ابعاد معنوی داده شخصی
 حقوقی که وابسته به شخصیرت شخص موضو داده است و قابـل جـدایی از شـخصموضو داده نیسـت  -حقـوقی بـرای شـخص موضـو داده در مقابـل اشـخاص ثالـث
 .1در نظر برخی از حقوقدانان (کاتوزیان )106 :1399 ،حقر مذکور در ماده  30قانون مدنی مطلق نیست و در
مسیر آن استثنائات متعددی وجود دارد .در این راستا اصل چهلم قانون اساسی مقررر میکند« :هیچکس نمیتواند
ق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به مناف عمومی قرار دهد»؛ اما از نگاه برخی دیگر (باریکلو،
اعمال ح ر
 )133 :1390حقر مالکیرت ،مطلق است و اطالق حقر مالکیرت بدین معنی است که تصررفات مالک ،محدودیرتی از
نظر زمان و نو تصررف ندارد ،لیکن مراد از مطلق بودن ،مطلق در چهارچوب قانون است.
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قابلتصورر است .در نظام حقوقی ایران این امـر در بحـث قابلیرـت اسـتناد حقـوق وجـود
دارد .بدین توضیت که هر حقر فردی ،رابطه ای درونی و رابـ ای بیرونـی دارد .رابطـه
درونی ،ناظر بر ارتباط بین شخصِ دارنده حقر و شیء موضو حقر اسـت ،لـیکن رابطـه
بیرونی ،ناظر بر تکلیف اشخاص ثالث نسبت به احترام به حـقر اسـت (قبـولی درافشـان،
 .)266-256 :1389در بحث حاضر نیز همان طور که بیان شـد ،شـخص موضـو داده،
حقوقی در مقابل اشخاص ثالث دارد – اشخاصی که فرد با آنهـا رابطـه متقابـل مسـتقیم
ندارد – این امر بدین علرت است که اشخاص ثالث وظیفه دارند به حـقر مالکیرـت ویـژه
نسبت به دادههای شخصی احترام گذارند (Hansmann & Kraakman, 2002:
).378
ویژگی سومِ حقر مالکیرت ویژه داده شخصی ،یعنی جبران خسارت نیـز بـا توجـه بـه
مال بودن داده شخصی و قواعد مربوط به مسـئولیت مـدنی قابـل اسـتنباط اسـت .بـدین
توضیت که عالوه بر استفاده از قاعده محترم بودن مال غیر ،قاعده اتالف ،قاعده ضرر
و  ...که بیان شد لزوم جبران خسارت در حقوق ایران از مباحث اتـالف1و تسـبیب2نیـز
قابل اثبات است.
فارغ از موارد مذکور ،نظام حقوقی ایران باید با توجه به قواعـد  GDPRکـه نظـام
مالکیرت ویژهای را برای داده شخصی معررفی نموده است و درنظر گرفتن مبانی حقـوق
ایران ،سند قانونی دقیق و شفرافی را جهت حمایـت از داده شخصـی تـدوین نمایـد کـه
مبیرن نظام مالکیرت ویژه برای داده شخصی و همچنین ضمانت اجراهای مؤثرر باشد.

 .1ماده  328قانون مدنی« :هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از
اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا
معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
 .2ماده  331قانون مدنی « :هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب
آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
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نتیجه گیری
داده شخصی ماهیرتی دو جنبهای دارد که مرکرب از بُعـد مـالی (مـادی) و غیـر مـالی
(معنوی) است .ابعاد مالیِ داده شخصـی ،حـقر انحصـاری هرگونـه بهرهبـرداری از داده
شخصی است .ابعاد معنوی داده شخصـی نیـز حقـوقی اسـت کـه وابسـته بـه شخصـیرت
شخص موضـو داده اسـت .ایـن حقـوق در نظـام حقـوقی ایـران مـورد تصـریت قـرار
نگرفتهانـد ،امـا در مـواد  12الـی  – GDPR 22جـام ترین سـند قـانونی در خصــوص
حفاظت از داده شخصی -به آنها اشـاره شـده اسـت .چنـین حقـوقی از جملـه دریافـت
اطالعــات در مــورد پــردازش دادههــای شخصــی ،دسترســی شــخص موضــو داده بــه
دادههای شخصی مربوط به خود ،حقر تصحیت دادههای شخصـی نادرسـت یـا نـاقص و
حذف دادههای شخصی (فراموششدن) ،حقر محدودیرت پـردازش دادههـای شخصـی،
حقر انتقال داده ،اعتراض به پردازش دادههای شخصی برای اهداف بازاریابی و یا زمینـه
های مربوط به موقعیتهای ویژه و عـدم قـرار گـرفتن در معـرض تصـمیمات خودکـار
است.
با توجه به ماهیرت داده شخصی ،حقر بر داده شخصی نمیتواند حقر مالکیرت مرسوم
و همچنین حقوق مالکیرت معنوی باشد ،زیـرا قواعـد حـقر مالکیرـت مرسـوم و مصـادیق
مختلف مالکیرت معنوی ،هیچ یک کامالً منطبق بر داده شخصی نیستند و بـدین جهـت،
داده شخصی نمیتواند با جریان حقر مالکیرت مرسوم یا حقوق مالکیرت معنـوی حمایـت
شود؛ بنابراین بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی ،حقر مالکیرت ویژهای
است که متفاوت از حقر مالکیرت مرسوم است .از چنین تفاوتهایی میتوان به ایـن امـر
اشاره کرد کـه بـه علرـت وابسـتگی ابعـاد معنـوی داده شخصـی ،بـه شخصـیرتِ شـخص
موضو داده ،معامله و نقل و انتقال نسبت به ابعاد معنوی به طور ذاتی غیر ممکن اسـت
و به علرت اینکه معاوضه و نقل وانتقال کامل ِدادههای شخصی موجب به خطـر افتـادن
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حریم خصوصی افراد است ،معامله نسبت به ابعاد مالی داده شخصی نیـز بـا محـدودیرت
روبرو است.
حقر مالکیرت ویژه نسبت به داده شخصـی سـه ویژگـی دارد :او ً ،شـخص موضـو
داده ،مستحقر اصلی داده شخصی است؛ ثانیاً ،شخص موضو داده ،در مقابـل اشـخاص
ثالث ،حقوقی دارد و در نهایت ،لزوم جبران خسارت ،ویژگی سوم چنین حقر مالکیرـت
ویژهای است .ویژگیهای مذکور ،در قوانین موضوعه ایران تبیین نشده اسـت و صـرفاً
از مبانی فقهی و حقوقی قابل استنباط است ،بدینجهت نظام حقوقی ایران باید با توجـه
به قواعد  GDPRکه حقر مالکیرت ویژهای برای داده شخصی معررفی نموده است ،سند
قانونی دقیـق و شـفرافی جهـت حمایـت از داده شخصـی تـدوین نمایـد کـه مبـیرن نظـام
مالکیرت ویژه برای داده شخصی و همچنین ضمانت اجراهای مؤثرر باشد.
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